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COPA DO BRASIL

LEILÃO DO DETRAN

Peixe quer
evitar 3ª
eliminação
no Pacaembu

Mais 600
veículos
em oferta

O jogo entre Santos e 
Atlético-MG, nesta quinta, válido 
pela volta das oitavas de final da 
Copa do Brasil, marca mais uma 
decisão do Peixe no Pacaembu 
em 2019. Até aqui na tempora-
da, o Santos decidiu três con-
frontos eliminatórios no estádio 
e se classificou só em um.
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O Detran-MT está leiloan-
do 628 veículos, entre automó-
veis e motocicletas apreendidos 
e não reclamados há mais de 60 
dias em Cuiabá e em cidades do 
Norte do estado.   
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Bolsonaro e
governadores
lançam
programa
O presidente Jair Bolsonaro, mais 
os governadores Mauro Mendes 
(MT) e Ronaldo Caiado (GO), estive-
ram reunidos ontem nas cidades 
de Aragarças e Barra do Garças em 
solenidade de assinatura entre os 
três governos do convênio que bus-
ca a revitalização das margens do 
Rio Araguaia através de plantio de 
mudas de árvores. 

           Página  - 3

AssessoriA

AssessoriA

SITUAÇÃO PRECÁRIA

Comissão da Assembleia aponta
sucateamento da saúde pública
Após visitas a sete unidades de saúde Pública, a Comissão de Saúde da Assembleia Legis-
lativa, composta por quatro médicos, avalia que a saúde pública do estado está em franco 
sucateamento no que se refere à estrutura de atendimento à população, como também às 
condições precárias de trabalho pelas quais os servidores são submetidos. 

AssessoriA
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SINOP

RNI entrega 
Residencial Allegro
A incorporadora e construtora RNI, uma empresa Rodo-
bens, entregou o Residencial Allegro Sinop, marcando 
um importante momento em sua trajetória de investi-
mentos no Mato Grosso. Página  - 8



Por telefone

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 06 de junho de 2019 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

mo tempo. A comunicação, fria, se torna 
“mecânica” boa parte das vezes.

Esse meu amigo, então, resolveu 
“resgatar” as conversas à moda antiga. 
Falou que mesmo que isso possa pare-
cer improdutivo, organizando o tempo e 

otimizando as comunicações 
é possível fazer tudo usando 
o comunicador instantâneo 
apenas quando o mesmo for 
realmente útil e necessário.

Seria bem interessante se 
mais pessoas passassem a 
pensar da mesma forma. Não 
é necessário “abandonar” o 
uso do WhatsApp e tecnolo-
gias afins, mas sim dedicar 
menos tempo para formas 
mais “frias” de comunicação 

e mais tempo para formas “tradicionais”, 
que, de fato, “aproximam” as pessoas.

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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Salvo alguma improvável reviravolta, o presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deve 
travar a marcha da medida provisória 867e seu reba-
nho de jabutis.

Não foi a primeira vez, e talvez não seja a úl-
tima, em que setores retrógrados do agronegócio 
buscaram vitória que pode se revelar, no futuro, um 
estrondoso tiro no pé.

Foram 243 votos a favor na Câmara e 19 contrá-
rios. Ruralistas queriam passar com o trator, de novo, 
sobre o Código Florestal. Cabe rememorar que as 
mudanças de 2012 nessa legislação, originalmente de 
1934, já configurara uma conquista de proprietários 
de terras irregularmente desmatadas. Afinal, obtive-
ram com ela anistias e prazos generosos para se ade-
quar às normas ambientais.

Vieram sucessivas prorrogações de datas para 
inscrição no cadastro ambiental rural, que implica 
reconhecimento de déficit de cobertura florestal, e 
para adesão ao programa de regularização (PRA), o 
compromisso de recompor matas.

A MP 867, editada no governo Michel Temer 
(MDB), adiava mais uma vez o PRA. Até certo ponto 
isso era inevitável, porque alguns estados se atrasa-
ram em implantar sistemas para a regularização. O 
novo Congresso, porém, lançou-se a encher o texto 
de penduricalhos —os jabutis, que não sobem sozi-
nhos em árvores— para descaracterizar ainda mais o 
código. Projeções estimam que as facilidades exclui-
riam da obrigação de recuperar áreas de preservação 
obrigatória um total de até 50 mil km², mais de 40% 
do compromisso brasileiro de recomposição flores-
tal assumido no quadro do Acordo de Paris (120 mil 
km²). Os grandes beneficiários são 4% de proprietá-
rios rurais que não se enquadraram nas regras. No 
longo prazo, contudo, todo o setor pode ser preju-
dicado, porque o desmatamento continuado tende a 
elevar a temperatura nas regiões de cultivo, como o 
cerrado, e a restringir a pluviosidade.

Não bastasse o dano físico potencial à lavoura e a 
perda de reputação do produto agrícola brasileiro no 
mercado mundial por iniciativa da bancada ruralista, 
outra frente de riscos se apresenta no Ministério do 
Meio Ambiente. A investida do ministro Ricardo Sal-
les contra a gestão do Fundo Amazônia põe em risco 
essa parceria com Noruega e Alemanha, que rendeu 
ao país mais de R$ 3 bilhões em recursos para re-
forçar o combate ao desmatamento. Com o intento 
anunciado de deixar a MP perder a validade na se-
gunda-feira (3), o Senado impede, por ora ao menos, 
que o trator ruralista prossiga em sua marcha a ré.

Editorial

Trator ruralista

Ranking dos Políticos - Facebook

com a roupa do corpo, deixando todo e qualquer 
bem material para trás. Um breve espaço de tempo a 
mais ali significaria risco de morte. Posteriormente, 
quando puderam retornar ao local, diante da cons-
tatação de que nada lhes restava, Kusum começou 

a chorar. As águas das monções naquele instante ame-
açavam querer inundar seus olhos... Então, a mãe se-
gurou seu braço e disse-lhe firmemente: “Foi só isso!”. 
Surpreendeu-me neste ponto do relato, a força interna 
de Suscheela contida nessas palavras diante da gran-
de perda material que sofreram. Não sobrara nada – 
casa, móveis, roupas (os belos sarees), dinherio, joias 
de família – tudo dragado pelas águas... Ao redor, tudo 
transformado em lama. Aceitação no primeiro mo-
mento da realidade, tal como é no aqui e agora, acio-
na e agiganta a força interna. Foi o que aconteceu com 
Susheela:  cortou o mal da reação pela raiz. Não deu 
nenhuma chance de a mente entrar em cena com seus 
jogos (não aceitação, apego, autopiedade, reclamação 
etc.) e consumir a força vital para se manterem de pé 
e seguirem em frente. Aceitar e acolher a vida do jei-
to que é aqui e agora foi um dos meus mais profundos 
aprendizados existenciais no Oriente. Logicamente, 
essa compreensão não se aplica a questões políticas, 
por exemplo, em que podemos intervir e ajudar a mu-
dar situações que trazem prejuízos ao povo. De vez em 
quando, ao enfrentar desafios mais difíceis de lidar, re-
cordo-me daquela conversa em Paris e da lição de vida 
que Susheela deixou, transmitida a mim pela sua filha. 
“Foi só isso!” tornou-se uma chama de luz para Kusum 
e para quem teve o privilégio de ouvir a narração dessa 
passagem de sua bela história de vida. Conhecedora de 
outras passagens da vida de Kusum e sua mãe, sei que 
enfrentaram árduas batalhas a partir do episódio das 
monções. Mas, como dizem os sábios, “a vida dá muitas 
voltas e ninguém sabe nada sobre o dia de amanhã.” 
Aliás, sequer sobre o próximo momento! A natureza da 
vida é movimento, assim, mudanças acontecem conti-
nuamente. Anos mais tarde, Kusum começou a traba-
lhar com um dos tratamentos da medicina Ayurveda 
e criou o método Yoga Massagem Ayurvédica, que se 
consagrou em nível internacional, o que a levou a via-
jar para muitos países. Mãe e filha superaram as difi-
culdades advindas das torrentes das monções naquele 
período e atravessaram os anos em harmonia consigo 
mesmas e com a vida em seus diversos aspectos, in-
clusive o lado material, que prosperou significativa-
mente. Neste momento, as palavras do amigo e Mestre 
indiano Kiran Kanakia ressoam em mim: “A vida ainda 
está se movendo. A vida ainda continua. A vida ainda é 
bonita. Veja-a e ligue-se a ela”. Namastê! 

ENILDES CORRÊA É ADMINISTRADORA, TERA-
PEUTA CORPORAL AYURVEDA E PROFESSORA DE 
YOGA

Lembrança de uma conversa em Paris

RÉUS NA SANGRIA
A juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara 

Criminal de Cuiabá, definiu como “justifica-
do” o descumprimento da medida cautelar 
por parte dos médicos Luciano Correia Ri-
beiro e Fábio Liberali Weissheimer, aponta-
dos como líderes do esquema investigado 
na Operação Sangria. A magistrada acatou o 
pedido da defesa, em que argumenta que os 
médicos descupriram cautelares e voltaram 
mais tarde que o horário permitido (às 19h) 
por estarem atendendo pacientes.

VERBA INDENIZATÓRIA
A Câmara de Cuiabá arquivou uma de-

núncia contra o vereador Felipe Wellaton 
(PV) por suposta apropriação de verba inde-
nizatória recebida por sua ex-chefe de gabi-
nete. De acordo com o relatório da Comissão 
de Ética, não houve apresentação e nem 
indicações de provas objetivas dos fatos, 
sendo que estes são pré-requisitos necessá-
rios para o recebimento da denúncia. Cada 
vereador recebe, mensalmente, R$ 18.906,97, 
e deve prestar contas por meio de notas fis-
cais.

MARCA REGISTRADA
Via decreto, o governador Mauro Mendes 

(DEM) decidiu mudar o nome da Santa Casa 
de Misericórdia de Cuiabá. Enquanto durar o 
estado de calamidade, a instituição se cha-
mará Hospital Estadual Santa Casa. A altera-
ção tem um toque mercadológico: confiante 
de que dará um jeito no enorme pepino em 
que se transformou o hospital, após uma in-
tervenção, o Governo quer deixar a sua marca. 
Como se diz na ginga popular: ‘tapando o sol 
com a peneira’, não é senhor Mendes?

Um homem foi detido acusado de jogar combustível na esposa e colocar 
fogo nela e na residência, na região central de Matupá. De acordo com um 
sargento da PM, a mulher ficou com queimaduras pelo corpo. A casa foi con-
sumida pelo fogo e uma equipe da Secretaria de Obras, com auxílio de um 
caminhão-pipa, fez o controle das chamas.

Não deixe a tecnologia distanciar você das pessoas. 
Visite, ligue, converse. Estamos cada vez mais “frios” em 
nossas comunicações. Não espere que o tempo te mostre 
a importância do “calor” do contato. Use os recursos tec-
nológicos a seu favor, você só tem a ganhar com isso.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ENILDES CORRÊA

Quando convivemos de modo mais 
próximo com alguém que adquiriu sa-
bedoria, há sempre muitos aprendiza-
dos disponíveis, se estivermos abertos 
para seu compartilhar

Em 2005, fiz mais uma viagem de estudo à Índia 
onde permaneci cerca de 04 meses. À época, estimulei 
a Mestra Kusum Modak a voltar ao Brasil e ministrar 
treinamentos aos profissionais de Yoga Massagem 
Ayurvédica, com o objetivo de trazer o realinhamento 
de seu trabalho em nosso país, que estava distancian-
do-se de sua verdadeira essência. Ao retornar dessa 
viagem, pude acompanhar a Mestra indiana Kusum 
Modak em sua segunda visita ao Brasil.

Yoga Massagem Ayurvédica é uma das mais be-
las e transformadoras  terapias corporais que conheci 
ao longo de mais de 20 anos como terapeuta corpo-
ral. Essa poderosa técnica terapêutica uniu duas das 
mais antigas filosofias práticas da Índia: Ayurveda e 
Yoga. A partir dessa integração, Kusum Modak criou 
seu método, o qual atravessou as fronteiras da Ín-
dia, propagou-se em países dos vários continentes 
e tornou-se famoso pela alta eficácia para a nossa 
saúde física, emocional, mental e espiritual. Quando 
convivemos de modo mais próximo com alguém que 
adquiriu sabedoria, há sempre muitos aprendizados 
disponíveis, se estivermos abertos para seu compar-
tilhar. Lamentavelmente, na atualidade, quase todos 
querem ser gurus - o ego exacerbado corta as asas da 
humildade e da escuta... Para ouvir, é necessário cer-
ta profundidade interior e reconhecer que quem está 
vivo nunca para de aprender.

A convite de um discípulo da Mestra indiana, fi-
zemos uma pausa em Paris a fim de descansar e, só 
então, prosseguir na longa viagem. Foi assim que, na 
Cidade Luz, ouvi de Kusum um extraordinário relato 
de sua vida. Tomávamos calmamente uma xícara de 
chá no hotel onde estávamos hospedadas, à espera 
de nosso querido amigo francês que viria nos buscar 
para nos mostrar Paris. Kusum começou a lembrar 
de sua mãe, falecida havia pouco tempo, aos 93 anos. 
Sucheela era seu nome, que em sânscrito significa 
“mulher de coração bonito”. Tornou-se uma mestra 
espiritual para a filha. Tive a bênção de orar e meditar 
com ambas na Índia. Paris mexeu com as memórias 
emocionais de Kusum e, inesperadamente, começou 
a contar-me fatos passados havia não menos de 40 
anos. Era época das monções na Índia. Sua mãe, já vi-
úva,  guardava em casa tudo o que o marido, médico 
homeopata, deixara-lhe de herança. Elas estavam em 
casa num dia de rotina habitual, quando, de repente, 
escutaram o aviso da Guarda Civil de que deveriam 
partir do local imediatamente, pois a enxurrada das 
águas iria atingir em cheio a região. “Vão agora!”, foi 
a ordem dada pelos guardas. Ambas saíram apenas 
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IMAGEM DO DIA

“Projeções estimam que as facilidades 
excluiriam da obrigação de recuperar 
áreas de preservação obrigatória um 
total de até 50 mil km²

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Acabei de ter uma conversa longa por 
telefone. Isso, claro, não é algo incomum 
no meu dia a dia, ao contrário. Mas essa 
chamada teve alguns pontos que diferi-
ram muito do habitual. Tudo começa pelo 
interlocutor, um amigo que, há anos, deixa 
claro que prefere se co-
municar via WhatsApp, 
por ser “mais prático”. 
Realmente, em boa parte 
dos casos, a praticidade 
do comunicador é maior.

O que levou alguém 
com esse perfil a optar 
pela chamada “tradicio-
nal”? Bom, a história é 
um tanto complexa. Ele 
está em reta final de re-
cuperação de um grave 
problema de saúde, contabilizando fatos 
negativos de sua vida (como outro proble-
ma grave e a perda de um ente querido), e 
acabou percebendo que a tecnologia tem 
“distanciado” muito as pessoas.

Sim, essa é aquela velha questão que 
tanto falamos por aqui. Conversas via 
WhatsApp substituíram o telefone e o 
contato presencia. As conversas ficam 
resumidas ao “ping pong” de mensagens 
enviadas e recebidas, onde, normalmente, 
conversamos com várias pessoas ao mes-
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DIVULGAÇÃO

SOB NOVA 
DIREÇÃO...

Via decreto, o governador 
Mauro Mendes (DEM) decidiu 
mudar o nome da Santa Casa 
de Misericórdia de Cuiabá. En-
quanto durar o estado de cala-
midade, a instituição se cha-
mará Hospital Estadual Santa 
Casa. A alteração tem um toque 
mercadológico: confiante de que 
dará um jeito no enorme pepino 
em que se transformou o hospi-
tal, após uma intervenção, o Go-
verno quer deixar a sua marca.

VOLTOU 
COM TUDO...

O presidente da Assembleia Legislativa, 
Eduardo Botelho (DEM), fez duras críticas à 
Energisa, concessionária de energia de Mato 
Grosso. Segundo ele, há um enorme descon-
tentamento da população, comprovado pelo 
número de reclamações, com os serviços e o 
atendimento da empresa. Para ele, a Energisa 
“não dá a mínima” aos consumidores. “A popu-
lação não pode ficar refém de uma política de 
altos preços e do não cumprimento de Leis do 
direito do consumidor. Vamos tomar providên-
cias, ir à Brasília, na Agência de Regulamenta-
ção (Aneel) e cobrar deles uma posição”, disse.

COLADOS EM 
BOLSONARO...

Um dos principais apoiadores de 
Bolsonaro (PSL), o deputado ultradireitis-
ta José Medeiros (Podemos) ensaia dis-
putar a Prefeitura de Rondonópolis. E até 
já “nomeou” o presidente o seu principal 
cabo eleitoral.  Medeiros, no entanto, acre-
dita que o simples fato de ter o presidente 
ao seu lado já seria um indicativo da vitó-
ria nas urnas. Falta, claro, combinar com 
os eleitores. Outro político da extrema di-
reita, o ex-deputado Victório Galli (PSL) 
também aposta as fichas em Bolsonaro 
para se eleger prefeito de Cuiabá. 

Deputados da Comissão de Saúde visitam CERMAC 

Deputados apontam sucateamento 
da saúde pública em Mato Grosso
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Após visitas a sete uni-
dades de saúde Pública em 
Mato Grosso, a Comissão de 
Saúde da Assembleia Legis-
lativa que é composta por 
quatro médicos avalia que, 
de um modo geral, a saúde 
pública do estado está em 
franco sucateamento no que 
se refere a estrutura de aten-
dimento à população, como 
também, as condições pre-
cárias de trabalho pelas quais 
os servidores estão sendo 
submetidos.  O deputado Dr. 
Gimenez (PV), um dos mem-
bros da comissão diz estar 
perplexo com a desativação 
integral do setor de ima-
gens do Centro Estadual de 
Referência em Média e Alta 
Complexidade em Cuiabá. 
“O cidadão fica desassistido e 
tem que migrar para outras 
instituições para a realização 
de exames como de raio-X 
e ultrassonografia, ou ficar 
sem tratamento. 

A situação comprome-
te acompanhamento a do-

enças graves, como a tuber-
culose”, pontua o deputado. 
Na avaliação do parlamen-
tar, o problema mais crítico 
está em encontrar médicos 
especialistas com alta qua-
lificação em condição de 
subaproveitamento dentro 
do Estado. O deputado não 
tem esperanças de que este 
cenário mude a curto e mé-
dio prazo, pelo contrário, a 
tendência segundo ele é que 
a situação fique ainda pior. 
“A tendência é que situação 
fique ainda mais crítica por-
que do quadro de 31 médi-
cos especialistas, 12 estão em 
vias de se aposentar, o que 
vai emperrar ainda mais o 
funcionamento da saúde es-
tadual, que não tem concur-
so público para contratação 
de especialistas há mais de 17 
anos. Ver tudo isso de perto é 
muito deprimente”, desabafa 
o deputado. O objetivo das 
visitas da Comissão de Saúde 
da ALMT é construir política 
de saúde pública junto com o 
governo do Estado, gerando 
alternativas mais eficientes e 
humanizadas.

CAOS NA SAÚDE | Comissão da Saúde da ALMT chega a conclusão após visitas a unidades de saúde
Foto: JLSIQUEIRA / ALMt

Lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia 

Foto: tchELo FIgUEIREdo

Aeroporto João Baptista Figueiredo de Sinop 

Foto: dIvULgAção

NOVA LINHA

Rosana comemora 
voo  entre Sinop 
e Campinas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Azul Linhas Aéreas 
iniciou, na segunda-feira, 
(03), a operação do trecho 
Sinop (MT) a Campinas (SP), 
conectando os aeroportos 
João Baptista Figueiredo, na 
primeira cidade, a Viraco-
pos, na última localidade. O 
começo das atividades foi 
comemorado pela prefeita 
Rosana Martinelli.

Desde que assumiu a 
gestão da Prefeitura de Si-
nop, Martinelli determinou 
às secretarias municipais o 
empenho na busca de me-
lhorias para o aeroporto. 
“Fizemos ampliação da pis-
ta, ampliação do terminal de 
passageiros, compramos veí-
culos seguindo orientação da 
Anac e vários outros inves-
timentos. Todo um trabalho 
feito em parceria com as en-
tidades, porque entendemos 
que o aeroporto é uma das 
portas de entrada do muni-
cípio”, celebrou a gestora.

O voo torna-se uma op-
ção a mais para quem preci-
sa se deslocar entre a maior 
cidade do norte mato-gros-

sense até o Estado de São 
Paulo, coração financeiro do 
país, sem ter que fazer esca-
la por Cuiabá. São ofertados 
voos de segunda-feira a sex-
ta-feira, saindo de Sinop às 
15h40 e chegando em Vira-
copos às 19h10. A duração é 
de 2h30 entre os itinerários, 
conforme a empresa. 

Já para quem retorna de 
Campinas para Sinop encon-
tra bilhetes de segunda a sex-
ta-feira, com saída às 13h30 
e chegada no destino final às 
15h. A companhia opera no 
trecho com um jato Embraer 
195. “Essa é uma grande con-
quista para Sinop. A gestão 
realizou todos os esforços no 
sentido de cumprir com as 
exigências necessárias para 
que a operação no aeroporto 
fosse viabilizada “, comple-
mentou Rosana Martinelli.  

Atualmente, o aero-
porto de Sinop conta com 
quatro voos diários, todos da 
empresa Azul, ligando Sinop 
a Cuiabá. Dois deles decolam 
às 12h30, um outro às 14h45, 
e outro às 9h50. Esse último 
é considerado extra e supre 
as necessidades do aeroporto 
de Sorriso (MT).

PELO MEIO AMBIENTE

Bolsonaro, Mendes e Caiado lançam 
programa “Juntos pelo Araguaia”

OUTRO LADO

Para Cabral governo tem como pagar 
aumento salarial aos professores

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL), mais os go-
vernadores democratas de 
Mato Grosso, Mauro Mendes 
e Ronaldo Caiado de Goiás, 
estiveram reunidos ontem 
(05) nas cidades de Aragarças 
(GO) e Barra do Garças (MT) 
em solenidade de assinatu-
ra entre os três governos do 
convênio que busca a revita-
lização das margens do Rio 
Araguaia através de plantio 
de mudas de árvores.

O programa faz parte 
das comemorações do Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te, celebrado nesta data. No 
ato foi firmado também um 
acordo de cooperação téc-
nica entre as Secretarias de 
Meio Ambiente dos Estados 
de Goiás (Semad) e Mato 
Grosso (Sema) e os Ministé-
rios do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Regional.

No período da tarde, 
os governadores de Mato 
Grosso e de Goiás visitaram 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de ouvir o go-
vernador Mauro Mendes 
(DEM) e seu secretário de 
Estado de Fazendo, Rogério 
Gallo, declararem, por mais 
de uma vez que o Governo 
do Estado não tem condi-
ções de atender as reivin-
dicações dos professores da 
rede estadual de ensino que 
pedem o cumprimento da 
Lei nº 510/2013, que prevê 
aumento de 7,69% aos tra-
balhadores da Educação, o 
deputado Lúdio Cabral (PT), 
apresentou números que, 
segundo ele, comprovaram 

propriedade com áreas de-
gradadas e fizeram o plantio 
simbólico de mudas de espé-
cies nativas, servindo como o 
pontapé inicial do programa.

O programa “Juntos 
pelo Araguaia” prevê a re-
cuperação de 10 mil hecta-
res de áreas degradas em 27 
municípios da região, sendo 
5 mil em cada um dos Esta-
dos, Mato Grosso e Goiás. Na 
primeira etapa, o objetivo é 
recompor as florestas prote-
toras de áreas de preservação 
permanente e manejar pas-
tagens e atividades agrope-
cuárias com tecnologias de 
agricultura de baixo carbo-
no, bem como implantar sis-
temas agroflorestais nas zo-
nas de recarga de aquíferos, 
nas cabeceiras e nos afluen-
tes que formam o Rio Ara-
guaia. “Vamos dar o exemplo 
de que é possível produzir e 
conservar com consciência 
social. Nós vamos preser-
var nossas riquezas naturais 
e construir uma nação rica, 
capaz de promover o nosso 
crescimento, por nós e por 

a capacidade financeira do 
governo em atender à solici-
tação dos servidores.

De acordo com o par-
lamentar, para o pagamen-
to do aumento salarial em 
2019, o governo necessita 
de R$ 128 milhões. Os nú-
meros apresentados pelo 
petista apontam que apenas 
nos primeiros quatro meses 
deste ano, o governo já arre-
cadou mais de R$ 4 bilhões 
em impostos, 281 milhões a 
mais que o mesmo período 
do ano anterior.

Outro ponto destaca-
do por Lúdio diz respeito 
ao valor arrecadado com 
o Fundo de Transporte e 

nossos filhos” disse o gover-
nador Mauro Mendes.

O presidente Jair Bol-
sonaro, destacou em sua fala 
que a assinatura do progra-
ma mostra que o Brasil está 
sim preocupado com a ques-
tão ambiental e vai trabalhar 
para associar preservação e 
desenvolvimento econômi-
co. “Esse momento da revi-
talização da bacia Araguaia 
e de outras é o maior exem-
plo que podemos dar para 

o mundo que somos sim 
preocupados com o meio 
ambiente”. A área de abran-
gência da atuação em Mato 
Grosso engloba os municí-
pios que compõem o Comi-
tê de Bacia Hidrográfica do 
Alto Araguaia: Alto Taquari, 
Alto Araguaia, Alto Garças, 
Araguainha, Ponte Branca, 
Ribeirãozinho, Torixoréu, 
Guiratinga, Pontal do Ara-
guaia, Tesouro, General Car-
neiro e Barra do Garças. 

Habitação (Fethab), que se-
gundo ele, já superou as ex-
pectativas do governo arre-
cadando R$ 706 milhões, R$ 
268 milhões a mais do que 
estava previsto pela Lei Or-
çamentária Anual para o ano 
de 2019.

“Os números do 1º qua-
drimestre deste ano mos-
tram que o governo tem 
toda a capacidade de asse-
gurar o cumprimento da Lei 
510. O governo já arrecadou 
R$ 706 milhões no Fethab, 
elevando a projeção de R$ 
1,4 bilhão para R$ 2,1 bilhões 
até o fim do ano. 

Com o crescimento 
da arrecadação de ICMS, a 

previsão é que até o fim do 
ano sejam quase R$ 1 bilhão 
a mais. E é preciso R$ 128 
milhões para assegurar o di-
reito dos trabalhadores da 
Educação”, diz Lúdio. 

Lúdio Cabral critica 
ainda a insistência do gover-
nador Mauro Mendes (DEM) 
em cortar o ponto dos servi-
dores em greve. 

“Os professores têm 
por obrigação cumprir 200 
dias letivos, então eles vão 
ter que repor as aulas e não 
tem sentido cortar ponto. O 
discurso do corte de pon-
to transparece uma amea-
ça contra os trabalhadores”, 
afirma. 
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CHARGE DO DIA

‘X-Men: Fênix Negra’ é despedida 
melancólica para mutantes na Fox
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Renato Aragão rebate 
acusação de que 
maltratou funcionário

Renato Aragão usou as redes sociais, na, 
para rebater a acusação de que teria maltrata-
do um suposto ex-funcionário da TV Globo. O 
eterno Didi de “Os Trapalhões”, negou que te-
nha humilhado o rapaz. “Eu queria dizer que 
estou muito chateado e muito triste com essas 
pessoas que estão fazendo esses comentários 
maldosos a meu respeito. Eu vim aqui para 
dar alegria, receber a alegria de vocês, dar o 
meu carinho, receber o carinho de vocês. Vem 
essas pessoas com fake News”, disse. E conti-
nuou: “Mentiroso, não acreditem nisso, eu vou 
pegar eles quem falou mentiras, difamação, 
calúnias vai pagar muito caro, estou avisan-
do. Já estou preparando para isso. Por isso, 
quero que vocês me apoiem. Obrigado”. Na le-
genda do vídeo, o veterano agradeceu o apoio 
dos internautas, e reiterou que os boatos não 
são verdadeiros. “Chega de fake news… Quan-
to a vocês meus seguidores, obrigado pelo 
apoio, pelas palavras carinhosas e por esta-
rem aqui comigo”, escreveu. Vale lembrar que 
o suposto ex-funcionário da emissora carioca 
expôs o humorista ao relembrar um suposto 
episódio. “Um maquiador teve a infelicidade 
de oferecer alguns produtos que revendia. O 
ator chamou os seguranças, esculachou com 
o coitado. Falou que se ele quisesse comprar 
alguma coisa ele iria em uma loja, e não com-
praria com ‘qualquer um’. O rapaz quase foi 
mandado embora por justa causa”, afirmou.

TV  e Entretenimento

Primeiro a boa notícia: “X-
-Men: Fênix Negra” é muito 
melhor do que “X-Men 3: O con-
fronto final” (2006), outra adap-
tação da mesma saga clássica 
da equipe mutante da Marvel. 
A má notícia: a produção, que 
estreia nesta quinta-feira (6) no 
Brasil, ainda não é tudo o que os 
fãs – das HQs ou dos cinemas – 
esperavam.

O sétimo filme focado nos pu-
pilos de Charles Xavier redime a 
história cósmica da heroína que 
vira vilã, mas não é a despedida 
em grande estilo que a franquia 
merecia. Afinal, este deve ser o 
último realizado pela Fox. 

Com a compra do estúdio re-
alizada pela Disney, é provável 
que os personagens passem a 
integrar o universo cinemato-
gráfico da Marvel, mesmo que a 
empresa ainda não tenha anun-
ciado planos concretos nesse 
sentido. 

O confronto final das Fênix
Depois de salvar seus cole-

gas da equipe de super-heróis 
mutantes e quase morrer no pro-
cesso, Jean Grey (Sophie Turner, 
de “Game of thrones”) desenvol-
ve novos e perigosos poderes.

Xavier (James McAvoy, mais 
uma vez no papel) e os demais 
tentam ajudá-la, até que outro 
evento traumático faz com que 
a jovem instável perca de vez o 
controle. Tirando a ausência de 
um Wolverine e outros detalhes, 
o enredo é mais próximo do ori-
ginal dos quadrinhos. Mas ain-
da tem estrutura muito parecida 

à de “O confronto final”. 

Adeus, você
O tom mais sombrio e o 

maior respeito ao material ori-
ginal ajudam muito, mas o filme 
também repete problemas.

Ciclope (Tye Sheridan, de “Jo-
gador Nº1”), namorado de Jean, 
continua apenas um passageiro 
na história, e a insistência nas 
interferências do professor na 
mente da protagonista não faz 
sentido. 

Além disso, todo o mistério 
em relação à personagem de 
Jessica Chastain (“Interestelar”) 
constrói uma expectativa que 
nunca chega perto de ser atin-
gida.  No fim, um bom resumo 
desta despedida melancólica é 
a apatia de Jennifer Lawrence 
(“Jogos vorazes”), ainda pior que 
sua atuação no péssimo “Apoca-
lipse” (2016).

Alguns momentos de ação 
são bem construídos, em espe-
cial os poderes da Fênix, e Hans 

Zimmer (“A origem”) consegue 
um raro equilíbrio em sua trilha 
sonora. Mas o filme fica sempre à 
beira da empolgação, sem nunca 
conseguir atingi-la de verdade. 
Os mutantes, cujo sucesso lá em 
2000 foi o grande responsável 
pela atual onda de super-heróis 
nos cinemas, mereciam mais.

Agora é esperar pelo inevi-
tável encontro entre X-Men e 
Vingadores. Talvez a versão da 
Marvel para a Saga da Fênix fi-
nalmente seja a definitiva.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de Pátio, com experiência, 
para área hospitalar;
2-Auxiliar Administrativo, com experiên-
cia 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, supe-
rior completo, experiência;
6-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH 
AB, com experiência;
7-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
8-Técnico em Refrigeração, com experi-
ência, para o município de Sorriso – MT;
9-Auxiliar para o setor de Refrigeração, 
com CNH;
10-Vaqueiro, com experiência e referên-
cia;
11-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
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 
experiência;
16-Operadora de Caixa, com experiên-
cia;
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

DENICOLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 
CNPJ: 30.536.603/0001-73, localizada no endereço Av. 
Goiás, 1374-S, Quadra 07B, Lote 16A, Setor 12, município 
de Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu jun-
to a SEMA/MT – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a 
Licença de Operação (LO), para a atividade de “Postos de 
revenda de combustíveis e derivados de petróleo – sem 
lavagem e com ou sem lubrificação”. Responsável Técni-
co: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

D. B. GUIMARAES JUNIOR & CIA LTDA, CNPJ n° 
28.892.911/0001-90, localizado na Avenida Marechal Ron-
don, 2019 – Setor Leste Centro do município de Colíder/
MT torna-se público que requereu junto a Comissão de Mu-
nicipalização de Licenciamento Ambiental do Município de 
Colíder /MT, a Licença de Instalação Ambiental da ELETRO 
CENTER DIESEL.

CHÁCARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, CNPJ n° 26.430.131/0001-00, com sede na 
Av Tancredo Neves, 914 – Sala 05 – Ed Residencial Invest 
- Centro – Setor Sul do município de Colíder/MT torna-se 
público que requereu junto a Comissão de Municipalização 
de Licenciamento Ambiental do Município de Colíder - MT, 
a Licença de Operação Ambiental, do “Loteamento Resi-
dencial de Chácaras Bela Vista 1”, localizado no município 
de Colíder.

CHÁCARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, CNPJ n° 26.430.131/0001-00, com sede na 
Av Tancredo Neves, 914 – Sala 05 – Ed Residencial Invest 
- Centro – Setor Sul do município de Colíder/MT torna-se 
público que requereu junto a Comissão de Municipalização 
de Licenciamento Ambiental do Município de Colíder - MT, 
a Licença de Operação Ambiental, do “Loteamento Resi-
dencial de Chácaras Bela Vista 2”, localizado no município 
de Colíder.

CHÁCARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, CNPJ n° 26.430.131/0001-00, com sede na 
Av Tancredo Neves, 914 – Sala 05 – Ed Residencial Invest 
- Centro – Setor Sul do município de Colíder/MT torna-se 
público que requereu junto a Comissão de Municipalização 
de Licenciamento Ambiental do Município de Colíder - MT, 
a Licença de Operação Ambiental, do “Loteamento Resi-
dencial de Chácaras Bela Vista 3”, localizado no município 
de Colíder.

CHÁCARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, CNPJ n° 26.430.131/0001-00, com sede na 
Av Tancredo Neves, 914 – Sala 05 – Ed Residencial Invest 
- Centro – Setor Sul do município de Colíder/MT torna-se 
público que requereu junto a Comissão de Municipalização 
de Licenciamento Ambiental do Município de Colíder - MT, 
a Licença de Operação Ambiental, do “Loteamento Resi-
dencial de Chácaras Bela Vista 4”, localizado no município 
de Colíder.

INVEST INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica, com 
sede na Av. Tancredo Neves – nº 914, Setor Sul, nesta ci-
dade de Colíder – MT; devidamente inscrita no CNPJ sob 
nº 04.523.589/0001-63 e Inscrição Estadual nº 13.202271-
2; torna-se público que requereu a Comissão Municipal de 
Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambien-
te de Colíder - MT, a Licença de Operação Ambiental do 
empreendimento denominado, “Jardim Parque dos Ipês”, 
localizada na Rua Jaiara, Gleba Cafezal – Setor Leste- 
Centro –, município de Colíder-MT.

LUCIANO GUIOTE 01660777127, CNPJ n° 
33.391.179/0001-04, localizado na Rua Angélica Bibo, 
1504 – Setor Oeste, Quadra 243, Lote 07, Bairro Bom 
Jesus no município de Colíder/MT torna-se público que 
requereu junto a Comissão de Municipalização de Licen-
ciamento Ambiental do Município de Colíder /MT, a Licença 
de Operação Ambiental do Lava Jato Bom Jesus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N° 006/2019  
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para  AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DO TIPO 
PLAYGROUND PARA A PRAÇA DA BIBLIA PARA AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA 
CRIANÇA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 21 DE JUNHO DE 
2019 ÀS 10:00 HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde será presidida pelo Pregoeiro e 
equipe de apoio, através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br. O Edital poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico acima citado ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em 
transparência, agenda de licitação. Maiores informações e esclarecimentos sobre o 
certame serão prestados no Departamento de Licitações, situado à Travessa Emmanuel, 
nº 33N, Centro em Juína/MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína/MT, 05 de Junho de 
2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2019  
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 

 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E 
MONTAGEM DE TENDA DE SOMBRITE COM TELA SOLPACK – CONFECCIONADA 
EM AÇO GALVANIZADO E/OU CARBONO, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR, 100% 
GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADAS EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR 
ENCAIXE E FIXADAS COM CONEXÕES EM AÇO, MEDINDO 2,5X5,0X2,0 METROS DE 
ALTURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a 
sessão pública para o dia 21 DE JUNHO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do 
Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa 
Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 
às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-
mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 05 de Junho de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019  

 REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 07:30h (Horário Local), do dia 18 de 
Junho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 018/2019, do tipo Menor Preço Por ITEM, para FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. O edital completo poderá ser 
retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de 
Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 07:00 
às 13:00 horas. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100.  
 

Vera – MT, 05 de Junho de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO  – MT  
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 025/2019  
 RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é ”REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO, GAS MEDICINAL PARA USO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DE PEIXOTO DE AZEVEDO–MT, ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
(PSF´S), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora a empresa 
OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS LTDA, com o valor total de R$ 101.100,00 (Cento e um mil e 
cem reais). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. 
Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 04 de Junho de 
2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
NOTIFICADO: EDSON DOS SANTOS DA SILVA – CPF: 014.438.191-58. 

 
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 06/12/2016, e; firmado 
Aditivo Contratual em 21/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 21 
da QUADRA 16 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 27/11/2018, 27/12/2018, 27/01/2019, 27/02/2019 e 
27/03/2019. 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. 

06,07,08/06/2019. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE CANCELAMENTO

CONCORRENCIA N° 004/2019
O Município de Nova Mutum, através da comissão de Licitações torna 
público o cancelamento da Concorrência nº 004/2019, em virtude da 
necessidade de alteração da planilha orçamentária.
Nova Mutum - MT, 05 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E AQUISIÇÃO DE 
FERRAGENS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SORRISO”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS” 
CONFORME A SEGUIR: MIXTELAS COMERCIO DE TELAS EIRELI 
ME., CNPJ Nº 21.058.191/0001-12, ITEM VENCEDORA: 6189 – R$ 
17,15 VALOR TOTAL GERAL R$ 34.300,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLO, ANÁLISE FOLIAR E ANÁLISE 
DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E EFLUENTES INDUSTRIAIS PARA USO 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO/MT.” EXCLUSIVA 
PARA PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 2738/2017, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS”, CONFORME A 
SEGUIR: AGROCELLA ANÁLISES AGRONOMICAS LTDA, CNPJ Nº 
15.424.456/0001-56, ITENS VENCEDORA: 95910 – R$ 67,00; 
816492 – R$ 70,00; 828848 – R$ 400,00 - VALOR TOTAL GERAL R$ 
59.700,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira



Santos e Atlético-MG será disputado no Pacaembu 

Horários das partidas são de Brasília 
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Santos tenta evitar a terceira
eliminação no Pacaembu em 2019
DA REPORTAGEM

O jogo entre Santos e 
Atlético-MG, nesta quinta-
-feira (6), às 19h, válido pela 
volta das oitavas de final 
da Copa do Brasil, marca 
mais uma decisão do Peixe 
no Pacaembu em 2019. Até 
aqui na temporada, o San-
tos decidiu três confrontos 
eliminatórios no estádio e 
se classificou só em um.

Apesar do retrospecto 
positivo como mandante 
no Pacaembu no ano – oito 
vitórias, um empate e uma 
derrota em 10 jogos – foi 
no Pacaembu onde o San-
tos sofreu duas eliminações 
na temporada. 

Pela Copa Sul-Ameri-
cana, o Peixe caiu de forma 
precoce para o River Plate 
do Uruguai, após empate 
por 0 a 0, em Montevidéu, 
e outra igualdade no placar, 
por 1 a 1, em São Paulo, na 
primeira fase da competi-
ção continental.

Além disso, o San-
tos também foi eliminado 
pelo Corinthians, na semi-
final do Campeonato Pau-
lista. Depois de perder em 
Itaquera, por 2 a 1, o Peixe 
venceu o rival por 1 a 0 no 
Pacaembu, mas foi derrota-
do nas cobranças de pênal-
tis.

A única partida elimi-
natória com desfecho posi-
tivo foi diante do América-
-RN, pela segunda fase da 
Copa do Brasil, quando o 
Peixe goleou o time nor-
destino por 4 a 0 e avançou 
em jogo único.

No jogo desta quinta-

-feira, o Santos colocará à 
prova sua eficiência em jo-
gos eliminatórios e, de que-
bra, tentará quebrar a mís-
tica negativa criada sobre o 
Pacaembu após as recentes 
quedas em mata-matas.

A princípio, o jogo 
contra o Atlético-MG esta-
va marcado para o Pacaem-
bu, mas o Santos solicitou 
à CBF que mudasse a par-
tida para a Vila Belmiro. A 
entidade enviou um ofício 
ao Peixe e confirmou a al-
teração em seu site oficial, 
mas voltou atrás e definiu 
o estádio da capital paulista 
como palco da decisão.

Além de jogar no Pa-
caembu, o Santos terá um 
problema extracampo nes-
ta quinta. Com preços ele-
vados para o jogo decisivo, 
o Peixe recebeu críticas nas 
redes sociais e não conse-
guiu vender uma boa carga 
de ingressos. Até a última 
segunda-feira, apenas 6,6 
mil entradas haviam sido 
comercializadas.

Desde a última elimi-
nação, no entanto, o San-
tos se reforçou ainda mais, 
principalmente no setor 
ofensivo. O volante Jobson 
e os atacantes Marinho e 
Uribe chegaram ao clube e 
têm condições de jogo para 
esta quinta-feira.

Marinho e Uribe, in-
clusive, estrearam na vitó-
ria sobre o Ceará, no último 
domingo, em Fortaleza. O 
camisa 31 teve menos tem-
po em campo, mas jogou 
melhor que o camisa 9, que 
não atuava há quase dois 
meses.

COPA DO BRASIL | Peixe já caiu na Sul-Americana e no Paulistão no estádio da capital paulista
Foto: RicaRdo MoReiRa

Foto: divulgação

ZEBRAS PASSEANDO

Mundial Sub-20 terá um campeão inédito em 2019
Foto: RepRodução/twitteR

Jogadores do Equador comemorando gol contra o Uruguai no Mundial Sub-20 

DA REPORTAGEM

As zebras estão passe-
ando pelos gramados da Po-
lônia. Os favoritos caíram, e 
o Mundial Sub-20 terá um 
campeão inédito em 2019 
- assim como foi na última 
edição, em 2017, com o pri-
meiro título da Inglaterra. 
Os últimos campeões a caí-
rem foram Nigéria, França 
e Argentina - a maior vence-
dora da categoria (com seis 
conquistas, contra cinco do 
Brasil - que não foi ao Mun-
dial).

Nenhum dos oitos ti-
mes restantes, aliás, já che-
gou à final da competição 

- muito embora seis deles já 
tenham alcançado às semi-
finais. A camisa mais pesada 
na categoria é a de Mali, que 
terminou em duas ocasiões 
na terceira colocação: 1999 
e 2015. Os únicos que nun-
ca tinham ido tão longe fo-
ram as equipes de Equador 
e Ucrânia.As quartas de final 
serão disputadas entre sexta 
e sábado. No primeiro dia, 
duelam Colômbia x Ucrânia 
e Itália x Mali - sendo que os 
vencedores se enfrentam em 
uma eventual semifinal. Na 
outra chave, EUA x Equador 
e Coreia do Sul x Senegal co-
meçarão a decidir quem irá à 
inédita final.

OPÇÕES

O que o Atlético-MG ganha
com Adilson e Zé Welison

SUL-AMERICANA

Conmebol define 
horários e datas 
das oitavas de finalFoto: BRuno cantini

Zé Welison e Adilson (colete) são opções com características diferentes 

DA REPORTAGEM

Adilson tem 19 jogos 
no ano, um gol e dá mais 
qualidade na saída de bola 
do Atlético-MG. Zé Welison 
tem 23 partidas, ainda não 
marcou gols, mas consegue 
dar mais força na marcação 
e tem mais pegada. No meio 
da disputa dos dois volantes 
do Galo está Rodrigo San-
tana, que tem duas opções 
bem distintas para o mesmo 
setor do campo.

Os números de Adilson 
e Zé Welison são bastante 
parecidos nesta temporada, 
mas as semelhanças param 
por aí, já que o estilo de jogo 
é bem diferente. Quem ga-
nha com isso é o treinador 
atleticano, que valoriza a dis-
puta e pode optar por um ou 
outro, de acordo com a ne-
cessidade durante a partida.

“O jogo (contra o CSA) 
pedia uma qualidade maior 
na saída de bola e, com o 
Adilson, a gente ganha mui-
to no passe. O Zé Welison já 
vinha sentindo. Estava so-
brecarregado da sequência 
grande, e o jogo do Santos 
vai exigir mais ainda da par-
te física, principalmente do 

DA REPORTAGEM

A Conmebol divulgou 
as datas e os horários dos 
confrontos das oitavas de fi-
nal da Copa Sul-Americana. 
Os jogos serão realizados 
apenas em julho, após a Copa 
América - com algumas par-
tidas de volta se estendendo 
até agosto.

O sorteio do mês passa-
do que apontou os confron-
tos da segunda fase serviu 
para definir quem vai decidir 

setor de marcação. A gente 
procurou segurar o Zé, que 
não ia exigir muito da parte 
defensiva”, explicou Rodrigo 
Santana.

No próximo jogo, con-
tra o Santos, pelas oitavas 
de final da Copa do Brasil, a 
opção do técnico vai ser Zé 
Welison, para dar mais força 
na marcação e mais seguran-
ça no sistema defensivo, que 
deverá ser muito testado no 
jogo do Pacaembu. Diferen-

em casa nas oitavas. O cri-
tério é simples: o clube sor-
teado primeiro sempre será 
mandante da segunda parti-
da - isso vale para todo o res-
tante da competição.

Quatro brasileiros se-
guem na disputa: Atlético-
-MG, Botafogo, Corinthians 
e Fluminense. 

Galo e Bota se enfren-
tam nos dias 24 e 31 de ju-
lho. O Flu pega o Peñarol, 
enquanto o Timão encara o 
Montevideo Wanderes.

temente da vitória sobre o 
CSA, quando Adilson foi o 
escolhido por ter mais quali-
dade na saída de bola e che-
gando na frente, fazendo até 
gol.

Um dos concorrentes 
para a vaga de volante, Adil-
son explica como é a disputa 
pela titularidade e se mostra 
bem consciente pelo que é 
pedido pelo técnico Rodrigo 
Santana para ele e Zé Weli-
son. “Isso é bom para equipe, 

porque ele tem mais opções 
e é uma disputa totalmente 
sadia. Tem que ter (disputa) 
em todas as posições, porque 
eleva a equipe. A concorrên-
cia em todas as situações ele-
va os serviços e, no futebol, 
não é diferente. Eu e o Zé te-
mos uma relação de amizade 
e muito respeito, com cada 
um buscando seu espaço. 
E espero que nessa disputa 
sadia nossa equipe siga ven-
cendo”.
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Leilão está rolando em diversas cidades de Mato Grosso 

Mais 600 veículos estão em oferta
no terceiro leilão do Detran
DA REPORTAGEM

O Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-MT) 
está leiloando 628 veículos, 
entre automóveis e motoci-
cletas apreendidos e não re-
clamados há mais de 60 dias 
em Cuiabá e em cidades do 
norte do Estado. O edital do 
Leilão 003/2019 foi publica-
do no Diário Oficial do Esta-
do e pode ser conferido na 
íntegra no Portal do Detran-
-MT.

Nesta edição, o leilão 
acontece simultaneamente 
em Cuiabá e nas cidades de 
Nobres, Nova Mutum, Lucas 
do Rio Verde, Sorriso, Vera, 
Cláudia e Sinop. Os lances já 
estão sendo ofertados desde 
ontem (5) somente no site da 
empresa leiloeira www.br-
bid.com.

Para participar, os interes-
sados devem se cadastrar no 
site até o dia 20 de junho. Os 
lances se encerram no dia 
seguinte, 21 de junho, às 9h, 
horário local. As visitações 
acontecem simultaneamente 
nos dias 18 e 19 de junho nas 
Circunscrições Regionais de 
Trânsito (Ciretrans) nas ci-
dades do interior. Na capital, 
a visitação será nas mesmas 
datas no pátio da sede da au-

tarquia e no pátio localizado 
no Distrito Industrial.

Para o diretor de Veícu-
los do Detran-MT, Augusto 
Cordeiro, o sucesso com os 
leilões anteriores motivou o 
lançamento do novo certa-
me.  “A boa aceitação do pú-
blico nos credenciou a lançar 
este novo leilão. Nosso obje-
tivo principal é a de promo-
ver a limpeza dos pátios do 
Detran, não apenas na capi-
tal, como no interior do Es-
tado”, disse Cordeiro.

O presidente do Detran-
-MT, Gustavo Vasconcelos, 
destacou que a estimativa de 
arrecadação desta edição é 
de R$ 1,5 milhão.

“A resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran) determina que os valo-
res arrematados sejam utili-
zados para o pagamento dos 
débitos na seguinte ordem. 
Em primeiro, quitam-se dí-
vidas com o próprio Detran, 
ou seja, com custos do leilão, 
estadia daquele veículo no 
pátio, taxas de licenciamen-
to em atraso e multas. Com 
o que sobra, busca-se pagar 
o Imposto sobre Proprieda-
des de Veículos Automotores 
(IPVA), junto à Secretaria de 
Fazenda (Sefaz)”, pontuou 
Vasconcelos.

LIMPANDO O PÁTIO | Leilão acontece simultaneamente em Cuiabá, Nobres, Mutum, Lucas, Sorriso, Vera, Cláudia e Sinop
Foto: Mayke toscano/GcoM-Mt

Foto: DivulGação

COMPRANDO JUSTIÇA

Motorista foge de acidente, paga
fiança e ganha liberdade provisória

L.R.VERDE

Professor é conduzido à delegacia
acusado de assediar aluna

SINOP

Ouvidoria: canal aberto 
entre o cidadão e 
gestão municipal

Como medidas cautelares, juiz concedeu a liberdade provisó-
ria e suspendeu CNH 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Thiago de Sousa Cor-
reia, 28 anos, que havia sido 
preso pela Polícia Civil de 
Sorriso na semana passada, 
após fugir de um acidente 
sem prestar socorro, pagou 
fiança de 10 salários míni-
mos, na ordem de R$ 10 mil, 
e ganhou liberdade provisó-
ria.

O motorista foi autuado 
por lesão corporal no trân-
sito que, segundo o art.303 
do CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro), é passível de de-
tenção de seis meses a dois 
anos. Por ter a pena máxima 
inferior a quatro anos, a lei 
permite que Thiago respon-
da em liberdade.

Como medidas caute-
lares, o juiz Anderson Can-
diotto da 2ª vara criminal da 
comarca de Sorriso, conce-
deu a liberdade provisória a 

DA REPORTAGEM

Um professor de infor-
mática, 37 anos, foi condu-
zido à Delegacia de Polícia 
Civil após ser acusado de 
assédio por uma aluna, 31. 
A situação teria ocorrido na 
segunda-feira, em uma esco-
la particular, durante aplica-
ção de uma prova. De acordo 
com relato da denunciante, 
ela teria reprovado em qua-
tro disciplinas, e o professor 
teria perguntado se ela gos-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O sistema de Ouvido-
ria é um canal aberto entre o 
cidadão e o município. A sua 
finalidade é receber, encami-
nhar e acompanhar suges-
tões, reclamações, denúncias 
e elogios dos cidadãos refe-
rentes aos serviços públicos 
municipais, de forma huma-
nizada e eficiente. A OGM 
atua de forma autônoma e 
transparente no controle 
qualitativo dos serviços pres-
tados pelo município, além 
de ser uma grande aliada na 
melhoria da gestão.

De acordo com a ouvi-
dora geral, Gracieli Calgaro, 
todas as manifestações são 
encaminhadas aos setores 
responsáveis para que, no 
prazo de 30 dias – prorrogá-
vel por igual período, peran-
te justificativa –, o cidadão 
tenha a resposta do que bus-

ca, de forma clara e objetiva, 
conforme a Instrução Nor-
mativa 065/2019 e seguindo 
os parâmetros da Lei Federal 
13.460/2017.

“A OGM é uma ferra-
menta estratégica de gestão 
que representa um termô-
metro da atuação institucio-
nal. É uma fonte de oportu-
nidades, visto que permite à 
instituição identificar os pon-
tos falhos de sua atuação, 
assim como procedimentos 
inadequados, e a partir daí 
poder corrigir e aperfeiçoar 
os serviços prestados à popu-
lação”, frisa a ouvidora.

O serviço está disponí-
vel pelo www.sinop.mt.gov.
br, no e-mail ouvidoria@si-
nop.mt.gov.br, por telefone 
no número 0800 647 3310 ou 
presencialmente, de segun-
da-feira a sexta-feira, das 7h 
às 11h e das 13h às 17h, na Rua 
das Avencas, nº 1541, Setor 
Comercial.

Thiago e suspendeu sua CNH 
(Carteira Nacional de Habili-
tação) por alguns meses.

Caso o estado de saúde 
da vítima, que segue interna-
da na UTI do Hospital Regio-
nal de Sorriso se agrave, as 
medidas contra Thiago po-
derão ser revistas pela justiça. 

O ACIDENTE
Por volta das 3h de quar-

ta-feira (29), Matheus, que 
trabalha como garçom em 
uma conveniência da cidade, 
foi atropelado quando volta-
va para casa do trabalho. O 
jovem seguia de motocicleta 
pela avenida dos Imigrantes 
quando foi atingido por uma 
caminhonete que trafegava 
pela avenida Flamboyants e 
não respeitou a placa de pare. 
Após o atropelamento, o mo-
torista da S-10 preta fugiu do 
local sem prestar socorro.

Por conta do acidente, 
Matheus foi levado para o 

taria que uma nova prova 
fosse aplicada, e a estudante 
aceitou.

Em uma sala separada 
dos demais alunos, o profes-
sor teria cometido o assédio. 
Ainda segundo a denuncian-
te, o suspeito teria iniciado 
elogiando a aluna. Na sequ-
ência, oferecido um bom-
bom. “Você é muito bonita, 
você quer um chocolate?”, 
descreveu a mulher no bo-
letim de ocorrência, apon-
tando ainda que ele ainda 

RESSOCIALIZAÇÃO 
EM PEIXOTO...

Foi assinado pelo prefeito Maurício 
Ferreira o termo de Fomento 006/2019 com o 
Conselho da Comunidade na Execução Penal 
da Comarca e a Cadeia Pública uma parceria 
que visa aumentar as possibilidades de resso-
cialização das pessoas privadas de liberdade. 
O projeto tem como objetivo a ressocialização 
dos reeducandos, através da mão de obra para 
prestação de serviços gerais. Com isso, os re-
educandos têm direito a remição de pena e 
recebem cestas básicas para suas famílias. O 
Valor do Convênio é de até R$ 120.000,00 para 
o período do ano de 2019 e até 20 reeducandos 
selecionados poderão participar do projeto.

INCÊNDIO EM 
SORRISO...

Um incêndio atingiu um se-
cador de grãos localizado na BR-
163, em Sorriso, durante toda a 
madrugada desta quarta-feira (5). 
Equipes do Corpo de Bombeiros 
tentam apagar o fogo, mas, con-
forme o comandante Weber Dio-
nísio Batista Júnior, às 5h parte 
da estrutura metálica desabou, o 
que prejudicou o trabalho. Con-
forme o major, o Corpo de Bom-
beiros foi acionado e trabalha-
ram até conter as chamas. Não 
houve vítimas.

DESCASO NA 
EDUCAÇÃO...

Os estudantes de Cuiabá e Várzea Grande, re-
gião metropolitana da capital, que possuem de-
ficiência visual não conseguem mais frequen-
tar as aulas no Instituto dos Cegos, em Cuiabá, 
pois o ônibus que fazia o transporte deles não 
passa para buscá-los desde o início do ano. O 
problema está nos repasses da Secretária Esta-
dual de Educação (Seduc) que garantiam o com-
bustível para o micro-ônibus que buscava os 
alunos. Atualmente, o veículo está parado. Em 
nota, a Seduc explicou que os convênios para 
2019 e 2020 estão sendo analisados, mas que 
não existe recurso para combustível – o dinhei-
ro destinado é apenas para custeio de pessoal.

DivulGação

HRS (Hospital Regional de 
Sorriso) com múltiplas fratu-
ras, traumatismo craniano e 
passou por cirurgia, que du-
rou mais de sete horas.

Após investigação, a Po-
lícia Civil conseguiu desco-

brir quem era o motorista e 
o prendeu, na BR-163 quan-
do se dirigia à Lucas do Rio 
Verde para consertar a cami-
nhonete que teve a porta la-
teral danificada. Ele foi preso 
e conduzido para a delegacia.

teria tentado beijá-la e per-
guntado se teria uma chance 
com ela. A estudante aponta 
ainda que teria pego o seu 
aparelho celular para tentar 
ligar para o marido, quando 
o suspeito teria questionado 
se ela teria fotos do corpo, e 
perguntado se ele gostaria de 
ver fotos em que ele estava 
nu. Ela prossegue relatan-
do que teria tentado sair do 
local, mas o professor teria 
pedido para que a aluna es-
perasse, porque os demais 

alunos poderiam desconfiar 
da “ajuda”. O homem teria 
questionado também se ela 
gostaria de ver alguma coi-
sa e simulado que iria abrir 
as calças. Neste momento, a 
mulher saiu da sala e foi até 
a delegacia fazer a denúncia. 
Dois investigadores foram 
até o local, mas não encon-
traram o suspeito. No dia se-
guinte, o homem foi locali-
zado na unidade educacional 
e conduzido à delegacia para 
prestar esclarecimentos.

Os valores arrecadados são 
destinados ao pagamento das 
pendências financeiras que 
cada veículo possui com a 
administração estadual, uma 
vez que o leilão não pode 
gerar lucro. Quando o valor 
arrematado pelo veículo for 
superior à dívida, é feito o 
ressarcimento ao proprietá-
rio. Porém, quando não há 
a quitação da pendência, o 
proprietário do veículo pode 
ser inscrito em dívida ativa.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos necessá-

rios para pessoa física são: 
RG, CPF e comprovante de 
residência (com data máxi-
ma de 30 dias anteriores ao 
leilão). As pessoas jurídicas 
devem encaminhar cópias 
digitalizadas do contrato so-
cial devidamente registrado, 
cartão de CNPJ e documento 
de identidade RG e CPF do 
sócio dirigente, proprietário 
ou representante legal.

Para arrematar o veículo 
o interessado deverá pagar a 
comissão de 5% do valor do 
bem arrematado para a leilo-
eira e, em até três dias úteis, 
pagar o valor total do veí-
culo arrematado através do 
Documento de Arrecadação 
(DAR).
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Residencial Allegro foi entregue oficialmente nesta quarta-feira 

RNI entrega Residencial Allegro
Sinop e reforça presença em MT
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A incorporadora e cons-
trutora RNI, uma empresa 
Rodobens, entregou nes-
ta quarta-feira (5) o Re-
sidencial Allegro Sinop, 
marcando um importante 
momento em sua trajetó-
ria de investimentos no 
Mato Grosso. 

Resultado de um apor-
te de mais de R$ 47 mi-
lhões, o empreendimento 
tornou-se referência no 
Jardim Santa Mônica pela 
grandiosidade de suas tor-
res e, especialmente, pela 
estrutura de clube que 
oferece nas áreas comuns.

“Já entregamos mais de 
4,9 mil unidades no esta-
do. O Residencial Allegro, 
alinhado com o cresci-
mento de Sinop, trouxe 
para a cidade o conceito 
de condomínio-clube e 
reforçou a estrutura do 
Jardim Santa Mônica, que 
já tem fácil acesso às prin-
cipais estradas da cidade, a 
supermercados, a empre-
sas e a serviços”, explica o 
copresidente da RNI, Car-
los Bianconi.

O empreendimento fica 
ao lado do Machado Su-
perCenter e do ponto de 
encontro das rodovias BR-
163 e MT-140. O condomí-
nio, que tem duas torres 
de 18 andares e é equipado 
com mais de 10 itens de la-
zer. As áreas comuns con-
tam com piscinas adulto e 
infantil, playgrounds baby 
e infantil, espaço fitness 

CONCEITO RESIDENCIAL | Empreendimento traz para o município e região a comodidade dos condomínio-clube
Foto: Divulgação

externo, academia, quios-
que com churrasqueira e 
forno para pizza, bicicle-
tário, salão de festas com 
terraço e churrasqueira, 
quadra recreativa e salão 
de jogos.

Há ainda itens de segu-
rança como uma portaria 
blindada e monitoramen-
to por câmeras. A empresa 
está finalizando também 
melhorias urbanísticas no 
entorno do residencial. Os 
investimentos em infraes-
trutura somam mais de R$ 
930 mil.

Os apartamentos do 
novo condomínio têm 63 
m² e 71 m², com opções de 
dois ou três dormitórios, 
sendo uma suíte, e uma 
ou duas vagas de garagem. 
Internamente, todos os 
moradores possuem va-
randa com churrasqueira, 
piso de cerâmica em todos 
ambientes, preparação 
acústica e infraestrutura 
de ar-condicionado nas 
áreas privativas e sociais.

“Nós buscamos atender 
à população de Sinop e re-
gião que busca localização 
sem abrir mão da estrutu-
ra para recreação e lazer. 
Ao mesmo tempo, o em-
preendimento atende in-
vestidores de outras cida-
des que trabalham ou têm 
negócios no município e 
que adquiriram um imó-
vel como ponto de apoio. 
Eles correspondem a mais 
da metade dos nossos 
clientes”, conta o copresi-
dente da RNI, Alexandre 
Mangabeira.

O projeto arquitetôni-
co do Allegro Sinop é do 
escritório Rubio&Longo 
e o projeto paisagístico é 
assinado pelo Tal Quintal 
Arquitetura da Paisagem. 
O projeto de interiores é 
de autoria da Sesso e Dala-
nezi Arquitetura e Design.

SOBRE 
A RNI
Fundada em São José do 

Rio Preto/SP há mais de 
27 anos, a construtora e in-
corporadora tem 176 em-
preendimentos lançados 
em todo o Brasil e atuação 
em 55 cidades de 12 esta-

dos brasileiros.
Com capital aberto des-

de 2007, lançou mais de 
67 mil unidades, somando 
6,4 milhões de m² constru-
ídos, e faz parte das Em-
presas Rodobens, um dos 
maiores grupos empresa-
riais do país, com atuação 

nos segmentos financeiro 
e de varejo automotivo – 
Banco, Consórcio, Corre-
tora de Seguros, Leasing 
& Locação, Automóveis e 
Veículos Comerciais. Com 
atuação nacional, o grupo 
tem tradição de mais de 
69 anos. www.rni.com.br.

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 


