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O jovem Maroan Haidar Ahmed, 18 anos, acusado de matar um cliente de uma conveniência em um posto de combustível em Rondonópolis, teve o 
passaporte cancelado e agora deve ser procurado também pela Interpol. Ele é procurado e chegou a postar fotos em redes sociais na praia.      Página -7

RONDONÓPOLIS

Jovem acusado de matar homem
tem o passaporte cancelado

GABRIEL E JOÃO PEDRO

Amazônia
Seguros 
recebe mais
um prêmio
A Amazônia Seguros 
recebeu o Prêmio Mais 
& Melhores 2019 como 
“Melhor Corretora de 
Seguros Sinop”. Reali-
zado pela revista Norte 
do Empreendedor, em 
sua 2ª edição, o Prêmio 
destaca as empresas de 
sucesso de Sinop.    
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Dois prodígios frente a frente. Um consolidado, outro avassalador. Ambos com trajetórias que se 
espelham. O Gabriel de ontem, é o João Pedro de hoje.               Página -6

CASTANHEIRA

SORRISO

Homens
encontrados 
mortos em
caminhonete

4º Ride
reunirá
mais de 800
ciclistas

O gerente e o mecânico 
que trabalham na fazenda do 
senador Jayme Campos, e que 
estavam desaparecidos desde 
quinta, foram encontrados 
mortos na manhã desta sexta 
dentro de uma caminhonete que 
caiu de uma ponte de um rio em 
Castanheira.
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Mais de 800 ciclistas 
participarão, neste domingo, da 
4ª edição do Ride Sorriso, um 
passeio de 60 km que percorrerá 
vias urbanas e estradas rurais. 
Considerado o maior evento de 
cicloturismo de Mato Grosso, o 
Ride terá a largada às 6 horas, 
na Praça das Fontes.
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Arquivo pessoAl

AssessoriA

Crédito: Arte/divulgAção

Trajetórias
espelhadas
no Fla-Flu



Extremamente útil, mas tem seus riscos...
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ativo apenas nos períodos em que seu 
uso for necessário, e verifique periodi-
camente logs que informem tentativas 
de acesso com senha incorreta.

Não use esses aplicativos se não ti-
ver necessidade ou se os mesmos não 

forem úteis para você. 
Por mais que sejam con-
figurados corretamente, 
aplicativos de acesso 
remoto podem, mesmo 
que isso não seja algo 
comum, ser “alvo” de ten-
tativas de ataque, justa-
mente por trabalhar pos-
sibilitando a conexão ao 
equipamento do usuário. 

Tomando os devidos cuidados os be-
nefícios desses programas superam (e 
muito) os riscos, e você só tem a ganhar 
com seu uso.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Em lugar de um plano circunstanciado para o 
ensino público, o atual ocupante do Ministério da 
Educação, Abraham Weintraub, só tem logrado pro-
mover debates sobre sua política aloprada de comu-
nicação. O ministro parece mais motivado a bater o 
presidente da República e seus filhos em matéria de 
histrionismo provocador.

Com menos de dois meses na pasta, Weintraub 
já colheu duas expressivas manifestações de rua con-
tra a retenção de verbas para o ensino superior no 
país. Ele tem a seu favor os imperativos de austerida-
de criados pela penúria orçamentária, mas, no mo-
mento em que seria recomendável conciliar e con-
vencer, parte ao ataque.

Nem precisaria empenhar-se tanto. O segundo 
protesto de estudantes e docentes, na quinta-feira 
(30), sofreu o desgaste natural dessas mobilizações e 
reuniu multidões menores do que a dos eventos de 
duas semanas antes.

Weintraub não se conteve, entretanto. Apóstolo 
da crença presidencial de que a massa estudantil se 
compõe de “idiotas úteis”, denunciou em vídeo uma 
suposta coação ideológica de professores sobre alu-
nos para que comparecessem aos atos, como se os 
jovens fossem imbecis incapazes de pensar com a 
própria cabeça.

Fez mais. No dia da manifestação, o MEC pu-
blicou comunicado em que desautorizava servido-
res e estudantes de estabelecimentos federais, e até 
seus pais, a divulgar protestos em horário escolar. O 
autoritarismo exibicionista da nota é evidente, sem 
nada dizer da mais que duvidosa base legal. O minis-
tro prestou-se ainda a protagonizar vídeo canhestro 
em que aparece de guarda-chuva para se defender da 
acusação de ter retirado fundos da reconstrução do 
Museu Nacional da UFRJ, que chamou de chuva de 
fake news.

Seria de espantar, não se tratasse de reincidência 
na canastrice. Weintraub já recorreu a chocolates na 
tentativa de explicar e justificar o contingenciamen-
to de verbas da educação pública. Bolsonaro e Wein-
traub se guiam pela tese caricata de que o problema 
do ensino superior está na doutrinação por marxistas 
infiltrados nas universidades federais.

Ainda que de fato existam focos de politização 
indevida nas instituições, presidente e ministro pare-
cem não se dar conta de que praticam na Esplanada e 
no Palácio do Planalto precisamente o aparelhamen-
to ideológico do Estado de que acusam os supostos 
adversários.

Editorial

Chocolate e guarda-chuva

Ranking dos Políticos - Facebook

para o setor. Abraham Weintraub pediu 
ilegalmente, para não dizer imoralmente, 

que a população denuncie quem incentivar 
manifestações e ameaçou demitir profes-
sores que anunciarem esses atos.

O fato é que sem resposta para educa-
ção, Weintraub insiste em guerra constante 
contra ideologia. O governo insiste na visão 
de que os manifestantes são “idiotas úteis” 
e só saíram às ruas porque foram manipu-
lados por professores. Weintraub, em espe-
cial, aposta numa guerra constante contra 
a doutrinação ideológica. Aparentemente, 
ele não tem nenhuma outra resposta a ofe-
recer para melhorar a educação.

Creio que para Bolsonaro, o pré-requisito 
para ser ministros da Educação é que se 
desconheça o ECA, que pouco entenda dos 
problemas educacionais, mas que tenha a 
cara de pau de provocar professores e es-
tudantes, considerando-os coisas abjetas e 
que suporta por obrigação governamental, 
e porque a lei não permite demiti-los ou 
prendê-los. A sensação que se tem do go-
verno Bolsonaro, é que a educação é apenas 
um problema que deve ser extinto, não algo 
a ser desenvolvido pelo bem do país. Para 
nossos governantes, a ciência, a cultura, 
as humanidades, são tudo lixo comunista, 
nada mais ignorante e atrasado.

Esse foi o primeiro ministro de educa-
ção que ao invés de lutar para aumentar as 
verbas educacionais, aconselha o presiden-
te a cortar verbas da educação, para reduzir 
as atividades universitárias. O Brasil que já 
é um dos países mais atrasados na educa-
ção, retrocederá ainda mais.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PRO-
FESSOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSO-
FIA DA UFMT

Um ministro contra a educação

SEM MARGEM
Se os profissionais da Educação espe-

ravam uma proposta do Governo do Estado 
para o pagamento de aumentos salariais, 
receberam na verdade um “banho de água 
fria” com o ofício enviado pelo governador 
Mauro Mendes na última terça (5). Isso por-
que o Executivo mostra que, nas projeções 
mais otimistas da economia, o pagamento 
da lei da dobra salarial atrasaria para até 
2023 o estouro da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) em gastos com a folha de pes-
soal. Caso opte por isso, poderá já sofrer no 
próximo ano sanções do Governo Federal.

OBRAS EM MT
Eduardo Botelho publicou a relação de 

emendas parlamentares que tinham sido 
vetadas pelo governador Mauro Mendes, 
mas que foram derrubadas pelos parlamen-
tares. Os dados estão no Diário Oficial de 
quarta-feira. A votação que derrubou o veto 
do governador ocorreu em abril este ano. Os 
valores ultrapassam R$ 60 milhões em obras 
e indicações dos deputados estaduais. Cabe, 
agora, ao chefe do Executivo cumprir, mas 
ele já avisou das dificuldades financeiras 
enfrentadas pelo Estado.

PREVIDÊNCIA
O presidente da AL, deputado Eduardo Bo-

telho, defendeu a permanência dos Estados e 
Municípios na Reforma da Previdência, que 
está sob análise do Congresso Nacional. Na 
última semana, os congressistas ventilaram 
a possibilidade de exclusão dos Estados. Para 
ele, caso isso ocorra, haverá desgaste por con-
ta das discussões que haverão com as catego-
rias. “Nós gostaríamos que incluísse. Já que 
vai fazer o federal, que inclua todos os esta-
dos. O ideal é fazer só uma valer para todos. 
Senão, o impacto para nós é o desgaste que 
vamos ter aqui”, disse.

Um cachorro foi flagrado pegando ônibus em uma estação-tubo e descen-
do sozinho em um terminal em Curitiba. O animal estava na estação do Alto 
da XV, entrou no ônibus sozinho e seguiu tranquilo até chegar ao terminal do 
Cabral - um trajeto de pouco mais de 3 km de distância. Ao longo da viagem, o 
cachorro ganhou carinho dos passageiros e até sentou próximo a uma janela 
da linha Inter 2.

Procure sempre profissionais de confiança quando 
precisar de algum tipo de serviço em seus dispo-
sitivos tecnológicos. Não adianta tentar economi-
zar e colocar sua segurança e sua privacidade em 
risco. Por mais que, em algumas situações, não 
pareça, pequenos descuidos podem render grandes 
transtornos para sua vida.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ROBERTO DE BARROS 
FREIRE

O ministro da Educação decidiu apli-
car a lógica da intimidação para rea-
gir aos protestos contra a política do 
governo para o setor

Não vi o ministro da educação tão infla-
mado contra as manifestações educacio-
nais, ter sugerido que fossem denunciados 
pais ou pessoas que participassem da ma-
nifestação a favor do governo no domingo 
dia 26/05. Dois pesos e duas medidas, pois 
quando os estudantes, professores, servi-
dores e cidadãos vão às ruas no dia 30/05, 
o que é um direito de todos, o Ministério 
da Educação desautoriza, através de nota 
nitidamente inconstitucional, pais, alunos 
e professores a estimularem e divulgarem 
protestos contra sua política. Além de inó-
cuo, o texto mostrou o delírio totalitário de 
governantes que gostariam de ter contro-
le não só sobre professores e estudantes, 
mas até sobre as famílias dos estudantes.

O MPF acertadamente quer que o MEC 
se abstenha de cercear a liberdade de ma-
nifestação e a divulgação do pensamen-
to de professores, servidores, estudantes, 
pais e responsáveis em unidades de ensi-
no, sejam elas públicas ou privadas. O MPF 
vai mais longe, pede ainda uma retratação 
do MEC em relação à nota divulgada on-
tem. Nada mais justo diante das ameaças 
a professores e estudantes que o ministro 
realizou.

Essa atitude, como disseram alguns, 
“tresloucada” e “autoritária”, do ministro 
Abraham Weintraub é claramente um abu-
so de poder, uma improbidade administra-
tiva e crime de responsabilidade. O MEC 
viola o artigo 16 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que trata das garantias 
inerentes ao direito de liberdade. Não cabe 
ao Estado interferir na relação entre pais 
e filhos. O ministro da Educação decidiu 
aplicar a lógica da intimidação para reagir 
aos protestos contra a política do governo 

Crédito: Diogo Gutierre
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“o MEC publicou comunicado em que 
desautorizava servidores e estudan-
tes de estabelecimentos federais, e 
até seus pais, a divulgar protestos em 
horário escolar

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

O acesso remoto foi o tema do artigo 
anterior, onde falei de suas vantagens. 
Como nem tudo são flores no mundo da 
tecnologia, é extremamente importan-
te lembrar que trabalhar com esse tipo 
de aplicativo requer uma longa lista de 
cuidados que não 
devem, de forma 
alguma, ser igno-
rados.

Antes de qual-
quer coisa você 
deve escolher apli-
cativos conheci-
dos, baixa-los de 
fontes confiáveis 
(de preferência do 
site do desenvolvedor) e não aceita, de 
forma alguma, programas que tenham 
sido “modificados” ou oferecidos por ter-
ceiros. Feita a instalação é fundamental 
que se configure de forma segura. O ideal 
é não permitir acesso de terceiros sem 
sua expressa autorização. Configurando 
dessa forma você tem o controle de quan-
do liberar ou não o acesso, dependendo 
de suas necessidades. Caso isso não seja 
possível é importante criar senhas extre-
mamente fortes, visto que seu dispositivo 
vai estar acessível ao mundo todo.

Procure, também, manter o programa 



DIVULGAÇÃO

MDB ARTICULA 
EM MT...

O presidente do MDB, federal Carlos Bezer-
ra, começa a mapear o Estado, especialmente as 
cidades pólos, para firmar candidatura a prefeito. 
Em Rondonópolis, onde começou na vida pública e 
foi prefeito por duas vezes, o partido avalia lançar 
à sucessão o ex-vereador e deputado estadual de 
primeiro mandato Thiago Silva (foto). Perguntado 
por Bezerra sobre o pleito, Thiago, aos 36 anos, dis-
se que deseja cumprir integralmente o mandato 
na AL, mas se perceber chances reais de êxito nas 
urnas entrará no páreo. Para não “queimar” etapas 
e nem a liderança ascendente do deputado, o diri-
gente emedebista entende ser mais prudente ava-
liar no início de 2020, com base em pesquisas, a 
proposta de projeto próprio em Rondonópolis.

BATEU NOS 
GOVERNADORES...

O presidente da Comissão Especial da Re-
forma da Previdência, deputado federal Marcelo 
Ramos (PR-AM), criticou a pressão feita pelos go-
vernadores para que os estados e municípios não 
sejam excluídos do texto final da proposta. Ramos 
afirmou que os gestores ajudariam mais se “calça-
rem a sandália da humildade”, pois querem que os 
deputados votem uma reforma que eles não tive-
ram coragem de fazer em seus estados. “Eu acre-
dito que os governadores podem ajudar bastante 
se eles calçarem a sandália da humildade, vierem 
à Câmara dos Deputados, reconhecerem que não 
tiveram coragem de fazer as suas reformas e pedi-
rem aos deputados que ajudem fazendo o trabalho 
que eles não tiveram coragem de fazer”, afirmou.

VLT TEM NOVA 
CHANCE...

Generoso, o Estado deu 
mais um ano e meio de prazo 
para que a Engeglobal termine 
a interminável obra de restau-
ração do Córrego Mané Pinto, na 
Avenida Oito de Abril, no Verdão, 
em Cuiabá. O custo é de R$ 26 
milhões. Esse é o 13º termo adi-
tivo da obra. A empresa, da fa-
mília do presidente do DEM/MT, 
Fábio Garcia, está em recupera-
ção judicial. A obra, do pacote da 
Copa do Mundo de 2014, corre o 
risco de ficar pronta na Copa do 
Qatar, em 2022. Se ficar...

Foto: FABIo RoDRIGUES PoZZEBoM/AGÊNCIA BRASIL

INTEGRAÇÃO

Guedes pensa 
em moeda  única 
para o Mercosul
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em visita à Argentina 
na sexta-feira (07), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
acenou com a possibilidade 
da criação de uma moeda 
única envolvendo os países 
do Mercosul.

A ideia foi abordada na 
conversa entre os presiden-
tes argentino e brasileiro. 
Bolsonaro declarou que a 
medida pode ser muito van-
tajosa para o Brasil. “De um 
modo geral, o país [Brasil] 
tem muito mais a ganhar do 
que perder”, declarou Bol-
sonaro. O vice-presidente 
Hamilton Mourão (PRTB), 
também vê a criação de uma 
moeda unificada para a Amé-
rica do Sul como um avanço, 
da mesma forma que foi para 
a União Europeia quando da 
criação do euro. “Óbvio que 
se houver possibilidade, se 
é factível isso, é um baita de 
um avanço. A União Euro-
peia tem sua moeda única, 
que é o Euro. Se nós chegar-
mos aqui, na América do Sul, 
a um passo desse, acho que 

seria bom para todo mundo”, 
afirmou.

Em contrapartida, o 
presidente da Câmara, de-
putado Rodrigo Maia (DEM), 
colocou vários pontos de 
interrogação na proposta, 
questionando a estabilidade 
econômica do Brasil com 
essa possível medida. “Será? 
Vai desvalorizar o real? O dó-
lar valendo R$ 6,00? Inflação 
voltando? Espero que não”, 
afirmou, em publicação no 
Twitter. 

No Planalto, Mourão 
que assumiu a presidência 
devido à visita de Bolsona-
ro à Argentina, buscou mi-
nimizar as críticas de uma 
unificação econômica com 
países do Mercosul, princi-
palmente a Argentina que 
passa por uma intensa crise, 
com aumento descontrolado 
da inflação e a desvaloriza-
ção de sua moeda. Mourão 
tratou de dizer que a propos-
ta ainda é embrionária, e que 
antes de tudo é preciso reali-
zar estudos mais detalhados 
para uma união monetária 
com a Argentina e os demais 
países.
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Rogério Gallo, secretário de Fazenda MT 

Governo entra com liminar para 
garantir União de ser avalista
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois da Advocacia-
-Geral da União (AGU), im-
pedir que a União seja ava-
lista do Governo de Mato 
Grosso, no empréstimo con-
traído junto ao Banco Mun-
dial devido ao fato do gover-
no estadual ter estourado seu 
orçamento em R$ 1 bilhão 
com gastos de folha de paga-
mento, ocasionando assim, 
descumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o 
secretário de Estado de Fa-
zenda, Rogério Gallo, entrou 
com uma liminar no Supre-
mo Tribunal Federal para 
que o empréstimo de U$ 332 
milhões seja garantido.

Caso a ministra Rosa 
Weber negue a liminar, Gallo 
garante que Mato Grosso 
terá sérias dificuldades de 
caixa em dois meses.

“Se não sair emprésti-
mo, vai dificultar em muita 
as premissas do nosso ajuste, 
que demos início em janeiro 
deste ano, com o pacote de 

projetos que foi aprovado na 
Assembleia Legislativa”, dis-
se. 

Toda essa engenha-
ria serviria para quitar o 
empréstimo feito pelo ex-
-governador Silval Barbosa, 
junto ao Bank of America. 
De acordo com o secretário 
Gallo, o novo empréstimo 
possibilitaria Mato Grosso 
de pagar R$ 150 milhões ao 
Bank of America.

Ainda segundo o se-
cretário de Fazenda, caso a 
ministra Weber mantenha o 
posicionamento da União, 
o Executivo estadual terá de 
tirar dinheiro do caixa para 
pagar a última parcela desse 
ano, de uma dívida que se 
estenderá até 2022. 

“Se não sair emprésti-
mo, vamos pagar o Bank of 
America provisionando di-
nheiro dos recursos estadu-
ais. Não temos outra alterna-
tiva”, afirmou.

Segundo o Governo, 
com o empréstimo, o Esta-
do deve economizar R$ 800 
milhões até 2022.

NO STF | Secretário torce para que STF dê liminar para que empréstimo possa ser concretizado
Foto: MAykE toSCANo

Palácio Paiaguás sede do governo 

Presidente da ALMT, Eduardo Botelho 

Ministro Paulo Guedes na Argentina 

Foto: EDNILSoN AGUIAR/o LIvRE

Foto: MAURICIo BARBANt / ALMt

ORÇAMENTO FUTURO

LDO apresentada pelo governo estima 
R$ 3,6 bi em renúncia fiscal em 2020

JÁ DEU...

Botelho pede aos professores o fim da greve

DA REPORTAGEM

Após encontro com o 
preMesmo com um déficit 
previsto de R$ 708 milhões 
para o próximo exercício fi-
nanceiro de 2020, o Gover-
no do Estado de Mato Grosso 
estima, por meio do projeto 
de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (PLDO/2020), 
uma renúncia fiscal da or-
dem de R$ 3,662 bilhões. A 
matéria foi lida na terça-fei-
ra (5), e deve ser votada até 
18 de julho, antes do recesso 
parlamentar.

O PLDO/2020, de 
acordo com a receita corren-
te total, prevê uma arrecada-
ção de R$ R$ 19,155 bilhões, 
e a despesa total prevista é da 
ordem de R$ 19,863 bilhões. 
A diferença projetada entre 
receita e despesa resulta em 
um déficit de R$ 708 milhões 
ao cofre do Tesouro do Esta-
do para o exercício financei-
ro do próximo ano.

Vale destacar que a 
LDO serve como parâmetro 
para posterior elaboração 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Presidente da Assem-
bleia Legislativa, o deputa-
do Eduardo Botelho (DEM) 
considera que os professo-
res deveriam acabar com a 
greve imediatamente para 
evitar maior desgaste com 
a população e especialmen-
te do Sindicato dos Traba-
lhadores do Ensino Público 
(Sintep).  Ele reforçou o dis-
curso do governador Mauro 
Mendes (DEM) de que não 
há condições de fazer rea-
juste ou pagar Revisão Geral 
Anual (RGA) e manter um 
movimento grevista que, no 
entendimento dele, não têm 
apoio da maioria dos profes-
sores ou dos demais servi-

da Lei de Orçamento Anual 
(LOA/2020). O texto precisa 
ser votado em plenário da 
Assembleia, no máximo, até 
o dia 18 de julho. A proposta 
deve passar por duas audiên-
cias públicas, com datas e os 
locais ainda a serem defini-
das.

Esse montante de re-
núncia fiscal engloba vários 
setores da econômica mato-
-grossense. Para se ter ideia 
disso, o governo ao cumprir 
a Lei 10.525/2017, aprovada 
pela Assembleia Legislativa, 
deixará de arrecadar cerca de 
R$ 83 milhões referente ao 
Imposto sobre Propriedades 
de Veículos Automotores. 
Essa lei isenta os proprietá-
rios de pagarem o IPVA dos 
veículos acima de 18 anos de 
uso.

Para o Programa de De-
senvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso 
(Prodeic) a renúncia fiscal 
de ICMS dos produtos deri-
vados de soja é da ordem R$ 
490 milhões. Já à indústria 
responsável pela produção 

dores enfraquece o poder de 
negociação da categoria.

“Acho que essa greve aí 
tem que encontrar uma sa-
ída, terminar logo, porque 
é uma greve que está enfra-
quecida, não tem apoio da 
população, não tem apoio da 
maioria dos professores, dos 
funcionários da educação, 
então eles tem que achar um 
momento pra sair dessa gre-
ve com moral, o sindicato 
inclusive, porque é impor-
tante para a categoria, para 
o equilíbrio das forças. Achar 
um momento, uma saída pra 
voltar as aulas e acabar com 
essa greve”, considerou.

Outro passo a ser dado, 
pensa Botelho, é aproxima-
rem-se do Legislativo, pois 
já foram convidados, “me 

de bebidas o benefício com 
a renúncia de ICMS chega à 
casa dos R$ 386 milhões. 

A LDO aponta ainda 
para o exercício de 2020, a 
queda de Produto Interno 
Bruto (PIB) de Mato Grosso 

coloquei à disposição e nin-
guém veio ainda nos pro-
curar, mandei recado”, ao 
diálogo. “Não vieram. Estou 
aguardando, estou à dispo-
sição, não recebi nenhuma 

de 1%, reduzindo a receita do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadoria e Serviços 
(ICMS) em 0,78 %. A receita 
do ICMS representa aproxi-
madamente 43,6 % de toda a 
receita liquida estadual.

solicitação, já mandei recado 
por deputados ligados a eles 
que estamos prontos a discu-
tir, mas ninguém se mostrou 
com essa disposição de vir 
aqui pra Assembleia”.
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CHARGE DO DIA

Paolla Oliveira fala sobre o desafio de 
interpretar a amante de Roger Sadala 
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Cecília Fernandes, do 
“Mulheres”, morre aos 
67 anos em SP

Cecília Fernandes morreu na última sex-
ta-feira (31), em São Paulo, aos 67 anos, após 
uma luta contra um câncer na coluna.

A culinarista ficou famosa por participar 
do programa “Mulheres”, da Gazeta, mas es-
tava afastada desde o início do ano para se 
cuidar.

Nas redes sociais, a emissora lamentou a 
perda da colaboradora.

“Iremos lembrar dela sempre assim, com 
as gostosuras que nos presenteava aqui no 
programa”, postaram.

TV  e Entretenimento

Em Assédio, coube à atriz 
Paolla Oliveira interpretar a 
complexa personagem Ca-
rolina. Na trama, a procura-
dora começa um tratamento 
para engravidar com Roger 
Sadala (Antonio Calloni) e 
se torna amante do médico. 
Posteriormente, ela será a 
segunda esposa de Roger e 
estará ao lado dele quando 
as denúncias de assédio ga-
nharem força.  

Paolla, que atualmen-
te está no ar em A Dona do 
Pedaço, conta que conhecer 
Antonio Calloni, com quem 
nunca havia trabalhado, foi 
fundamental para entrar na 
personagem e que o grande 
desafio foi criar a relação en-
tre os dois em cena: 

Ela revela ainda que pou-
cas vezes passou pela ex-
periência de interpretar na 
ficção uma personagem tão 
ligada à vida real. 

Primeira série original 
da Globo desenvolvida com 
exclusividade para o Globo-
play, Assédio é exibida na 
TV aberta toda sexta. A obra 
de 10 episódios é escrita por 
Maria Camargo, com Bianca 
Ramoneda, Fernando Re-
bello e Pedro de Barros. A 
direção artística é de Amora 
Mautner, direção-geral de 
Joana Jabace e direção de 
Guto Botelho. A série é livre-
mente inspirada no livro A 
Clínica: A Farsa e os Crimes 
de Roger Abdelmassih, de 
Vicente Vilardaga.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
01 Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 06. Valor: R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 m² Endereço: 
Rua das Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício Classic 
Center, Setor Comercial na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) mensais + 
taxa de condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
02 Compartimentos e 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro na 
cidade de Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência 
e referência;
2-Vendedor, com experiência no setor 
automotivo;
3-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
4-Auxiliar Financeiro, com experiência, 
superior completo, domínio pacote Offi ce; 
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Auxiliar de Pátio, com experiência, para 
ára hospitalar;
7-Assistente Comercial, feminino, supe-
rior completo, experiência;
8-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH 
AB, com experiência;
9-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
10-Técnico em Refrigeração, com experi-
ência, para o município de Sorriso – MT;
11-Vaqueiro, com experiência e referên-
cia;
12-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
13-Vendedor Externo, com CNH AB, 
veículo próprio e disponibilidade para 
viagens;
14-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
15-Pessoa com Defi ciência;
16-Representante Comercial, com expe-
riência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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 fi nanceiro, 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 fi scal, 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 
ofi cinas;
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 classifi cador 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 gráfi co, 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 fi nais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Defi ciência)
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 insulfi lm, 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 frigorífi co, 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 certifi cação 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 ofi cina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). 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 fi ca 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

SORRIBRAS ALIMENTOS E COMÉRCIO DE CEREAIS 
LTDA, CNPJ: 28.897.274/0001-44, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT – SAMA:  a Licença de Operação (LO), 
das atividades de: 01.63-6-00 Atividades de pós colheita; 
82.92-0-00 – Envasamento e empacotamento sob contra-
to. Endereço: Anel viário norte, s/nº, sala 06ª, Bairro Lotea-
mento Valo. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

ATLANTIC NÁUTICA CONSTRUÇÃO DE EMBARCÇÕES 
LTDA, CNPJ: 12.971.059/0001-06, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT – SAMA: Licença Prévia (LP), de Instalação 
(LI), e Licença de Operação (LO) da atividade principal de: 
30.12-1-00 - Construção de embarcações para es porte e 
lazer. Endereço: Rua Horácio Lafer, nº 1680, Bairro Indus-
trial Leonel Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

D. C. VIEIRA EIRELLI – IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL A 
D. C. Vieira Eirelli, empresa estabelecida na Rua das Cas-
tanheiras, nº 58, Setor Comercial, município de Sinop/MT, 
portadora do CNPJ nº 13.829.008/0001-07, em consonân-
cia com a legislação vigente, vem informar que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop (SEMA), as Licenças Prévia (LP), de 
Instalação (LI) e Operação (LO) do empreendimento em 
questão.”

 DEL MORO & DEL MORO LTDA, CNPJ: 00.877.761/0014-
40, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: a 
Licença de Operação (LO), das atividades de: 47.11-3-02 
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância de produtos alimentícios – supermercados; 
46.91-5-00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios; 47.84-9-00 
- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e fl ores natu-
rais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos 
não especifi cados anteriormente; 56.11-2-01 - Restauran-
tes e similares; 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, 
de sucos e similares. Endereço: Rua Bom Sucesso, nº 235, 
Bairro Gleba Sorriso. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

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 LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 005/2019
Objeto: Contratação de empresa para construção da Escola de Ensino 
Básico (Fundamental) no Bairro Jardim II.  Data de Abertura: 11 de 
julho de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (Global). Edital 
e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone 
** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum - MT, 07 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 3 de Junho 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto aquisição de pneus, câmaras e 
protetores das quais foram vencedoras as empresas: Itens 193892, 
209216, 209218, 221898, 825190, 828428, 832331, 832332, 832335, 
832336, 832340, PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 03.532.991/0001-41 no valor de R$ 
54.182,00;  Itens 190944, 224510, 224529, 825212, 825305, 828429, 
CASA DOS PNEUS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
10.214.657/0001-05 no valor de R$ 48.404,00; Itens 828432, 
JONATAM WUILIAM MOCELIN E CIA LTDA-ME inscrita no CNPJ sob 
o número 21.098.079/0001-05 no valor de R$ 976,00; Itens 217957, 
224568, 224569, 821593, 821638, 825213, 828431, 828433, 828434, 
832339, PNEUS VIA NOBRE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
01.976.860/0048-91 no valor de R$ 72.904,00.
Nova Mutum - MT, 7 de Junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Nova Mutum – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que houve alterações no texto dos itens 9.3.2 e 
9.3.5 do edital que trata da qualificação técnica, também foi excluído o 
item 7.1.14 da minuta do contrato.Nova Mutum – MT, 07 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de realização de 
exames admissionais e demissionais de servidores para a Prefeitura 
de Nova Mutum. Das quais foram vencedoras as empresas: Lote 001, 
Lote 002, Lote 004, Lote 006, Lote 007, Lote 008, Lote 009, KLEIN E 
FACCIO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 01.341.598/0001-
45 no valor de R$ 75.460,00; Lote 003, CLELIA BERTHOLINI 
AGUILAR inscrita no CNPJ sob o número 06.087.008/0001-13 no valor 
de R$ 19.305,00; Lote 005, MARIA ELISA SCHEIFER E CIA LTDA - 
EPP inscrita no CNPJ sob o número 08.021.742/0001-05 no valor de 
R$ 17.000,00. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 7 de Junho de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2019

Objeto: Contratação de empresa para execução de rede de baixa 
tensão para iluminação na ampliação da Avenida dos Uirapurus, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 26 
de junho de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 07 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, por meio de seu Pregoeiro, 

torna público para o conhecimento dos interessados, que 

considerando a impugnação apresentada pela empresa GEOVANE 

JONATHAN DE LMA MOTA. Ante ao exposto, CONHECE-SE da 

impugnação interposta, por ser tempestiva, no MÉRITO, considerando 

os argumentos fáticos e jurídicos acima relatados, julga-se pela sua 

IMPROCEDÊNCIA, visto que, o Termo de Referência e a composição 

de preços atende as regras do Decreto Municipal 066/2016, bem como 

as orientações do TCE-MT.

Miraldo Gomes de Souza

Pregoeiro

 
 

PACAEMBU AUTOPEÇAS 
CONTRATA 

 
 

VENDAS - Vagas efetivas: AUXILIAR, ASSISTENTE E 
VENDEDOR. Requisitos: Ensino médio e pacote Office, 
Conhecimento na linha automotiva pesada, habilidade de 
negociação e vivência comprovada. 
 

Interessados deverão enviar currículo 
para: snp.ger@pacaembuautopecas.com.br ou entrar 

em contato no telefone 66-3211-4777 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019  

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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECIFICO E AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA DOS INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA, EM DATA 
UNIFICADA, PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE JUÍNA, PARA O 
QUADRIÊNIO 2020/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO 
DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 26 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, 07 de Junho 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO  

PRESENCIAL N° 053/2019-SRP 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: ARYELA BERGAMIN SILVERIO DA SILVA-ME, nos 01, 
no valor total de R$ 85.740,00 (Oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais). Juina-
MT, 07 de junho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019-SRP 

 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagraram-se vencedora as empresas: MARCOS BODSTEIN VILLAÇA FILHO EIRELI-
EPP, nos itens 02 e 06, no valor total de R$ 276.000,00 (Duzentos e setenta e seis mil 
reais); RCM COMERCIAL LTDA-EPP; nos itens 01, 03 e 07, no valor total de R$ 
678.400,00 (Seiscentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais); CONSTRUTORA 
BRASIL CENTRO OESTE LTDA-EPP, nos itens 04 e 05, no valor total de R$ 303.600,00 
(trezentos e trez mil e seiscentos reais). Juina-MT, 06 de junho de 2019.  

 
Marcio Antonio da Silva 

Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 
 
 
 



Gabigol comemora pelo Flamengo 

João Pedro comemora gol sobre o Flamengo, seu primeiro como profissional 

São Paulo bateu Fortaleza no Castelão pela quarta 
rodada do Brasileirão 
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Trajetórias espelhadas: Gabriel
e João Pedro vão ao protagonismo
DA REPORTAGEM

Dois prodígios frente a 
frente. Um consolidado, ou-
tro avassalador. Ambos com 
trajetórias que se espelham. 
O Gabriel de ontem, é o João 
Pedro de hoje. E cada um a 
sua maneira se transformou 
na esperança de gols de Fla-
mengo e Fluminense no 
clássico deste domingo (9), 
às 18h, no Maracanã, pela oi-
tava rodada do Brasileirão.

Com a idade de João Pe-
dro, Gabigol tinha feito mais 
gols. Levando em conta ape-
nas o período em que está 
nos profissionais, porém, o 
jovem do Fluminense tem 
um início de carreira mais 
arrebatador. Dois talentos 
natos na missão de balançar 
as redes adversárias. 

Aos 17 anos, oito meses 
e 12 dias, João Pedro enume-
ra atuações impactantes. A 
mais recente aconteceu no 
Mineirão, na última quarta-
-feira, quando marcou de 
bicicleta, no último minuto, 
o gol que levou a decisão da 
vaga para as quartas de final 
da Copa do Brasil para os pê-
naltis. 

A cobrança desperdi-
çada não apagou o brilho do 
garoto que já fez nove gols 
como profissional. Com a 
mesma idade, Gabriel Bar-
bosa já era mais “veterano” 
e goleador. Tinha marcado 
15 vezes com a camisa do 
Santos, mas também já tinha 
mais tempo no time de cima. 
Se João Pedro debutou com 
17 anos, três meses e 24 dias, 
diante do Volta Redonda, a 
joia santista teve uma estreia 
impactante diante do Fla-
mengo que hoje defende.

GABIGOL
Em tarde onde os olha-

res estavam voltados para 
despedida de Neymar, o ga-
roto de 16 anos, oito meses e 
26 dias substituiu Henrique 

Dourado na primeira expe-
riência pelo time de cima. A 
partida terminou sem gols 
no Mané Garrincha, em Bra-
sília.

Se com a mesma idade 
o atacante rubro-negro tinha 
mais gols (15 a 9), com o mes-
mo tempo de profissionalis-
mo a estatística pesa para o 
outro lado. João Pedro tem 
quatro meses e 19 dias como 
“gente grande”, e a esta altura 
da carreira Gabriel só tinha 
feito dois gols.

JOÃO PEDRO
Disputa em alto nível, 

que impressiona compa-
nheiros e adversários. Foi 
contra o Flamengo o primei-
ro gol profissional de João 
Pedro. E ciente do proble-
ma que terá pela frente Léo 
Duarte é só elogios: “É um 
ótimo jogador. Temos que 
analisar o adversário. O João 
Pedro vive um grande mo-
mento, mas queremos parar 
o ataque do Fluminense”, 
disse o zagueiro.

João Pedro mostrou 
que tinha estrela já em sua 
estreia no time de cima. Ao 
participar do gol de empate 
do Fluminense com o Volta 
Redonda. Seu primeiro gol 
veio justamente contra o Ru-
bro-Negro. 

Em dez jogos como 
profissional, superou marcas 
de outras revelações preco-
ces, como Ronaldo, Neymar 
e Vinicius Junior. Nos últi-
mos sete jogos, balançou as 
redes oito vezes.

Com 13 pontos, o Fla-
mengo é o quarto colocado 
no Brasileirão e entra em 
campo de olho no líder Pal-
meiras, que tem 16 e um jogo 
a menos. 

O Fluminense, por sua 
vez, quer fugir da zona de 
rebaixamento: com seis pon-
tos, é o 16º colocado, levando 
a melhor sobre o CSA no sal-
do de gols -3 x -9.

PRODÍGIOS DO GOL | Rubro-Negro tinha mais gols na idade do atacante tricolor; Fla-Flu agita o fim de semana
Foto: André durão

Foto: LucAs Merçon

Foto: Lc MoreirA

COPA FEMININA

Seleção estreia domingo contra
a Jamaica pela Copa do Mundo

SUBSTITUTO DE FAGNER

Michel cita “briga” para jogar
e relembra início no meio-campo

EM CRISE

SP aposta em 
desempenho 
como visitante 
para se recuperar

Foto: divuLgAção

Mulheres do Brasil estreiam domingo diante da Jamaica 

DA REPORTAGEM

A Seleção Brasileira fe-
minina estreia neste domin-
go (9) às 9h30, na Copa do 
Mundo, que é realizada na 
França. As adversárias serão 
as jamaicanas, teoricamen-
te as mais fáceis da chave. O 
Grupo C, onde a seleção está, 
é composto também por 
Austrália e Itália, rivais um 
pouco mais complicadas.

A seleção brasileira es-
teve em todas as sete edições 
da Copa. Em 2007, na China, 
chegou à final, mas ficou em 
segundo lugar – perdeu para 
a Alemanha por 2 a 0. Em 
2003 e 2011, foi até as quar-
tas. Em 2015, alcançou as oi-
tavas. Em 1999, conquistou 
o terceiro lugar. Em 1991 e 
1995, não passou da fase de 
grupos. Para se classificar ao 
Mundial deste ano, o Brasil 
conquistou a Copa América 

DA REPORTAGEM

Substituto de Fagner no 
Corinthians, o lateral-direito 
Michel, 29 anos, “sofreu” para 
conseguir jogar no Timão. 
Antes de entrar em campo 
contra o Cruzeiro, neste sá-
bado, pela 8ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, às 18h, no 
Mineirão, o ala contou um 
pouco de sua trajetória.

Antes agenciado por 
uma empresa internacional, 
Michel chegou a receber uma 
consulta do São Paulo no ano 
passado. Semanas depois, foi 
a vez de o Corinthians procu-
rá-lo. Por orientação da em-
presa, “enrolou” os dois clu-

DA REPORTAGEM

O São Paulo tenta sair 
da crise apostando no de-
sempenho como visitante no 
Brasileirão. O time conquis-
tou seis dos 12 pontos fora 
de casa, nas vitórias sobre 
Fortaleza (1 a 0) e Goiás (2 a 
1). Ou seja, o Tricolor levou 
metade dos pontos longe de 
seus domínios. A outra par-
tida longe do Morumbi foi a 
derrota por 1 a 0 para o Co-
rinthians, na arena do rival.

Neste sábado (8), às 
20h, o São Paulo enfrenta-
rá o Avaí, na Ressacada, em 
Florianópolis, pela oitava ro-
dada do Brasileirão. Depois, 
o time encara o Atlético-MG, 
quinta-feira (13), no Inde-
pendência, em Belo Hori-
zonte.

Os dois jogos fora de 
casa são os últimos do São 
Paulo antes da paralisação 
para a Copa América. Duran-
te a pausa, o planejamento 

feminina em 2018. Venceu 
todos os sete jogos da com-
petição, marcou 31 gols e ce-
deu somente dois.

CRAQUE MARTA
Seis vezes melhor do 

mundo, em 2015, Marta se 
tornou a maior artilheira da 
história das Copas femininas 
com 15 gols e pode ultra-
passar Klose entre homens 
e mulheres (ele soma 16). 
Atualmente, joga no Orlan-
do Pride. Foi prata na Copa 
de 2007, nos Jogos de Atenas 
2004 e Pequim 2008.

VADÃO  - Em sua pri-
meira passagem, levou o 
Brasil às oitavas da Copa 
de 2015, ao título do Pan de 
2015 e também ao quarto lu-
gar nos Jogos Olímpicos do 
Rio. Retornou ao cargo em 
setembro de 2017, depois da 
demissão de Emily do cargo.

bes e, aflito para acertar com 
o Timão, rompeu relações 
com o grupo, que tinha nos 
planos mantê-lo na Europa.

“O São Paulo havia en-
trado em contato com meu 
irmão. Resolvi esperar, a ja-
nela ainda iria abrir (em ju-
nho de 2018). A empresa falou 
para eu ter calma, que tudo 
viria no tempo certo. Duas 
ou três semanas depois, che-
gou o Corinthians. Fiquei ba-
queado, falei que queria jogar 
aqui. Falaram de novo para 
eu esperar. Foi quando eu tive 
meio que uma briga com eles. 
Queria assinar de qualquer 
maneira”, conta o jogador.

O irmão de Michel, 

do Tricolor é dar 10 dias de 
folga ao elenco profissional 
e fazer um período de trei-
nos no CT da base, em Co-
tia. É provável que a equipe 
também faça jogos-treino no 
local. Os outros seis pontos 
do São Paulo foram conquis-
tados dentro de casa, contra 
Botafogo (três), Flamengo 
(um), Bahia (um) e Cruzeiro 
(um), em quatro jogos.

Diante do Avaí, o São 
Paulo de Cuca não terá Pa-
blo, Liziero (lesionados) An-
tony (seleção olímpica), Ar-
boleda (Copa América com 
Equador), Rojas (lesão), Gon-
zalo Carneiro (suspenso pre-
ventivamente por doping) e 
Igor Vinícius (suspenso).

Diante disso, um possí-
vel time titular do São Pau-
lo é o seguinte: Tiago Volpi; 
Hudson, Bruno Alves, An-
derson Martins e Reinaldo; 
Luan, Tchê Tchê e Igor Go-
mes (Hernanes); Vitor Bueno 
(Everton), Pato e Toró.

FORMIGA, A LENDA
Atual capitã do PSG, é a 

jogadora que mais participou 
de Copas: vai para a sua séti-
ma. Esteve em todas as edi-

ções das Olimpíadas desde 
que o futebol feminino en-
trou na competição, em 1996. 
Foi prata na Copa de 2007 
(China), nos Jogos de Atenas 
2004 e Pequim 2008.

Wendel, foi quem conduziu 
as negociações com o Timão 
na metade final de 2018, me-
ses depois de encerrado o 
vínculo do jogador com o Las 
Palmas, da Espanha. A ida ao 
Corinthians foi sem custos, 
depois de um susto de alguns 
meses sem clube. Michel foi 
anunciado em outubro, com 
contrato assinado até dezem-
bro de 2021.

Carioca, o ala foi for-
mado na base do Botafogo e 
passou pelo Flamengo antes 
de se aventurar no futebol es-
panhol. Foram sete tempora-
das no Almería e outras duas 
no Las Palmas. Embora tenha 
sido emprestado ao Atlético-

-MG por dois anos (2012 a 
2014), estreou profissional-
mente fora do Brasil. No co-
meço da carreira, nem lateral 
era. “Não era lateral, era meia 
direita. Fiquei um ano jogan-
do como meia na base do Bo-
tafogo, aos 14 anos. Aos 15, o 
lateral titular não pôde jogar 
e joguei ali a pedido do técni-
co. Topei quando ele me pe-
diu. O time ganhou, era uma 
semifinal do Carioca Sub-15. 
Ganhamos e classificamos à 
final. Treinador perguntou se 
eu gostaria de seguir ali, por-
que estava sem lateral, e eu 
falei que sim. Fui pegando rit-
mo, ganhando elogios. Acabei 
ficando”, conta.
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Foragido, Maroan Fernandes Haidar Ahmed é procurado até pela Interpol 

Jovem acusado de matar homem
tem o passaporte cancelado
DA REPORTAGEM

O motorista Maroan Fer-
nandes Haidar Ahmed, 18 
anos, acusado de matar um 
cliente de uma conveniência 
em um posto de combustí-
vel em Rondonópolis, teve o 
passaporte cancelado e agora 
deve ser procurado também 
pela Interpol.

A decisão é do juiz Wagner 
Plaza Machado Junior, da 
Primeira Vara Criminal, que 
ainda determinou a conver-
são da prisão dele em tem-
porária para preventiva. O 
crime foi registrado em no-
vembro de 2018 durante uma 
discussão por farol alto. O 
cliente, Fábio Batista da Silva, 
41 anos, morreu no local.

O Ministério Público Esta-
dual (MPE) denunciou o ra-
paz pelos crimes de homicí-
dio qualificado e porte ilegal 
de arma de fogo de uso res-
trito. Na decisão, o juiz decla-
rou que Maroan ‘demonstra 
menosprezo e deboche das 
forças policiais e da Justiça, 
uma vez que publicou em 
uma de suas redes sociais 
fotos falsas com o intuito 
de obstar a sua localização e 
conseguinte prisão’.

Foragido, o jovem chegou 
a postar fotos de praia e ou-

tra foto com um prato de ca-
marão em um restaurante no 
Nordeste. A Justiça levou em 
consideração o fato de que o 
jovem não foi preso meses 
após o crime e salientou que 
há indícios de que ele saiu da 
cidade e até, possivelmente, 
do país. “Resta proibido ao 
indiciado deixar o território 
nacional combinada com a 
retenção/cancelamento do 
passaporte junto à Polícia 
Federal, haja fundada razão 
para crer que o réu pode 
tentar se ausentar do país se 
já não o fez, tendo em vista 
que é sabido que o veículo 
que era utilizado pelo in-
vestigado na noite dos fatos 
foi encontrado no pátio do 
aeroporto municipal”, acres-
centou o juiz. 

A Justiça aceitou a denún-
cia do MPE, convertendo a 
prisão temporária em prisão 
preventiva, pois presentes os 
indícios de autoria e prova 
da materialidade, bem como, 
para garantia ordem pública 
e aplicação da lei penal, dan-
do por prejudicados os pedi-
dos de revogação.

O mandado de prisão tam-
bém foi enviado à Polícia In-
terestadual de Mato Grosso 
(Polinter) e à Interpol. O juiz 
também determinou que a 

RONDONÓPOLIS | Crime foi registrado em novembro de 2018 durante uma discussão por conta de um farol alto
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MINERADORAS

MPT recomenda monitoramento
de barragem em Mato Grosso

CASTANHEIRA

Gerente e mecânico de fazenda são
encontrados em caminhonete em rio

DOMINGO

4º Ride Sorriso reunirá
mais de 800 ciclistas

Adoção das medidas deve ser comprovada em até 15 dias

O Ride terá a largada às 6h, na Praça das Fontes

DA REPORTAGEM

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) emitiu uma 
série de recomendações de 
segurança às empresas mine-
radoras responsáveis por 43 
barragens que oferecem alto 
risco em caso de rompimen-
to. Dentre esses empreendi-
mentos, um deles trata-se da 
“B5”, pertencente à Minera-
ção Apoena S.A., localizada 
em Nova Lacerda. As demais 
ficam nos estados de Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São 
Paulo.

Entre as 10 recomen-
dações feitas às empresas, o 
MPT cobra o cumprimento 
das normas de saúde e segu-
rança, o monitoramento das 
condições operacionais que 
possam afetar a estabilidade 
das estruturas e que as mine-
radoras informem o número 
de trabalhadores próprios e 
terceirizados.

DA REPORTAGEM

O gerente e o mecâni-
co que trabalham na fazenda 
do senador Jayme Campos 
(DEM), e que estavam desa-
parecidos desde quinta-feira 
(6), foram encontrados mor-
tos na manhã desta sexta (7) 
dentro de uma caminhonete 
que caiu de uma ponte de 
um rio em Castanheira.

De acordo com a Polícia 
Militar, o gerente foi iden-

DA REPORTAGEM

Mais de 800 ciclistas 
participarão, neste domingo 
(9), da 4ª edição do Ride Sor-
riso, um passeio de 60 km 
que percorrerá vias urbanas 
e estradas rurais da Capital 
Nacional do Agronegócio. 
Considerado o maior even-
to de cicloturismo de Mato 
Grosso, o Ride terá a largada 
às 6 horas, na Praça das Fon-
tes.

Entre os atletas con-
firmados estão Renata Es-
píndola, de Brasília, oficial 
do Exército, embaixadora 
de diversas marcas e atleta 
de mountain bike, e Thiago 
Drews, o “Brou Bruto”, que 
fará uma palestra motivacio-
nal para os atletas hoje (8), 
às 19h, no Clube Sorriso. O 
briefing técnico do percurso 
está marcado para as 20h40.

Os ciclistas receberão 
um kit contendo uma camisa 
própria para pedal, mangui-
to, meia e demais itens ne-
cessários para prova, e ainda 
concorrerão a vários prêmios 
que serão sorteados no sába-
do, após a palestra do Brou 
Bruto, e no domingo, no 
Clube Sorriso, após a entrega 

das medalhas.
Primando pela integri-

dade dos atletas, a organiza-
ção montou pontos de apoio 
a cada 15 km de prova, com 
água, frutas e isotônicos, 
além de banheiros químicos; 
batedores de apoio com car-
ros e motos; sinalização nos 
60 km de prova e seguro con-
tra acidentes para todos os 
ciclistas inscritos. Para parti-
cipar do evento é necessário 
levar documentos pessoais 
e a “declaração de aptidão 
para prática de atividade es-
portiva”, ou atestado médico, 
devidamente preenchidos e 
assinado.

Entre as novidades des-
ta edição está a doação de 
parte do valor das inscrições 
do Ride para a reforma da 
enfermaria e da ala pediátri-
ca do Hospital Regional de 
Sorriso, além da aquisição de 
cadeiras, armários, equipa-
mentos e eletrodomésticos 
para a cozinha da instituição. 
Uma campanha para doação 
de sangue também foi reali-
zada pela equipe organiza-
dora. Os ciclistas que doaram 
entre 22 de fevereiro e 8 de 
junho estão concorrendo a 
prêmios exclusivos.

A adoção das medidas 
deve ser comprovada em até 
15 dias a partir da notificação. 
O não cumprimento ense-
jará a adoção das medidas 
legais e judiciais cabíveis, in-
clusive na esfera criminal. O 
documento é assinado pelo 
procurador-geral do Traba-
lho, Ronaldo Curado Fleury, 
e pela procuradora Natasha 
Campos Barroso Rebello, co-
ordenadora do grupo de tra-
balho Prevenção de Aciden-
tes em Barragens do MPT.

Ainda, os procuradores 
cobram a imediata confecção 
e apresentação dos planos 
de segurança das barragens. 
Estes planos deverão conter 
cópia dos relatórios de ins-
peções de segurança; dados 
sobre a estrutura organiza-
cional e qualificação técnica 
dos profissionais da equipe 
de segurança da barragem; 
manuais de procedimentos 
dos roteiros de inspeções de 
segurança e de monitora-
mento; indicação das áreas 

tificado como José Moisés 
Carvalho, 58 anos. O mecâ-
nico é Paulo Roberto Xepa. A 
caminhonete em que eles es-
tavam foi encontrada capo-
tada dentro de um rio depois 
de supostamente ter caído da 
ponte na MT-170.

As vítimas estavam de-
saparecidas desde a madru-
gada de quinta, quando sa-
íram da fazenda para ir até 
Juína. O acidente foi a 25 km 
da fazenda. Em nota, o sena-

MELHOR ACESSO...
Com o objetivo de facilitar o acesso ao estacio-

namento para os clientes que trafegam pela Avenida 
Curitiba a CDL promoveu uma reunião com empre-
sários, prefeitura e Câmara de Vereadores. De acordo 
com os lojistas, o estacionamento singular na faixa da 
direita de cada pista da Avenida Curitiba não é sufi-
ciente para suprir a demanda dos consumidores. Para 
resolver o problema é criação de um estacionamento 
no lado esquerdo da Avenida, entre a as avenidas Bra-
sil e Tancredo Neves, assim como foi feito na Avenida 
Brescansin por exemplo. O vereador Claudio Oliveira, 
apontou uma solução imediata, enquanto um estudo 
para essa reivindicação será elaborado, a demarcação 
de vagas para motos e carros na Avenida Curitiba pode 
ajudar e muito para quem usa o estacionamento da 
Avenida Curitiba.

TRANSPORTE 
FACILITADO

Para facilitar o transporte e 
o desenvolvimento das culturas 
praticadas na região, a prefeitu-
ra de Cláudia juntamente com a 
secretaria de Obras realizará di-
versos trabalhos com o objetivo 
de melhorar as estradas de juris-
dição do município. Segundo o 
secretário de Obras, Marcos Ta-
lau, essas ações são necessárias, 
pois o período de chuva danifica 
as estruturas, dificulta a passa-
gem e o desenvolvimento. O se-
cretário destacou ainda que ou-
tros locais receberão reformas.

INVESTIMENTO 
NA SAÚDE...

A Prefeitura de Sinop, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, investe 
R$ 216 mil por mês em medicamentos 
da farmácia básica, para conseguir 
atender a demanda da saúde públi-
ca do município e da rede conveniada 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). São 
três Farmácias Regionais, com fluxo de 
aproximadamente 700 pessoas por dia, 
no total são mais de 15 mil pacientes 
no mês. Os medicamentos disponíveis 
nas unidades são todos listados na Re-
lação Municipal de Medicamentos (RE-
MUME), preconizada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

Divulgação

próximas que não devem ser 
ocupadas, exceto por ativi-
dades indispensáveis à ma-

nutenção e à operação da 
barragem, entre outras in-
formações.

dor disse estar consternado 
e lamentou o falecimento 
dos funcionários. “As famí-
lias enlutadas os sentimen-
tos de pesar pelo ocorrido, 
lembrando que ambos eram 
funcionários dedicados e 
que por muitos anos desem-
penharam seus afazeres com 
presteza e dignidade”, decla-
rou o político. Um boletim 
de ocorrência foi registra-
do na Polícia Civil de Juína. 
Moisés e Paulo saíram na 

caminhonete e comprariam 
produtos para a fazenda. 
Eles avisaram que retorna-
riam por volta do meio-dia, 
o que não aconteceu. Como 
não deram notícias e nem 
apareceram na propriedade, 
os outros funcionários pro-
curaram a polícia. Uma aero-
nave foi usada na região para 
tentar localizar as vítimas. O 
Corpo de Bombeiros de Juí-
na e a Polícia Civil foram avi-
sadas sobre o acidente.

Polícia Federal suspenda ou 
cancele o passaporte do ra-
paz.

O CRIME
Um vídeo gravado pelas 

câmeras de monitoramento 
do estabelecimento mostra 
o momento em que é víti-
ma é atingida pelos dispa-
ros. Nas imagens, é possível 
ver o motorista chegando no 
estabelecimento com uma 
caminhonete e parando o ve-
ículo perto das mesas usadas 
pelos clientes. Em seguida, 
um funcionário da conveni-
ência vai até a caminhonete e 
atende o motorista, que não 
desliga o carro e permanece 
no veículo com ele ligado. 
Enquanto isso, alguns clien-
tes reclamam da luz e fazem 
sinais para o motorista.

Logo depois, a vítima se le-
vanta, vai até a caminhonete 
e bate no capô pedindo que 
o motorista desligue a luz. 
Ele faz sinais e, em seguida, 
quando caminha de volta 
para a mesa é atingido por 
um disparo e cai no chão.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, Fábio foi en-
contrado morto no local. O 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) foi 
acionado e constatou o óbito.
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Equipe da Amazônia Seguros recebe mais uma premiação

Amazônia Seguros recebe o
Prêmio Mais e Melhores 2019
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Amazônia Seguros recebeu, na noi-
te da última quarta-feira (5), o Prêmio 
Mais & Melhores 2019 como “Melhor 
Corretora de Seguros Sinop”. Realizado 
pela revista Norte do Empreendedor, o 
evento ocorreu no Sindicato das Indús-
trias Madeireiras do Norte do Estado de 
Mato Grosso (Sindusmad).

Em sua segunda edição, o Prêmio 
Mais & Melhores destaca as empresas 
de sucesso de Sinop. O diretor da revis-
ta e idealizador do evento, Marcos Ro-
gerio Gonçalves, ressaltou a relevância 
desse reconhecimento para as empre-
sas.

“É uma pesquisa que remete a expe-
rimentação ao consumo, por isso ser 
mais e melhor no segmento que atua. 
Esse ano foram 180 segmentos aborda-
dos”, explica Gonçalves. A revista tem 
periodicidade anual, lançada sempre 
no mês de setembro e esse ano vem 
com a manchete “O ciclo econômico 
que se fecha na indústria em Sinop”.

A gestora comercial Ângela Ramalho 
esteve presente no evento com parte 
da equipe da corretora e frisou: “traba-
lhamos para entregar sempre o melhor 
para os nossos clientes, e esse reconhe-
cimento mostra que estamos no cami-
nho certo e comprometidos para ser 
sempre mais e melhor no nosso ramo. 
É o terceiro prêmio que recebemos 
em 30 dias, estamos em êxtase! É uma 
conquista que dedico a todos da nossa 
equipe”.

PELA 2ª VEZ
A Amazônia Seguros recebe pela se-

gunda vez o reconhecimento Mais & 
Melhores como Melhor Corretora de 
Seguros de Sinop. Esse prêmio é resul-
tado do empenho e dedicação do pre-
sidente José Carlos Ramalho da Silva e 
toda equipe da empresa que estão com-
prometidos em oferecer os melhores 
produtos e serviços no ramo de segu-
ros, visando excelentes resultados para 
seus clientes, colaboradores e parceiros.

MAIS UMA CONQUISTA! | Premiação é ofertada pela revista Norte Empreendedor e foi realizada na última quarta
Foto: Site Wagner Parrera


