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FAGUNDES EM SINOP

HOSPITAL DA VISÃO

Emplacamento
cresce 19%
de janeiro
a maio/2019
O número de veículos em-
placados entre janeiro e 
maio de 2019 cresceu 19,49%, 
o que corresponde a 43.763 
automóveis, se comparado 
ao mesmo período de 2018, 
aponta Fenabrave. No ano 
passado, neste intervalo de 
tempo as vendas atingiram a 
marca de 36.625 unidades. 
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O Lions Clube arrecadou um total de R$ 323,6 mil com o 2º Mega Castelão. Esse 
recurso será utilizado na compra dos equipamentos do Hospital da Visão. Foram 
vendidos 558 castelões no total.                 Página - 7

CASTANHEIRA

CUIABÁ

Galo vence,
mas não se
classifica

Transplante:
retirada
de órgãos
após 10 anos

Foram definidos os 
confrontos da segunda fase da 
edição 2019 da Série D do Cam-
peonato Brasileiro. Depois de 
32 jogos na noite de domingo, 
a Quarta Divisão conheceu os 
duelos do mata-mata. O Sinop 
venceu o Iporá por 2 a 1, e ape-
sar de ter ficado em 2º lugar na 
chave, acabou eliminado pelos 
critérios de desempate.
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Com o apoio da Central 
Estadual de Transplante da 
Secretaria de Estado de Saúde, 
foi realizada a captação de 
múltiplos órgãos coordena-
da por uma equipe de Mato 
Grosso - que passou por 10 anos 
de interrupção do serviço. Os 
servidores conduziram o proce-
dimento no Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Cuiabá.
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Ademir Specht

divulgAção

divulgAção

R$ 323 MIL ARRECADADOS

A prefeita Rosana Martinelli (PR) recebeu o senador Wellington Fagundes (PR) em Sinop. Na 
ocasião a prefeita aproveitou a visita do senador republicano para falar abordar a questão da 
BR-163, relacionadas às travessias urbanas. Durante a reunião o senador lembrou ainda que já 
está prevista a concessão do trecho da rodovia entre Sinop e Miritituba (PA).                     Página 3

Duplicação da BR-163 deve 
ser resolvido este ano



Desatualizado...
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Após escolha e compra, estou escre-
vendo esse texto me “despedindo” da 
versão 2013. Se nada der errado o artigo 
de amanhã será escrito no Word 2019. 
Mas confesso que o Word passa longe 
de ser minha preocupação: tenho vá-

rias contas de e-mail sin-
cronizadas pelo Outook e 
caso o mesmo não fun-
cione corretamente vou 
me incomodar bastante.

Talvez por conta des-
se aplicativo em especial 
eu não me apresse tanto 
em fazer tal atualização. 
Por mais que as chances 
de problemas sejam mí-
nimas, elas existem. E, 
sinceramente, os tempos 

em que eu me “divertia” com esse tipo 
de problema ficaram para trás.

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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O ministro Paulo Guedes, da Economia, anun-
ciou a intenção de reduzir o quadro de servidores 
federais nos próximos anos. Dado que tais traba-
lhadores desfrutam de um regime de quase estabi-
lidade no emprego, o objetivo deve ser alcançado 
com a não reposição dos que vierem a se aposen-
tar. Segundo o ministro, cerca de 40% do funcio-
nalismo terá direito à aposentadoria nos próximos 
anos, e os concursos ficarão suspensos até segunda 
ordem. Trata-se de estratégia tão simples quanto 
politicamente engenhosa, por evitar conflitos. Res-
ta saber o essencial —se é adequada ao provimen-
to eficiente de serviços à população. Afinal, nada 
garante que as aposentadorias se concentrem nos 
setores porventura inchados. Infelizmente, aliás, 
inexistem diagnósticos de conhecimento público 
acerca de excessos e carências de pessoal na má-
quina federal.

Sabe-se que o número de servidores no Brasil 
não configura uma anomalia diante de parâmetros 
internacionais, à diferença das despesas com a Pre-
vidência. Todavia eles dispõem de salários médios 
bem mais elevados que os da iniciativa privada —e 
têm conseguido manter sua fatia na renda nacio-
nal. Há cerca de duas décadas o gasto com os fun-
cionários civis ativos da União se mantém quase 
estável como proporção do Produto Interno Bruto, 
em torno de 1,9%, ao passo que os militares cus-
tam 0,4%. Somando-se os inativos e pensionistas, a 
conta tem oscilado pouco acima dos 4% do PIB. Há 
que fazer mais —ou pelo menos o mesmo— com 
menos. O próprio Guedes tem mencionado a ne-
cessidade de aprimoramento tecnológico e auto-
matização de processos na burocracia brasiliense.

Mais importante, urge revisar a estrutura de 
carreiras do funcionalismo, que dificulta ou impe-
de o remanejamento de profissionais, prejudican-
do a gestão eficiente. Quanto a salários, os valores 
iniciais em geral são muito elevados, e a evolução 
tem pouca ou nenhuma relação com mérito.

Acrescente-se a necessidade de rever o alcan-
ce excessivo da estabilidade no emprego, que de-
sestimula a produtividade geral.

A intenção declarada do ministro é bem-vinda 
—e o mesmo se pode dizer de outras ambiciosas 
ideias suas, em privatizações, receitas de petróleo 
ou abertura comercial.

Ainda estão por ser conhecidos, entretanto, os 
planos detalhados para a implementação de tais 
metas. Assim como os escaninhos da burocracia 
ineficaz, o país está cheio de velhas ideias no papel.

Editorial

Sem concursos

Ranking dos Políticos - Facebook

ações de marketing em qualquer área em que se 
pretenda utilizá-los, fato  pelo qual  existe a co-
mercialização dos mais diversos bancos de dados 

de pessoas (físicas/jurídicas) para empresas nos 
mais diversos segmentos.

Esta pratica não será proibida com a implemen-
tação da LGPD, porém todo o processo, desde a cap-
tação dos dados, finalidade, destinação, período de 
armazenamento e forma de descarte deverão ficar 
claros e transparentes ao fornecedor dos dados, que 
poderá inclusive pedir sua exclusão da referida base 
de dados impedindo a utilização indevida ou que 
seja contrária aos seus interesses.

Para se ter uma ideia mais precisa da importân-
cia do uso da informação “privilegiada” dos dados de 
um indivíduo basta lembrar aquela última pesquisa 
que você fez no Google para buscar qualquer produ-
to ou serviço de seu interesse, momento a partir do 
qual, em regra geral, toda publicidade em suas pági-
nas de acesso passaram a se relacionar aos termos 
de sua pesquisa.

Ou seja, seus dados e seus interesses foram de 
alguma forma, disponibilizados a empresas do 
mercado, dos mais diversos setores, que a partir da 
informação de seu interesse naquele momento se 
colocam em seu caminho para obter vantagem co-
mercial em relação a outros possíveis fornecedores.

Evidente que muitas empresas, e não apenas na 
internet, coletam os dados e vendem para outras 
empresas para utilizar na prospecção de clientes e 
divulgação de produtos. Porém, esta base de dados é 
alimentada também por dados pessoais denomina-
dos sensíveis, quais sejam aqueles que identificam 
a raça, etnia, convicção religiosa e política, associa-
ção a partidos políticos ou sindicato, dados referen-
tes à saúde ou à vida sexual, etc., relevante motivo 
para que se tenha legislação abrangente e que impe-
ça uso impróprio, indevido ou não autorizado destas 
informações.

O Brasil não possuía uma lei geral que tratas-
se do tema, muito embora houvesse diversas leis 
setoriais, somente em decorrência do avanço tec-
nológico onde dados pessoais circulam internacio-
nalmente e por leis internacionais como a GDPR 
européia, que exigem que a base de dados de seus 
países somente sejam compartilhados com países 
em que haja legislação com o mesmo nível de segu-
rança, foi induzida e criada a “LGPD” brasileira, cuja 
implementação é necessária e adequada a nova or-
dem global.

LUIZ GONÇALO DA SILVA É ADVOGADO

O que você precisa saber sobre “LGPD”

TEMA É GRAVE
“Vejo com preocupação que uma grande 

parte da população esteja cega em relação a 
essas coisas. Está idolatrando o presidente 
e fechando os olhos para a gravidade disso. 
Na prática, as consequências de um governo 
populista são tão graves como de um gover-
no corrupto. E as pessoas não param para 
analisar isso”, disse o delegado. Em tempo: 
o projeto de lei proposto pelo presidente, en-
tre outros pontos, estende a validade da car-
teira de motorista dos atuais cinco para 10 
anos, além de elevar de 20 para 40 o número 
de pontos para que o condutor tenha a CNH 
suspensa.

CREDENCIAIS CASSADAS
O Detran-MT cassou a credencial das au-

toescolas Estrela e Xavante, em Cuiabá, por 
infrações cometidas contra a administração 
pública. Com isso, elas ficam impedidas de 
atuar no Estado. As duas autoescolas foram 
alvos de processos administrativos e têm 30 
dias para recorrer junto ao Detran. A pena-
lidade aplicada pela autarquia se estende 
aos respectivos diretores gerais e de ensi-
no das empresas. No caso da Xavante, pesa 
ainda irregularidades apontadas nas inves-
tigações oriundas da Operação Fraus, a fim 
de desmantelar um esquema de fraude na 
emissão da CNH.

“IDOLATRIA CEGA”
Titular da Delegacia Especializada de De-

litos de Trânsito (Deletran), o delegado Chris-
tian Cabral fez duras críticas ao projeto enca-
minhado pelo presidente Jair Bolsonaro ao 
Congresso Nacional, que prevê uma série de 
mudanças na legislação de trânsito do país. 
Para ele, as medidas possuem cunho “extre-
mamente populista”. Além disso, Cabral afir-
ma que parte da população passou a cultuar 
uma espécie de “idolatria cega” em relação à 
Bolsonaro, a ponto de concordar com projetos 
“irresponsáveis”.

O capotamento de um ônibus de turismo seguido de um engavetamento 
(um dos veículos, este da foto) deixou 10 mortos (cinco mulheres, três homens 
e duas crianças) e 51 feridos na noite de domingo na rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro (SP-123), no trecho de serra em Santo Antônio do Pinhal. As cau-
sas do acidente serão apuradas, mas uma das vítimas que estava no ônibus 
contou que o veículo parecia estar desgovernado.

Antes de comprar uma nova versão do Office pro-
cure conhecer as incontáveis versões disponíveis. 
É possível, fazendo uma boa pesquisa, economizar 
e ter os produtos que atendem suas necessidades. 
Caso tenha qualquer tipo de dúvida procure ajuda 
profissional, é sempre melhor fazer isso que “jogar 
dinheiro fora” ou comprar algo que não resolva 
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POR LEANDRO CARECA

LUIZ GONÇALO DA 
SILVA

Foi criada para assegurar a correta 
formação, armazenamento, utiliza-
ção, compartilhamento e descarte de 
informações de dados pessoais dos 
brasileiros

Se você ainda não sabe o que significa esta si-
gla, prepare-se, pois iniciou no mês de agosto do 
ano passado (2018) a contagem regressiva para que 
esta sigla faça parte do nosso cotidiano, seja como 
empresário, fornecedor, consumidor ou mero indi-
viduo economicamente ativo.

O Brasil segue a tendência mundial, iniciada na 
Europa a partir do famoso ato de espionagem pro-
movida pelo governo dos Estados Unidos, que se-
gundo declarações de Edward Snowden, ex-analis-
ta da CIA, compartilhava informações privilegiada 
de dados com outros países, como o Reino Unido, 
o que fomentou a criação de Legislação especifica 
denominada GDPR (Regulamento Geral de Proteção 
de Dados) que promulgada em 2016, passou a vigo-
rar na União Europeia em maio de 2018.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Lei nº 
13.709/2018, regula as atividades de tratamento de 
dados pessoais e altera os artigos 7º e 16 do Mar-
co Civil da Internet) foi criada em nosso País, como 
próprio nome diz, para assegurar a correta forma-
ção, armazenamento, utilização, compartilhamen-
to e descarte de informações de dados pessoais dos 
brasileiros, possibilitando controle das informa-
ções coletadas, deixando, sobretudo em evidência 
a necessidade de total transparência ao fornecedor 
destes dados quanto a finalidade e limites de sua 
utilização, até mesmo para que este possa decidir 
se está de acordo com o proposto.

Seguindo o princípio estabelecido pela Lei Eu-
ropeia não há diferença entre a forma em que os 
dados são captados ou armazenados, seja através 
de um sistema de informática ou mesmo em for-
mulários de papel. Esses dados, sempre que arma-
zenados ou tratados de forma que direta ou indi-
retamente façam a sua distinção como indivíduos 
estarão sujeitos a norma de proteção dos dados.

A importância da efetiva e correta aplicação da 
norma fez inclusive que se postergasse o início de 
sua vigência que inicialmente seria em fevereiro 
de 2020 e passou a agosto do mesmo ano, ou seja, 
dois anos após sua publicação, prazo considerado 
necessário para ampla divulgação e adaptação das 
empresas.

É de conhecimento geral que os dados pesso-
ais como nome, endereço, e-mail, telefone, grau de 
instrução, atividades de interesse profissional e de 
lazer, vínculos profissionais, políticos, religiosos e 
afetivos, tem fundamental importância a diversas 

Crédito: Laurene Santos

IMAGEM DO DIA

“Surge revisar a estrutura de carrei-
ras do funcionalismo, que dificulta ou 
impede o remanejamento de profissio-
nais, prejudicando a gestão eficiente

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Sempre falo em meus artigos sobre a 
importância de manter seu sistema ope-
racional atualizado. Questões de segu-
rança e muitas outras dependem disso, 
e você pode correr riscos maiores caso 
opte por deixar o sistema sem receber 
suas correções e 
atualizações cons-
tantes.

Por outro lado, 
em meu notebook, 
tenho “descuida-
do” do pacote do 
Office. Usando até 
hoje a versão 2013, 
que me acompa-
nha desde outro 
dispositivo, estava 
completamente 
defasado em relação às versões atual-
mente disponíveis no mercado.

Resolvi, então, fazer a atualização. Por 
mais que meu uso seja bem “simples” no 
que diz respeito aos aplicativos da famí-
lia do Office, fazer esse investimento de 
vez em quando é necessário.

Escolhi, então, uma versão de compra 
única. Sim, algumas versões estão dispo-
níveis para pagamento mensal ou anual, 
e você deve estar atento a isso para não 
comprar “gato” por “lembre”.



Foto: tVCA

ENTREGOU GERAL

Riva entrega esquema de 
compra de vaga no TCE
DA REPORTAGEM

Em depoimento à Jus-
tiça Federal, o ex-presidente 
da Assembleia Legislativa, 
José Riva, afirmou que hou-
ve esquema para compra de 
vaga de conselheiro no Tri-
bunal de Contas do Estado.

De acordo com Riva, a 
vaga do conselheiro afasta-
do, Sérgio Ricardo custou R$ 
15 milhões e que contou com 
o aval do então ex-gover-
nador e ex-ministro, Blairo 
Maggi (PP). O jornal A Gaze-
ta, teve acesso ao depoimen-
to de José Riva e nele o acer-
to para a compra da vaga do 
então conselheiro Alencar 
Soares Filho foi para colocar 
o então deputado Sérgio Ri-
cardo em seu lugar. O acor-
do teria sido acertado pela 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, 
no ano de 2009. 

O ex-conselheiro te-
ria, de acordo com o depoi-
mento de Riva, recebido R$ 
2,5 milhões pela vaga e que 
esse primeiro repasse teria 
ocorrido na presença do ex-
-secretário da ALMT, Luiz 
Márcio Bastos Pommot.

De acordo com o de-
poimento divulgado pelo 
periódico, Blairo sugeriu em 
reunião com José Riva, no 
Palácio Paiaguás que a cadei-
ra ficasse com o então secre-
tário Eder Moraes, mas Riva 
achava a possibilidade muito 
difícil.

“Eu disse que era mui-

to difícil arrumar essa vaga 
para o Eder (Moraes). Porque 
mesmo que o Sérgio (Ricar-
do) não quisesse ir, existiam 
outros deputados que que-
riam ir, e acho muito difícil 
a Assembleia aceitar que a 
vaga, que era da Assembleia, 
passar para o governo”, rela-
tou Riva em seu depoimento 
ao juiz federal Jefferson Sch-
neider, da 5ª Vara Federal de 
Mato Grosso.

A partir daí, segundo 
Riva, Blairo começou a ar-
ticular para que encontrasse 
duas vagas, para atender os 
anseios de Sérgio Ricardo e 
de Éder Moraes. O que aca-
bou não dando certo, já que 
a consulta ao conselheiro 
Antonio Joaquim para ele 
também vendesse sua vaga 
teve negativa do conselheiro. 
Após a desistência de Mag-
gi, Riva admite que entrou 
na negociação da compra da 
vaga juntamente com Sérgio 
Ricardo e Alencar Soares, 
sendo o novo valor fechado 
em R$ 11 milhões. O ex-de-
putado disse que os R$ 4 mi-
lhões anteriores não foram 
inclusos no novo valor, já 
que Alencar teria ficado com 
o recurso, e Sérgio Ricardo 
teria recebido de volta os 
R$ 2,5 milhões. “Nesse novo 
acordo o Sérgio (Ricardo) 
fala que não teria condições 
de arrumar esse valor sozi-
nho. Então ficou acertado 
que a Assembleia pagaria R$ 
5 milhões e ele (Sérgio Ricar-
do) mais R$ 6 milhões”.
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Fagundes com autoridades no gabinete da prefeita Rosana 

Em Sinop Fagundes aborda 
questão da concessão da BR-163
DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

A prefeita Rosana Mar-
tinelli (PR) recebeu o sena-
dor Wellington Fagundes 
(PR) em Sinop, na sexta-feira 
(07). Na ocasião a prefeita 
aproveitou a visita do sena-
dor republicano para falar 
abordar a questão da BR-163, 
relacionadas às travessias ur-
banas.

“O senador é relator 
de importantes comissões 
em Brasília, principalmente 
na área do transporte, e nós 
precisamos resolver na ques-
tão da BR-163. Já há com ele 
todo um levantamento das 
travessias urbanas, quais as 
necessidades e, ele já está 
com isso em mãos, pois esta-
mos pedindo sete travessias 
e estamos acreditando muito 
nisso. E pedimos que quan-
do forem retomadas as obras 
de duplicação, que comece 
de Sinop para o Sul”, desta-
cou a prefeita.

O senador explicou que 
as expectativas são de que 
ainda este ano o problema 
seja solucionado. “Não tem 
cabimento cobrar o pedágio 
e passar aí cinco anos, dez 
anos e não ter a duplicação, 
que foi o fruto principal da 
concessão. A concessão foi 
feita para ter a duplicação 
de Sinop até Rondonópo-
lis. Estamos discutindo as 
necessidades de manter as 
concessões, não a concessio-
nária, porque ela já colocou 
a venda o seu patrimônio e 
existem empresas mundiais 
de olho nesse investimen-
to, mas pra isso precisa ter 
uma nova regra com novas 
condições, inclusive discu-
tindo novas obras. Aqui em 

Sinop, por exemplo, a cidade 
cresceu muito e tem muitas 
necessidades de obras na tra-
vessia urbana”.

Durante a reunião o 
senador lembrou ainda que 
já está prevista a concessão 
do trecho da rodovia entre 
Sinop e Miritituba (PA). “In-
clusive com uma situação 
diferenciada, porque ela será 
com um prazo até que se 
faça a construção da Ferrovia 
Ferrogrão, que será muito 
importante já que essa pro-
dução daqui tem tendência 
para ir para o lado norte”.

Além das discussões 
referentes a transportes e 
logística o senador confir-
mou uma emenda de R$ 6 
milhões que engloba obras 
de asfalto no bairro Recan-
to dos Pássaros e duas feiras 
no município. Além de es-
tar prevista para a próxima 
semana uma reunião com 
a Caixa Econômica Federal 
para pedir celeridade na li-
beração dos financiamentos 
(Finisa 01 e 02) para obras de 
asfalto, drenagem de águas 
pluviais e ciclovias em Si-
nop.

“Sinop nós temos boas 
notícias e foi aprovado pela 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, agora mais um recurso 
pela eficiência da prefeita e 
toda sua equipe, um apor-
te de quase R$ 100 milhões 
para investir em asfalto, 
também liberamos recursos 
de emenda de R$ 6 milhões 
que serão também investi-
dos em bairros e em feiras. 
Essa semana que vem esta-
mos programados para estar 
na Caixa e resolver essas duas 
situações, os financiamentos 
e os recursos das emendas”, 
comemorou o senador.

CONTRATO MILIONÁRIO | Senador disse que problema deve ser resolvido ainda este ano
Foto: Ademir SpeCht

Deputado Juarez Costa em plenário da Câmara 

Ex-presidente da ALMT, José Riva 

Foto: ASSeSSoriA

COM O GOVERNO

Juarez sinaliza votar sim 
pela Reforma da Previdência

WATERGATE BRASILEIRO

Site publica conversas privadas 
de Moro, e membros da Lava Jato

DA REPORTAGEM

Tecnicamente situado 
em um partido de oposição 
ao Governo Bolsonaro, o de-
putado federal Juarez Costa, 
sinalizou que deve votar fa-
vorável à Reforma da Previ-
dência.

Mas para garantir o 
voto de Juarez, o governo vai 
precisar abrir mão do tex-
to original enviado ao Con-
gresso e fazer alguns ajustes. 
Como por exemplo, deixar 
de fora da nova reforma, os 
professores e trabalhadores 
rurais.

“Nós precisamos e sou 
favorável a uma reforma de-
vido ao cenário econômico 
que estamos vivendo. O nú-
mero de pessoas fora do mer-
cado de trabalho aumentou 
muito. Então, é preciso de 
uma reforma, mas que dei-
xe de fora o professor, apo-
sentadoria rural e que não 
tenha capitalização. Estamos 
em um regime solidário 
onde governo, trabalhador 
e empregador ajudam pagar 

DA REPORTAGEM

O site The Intercept 
Brasil publicou há pouco três 
matérias com o suposto con-
teúdo de chats privados de 
integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato e diálogos do 
então juiz Sergio Moro com 
Deltan Dallagnol.

A publicação divulgou, 
por exemplo, trocas de men-
sagens de Dallagnol com 
procuradores num grupo 
de bate-papo, dias antes de 
apresentar a denúncia con-
tra Lula no caso do triplex. 
O coordenador da Lava Jato 

a Previdência. Porém, o tra-
balhador vai passar a pagar 
sozinho a poupança com 40 
anos de contribuição. Quan-
do chegar lá (no tempo de se 
aposentar), não terá a meta-
de do salário que tem hoje 
com esse regime que estão 
tentando se passar”, declarou 
Juarez em entrevista ao site 
SóNotícias durante passa-
gem por Sinop neste fim de 
semana.

Apesar de se mostrar 
favorável à aprovação da 
Reforma, o parlamentar si-
nopense diz que ela não é a 
salvação da economia brasi-
leira, mas que mesmo assim 
ela é importante e deverá 
ser aprovada pelo Congresso 
Nacional.

“Existe um Congresso 
muito focado. Seguramente 
o governo tem mais de 300 
votos dos deputados desde 
que seja uma Previdência 
que favoreça a sociedade. 
Não queremos criar uma 
Etiópia do futuro. Fala-se 
em economizar R$ 1 trilhão 
em 10 anos, mas o custo de 

mostrava preocupação com 
fundamentação da acusação 
e posterior a repercussão do 
caso. “Falarão que estamos 
acusando com base em no-
tícia de jornal e indícios frá-
geis… então é um item que é 
bom que esteja bem amarra-
do. Fora esse item, até agora 
tenho receio da ligação entre 
petrobras e o enriquecimen-
to, e depois que me falaram 
to com receio da história do 
apto… São pontos em que 
temos que ter as respostas 
ajustadas e na ponta da lín-
gua”.

Em outro trecho vaza-

sair do regime compartilha-
do que é hoje onde o empre-
gador, empregado e governo 
pagam para população pes-
soal. Só esse custo será de 
no mínimo de R$ 5 trilhões. 
Quem está aposentado hoje, 

do, Dallagnol comenta com 
satisfação o item 191 da de-
núncia, que reproduz maté-
ria do Globo, de 2010, que já 
atribuía o triplex a Lula: “te-
são demais essa matéria do 
O GLOBO de 2010. Vou dar 
um beijo em quem de Vcs 
achou isso”.

Há também trocas de 
mensagens entre Dallag-
nol e Moro, então juiz da 
13ª Vara Federal no Paraná. 
Numa mensagem, o procu-
rador reclama das críticas 
da imprensa por causa da 
denúncia, ao que Moro res-
ponde: “Definitivamente, as 

não contribui mais e é o go-
verno que tem que bancar. 
Com isso, terão quer criar 
um novo imposto para pagar 
isso. A conta não fecha”, ana-
lisou Juarez.

críticas à exposição de vcs 
são desproporcionais. Siga 
firme”. Em outra mensagem 
a Dallagnol, em 21 de feve-
reiro de 2016, Moro sugere 
inverter a ordem de duas 
operações que estavam pla-
nejadas pelo MPF. O procu-
rador respondeu que haveria 
problemas logísticos para 
acatar a sugestão.

Segundo o ‘The Inter-
cept’, as conversas privadas 
entre procuradores e juiz 
fazem parte de um lote de 
arquivos “enviados por uma 
fonte anônima há algumas 
semanas”.
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CHARGE DO DIA

Xuxa revela ter sido assediada por 
diretor da Globo: “Quatro vezes”
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2/it. 3/art. 4/otra. 7/arsenal — lutador. 9/clavícula.

Disney divulga o pôster 
de Frozen 2 e anuncia 
trailer

Elsa e Anna estão de volta! A Disney di-
vulgou na manhã desta segunda-feira (10) o 
primeiro pôster da sequência da animação 
de 2013 que é um dos grandes êxitos dos es-
túdios nos últimos anos. Apesar de o material 
dar apenas uma palinha do que vem por aí, o 
mistério vai durar pouco. O trailer da seguda 
parte da animação deve sair já nesta terça-
-feira (11). A estreia nos Estados Unidos está 
marcada para 22 de novembro. No Brasil po-
rém, o filme só chega em janeiro de 2020.

TV  e Entretenimento

Xuxa Meneghel abriu o 
jogo sobre sua trajetória, 
em entrevista ao “A Hora do 
Faro”, da Record, no último 
domingo (9). A apresenta-
dora contou que antes de 
se tornar apresentadora, foi 
assediada por um diretor da 
Globo. “Antes de eu entrar 
na Manchete, fui pra Globo 
ser figurante de um progra-
ma chamado Planeta dos 
Homens. Fiz e o diretor fa-
lava assim: ‘Menor, vai sair 
comigo hoje?’. Isso aconte-
ceu umas quatro vezes. Ele 
falou: ‘Menor, vai sair comi-
go? Se não sair, pode ir para 
casa e não pode voltar nun-
ca mais’”, disse.

Entretanto, a história 
teve um final feliz, graças 
a Boni, que mais tarde deu 
um programa à artista. Na 
época, o todo poderoso da 
emissora carioca deixou 
que a loira escolhesse entre 
três profissionais para diri-
gir a atração. “Olhei para o 
diretor do meio e falei para 
ele perguntar qual era o meu 
nome. Ele falou: ‘Qual é o 
seu nome?’. Eu respondi: ‘A 
menor. Peguei a mão dele e 
falei: ‘Pode sair, você não vai 
ser meu diretor’”, contou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiên-
cia 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 
Office; 
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 Deficiência;
16-Representante Comercial, com 
experiência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-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

L.F. LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA, estabeleci-
da na Rua das Macieiras, nº 1066, Jardim Maringá, Sinop/
MT, inscrita no CNPJ nº 26.382.621/0001-70, Torna Público 
que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
de Mato Grosso/MT, a Licença Prévia – LP e a Licença de 
Instalação – LI para a Implantação do Loteamento denomi-
nado de JARDIM VILA BELLA, localizado Rua Colonizador 
Ênio Pipino, Lote nº 517/B, Bairro de Chácaras Sinop, no 
munícipio de Sinop/MT Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

M.M. MORITA, CNPJ 30.254.658/0001-90, torna públi-
co que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE 
SINOP, a Licença Prévia e Licença de Instalação, para 
atividade de Condomínio Horizontal, na Rua Nilso Basso, 
Quadra 06, Lote 07, Residencial Panamby, em Sinop-MT. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (FILIAL), CNPJ 
06.092.671/0002-97, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Alteração de razão social, pois 
anteriormente atuava neste endereço a matriz sob CNPJ 
06.092.671/0001-06, para atividade de Comércio varejista 
de materiais de construção em geral, localizada na Rua 
Alexandria, N 125, São Cristóvão, Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 06.092.671/0001-
06, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença de Operação (LO) para atividades de Fabri-
cação de outros produtos de metal não especificados ante-
riormente / Comércio atacadista de materiais de construção 
em geral / Comércio varejista de materiais de construção 
em geral, localizada no ANVR Anel Viario, N 2764, Expan-
são Urbana, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266).

J. BONETTI DESENTUPIDORA - ME CNPJ n° 
11.171.780.0001/59 torna público que requereu Comissão 
de Municipalização de Licenciamento Ambiental Colíder 
- MT, a Renovação da Licença de Operação da empresa 
denominada, AUTO FOSSA NORTÃO, Localizada na AVE-
NIDA TRANCREDO NEVES Nº 183 A, no Município de 
Colíder – MT.

VALDIR DAROIT, CPF 332.784.079-20, torna público que 
requereu à SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te, Renovação de LO - Licença de Operação, para ativi-
dade Secagem e Armazenamento de Grãos, localizada na 
Fazenda Progresso, município de Ipiranga do Norte/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

ROCKENBACH INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EIRELI 
- CNPJ 16.671.582/0001-78, instalada na Avenida dos Ta-
rumãs, nº 144, Setor Industrial Sul, Sinop-MT, torna público 
que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM-
BIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SI-
NOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação, para atividade de Fabricação de Ferramentas 
e Manutenção e reparação de outras máquinas e equipa-
mentos para usos industriais não especificados anterior-
mente. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara 
Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 18/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 18/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando o Registro de Preço para aquisição futura e fracionada de 
equipamentos e materiais permanentes para uso nas diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - 
MT, com data prevista para abertura no dia 27/06/2019, às 08:30 horas. Cópias do edital 
e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 
ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de 
retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do 
e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 10 de Junho de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
 

AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2019 - SRP 12/2019 

Processo Administrativo nº 28/2019 

 
 
 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe 
de apoio, nomeada através da portaria Nº 54/2019, torna público para conhecimento dos 
interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 – SRP 12/2019 
destinada à REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS PROGRAMAS NO MUNICIPIO DE 
SANTA CARMEM. Com abertura marcada para o dia 10/06/2019 e homologada no dia 
10/06/2019, teve como vencedor a empresa: BORTOLAS MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA – ME cadastrada no CNPJ nº 01.070.459/0001-24, por apresentar o 
valor de R$ 267.771,00 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais); 
empresa: CARMEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP cadastrada no CNPJ 
nº 11.204.470/0001-93, por apresentar o valor de R$ 150.916,00 (cento e cinquenta mil, 
novecentos e dezesseis reais); empresa: SÃO CRISTÓVÃO COM.MAT.P/CONSTR.EIRELI 
- EPP cadastrada no CNPJ nº 17.329.759/0001-15, por apresentar o valor de R$ 41.690,00 
(quarenta e um mil, seiscentos e noventa reais); 

 
Santa Carmem, 10 de junho de 2019. 

 
 

Maitê Sehnem 
Pregoeira 

 
 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ NÚMERO 37.465.283/0001-57, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS DAS VIAS: RUA JOÃO S. FRANTZ, RUA MANOEL A.DA SILVA, RUA JOÃO R. 
DA SILVA, RUA LIBERAL BORTOLAS, RUA VALTER KLICHOWSKI, RUA WILSON 

RODRIGUES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
  

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO Nº 09/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 03/2019 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2019 
 
 

ADITIVO DE SUPRESSÃO À ATA DE REGISTRO N.º 09/2019 – Objeto: Supressão à Ata de 
Registro de Preço 09/2019, conforme prevê a Clausula Oitava no item 8.1 referente ao 
reajuste, altera a Cláusula Primeira item 1.1 da Ata de Registro de Preço 09/2019, suprimindo 
valores como abaixo especificados: 

• De R$ 4,67 para R$ 4,60 o litro da gasolina comum;  
• De R$ 4,17 para R$ 4,07 o litro do óleo diesel classificação comum; 
• De R$ 2,95 para R$ 2,91 o litro do álcool  
• E por fim, de R$ 4,22 para R$ 4,12 o litro do óleo diesel S10,  

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
CONTRATADO: AUTO POSTO FALCÃO LTDA 

Data Assinatura: 10/06/2019.  

Procurador Jurídico Adriano Bulhões dos Santos. 
 

 
 

DR 07-08/02/2019 

 

 
 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 98/2018 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000178-89.2018.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
 
RÉU: MARIA JULIANA POSSARI MANRIQUE e outros (5) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1,4764 ha, parte de um todo maior com 
2.783,0000 ha, denominada Chácara Toa Toa, localizada no Município de Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 11.946, Ficha 01, Livro 02, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT. 
 
 
SINOP, 19 de setembro de 2018. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
Num. 12723493  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019 - REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos 
para atender as Secretarias Municipais e seus departamentos. Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 26 de junho de 2019. HORÁRIO: 
08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 10 de junho de 2019.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT., TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS SANEANTES/LIMPEZA HOSPITALAR, PARA LIMPEZA DA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, REAGENTES PARA A 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O SISTEMA DE CONFERÊNCIA E 
ANÁLISE DE ÁGUA NACIONAL VIGIÁGUA 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: 
STERILLIZE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 
LTDA., CNPJ N.º 16.102.524/0001-23, ITENS VENCEDORA: 828290 – 
R$ 200,00; 828291 – R$ 4.619,00; 828292 – R$ 2.199,00; 828293  R$ 
2.199,00 - VALOR TOTAL GERAL R$ 75.782,00.
MARISETE M. BARBIERI - PREGOEIRA.

A Empresa AGROCONTATO COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 
CNPJ 07.425.270/0001-93, Insc. Estadual 13.306.433-6, 
Rua Colonizador Ênio Pipino, 4669, Setor Industrial Norte, 
Sinop/MT, Cep 78.550-528, comunica ter extraviado o livro 
UTILIZAÇÃO DOCUMENTOS FISCAIS E OCORRÊNCIAS 
– MODELO 6. (TERMO DE OCORRÊNCIAS) 11,12,13/06/2019.



Sinop venceu, mas não avançou

Formiga tenta argumentar após levar cartão amarelo
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Sinop vence, mas não avança,
enquanto União vira e passa
DA REPORTAGEM

Foram definidos os 
confrontos da segunda fase 
da edição 2019 da Série D do 
Campeonato Brasileiro. De-
pois de 32 jogos na noite de 
domingo, a Quarta Divisão 
conheceu os duelos do ma-
ta-mata. A partir de agora, 
serão duelos eliminatórios 
até a decisão e a definição 
do acesso à Série C. A CBF 
reservou os dois próximos 
finais de semana (16 e 23 de 
junho como as datas da se-
gunda fase).

Duas partidas atrasa-
ram e fizeram com que a for-
mação dos duelos da segun-
da fase atrasasse um pouco, e 
o torcedor teve que esperar. 
Rio Branco-AC e Barcelona-
-RO, teve bola rolando com 
30 minutos de atraso por fal-
ta de ambulância, e Sobradi-
nho x Vitória-ES só começou 
45 minutos além do horário 
previsto por não ter equipe 
médica. A equipe capixaba 
virou e garantiu a classifica-
ção.

Bragantino-PA foi o 
pior líder, vai fazer o jogo 
da volta fora de casa. Sinop 
e Fast-AM foram os piores 

segundos colocados e estão 
fora da próxima fase. No 
caso do Fast, o clube caiu 
fora por ter feito menos gols 
que o Floresta. Os times em-
pataram em número de pon-
tos (9 pts), vitórias (2) e saldo 
de gols (4). O clube cearense 
fez 11 gols, e o clube amazo-
nense apenas 9. A campanha 
dos amazonenses e cearen-
ses foi idêntica ao do Galo 
do Norte, que terminou com 
saldo negativo e ficou pelo 
caminho.

Já o União Rondonó-
polis se sobressaiu em um 
grupo perigoso, bastante 
equilibrado, conquistou uma 
importante vitória de virada 
diante da Anapolina-GO e 
carimbou sua vaga entre os 
melhores segundos coloca-
dos – a equipe pega o Iporá, 
que caiu na chave do Sinop e 
perdeu as duas partidas para 
o Galo na primeira fase.

A agenda da Série D traz 
as seguintes datas: segunda 
fase – dias 16 e 23 de junho; 
oitavas de final – dias 30 de 
junho e 7 de julho; quartas de 
final – dias 14 e 21 de julho; 
semifinais – dias 28 de julho 
e 4 de agosto; finais – dias 11 
e 18 de agosto.

SEGUNDA FASE | Últimas 15 vagas da segunda fase são preenchidas após 32 jogos no domingo
Foto: Guilherme ArAújo/Só NotíciAS

Foto: reuterS

BRASILEIRÃO

Palmeiras chega a 31 jogos sem
revés; Felipão pede pés no chão

COPA AMÉRICA

Firmino e Neres serão titulares
na estreia contra a Bolívia

41 ANOS

Formiga bate 
recorde e diz que
ainda sente “frio 
na barriga”

Foto: DivulGAção

Foto: PeDro h. teSch

Palmeiras acumula 31 jogos de invencibilidade no Brasileirão

David Neres fez contra Honduras seu primeiro gol pela Seleção 

DA REPORTAGEM

A vitória sobre o Ath-
letico-PR, alcançada no sá-
bado, marcou a 31ª partida 
consecutiva do Palmeiras 
sem derrota no Campeonato 
Brasileiro. Diante do recorde 
do clube alviverde no torneio 
nacional, o experiente técni-
co Luiz Felipe Scolari pro-
cura afastar qualquer tipo de 
euforia.

“A sequência é muito 
boa, mas precisamos saber 
que, quando estamos bem, 
as dificuldades serão ainda 
maiores. É isso que tenho 
falado com o grupo e va-
mos continuar com os pés 
no chão, jogando da mesma 
maneira: com determinação, 
vontade, disciplina e organi-
zação”, pediu.

Rumo ao título da edi-
ção de 2018 do Campeonato 
Brasileiro, o Palmeiras acu-
mulou 17 vitórias e seis em-
pates. Nesta temporada, o 
time alviverde somou mais 
sete triunfos (incluindo o 
jogo contra o Botafogo, ainda 
não homologado pela CBF) 
e uma igualdade. No total, 
portanto, foram 24 vitórias e 
mais sete empates.

O Palmeiras sofreu sua 

DA REPORTAGEM

Tite não confirmou, 
mas deu um indício fortíssi-
mo de que Firmino e David 
Neres deverão começar a 
partida de sexta-feira con-
tra a Bolívia, no Morumbi. O 
ataque se tornou o principal 
foco de disputa da seleção 
brasileira com a recupera-
ção de Gabriel Jesus e a lesão 
de Neymar, mas o técnico 
apontou para os dois depois 
da goleada por 7 a 0 sobre 
Honduras (confira os me-
lhores momentos no vídeo 
abaixo).

Gabriel Jesus teve outra 
boa atuação, fez dois gols e 
chegou a cinco nos últimos 
três jogos. 

Mesmo assim, Firmi-
no, que entrou em seu lugar 
aos oito minutos do segundo 
tempo e também marcou o 
seu, deverá retomar a condi-
ção de titular.

“Os jogadores têm a 
resposta. Eu valorizo essa 

DA REPORTAGEM

Quando entrou em 
campo neste domingo para a 
estreia do Brasil na Copa do 
Mundo da França, Formiga 
estava batendo uma marca 
expressiva e impressionante. 
Em seu sétimo Mundial de 
sua carreira, se tornou recor-
dista em número de partici-
pações, entre homens e mu-
lheres. Sua primeira edição 
do torneio foi em 1995. E en-
gana-se quem acha que, aos 
41 anos, ela não sente mais a 
tensão de uma estreia.

“Sempre vou sentir 
o nervosismo do primei-
ro jogo. O frio na barriga. A 
emoção toma conta, ainda 
mais na hora do hino nacio-
nal”, disse a camisa 8 da se-
leção.

A brasileira tornou-se 
a mulher mais velha da his-
tória a jogar a competição, 
com 41 anos e 98 dias, su-
perando a norte-americana 
Christie Rampone, que jo-
gou com 40 anos e 12 dias, 
em 2015. Foi titular, perma-

última derrota no Campeo-
nato Brasileiro no dia 25 de 
julho de 2018, quando caiu 
por 1 a 0 diante do Flumi-
nense, no Estádio do Mara-
canã. O resultado provocou 
o fim da passagem do técnico 
Roger Machado, posterior-
mente sucedido por Felipão.

Para estabelecer o novo 

ascensão e retomada do Ga-
briel Jesus, a precisão da fi-
nalização começa a entrar 
mais. Ele está sorrindo. Mas 
tem uma concorrência de 
um atleta que vinha com a 
titularidade pelos jogos que 
fez, pelo grande desempe-
nho. Mas eu fico feliz pela 
resposta dos dois”, afirmou.

necendo em campo durante 
os 90 minutos. Deu carri-
nhos, fez desarmes e acabou 
levando um cartão amarelo - 
não faltando disposição para 
argumentar contra a decisão 
da árbitra.

Ela jogou ao lado e 
enfrentou meninas que se-
quer eram nascidas quando 
já estava em ação pela sele-
ção brasileira. Promessa da 
Jamaica, Jody Brown entrou 
em campo no segundo tem-
po durante a estreia, com 17 
anos. 

Para se ter uma ideia, 
ela nasceu menos de um ano 
antes de Formiga disputar 
sua terceira Copa do Mundo. 
“Sou grata por ter saúde para 
chegar até aqui”, completou.

Com a vitória por 3 a 0 
contra a Jamaica, o Brasil as-
sume a liderança do Grupo C 
da competição. A Itália tam-
bém venceu, mas fica atrás 
pelo saldo de gols. Na pró-
xima rodada, as brasileiras 
enfrentam a Austrália, que 
ocupa a terceira posição. As 
italianas encaram a Jamaica.

recorde de invencibilidade 
do Palmeiras no Campeona-
to Brasileiro, o time dirigi-
do por Felipão superou uma 
marca da antiga Academia de 
Futebol. Entre as edições de 
1972 e 1973, ambas vencidas 
pelo clube alviverde, foram 
26 jogos sem derrota (18 vitó-
rias e oito empates).

Pela nona rodada do 
Campeonato Brasileiro, em 
busca de seu 32º jogo segui-
do sem derrota no torneio, 
o Palmeiras enfrenta o Avaí 
às 19h de quinta-feira, no 
Allianz Parque. O duelo com 
o time catarinense será o úl-
timo antes da paralisação 
para a Copa América.

Sobre a disputa do lado 
esquerdo, da vaga de Ney-
mar, entre Neres e Everton, o 
técnico voltou a fazer elogios 
ao atacante do Ajax, autor do 
quinto gol na vitória deste 
domingo.

“O David fez um gran-
de jogo. Quando ele botou 
na frente no lance do gol, eu 

disse: “Não busca mais”. Ele 
flutua, está num bom nível 
de confiança. Fez um grande 
jogo, fez gol. Já estou te dan-
do, mais ou menos, onde as 
coisas vão”, disse, sorrindo.

Na sexta-feira, Brasil e 
Bolívia farão a abertura da 
Copa América às 20h30, no 
Morumbi.

CONFIRA COMO FICARAM OS
JOGOS DA SEGUNDA FASE:

São Raimundo-RR x São Rai-
mundo-PA

Manaus-AM x Real Arique-
mes-RO

Moto Club-MA x Floresta-CE

Atlético-CE x Bragantino-PA

América-RN x Bahia de Feira-
-BA

Jacuipense-BA x Central-PE

Fluminense-BA x Salgueiro-PE

Itabaiana-SE x ASA-AL

Iporá-GO x União Rondonópo-
lis
Patrocinense-MG x Juazeiren-
se-BA

Caldense-MG x Ituano-SP

Brasiliense-DF x Vitória-ES

Novorizontino-SP x Boavista-
-RJ

Brusque-SC x Hercílio Luz-SC

Cianorte-PR x Ferroviária-SP

Avenida-RS x Caxias-RS
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Houve aumento de 7 mil veículos no mesmo período comparado entre 2018 e 2019 

Emplacamento de veículos cresce
19% de janeiro a maio de 2019
DA REPORTAGEM

O número de veículos 
emplacados entre janeiro e 
maio de 2019 cresceu 19,49%, 
o que corresponde a 43.763 
automóveis, se comparado 
ao mesmo período de 2018, 
aponta Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). 
No ano passado, neste in-
tervalo de tempo as vendas 
atingiram a marca de 36.625 
unidades.

“Mesmo diante das pers-
pectivas de crescimento 
menor do Produto Interno 
Bruto (PIB), na faixa de 1%, 
segundo economistas e ins-
tituições financeiras do país, 
o setor automotivo segue ba-
talhando para manter dados 
positivos, pois existe uma 
preocupação com a política 
no Brasil e isso afeta a con-
fiança do consumidor”, expli-
ca o diretor da Fenabrave em 
Mato Grosso, Paulo Boscolo.

A maior parte de vendas 
para o setor de carros e co-
merciais leves representa 
45,5% do setor automotivo. 
Apesar do número, as ven-
das tiveram uma redução de 
2,05% entre os meses de maio 
e abril. O número de ônibus 
também reduziu em 23,68%, 
tendo no total 4,23% de par-
ticipação no mercado em 
maio.

Já a venda dos caminhões 
chega a representar 51,74% 
nos primeiros cinco meses 
de 2019, com 1.698 unida-
des. E com 222 caminhões 
em maio com relação ao mês 
anterior, o aumento é de 52%. 

“As vendas ainda estão re-
lacionadas às comercializa-
ções efetuadas no fim do ano 
passado e que estão sendo 
entregues neste ano. Falan-
do do mercado agora, senti-
mos um desaquecimento por 
conta do momento político”, 
destaca Carlos Melnec, re-
presentante Fenabrave-MT 

SEGUNDO FENABRAVE | Percentual corresponde a 43.763 automóveis, se comparado ao mesmo período do ano passado
Foto: olhar Direto

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Patrícia Neves

SINOP

R$ 323 mil arrecadados para
equipar Hospital da Visão

IRREGULARIDADES

Fiscalização do CRO-MT já flagrou
acadêmico atendendo em consultório

SEM PAGAMENTO

Motoristas de ônibus 
cruzam os braços e 
iniciam greve

Costelão serviu para arrecadar dinheiro e equipar parte do 
Hospital 

Instituição também observa questões sanitárias das clínicas 

340 veículos na região metropolitana ficaram parados

DA REPORTAGEM

O Lions Clube arre-
cadou um total de R$ 323,6 
mil com o 2º Mega Castelão. 
Esse recurso será utilizado na 
compra dos equipamentos 
do Hospital da Visão. Foram 
vendidos 514 castelões a R$ 
650 cada, que rendeu R$ 334 
mil e mais 44 comercializa-
dos a R$ 500, somando R$ 22 
mil. Os patrocínios foram R$ 
126 mil. No bar, a receita foi 
de R$ 122 mil, bolos R$ 9,3 
mil e vendas de facas R$ 13,2.

As despesas foram com 
cozinha (R$ 46 mil), compra 
de carnes (R$ 59,7), aluguel 
de tendas (R$ 42,1 mil), in-
fraestrutura (R$ 17 mil), be-
bidas (R$ 97,4 mil), gráficas 
(R$ 36,2 mil) e serviços ban-
cários (R$ 4,2 mil). No ano 
passado, foram arrecadados 
R$ 250 mil com o costelão. 

DA REPORTAGEM

As fiscalizações do Con-
selho Regional de Odon-
tologia de Mato Grosso 
(CRO-MT) já flagraram aca-
dêmicos de Odontologia 
atendendo pacientes, segun-
do o presidente da institui-
ção, Sandro Stefanini. Ele foi 
entrevistado no quadro Papo 
das 6h, do Bom Dia MT, da 
TV Centro América, nesta 
segunda-feira (10).

“Temos encontrado de 
tudo, diplomas falsos, aca-
dêmico atendendo, pessoas 
que não têm o preparo, a 
graduação para atender a po-
pulação da maneira correta 
e, ainda por cima, causando 
danos maiores. O paciente 
chega lá para o tratamento 
e acaba levando de brinde 
uma doença que não tinha”, 
afirmou.

Além das irregularida-
des dos profissionais, a ins-

DA REPORTAGEM

Os motoristas de ônibus 
resolveram cruzar os braços 
na manhã desta segunda-
-feira (10). Os 340 veículos de 
Cuiabá e Várzea Grande não 
saíram das garagens por con-
ta do fato. 

A greve é por conta da 
falta de pagamento do salá-
rio, que deveria ter ocorrido 
na última sexta-feira (7).

Segundo as informa-
ções da assessoria de Asso-
ciação dos Transportadores 
Urbanos, a paralisação é de 
100% dos veículos. A empre-
sa estaria passando por difi-

culdades financeiras. Mesmo 
assim, prometeu tentar efe-
tuar o pagamento ainda nesta 
segunda-feira.

Estima-se que mais de 
300 mil pessoas utilizem o 
transporte público diaria-
mente na capital. Vale lem-
brar que a tarifa do transpor-
te coletivo de Cuiabá voltou a 
custar R$ 4,10, após determi-
nação do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). A decisão 
do TCE é do dia 26 de feve-
reiro e foi assinada pelo con-
selheiro Luiz Carlos Pereira. 
Até o fechamento desta edi-
ção, não havia atualização da 
situação.

Este ano, a organização ain-
da espera receber mais R$ 
750 mil de verbas de depu-
tados, no orçamento do go-
verno, e realizar outras ações 
até arrecadar R$ 3 milhões 
necessários para aquisição 
de equipamentos para reali-
zação de exames mais a mo-
bília. A expectativa é que, até 
o início do ano que vem, o 
valor já esteja disponível em 
caixa. As informações são do 
site Só Notícias.

O PRÉDIO - O Hospital 
da Visão foi inaugurado em 
setembro do ano passado, 
no bairro Jardim Paraíso II, 
em um terreno doado pela 
prefeitura. Nas instalações 
foram investidos R$ 1,9 mi-
lhão, o prédio conta com 986 
m², com duas salas de cirur-
gias, dois consultórios mé-
dicos, duas salas de repou-

tituição também observa as 
questões sanitárias das clí-
nicas com falsos profissio-
nais. “O custo para se ter um 
ambiente correto é alto. Não 
conseguimos montar um 
consultório adequadamente 
com menos de R$ 50 mil. E, 
se você chega em um lugar 
que não há uma condição 
sanitária visivelmente ade-
quada, há de se desconfiar”, 
explicou.

Entre as irregularidades 
já encontradas estão falta de 
equipamentos para esteri-
lização e gases com sangue 
sem o devido descarte.

FECHAMENTO
DE CLÍNICAS
No mês passado, duas 

clínicas de odontologia que 
funcionavam sem alvará e 
com dentistas sem diplomas 
em Várzea Grande, na região 
metropolitana de Cuiabá, fo-
ram fechadas. Os dois esta-

sos e demais dependências. 
A unidade tem capacidade 
para realizar 50 cirurgias por 
dia, de catarata, glaucoma e 
tratamento pterígio. A proje-

ção é atender moradores de 
35 cidades da região, gratui-
tamente, através do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e con-
vênios com as prefeituras.

belecimentos funcionavam 
um de frente para o outro, 
no Bairro Água Vermelha. 

Segundo o CRO, os supostos 
profissionais foram levados 
para a delegacia.

do segmento de caminhões e 
ônibus.

O número de caminhões 
entregues cresceu 114,69. So-
mente em maior, foram 809, 
em contraste com o mes-
mo período no ano passado, 
quando foram vendidas ape-
nas 224 unidades. Já o seg-
mento de motos cresceu no 
acumulado 19,35% e contabi-
liza 17.964 unidades.

Segundo Claudiomir Alves 
de Meira, da Auto Campo e 
representante do segmento 
de motocicletas na Fenabra-
ve-MT, as vendas estão cor-
rendo conforme as expecta-
tivas. 

“Inclusive, estão faltando 
produtos para entregar pron-
tamente ao consumidor (...) 
Não posso reclamar, mas te-
mos trabalhado mais. O ce-
nário político preocupa, mas 
temos que seguir em frente e 
esperamos resultados ainda 
mais motivadores para ju-
nho”, destacou.
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Procedimento simboliza esforço da equipe que trabalha em prol do cidadão Assentamento recebeu ação no fim de semana 

Médicos realizam retirada de órgãos
para transplante após 10 anos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com o apoio da Central Esta-
dual de Transplante da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-MT), foi 
realizada, na última sexta-feira 
(7), a captação de múltiplos ór-
gãos coordenada por uma equi-
pe de Mato Grosso - que passou 
por 10 anos de interrupção do 
serviço. Os servidores conduzi-
ram o procedimento no Hospital 
e Pronto Socorro Municipal de 
Cuiabá (HPSMC).

Profissionais da Comissão 
Intra-hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Trans-
plante (CIHDOTT) do HPSMC 
mobilizaram-se desde o início da 
abertura do Protocolo de Mor-
te Encefálica, o que possibilitou 
a captação em tempo hábil dos 
rins, fígado e córneas.

O retorno da captação local 
contou ainda com o apoio técni-
co de profissionais do Instituto de 
Cardiologia do Distrito Federal, 
que conduziram a retirada de fí-
gado enquanto a equipe do Hos-
pital Santa Rosa realizava a reti-
rada dos rins. As córneas foram 
extraídas pela equipe do Banco 
de Olhos de Cuiabá.

O procedimento foi bem-suce-
dido e os órgãos humanos coleta-
dos foram disponibilizados para a 
Central Nacional de Transplantes. 
De acordo com Molina, a equipe 
de transplante do Estado e o hos-
pital credenciado já se encontram 
aptos para a tão esperada retoma-
da do Transplante Renal em Mato 
Grosso.

Além do Sistema Estadual de 
Transplantes, estiveram envol-
vidos no procedimento o Hospi-
tal e Pronto Socorro Municipal 
de Cuiabá, o MT Hemocentro, 
o Laboratório Imunogenética 
do Hospital Geral e o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU).

CUIABÁ | Procedimento de retirada de órgãos foi realizado por equipe técnica autorizada pelo Ministério da Saúde
Foto: Ministério da saúde
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SORRISO

Grupo de reeducandos do 
CRS faz reflorestamento 
no Jonas Pinheiro
DA REPORTAGEM

Um grupo composto 
por 20 reeducandos do Cen-
tro de Ressocialização de 
Sorriso (CRS) desenvolveu 
uma ação especial no último 
sábado (8), no Assentamento 
Jonas Pinheiro: eles planta-
ram mudas de espécies nati-
vas na Área Comunitária do 
Assentamento.

Além da ação no Jonas 
Pinheiro, no dia 25 de maio, 

um mutirão de reeducandos 
também realizou uma ação 
de revitalização na esco-
la Municipal Ivete Lourdes 
Arenhardt com a realização 
de pequenos consertos, pin-
tura, estruturação de cantei-
ros, plantio de flores, corte 
de grama, renovação da hor-
ta, entre outras atividades. O 
mutirão foi acompanhado 
por representantes do CRS, 
do Poder Judiciário e da Pre-
feitura.


