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6 SEM VENCER

UNIÃO PARLAMENTAR

Schülle 
balança 
no cargo

Não ao 
Fethab 
do milho

A permanência de Itamar 
Schülle no comando do Cuiabá 
é incerta, mesmo ele sendo o 
grande responsável pela bri-
lhante temporada de 2018 onde 
conquistou do título estadual e 
o acesso à Série B do Brasileirão 
de forma invicta. Na série B são 
2 empates e 4 derrotas nos últi-
mos seis jogos.          Página - 6

Os vereadores Claudio 
Oliveira (presidente do legisla-
tivo de Sorriso), Toco Baggio, 
acompanhados pelo deputado 
estadual Xuxu Dalmolin, proto-
colaram um documento para 
o deputado estadual Eduardo 
Botelho, presidente da Assem-
bleia Legislativa em apoio ao 
Movimento Mato Grosso Forte, 
contra Fethab sobre o milho.  

       Página - 3

Ecoturismo 
atrai estrangeiros 
para o Pantanal 
de Mato Grosso
Enquanto nos safáris da África o 
leão tem o título de rei da selva, 
no Pantanal mato-grossense o 
trono é ocupado por outro ani-
mal: a onça-pintada. Admirada 
e, ao mesmo tempo, temida, ela 
pode chegar a pesar 135 kg e vive 
a poucos km das grandes cida-
des.                                 Página  - 7

Divulgação

CDP-lRv

CÂMARA DE SINOP

Ficha suja não
De acordo com a redação da propositura, servidores que tiverem 
antecedentes criminais, condenados e segunda instância, não pode-
rão ocupar cargo no quadro de funcionários do Poder Legislativo de 
Sinop, assim como os políticos para terem a candidatura aprovada 
pela Justiça Eleitoral, precisam estar de acordo com a Lei Federal 
denominada de Ficha Limpa.

PoRtal Da CiDaDe

 Página - 3

COPA VERDE 2019

3 de Mato Grosso brigam pelo título
Esta semana a CBF divulgou as datas de início e confrontos da edição 2019 da Copa Verde. Dessa vez 
Mato Grosso terá um terceiro representante. Além de Cuiabá e Luverdense, a competição regional terá 
agora a participação do Sinop Futebol Clube. Página  - 6



Office 2019 – Mais algumas impressões
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Pude perceber uma grande inte-
gração com sistemas online, que per-
mitem o salvamento de arquivos na 
nuvem, bem como seu compartilha-
mento com outras pessoas com gran-
de facilidade. Essa é uma tendência 

cada vez mais presente 
no mundo tecnológico, o 
que facilita bastante para 
quem precisa acessar seus 
arquivos de diversos dis-
positivos e para vários ou-
tros perfis de usuários.

Com a popularização 
da internet e os recursos 
de salvamento e compar-
tilhamento em nuvem os 

dispositivos de transporte de dados 
estão se tornando cada vez menos ne-
cessários. Isso agiliza, facilita e torna 
a vida mais produtiva. Você já testou?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Há um longo caminho a percorrer, sem dúvida, 
para que o Orçamento do governo se torne um ins-
trumento mais efetivo de definição de políticas pú-
blicas ao alcance do escrutínio da sociedade. O Con-
gresso, infelizmente, acaba de dar um passo em falso 
nesse sentido.

Deputados e senadores aprovaram mudança 
na Constituição que torna obrigatória a execução de 
despesas incluídas pelas bancadas estaduais —conhe-
cidas como emendas coletivas— na lei orçamentária 
anual. Tais projetos têm sido alvo rotineiro de cor-
tes em momentos de escassez de verbas. À primeira 
vista, a iniciativa parece meritória. As emendas, em 
geral, destinam-se a obras e outros investimentos de 
interesse dos entes federativos, mais capacitados a 
definir suas prioridades que os burocratas de Brasília. 
A nova regra, em tese, assegura a liberação dos recur-
sos e reduz os riscos de descontinuidade dos projetos.

Entretanto a alteração constitucional, aprovada 
em tempo exíguo, moveu-se mais por uma demons-
tração de autonomia do Congresso diante do gover-
no Jair Bolsonaro (PSL) —avesso à negociação legis-
lativa— que por um debate amadurecido acerca do 
mecanismo. Como resultado, tem-se uma reforma 
extemporânea. O urgente neste momento é buscar o 
reequilíbrio entre receitas e despesas públicas. Desde 
2014, o governo tem déficit primário —o que significa 
arrecadação insuficiente até para gastos cotidianos e 
obras, provocando endividamento galopante.

Além disso, a prostração da economia tem leva-
do a um desempenho abaixo do esperado da receita, 
o que força bloqueios do dispêndio —a comprome-
ter áreas como educação, ciência e habitação. Nesse 
contexto, a obrigatoriedade da execução de emendas 
dificulta ainda mais o manejo de verbas que já não 
bastam para o básico.

Em um Orçamento de R$ 1,4 trilhão (sem contar 
os encargos financeiros), as ações não obrigatórias e 
passíveis de corte não passam de R$ 128 bilhões neste 
ano, dos quais cerca de R$ 30 bilhões já foram con-
tingenciados. A nova norma reduzirá essa margem.

Em valores atuais, as emendas de bancada so-
mam cerca de R$ 8 bilhões, que daqui em diante só 
poderão ser bloqueados na mesma proporção aplica-
da às demais despesas discricionárias.

O Congresso faria melhor se primeiro se dedi-
casse a enfrentar a alta e o excesso de despesas obri-
gatórias, que incluem, além da Previdência, a folha 
de salários do funcionalismo e exigências constitu-
cionais de aplicação mínima de recursos em setores 
variados.

Haveria, assim, maior espaço orçamentário para 
decisões dos eleitos pela sociedade. Em tal cenário, 
o Legislativo deveria ainda dividir com o Executivo 
a responsabilidade pela solidez das contas públicas.

Editorial

Passo em falso

Ranking dos Políticos - Facebook

atenção à saúde.
Essa internação involuntária tem a finalidade 

de facultar a desintoxicação do usuário, por isso, 
tem prazo máximo de noventa dias, mas a família 

pode requerer que o médico autorize a interrupção a 
qualquer momento. E devem ser respeitadas as dis-
posições da lei da saúde mental (Lei 10.216) quanto 
ao planejamento terapêutico individual.

A nova lei, finalmente, reconhece as comunida-
des terapêuticas como instituições pertencentes ao 
Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, nada 
obstante as mesmas já existirem há cinquenta anos, 
ou mais. Elas não podem pessoas destinadas às in-
ternações já citadas, mas servem como instituições 
de acolhimento voluntário e espontâneo, devendo 
também possuir projeto terapêutico próprio com 
vistas à abstinência do uso de drogas (como já pre-
via a RDC 29 da Anvisa).

As comunidades terapêuticas, mantidas por 
instituições do Terceiro Setor, sobretudo de caráter 
religioso, devem ter ambiente residencial propício 
à formação de vínculos, com a convivência entre os 
pares, atividades práticas de valor educativo e a pro-
moção do desenvolvimento pessoal, não podendo 
impor atividades religiosas ao acolhido. 

Porém, o mais importante é garantir tratamento 
que respeite os direitos humanos do usuário acolhi-
do, razão pela qual deve ser orientado e fiscalizado 
pelos Conselhos com atribuições pertinentes, bem 
como pelos órgãos do Poder Executivo, pelo Minis-
tério Público e, ainda, por eventual órgão concedente 
de recursos públicos, já que elas podem receber re-
cursos financeiros de natureza pública.

A OAB/MT, atenta a essas questões, tem dialo-
gado em reuniões técnicas com servidores públicos 
da saúde, bem como com as comunidades terapêu-
ticas sérias, representadas por sua Federação, como 
também como com entidades que atuam fortemente 
na área da prevenção ao uso de drogas (a maioria 
ligadas à Segurança Pública, que não faz apenas a 
repressão ao tráfico).

Por isso, a Ordem dos Advogados tem uma vi-
são imparcial e atuante, prestando auxílio jurídico 
àqueles que queiram se regularizar perante o orde-
namento legal, bem como cobrando os responsáveis 
por realizar a melhor política pública, mas ciente de 
que se trata de uma luta sem donos, ou seja, que se 
faz necessário trabalhar em conjunto, em rede, so-
mando esforços, aprendendo e tendo sempre em vis-
ta o ser humano.

NESTOR FERNANDES FIDELIS É ADVOGADO 
EM CUIABÁ

As internações de usuários 
de drogas e a nova lei

PELO RODEIO...
O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) 

recebeu em seu gabinete o colega de parla-
mento Eduardo Bolsonaro (PSL) e represen-
tantes de esportes equestres. O encontro 
serviu para o grupo articular leis que favo-
reçam a realização de rodeios e vaquejadas. 
De acordo com Bolsonaro, a intenção é dar 
segurança para quem pratica e frequenta 
esses esportes, com respaldo jurídico para 
a atividade. “A família do esporte equestre 
pode ter certeza estamos fazendo leis para 
não atrapalhar o esporte”, disse Barbudo.

ENTROU NA BRIGA
Depois de 10 dias internado no Sírio Liba-

nês, em São Paulo, o ex-deputado José Riva 
recebeu alta nesta quinta. Retorna a Cuiabá e 
terá de ficar 20 dias de repouso devido à pres-
são e adaptação ao medicamento. Médicos, o 
mantiveram até esta quinta para concluir o 
tratamento endovascular, realizado por car-
diologistas especializados em Hemodinâmi-
ca. O FOP foi corrigido por cateterismo com 
colocação de uma prótese endovascular que 
fecha o forame sem a necessidade de cirur-
gia aberta do coração.

ELE QUER VOLTAR...
No inflacionado quadro político-eleitoral 

de Cuiabá, com vistas a 2020, surge mais um 
nome: Roberto França. Segundo as informa-
ções, nos bastidores, o radialista costuraria a 
sua candidatura a prefeito da Capital. 

RF não confirma, tampouco nega as arti-
culações. Hoje filiado ao PV, seu projeto polí-
tico contemplaria uma filiação ao DEM, onde 
contaria com cabos eleitorais de peso: o go-
vernador Mauro Mendes e o senador Jayme 
Campos.

Uma sucuri de aproximadamente 5 metros foi encontrada na Avenida A, 
no Residencial Altos do Parque II, em Cuiabá. A presença do animal chamou a 
atenção dos moradores, que se reuniram em volta da cobra gigante.

Thais Cristina Carneiro Cardoso contou que um morador avisou no grupo 
do WhatsApp, composto por moradores do bairro, e várias pessoas foram até o 
local para ver a cobra.

Na correria da semana estou utilizando apenas o “bási-
co do básico” nos aplicativos do Office e fazendo alguns 
testes para identificar novidades e problemas. Durante 
o fim de semana vou encara uma missão mais “pesada” 
no Excel, trabalhando com documentos de uma audito-
ria que estou fazendo. O que me resta é torcer para que 
tudo corra bem. Ter problemas uma hora dessas não é 
nada legal...

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

NESTOR FIDELISMais importante é garantir tratamen-
to que respeite os direitos humanos do 
usuário acolhido, razão pela qual deve ser 
orientado e fiscalizado pelos Conselhos

A nova lei, Lei 13.840 publicada no Diário Oficial 
de 06/06/2019, é advinda de um projeto de lei com-
plementar que tramitava há seis anos no Congres-
so Nacional, tendo sido votada em 2013 na Câmara 
dos Deputados e neste ano no Senado Federal.

Nem todos os seus dispositivos originais preva-
leceram, como, por exemplo, aqueles que proibiam 
a publicidade de bebidas alcoólicas na TV e no 
rádio, considerando ser o álcool a droga lícita que 
mais provoca mortes e outros danos à sociedade.

Ainda assim, a nova lei diz que o tratamen-
to do usuário ou dependente de drogas deverá ser 
ordenado em uma rede de atenção à saúde, com 
prioridade para as modalidades de tratamento am-
bulatorial, incluindo excepcionalmente formas de 
internação em unidades de saúde e hospitais ge-
rais nos termos de normas dispostas pela União e 
articuladas com os serviços de assistência social, 
mas sempre buscando-se a articulação com ações 
preventivas, além dever seguir os protocolos técni-
cos-científicos e de se trabalhar em rede e no inten-
to da reinserção social.

Sobre as internações é importante destacar que 
elas somente serão realizadas em unidades de saú-
de dotadas de equipes multidisciplinares, devendo 
ser autorizada por médico, havendo dois tipos de 
internação:

a) voluntária: aquela que se dá com o consenti-
mento do dependente de drogas;

b) involuntária: aquela que se dá, sem o con-
sentimento do dependente, a pedido de familiar ou 
do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de 
servidor público da área de saúde, da assistência 
social ou dos órgãos públicos integrantes do Siste-
ma Nacional de Políticas sobre Drogas, com exce-
ção de servidores da área de segurança pública, que 
constate a existência de motivos que justifiquem a 
medida.

A internação voluntária deve ser declarada por 
escrito pelo interessado e durará até o período de-
terminado pelo médico responsável ou por solici-
tação escrita da pessoa que deseje interromper o 
tratamento.

Já a internação involuntária deve ser realizada 
após a formalização da decisão por médico respon-
sável e será indicada depois da avaliação sobre o 
tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipóte-
se comprovada da impossibilidade de utilização de 
outras medidas terapêuticas previstas na rede de 
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“a obrigatoriedade da execução de 
emendas dificulta ainda mais o mane-
jo de verbas que já não bastam para o 
básico

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Com esse artigo encerro os textos 
sobre minha migração do pacote do 
Office 2013 para o 2019. Eu, que utili-
zo os aplicativos da suíte de escritório 
mais famosa do planeta desde os tem-
pos em que os programas eram comer-
cializados de forma 
individual, tenho 
acompanhado to-
das as mudanças 
desde então. Muitas 
novidades verda-
deiramente expres-
sivas foram incor-
poradas no decorrer 
do tempo, mas, atu-
almente, pouca coi-
sa, de fato, me “impressiona”.

Devo considerar que os aplicativos 
da nova versão funcionaram muito 
bem, talvez até com melhor desempe-
nho que a versão que eu estava usando. 
Devo, nesse ponto, considerar que utili-
zo um notebook com processador i3, 8 
gigas de memória e HD SSD, o que faz 
com que a velocidade seja considera-
velmente expressiva.

O funcionamento e os recursos dos 
aplicativos continuam basicamente os 
mesmos, com algumas poucas novi-
dades. Para quem faz uso do “básico” é 
difícil de identificar muita coisa nesse 
sentido.



DIVULGAÇÃO

SEM MÁGOAS...
O governador Mauro Mendes (DEM), du-

rante uma visita a Rondonópolis, nesta sexta-
-feira (14), negou que a eleição de 2018 afete sua 
relação com os prefeitos do Estado. O democrata 
foi questionado em como seria o seu relaciona-
mento com o prefeito da cidade, José Carlos do 
Pátio (SD), que apoiou a tentativa frustrada de 
reeleição de Pedro Taques (PSDB). “Nós temos 
problemas demais. Então, não vou ficar olhando 
para 2018. Estou olhando para o presente. Não 
tenho tempo a perder de ficar olhando para ver 
o que aconteceu nas eleições. O que importa é 
se o prefeito é parceiro, se é correto, se é traba-
lhador, se tem condição de ajudar na implemen-
tação das parcerias que o Estado precisa e vai 
fazer com as Prefeituras de Mato Grosso”, disse. 

APÓS AVC...
Após o ex-deputado José Riva ter 

tido um AVC e passar por uma cirurgia, a 
deputada Janaina Riva disse que diver-
sas fake news anunciaram a morte do 
pai. Riva, condenado em vários proces-
sos e réu em outras ações, ficou inter-
nado por 10 dias em São Paulo, onde fez 
exames que descobriu seis pequenas 
isquemias no cérebro - e o “forame oval 
patente (FOP)” no coração, popularmen-
te conhecido como “sopro”. “Teve um 
monte de fake news e eu até comentei 
com ele: ‘já mataram o senhor umas três 
vezes nesses dias’. Mas graças a Deus 
está tudo bem”, disse a deputada, em ví-
deo no Instagram.

RECADO PARA MENDES...
O presidente do Sindicato dos Profis-

sionais da Educação (Sintep-MT), Valdeir 
Pereira, mandou um recado ao governador 
Mauro Mendes (DEM) após um encontro 
com os deputados estaduais. Disse que se o 
democrata apresentar uma proposta concre-
ta aos profissionais da Educação, as chan-
ces de encerrar a greve são grandes. “Toda 
pauta construída através da negociação é 
possível. O que não dá é o Governo encami-
nhar documento com negativa de todos os 
pontos que estão colocados. Os termos que 
estamos buscando negociar é o que foi pro-
tocolado ao Governo, o que não impede que 
eles possam apresentar uma proposta que 
passe pelo crivo da categoria”, afirmou.
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Reunião dos servidores que definiu paralisação 

Servidores Ficha Suja não poderão 
ter cargos na Câmara de Sinop
DA REPORTAGEM

Projeto que cria cri-
térios para contratação de 
servidores para ocuparem 
cargos em comissão na Câ-
mara Municipal de Sinop, foi 
aprovado em segunda vota-
ção, por todos os parlamen-
tares. A proposta é de autoria 
do primeiro vice-presidente, 
vereador Leonardo Visera 
(PP).

De acordo com a reda-
ção da propositura, servido-
res que tiverem anteceden-
tes criminais, condenados 
e segunda instância, não 
poderão ocupar cargo no 
quadro de funcionários do 
Poder Legislativo de Sinop, 
assim como os políticos para 
terem a candidatura aprova-
da pela Justiça Eleitoral, pre-
cisam estar de acordo com a 
Lei Federal denominada de 
Ficha Limpa.

A proposta recebeu pa-
recer favorável do Departa-
mento Jurídico, Comissão 
de Justiça e Redação e Co-
missão de Economia, Indús-
tria, Comércio, Agricultura, 
Trabalho, Administração e 
Serviços Públicos. Segundo 

o autor do projeto, caso seja 
sancionado, a Lei valerá ape-
nas para reger a Câmara de 
Vereadores, mas a ideia ini-
cial era abranger também o 
Executivo.

“Chegamos a debater 
a possibilidade de colocar 
a exigência para o Executi-
vo e Legislativo, mas fomos 
orientados pelo Departa-
mento Jurídico de que o 
quadro de funcionários da 
prefeitura é exclusividade do 
chefe do Executivo e que não 
teríamos tal competência. 
Mas não desistimos da ideia 
e apresentamos esse projeto, 
fazendo o serviço de casa”, 
comentou.

Visera disse ainda que 
outra motivação para apre-
sentação do projeto, é a pre-
venção. Evitar que a Casa de 
Leis tenha sua imagem deni-
grida por empregar fichas-
-suja.

A proposta volta a ser 
discutido em terceira e úl-
tima e votação na próxima 
Sessão Ordinária, a tendên-
cia é que também seja apro-
vada como nas duas últimas 
e aí parte para ser sanciona-
da pelo Executivo.

PREVENÇÃO | Objetivo do projeto é evitar que a Câmara tenha imagem denegrida
Foto: RoneiR CoRRea

Vereadores e deputado protocolam documento 

POLÍTICAS PARA DEFICIENTES

ALMT pode instalar 
Câmara  Temática 
para discutir assunto
DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) é o 
autor de Requerimento nº 
371/2019 que solicita à Mesa 
Diretora da Assembleia Le-
gislativa a instalação de uma 
Câmara Setorial Temática 
com o propósito de estudar 
e discutir as políticas públi-
cas para a Inclusão Efetiva 
das Pessoas com Deficiência 
(PCD) em Mato Grosso.

A ideia é unir professo-
res universitários, pesquisa-
dores, profissionais da saúde 
e outros para discutir polí-
ticas públicas em prol dos 
portadores de necessidades 
especiais.

O requerimento foi lido 
na sessão ordinária do dia 23 
de maio e agora aguarda o 
transcorrer de cinco sessões 
ordinárias para ser oficial-
mente instalada, conforme 
previsto no Regimento In-
terno do Legislativo.

De acordo com dados 
da Organização Mundial de 
Saúde, cerca de 10% da po-
pulação possui algum tipo 
de deficiência. No Brasil, 
cerca de 45.606.048 milhões 
de pessoas têm algum tipo 

de deficiência, o equivalente 
a 23,9% da população geral, 
segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Essa 
deficiência pode ser visual, 
auditiva, física, mental ou 
intelectual.  

“Em um cenário rela-
tivamente novo de políticas 
públicas voltadas às pessoas 
com deficiência, são funda-
mentais a participação e a 
atuação dos entes públicos, 
adequando suas legislações, 
políticas públicas e estraté-
gias às reais demandas desse 
segmento, em especial nas 
áreas da saúde, educação, 
transporte, trabalho, lazer, 
esporte, cultura, habitação, 
agricultura e pecuária, co-
municação e informação, 
permitindo o pleno usufru-
to da cidadania”, diz um dos 
trechos da justificativa.

A criação de Câmaras 
Temáticas com a proposta 
de formular políticas públi-
cas para encaminhá-las ao 
Executivo e contribuir com 
a elaboração de leis é uma 
das iniciativas adotadas pelo 
deputado Wilson Santos no 
exercício do quarto mandato 
na Assembleia Legislativa.

Foto: DeMÓSteneS MiLHoMen

Foto: MaRCoS CoRRêa

Deputado Wilson Santos em entrevista à Rádio ALMT

Presidente em café da manhã com jornalistas 

Foto: SaLLeS FeRnanDeS

CONTRA FETHAB MILHO

União Parlamentar Vale do Teles 
Pires protocola documento na ALMT

SOBRE A PREVIDÊNCIA

“Se forçar a barra, não aprova nada”, diz Bolsonaro

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os vereadores Claudio 
Oliveira (presidente do le-
gislativo de Sorriso), Toco 
Baggio, acompanhados pelo 
deputado estadual Xuxu 
Dalmolin, protocolaram um 
documento para o deputado 
estadual Eduardo Botelho, 
presidente da Assembleia 
Legislativa em apoio ao Mo-
vimento Mato Grosso Forte, 
contra Fethab sobre o milho.

A União Parlamentar 
Vale do Teles Pires é com-
posta por 16 municípios 
da região e tem o vereador 
Claudio Oliveira como co-
ordenador.

Segundo os produto-
res, o movimento é uma luta 
legítima de quem ajuda o 
Estado e está sendo sacrifi-
cado por uma gestão inefi-

AGÊNCIA

BRASIL

O governo deve ceder 
para ver a reforma da Pre-
vidência aprovada, afirmou 
onteme (14) o presidente Jair 
Bolsonaro, em café da ma-
nhã com jornalistas, no Pa-
lácio do Planalto, ao analisar 
a tramitação da proposta no 
Congresso. Ele alertou, no 
entanto, que é preciso traba-
lhar no limite da economia 
esperada com as alterações 
nas regras de aposentadoria. 
O relator do projeto na co-
missão especial da Câmara 
dos Deputados, Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), apresentou 
parecer ontem (14) com di-
versas mudanças em relação 
à proposta original enviada 
pela equipe econômica no 

ciente dos recursos públicos, 
que se arrasta há anos em 
Mato Grosso.

O apelo dos produtores 
se baseia, principalmente, 
em razão das péssimas con-
dições das rodovias estadu-
ais - utilizadas não apenas 
para o escoamento da pro-
dução -, como no uso diário 
de milhares de mato-gros-
sense, conforme levanta-
mentos realizados pelo Mo-
vimento Pró-logística e pela 
Aprosoja, e da falta de inves-
timentos na manutenção e 
construção de rodovias.

“Todos dependemos 
da agricultura que semeia 
nosso desenvolvimento e a 
Câmara não podia se furtar 
de apoiar o movimento legi-
timo em defesa da agricultu-
ra”, destacou Claudio Olivei-
ra, presidente da Câmara de 
Sorriso.

fim de fevereiro.
“Os Poderes são inde-

pendentes e agora a bola 
está com o Legislativo. Nos-
sa base é diferente, vamos 
pelo convencimento. Ontem 
tiraram o BPC [Benefício 
de Prestação Continuada], 
[aposentadoria] rural, esta-
dos e municípios [da refor-
ma]. Não há consenso sobre 
estados e municípios, se a 
gente forçar a barra, pode 
não aprovar nada. É natural 
ceder, mas no limite curto da 
economia para sinalizar que 
estamos fazendo o dever de 
casa.” Segundo ele, um dos 
problemas da exclusão de 
servidores públicos de esta-
dos e municípios da reforma 
é justamente a resistência, de 
parte dos governadores, que 
desejam a mudança, mas não 

querem se comprometer po-
liticamente. “Tem governa-
dor que quer aprovar, mas 
sem o voto da sua bancada.”

O presidente disse que 

a reforma vai destravar os 
investimentos no país. “Os 
empresários querem inves-
tir, mas precisam de segu-
rança”, acrescentou.
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CHARGE DO DIA

Carla Diaz interpretará Suzane von Richthofen 
no filme ‘A menina que matou os pais’

CRUZADAS

Edith González, atriz 
mexicana de novelas, 
morre aos 54 anos

A atriz mexicana Edith González, figura 
de populares telenovelas como “Os ricos tam-
bém choram”, “Bianca Vidal” e “Coração selva-
gem”, morreu aos 54 anos de idade, informou 
nesta quinta-feira sua agência de representa-
ção artística. “A ‘MM: Agency’ lamenta pro-
fundamente o falecimento de Edith Gonzá-
lez, atriz e talento de nossa agência”, aponta 
o comunicado divulgado nas redes sociais de 
Mel Mendoza, diretor da empresa. “Expressa-
mos nossas sentidas condolências à sua mãe, 
Ofelia Fuentes, a seu esposo, Lorenzo Lazo, e 
a sua filha, Constanza Creel, que acompanha-
mos neste momento”, acrescenta. Com uma 
longa trajetória na televisão, cinema e teatro, 
que começou quando chegava à adolescência, 
em meados dos anos 1970, González lutava há 
três anos contra um câncer de ovário. “Mãe 
exemplar, esposa amada e amiga afetuosa, 
Edith será recordada não só pelos papéis que 
realizou na televisão, mas também por sua 
inigualável qualidade humana”, acrescentou 
a agência.

TV  e Entretenimento

Carla Diaz foi a atriz esco-
lhida para interpretar Suza-
ne von Richthofen no filme 
que contará a história de um 
dos mais lembrados casos 
policiais do Brasil, confir-
mou o diretor Mauricio Eça. 
“A menina que matou os 
pais” - título provisório do 
longa - ainda não teve a data 
de estreia divulgada.

Carla iniciou a carreira 
ainda criança. Ficou conhe-
cida ao viver a personagem 
Khadija da novela “O clone” 
(TV Globo), exibida entre 
2001 e 2002. Seu último tra-
balho na TV foi uma partici-
pação em “Espelho da vida” 
(TV Globo), em 2018. Outros 
nomes do elenco do filme 
ainda não foram divulgados. 
Segundo Eça - cujo currícu-
lo inclui o clipe de “Diário de 
um detento”, dos Racionais 
MC’s, e dois filmes da fran-
quia infantil “Carrossel” -, “A 
menina que matou os pais” 
se concentrará no contexto 
dos assassinatos de Manfred 
e Marísia von Richthofen, 
pais de Suzane, em outubro 
de 2002.

“A história todo o mundo 
conhece. O que as pessoas 
não conhecem é o que pre-
cedeu a história”, disse em 
entrevista ao G1, em julho do 

ano passado.
Ele define a produção 

como um “thriller psicológi-
co de suspense” e promete 
“detalhes e discussões nun-
ca antes debatidos sobre o 
caso”. 

O CRImE
O casal Richthofen foi 

morto a pauladas enquanto 
dormia. O crime foi come-
tido pelos irmãos Daniel e 
Cristian Cravinhos, à épo-

ca namorado e cunhado de 
Suzane. Ela foi condenada 
a 39 anos de prisão por ter 
sido considerada mentora da 
ação e cumpre pena em Tre-
membé (SP).

Daniel já cumpre pena no 
regime aberto. Cristian esta-
va no mesmo regime, mas foi 
preso em 2018 após se envol-
ver em uma confusão em um 
bar de Sorocaba (SP).

A pesquisa para recons-
tituição da história no filme 

durou cerca de seis meses e 
analisou arquivos públicos 
do julgamento, desde o as-
sassinato até a condenação.

O roteiro é da criminólo-
ga Ilana Casoy, autora dos li-
vros “O quinto mandamento” 
(Arx, 2006), que reconstitui o 
assassinato, e “Casos de fa-
mília” (Darkside, 2016), sobre 
a morte dos Richthofen e de 
Isabella Nardoni. O escritor 
de literatura policial Raphael 
Montes também assina.



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.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 m² contendo: 
01 Copa, 01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, nº 4891, 
Bairro Jardim das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 
Sala 01, 02. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 
3 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço , 
60 m² Descrição Apartamento 401 
bloco a 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 

Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do imóvel 
2 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço , 
60 m² Descrição Apartamento 302 
bloco A 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- R$1.000,00 
Edifício Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, água e 
IPTU). Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489  

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim Das 
Primaveras - Sinop / MT. Ref: 
00173.001. Valor: R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, sala e 
cozinha, lavanderia Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 quartos, 
01 banheiro social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 100m² 
Jardim Primaveras - Sinop / MT. 
Ref: 13870.448. Telefones 66 3511 
2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- R$1.900,00 
Detalhes do imóvel 140 m² 
Descrição 10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Remi Maquinas Industriais Eireli, CNPJ 06.215.907/0001-
54, solicita o comparecimento do senhor Vilson Mendes, 
portador da CTPS nº 3841112, serie 0060 ao estabeleci-
mento desta empresa no prazo de 15 dias a contar desta 
data. 

13,14,15/06/2019.

O Sr. João Sichieri Junior, CPF sob o n° 925.761.251-15 
Proprietário da Fazenda Sichieri, situada na Gleba Vale 
do Tartaruga. Torna público que requereu perante a SAMA 
– Sorriso (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de 
Sorriso) a Renovação da Licença de Operação (LO) para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Sorriso - MT; Bacia Hidrográfica: 
Amazônica; Curso d’água: Córrego Formiga: Pivô Central; 
Área: 322,06 ha; não sendo necessário a elaboração de 
EIA/RIMA;

MARCIO RAINER HERINGER, CNPJ n° 02.967.924/0001-
97, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Renovação 
da Licença de Operação (LO) para a atividade. Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res; serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de ve-
ículos automotores; serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores; serviços de alinhamento 
e balanceamento de veículos automotores. Localizado na 
Rua Genésio Roberto Baggio, n° 2027, Bairro Benjamin 
Raiser, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado o 
EIA-RIMA.

CONSTRUMETAL FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS ME-
TÁLICAS LTDA, CNPJ: 18.564.942/0001-68, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: Licença Prévia (LP), 
de Instalação (LI), e Licença de Operação (LO) das ativi-
dades de: 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda. Endereço: 
Rua Leon Feffer nº 266, Bairro Industrial Leonel Bedin. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

A J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ 20.490.243/0001-62 estabelecida na Rua das Or-
quídeas nº 847, Setor Residencial Sul, CEP 78.550-035, 
no município de Sinop - MT, Torna Público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/
MT a Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI da 
Implantação do Loteamento denominado de JARDIM POR-
TO RICO, localizado na Chácara 94/A, Rodovia Estadual 
- João Adão Scheeren, Bairro de Chácaras Gleba Celeste 
3ª Parte no Município de Sinop – MT, não foi determinado 
EIA/RIMA

A AMARALCON ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ 
15.551.601/0001-60 estabelecida na Avenida Colonizador 
Roque Guedes nº 60, Setor Sul, Centro, CEP 78.500-000, 
no município de Colíder - MT, Torna Público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT 
a Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI da Im-
plantação do Loteamento denominado de JARDIM COSTA 
RICA, localizado na Chácara 94, Rodovia Estadual - João 
Adão Scheeren, Bairro de Chácaras Gleba Celeste 3ª Par-
te no Município de Sinop – MT, não foi determinado EIA/
RIMA.

HOTEL BRAGA LTDA (HOTEL SAO FRANCISCO) CNPJ.: 
04.813.205/0001-47- Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedi-
do de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação, para atividade de 55.10-8-01 – Hotéis, no muni-
cípio de Sorriso/MT. (LFM ENGENHARIA E CONSTRUTO-
RA 066-3544 6926)

MARIA DOS A. V. ESTEVES EIRELI - EPP (MAD ANJOS), 
CNPJ: 29.176.004/0001-07, com a atividade de Serrarias 
com Desdobramento de Madeiras, Localizada na rodovia 
BR-163, km – 720, zona rural, no município de Guarantã 
do Norte/MT, torna ao público que requereu da Secretaria 
do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação da 
Licença Operação – LO, para a atividade de Serraria, In-
dústria e Comercio de Madeiras. Através do Eng. Florestal 
Evandro Missasse, F: (66) 99965 4772.

EDSON DAL MOLIN E OUTRO, CPF 451.710.259-91, tor-
na público que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT as 
Licenças Prévia, de Instalação e de operação (LP, LI e LO) 
para atividade de irrigação com sistema de aspersão móvel 
tipo pivô central em 306,64 ha na Fazenda Dal Molin, Zona 
Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

EDSON DAL MOLIN, CPF 451.710.259-91, torna público 
que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT as Licenças 
Prévia, de Instalação e de operação (LP, LI e LO) para ativi-
dade de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo pivô 
central em 290,28 ha na Fazenda Champonalli, Zona Rural 
de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA 

 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. N° 002 /2019 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural, e de suas organizações, para atendimento dos alunos matriculados nas 
Escolas Municipais do Município de Novo Mundo– MT, atendendo ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, nos termos do Art. 14 da lei nº. 11.947 de 16/07/2009, 
Resolução nº 26 de 17/06/2013 e Resolução nº 4 de 02/04/2015 do FNDE, conforme 
descrições e especificações apresentadas. 
Obrigatoriedade: § 1º, do artigo 26 da Resolução 26/2013/FNDE – da publicação do Edital 
ao recebimento do (s) PROJETO (s) DE VENDA (s) prazo de 30 dias. A referida 
Chamada Pública terá suas inscrições realizadas pelo período de 17 de junho a 17 de 
julho de 2019, das 07h00min as 11h00min nas dependências do Departamento de 
Licitações, nesta prefeitura. 
Classificação e Julgamento dia    19  de julho  de 2019, às 08 h e 00 min. 
LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: PREFEITURA MUNICPAL DE NOVO MUNDO-MT. 
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Novo Mundo MT, situada na rua Nunes Freire, 
N° 12, Alto da Bela Vista.  
Telefone(s): 66-3539-6003. 
Presidente Da CPL: Liria Kurten Wronski, designado pela Portaria 014/2019. 

Novo Mundo – 13 de junho de 2019 
Liria Kurten Wronski 
Presidente da CPL 
Portaria 014/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 28 de 
Junho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, do tipo Menor 
Preço por ITEM, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES (ANALISADOR BIOQUÍMICO E EQUIPAMENTO DE EMISSÕES 
OTOACÚSTICAS) A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE (DR. HENRIQUE 
SOUZA CHAVES) DO MUNICÍPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA 
PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 283. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 07:00 às 13:00 horas. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  
 

Vera – MT, 13 de Junho de 2019. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019 
Inscrição n° 033/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa RAPHAEL DUTRA LOPES (CNPJ nº 13.969.397/0001-76), 
fora julgada e após aguardar recurso para entrega de documentos, fora julgada apta e em 
conformidade com o Edital 05/2019, serviços médicos em ULTRASSONOGRAFIA. 
Peixoto de Azevedo/MT, 13 de junho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 033/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa D.M.B DA SILVA, (CNPJ/MF nº 
29.987.569/0001-74), no valor global de R$15.450,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS 
E CINQUENTA REIAS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, 
que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 03 e 04. 
Peixoto de Azevedo/MT, 04 de junho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 034/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa RAPHAEL DUTRA LOPES, 
(CNPJ/MF nº 13.969.397/0001-76), no valor global de R$18.200,00 (DEZOITO MIL E 
DUZENTOS REIAS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo chamamento 
público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 03 e 04. 
Peixoto de Azevedo/MT, 13 de junho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 035/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa ODIR ROBERTI MARTINS, 
(CNPJ/MF nº 04.897.775/0001-62), no valor global de R$ 9.709,60 (NOVE MIL, 
SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos em ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público e do 
Anexo I do Edital nº 005/2019 da Chamada Pública n° 005/2018, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. 
Peixoto de Azevedo/MT, 14 de junho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 
Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-
2489 - Peixoto de Azevedo – Estado de Matogrosso 

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

IMÓVEIS EM MATO GROSSO

 Fazenda, Marcelândia/MT, 850ha (direitos). Inicial R$ 561.000,00 

Fazenda, Feliz Natal/MT, 242ha. Inicial R$ 3.081.152,00

Fazenda, Feliz Natal/MT, 692ha, c/ barracões, casas 

e outras benfs., Rod. MT-225. Inicial R$ 1.817.623,00 

Sítio, Terra Nova do Norte/MT, 
16ha, Santa Luzia. 

Inicial R$ 130.634,00

TODOS PODEM SER PARCELADOS

Imóvel Coml., Colíder/MT, c/ galpão, 
1.196m² a.t., R. Xingú c/ R. Nhambikuara, 
Gleba Cafezal.  Inicial R$ 348.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
04/07/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as 
diversas secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, conforme 
especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES.
Ipiranga do Norte - MT, 14 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 022/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de drenagem de águas 

pluviais e pavimentação asfáltica em CBUQ na pista de Bicicross, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 

descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 02 de julho de 

2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: 

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 e-mail 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum - MT, 14 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E 
AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E REVISÃO DE 
VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NOVA SAVEIRO, 
TRENDLINE CD, EM PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada para garantir a manutenção, reparo e revisão do veículo 
do fabricante VOLKSWAGEN, utilizado pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento, que está dentro do prazo de garantia e que deve 
ser reparado por empresa devidamente autorizada pelo fabricante. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADO: CAROLINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 
24.979.692/0004-72. VALOR GLOBAL: R$ 4.245,64 (quatro mil, 
duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT., TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS DE MADEIRA PARA 
O GANHA TEMPO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTES,” 
EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 
2738/2017, CONFORME A SEGUIR: NACIONAL MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ Nº 19.165.753/0001-85, ITENS 
VENCEDORA: 832734 – R$ 2.135,02; 832820 – R$ 3.060,23; 832821 
– R$ 2.989,04; 832822 -  R$ 3.914,25; 832823 -  R$ 3.344,89; 832824 - 
R$ 1.067,50 - VALOR TOTAL GERAL R$ 26.830,30.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 015/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 
NOVA PRATA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 08 DE JULHO DE 2019, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 03 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
067/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRANSBORDO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO 
ATÉ O LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

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



Copa Verde 2019 inicia no 2º semestre 

Técnico Itamar Schülle 
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CBF divulga chaveamento da edição 2019
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Esta semana a Confede-
ração Brasileira de Futebol 
divulgou as datas de início 
e confrontos da edição 2019 
da Copa Verde.

Diferente dos anos an-
teriores, dessa vez o estado 
de Mato Grosso terá um ter-
ceiro representante. Além 
de Cuiabá e Luverdense, 
que sempre figuraram en-
tre os representantes mato-
-grossenses, a competição 
regional terá agora a partici-
pação do Sinop Futebol Clu-
be, tudo isso porque a Fede-
ração Mato-grossense de 
Futebol subiu uma posição 
do ranking das federações 
da CBF, pulando da décima 
quarta para a décima tercei-
ra, e como um dos benefí-
cios, herdou mais uma vaga 
nesta competição. E a vaga 
ficou com o Sinop por ter 
sido vice-campeão estadual 
em 2018.

A competição como no 
dia 24 de julho com uma fase 

classificatória entre times 
dos estados pior ranqueados. 
Os times de Mato Grosso, 
juntamente os de Goiás, Pará 
e Distrito Federal entram em 
uma fase posterior por se-
rem melhor ranqueados.

CUIABÁ
Campeão de 2015, o 

Dourado tem sua estreia 
marcada para o dia 07 de 
agosto e fica no aguardo do 
vencedor do confronto entre 
Real Noroeste/ES e Iporá/
GO, para conhecer seu ad-
versário de estreia em busca 
do bi- campeonato. O time 
goiano recentemente se clas-
sificou para a próxima fase 
da Série D do Brasileirão e 
não deve ter dificuldades em 
passar pelo time capixaba.

SINOP
Depois de ver a vaga na 

Copa Verde cair em seu colo, 
o Galo do Norte vai decidir 
em casa a classificação nas 
oitavas-de-final. Adversá-
rio sairá do confronto entre 
Costa Rica/MS e Genus/RO. 

COPA VERDE | Times de Mato Grosso entram na segunda fase e podem se cruzar nas quartas e semifinal
Foto: Divulgação

Foto: CiDaDE NoS ESPoRtES

LEC

Em Belém, Luverdense busca 
primeira vitória na Série C

CONTRATAÇÃO DE PESO

Ramires chega para fortalecer 
ainda mais o Verdão em 2019

SÉRIE B

Itamar balança no 
comando do Cuiabá

CORINTHIANS

Fábio Carille tem 
sondagem da 
Arábia Saudita

Foto: aSSESSoRia lEC

Foto: Fox SPoRtS

LEC contra Ypiranga na rodada passada 

Volante assinou contrato com o Palmeiras 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Luverdense vive o 
seu pior momento em sua 
história recente no futebol. 
Disputando pelo segundo 
ano consecutivo a Série C 
do Campeonato Brasileiro 
depois de passar meia dé-
cada na segunda divisão, o 
LEC em 2019 não sabe o 
que é vencer na competi-
ção nacional. A reabilitação 
precisa ocorrer o quanto 
antes, mas a tabela não fa-
vorece o time mato-gros-
sense.

Até aqui são sete jogos 
pela Série C, cinco empates 
e duas derrotas, o Luver-
dense soma apenas 5 pon-
tos e ocupa a nona de dez 
posições do Grupo B.

Neste sábado, às 16 ho-
ras, no Mangueirão em Be-
lém, a equipe joga contra o 
tradicionalíssimo Paysandu 
em busca da tão esperada 
primeira vitória na Série C.

Para sair da incômoda 

DA REPORTAGEM

Ramires chegou com 
muita moral ao Palmeiras. O 
volante de 32 anos, com pas-
sagens pela Seleção Brasilei-
ra, estava livre no mercado 
e assinou vínculo válido por 
quatro temporadas. A con-
tratação teve a participação 
direta de Felipão, que topava 
até mesmo colocar dinheiro 
do próprio bolso para ter o 
novo reforço.

“Uma oportunidade de 
mercado como essa? Rami-
res? Pfff. Se eu tivesse que 
ajudar com alguma coisa do 
meu (salário) para contratar, 
eu ajudava. Joga em quatro 
posições. É um jogador que 
tenho uma simpatia muito 
grande, eu conheço bem o 
seu potencial”, afirmou o co-
mandante.

Não foi apenas Scolari, 
porém, que estava ansioso 
pela contratação. O lateral 
Marcos Rocha enfrentou Ra-
mires em seu início de car-
reira, quando o volante de-
fendia o Cruzeiro e o camisa 
2 estava no Atlético-MG.

“Para te dar um exem-
plo, quando o Marcos Rocha 
foi cumprimentar, ele falou: 
‘Ei chefe, esse era um diabi-
nho, a gente tinha que ficar 
correndo atrás e ele não pa-
rava o jogo todo, pelo amor 
de Deus, traz esse homem, 
chefe’. Esse é o Ramires que 
eu conheço. É uma oportu-
nidade de negócio, mas tam-
bém é um grande jogador”, 
completou Felipão.

Ramires estava sem 
clube há pouco mais de um 
mês, desde que rescindiu 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de começar de 
forma muito empolgante a 
sua participação na Série B 
do Campeonato Brasileiro, 
o Cuiabá Esporte Clube vem 
em uma decrescente assusta-
dora, são 4 derrotas seguidas 
nas últimas 4 partidas dispu-
tadas. A mais recente ocor-
reu na Arena Pantanal, esta 
semana, para o Atlético-GO, 
em jogo que marcou a última 
rodada da competição, antes 
da paralisação para a disputa 
da Copa América.

Toda essa dificuldade 
encontrada pelo Dourado 
começou a resultar em con-
versas que devem levar à de-
missão do treinador Itamar 
Schülle. A sua permanência 
no comando da equipe é 
incerta, mesmo ele sendo o 
grande responsável pela bri-
lhante temporada de 2018 
onde conquistou do título es-
tadual e o acesso à Série B do 
Brasileirão de forma invicta.

Mesmo ainda sendo 
prestigiado publicamente 
pela diretoria, a queda do 
treinador, ou até mesmo um 
pedido de demissão pode 
ocorrer a qualquer momen-
to. Caso isso ocorra, o time 
da capital já tem alguns no-
mes na lista de substitutos de 

DA REPORTAGEM

O técnico Fábio Caril-
le está na mira do Al-Hilal, 
da Arábia Saudita. Campeão 
paulista com o Corinthians 
nesta temporada após retor-
nar ao clube no início desta 
temporada, o comandante 
recebeu uma sondagem da 
equipe do Oriente Médio. O 
staff do treinador está ciente 
da possibilidade. 

No ano passado, o trei-
nador do Timão dirigiu o Al-
-Wehda, também da Arábia 
Saudita, mas deixou o clube 
sem ter conquistado nem 
um título sequer. Agora, sur-
ge a possibilidade de voltar 
ao país asiático. A informa-
ção foi divulgada pelo Globo 

posição o LEC conta com 
os recentes reforços de ata-
que para levar o time à sua 
primeira vitória na compe-

com o Jiangsu Suning, da 
China. No Palmeiras, ele 
voltará a trabalhar com Luiz 
Felipe Scolari, por quem foi 
convocado para a Copa do 
Mundo de 2014.

Com a contratação de 
Ramires, o Palmeiras passa 
a ter sete volantes no elenco. 

Schülle.
Em Cuiabá o nome 

mais comentado é o de Ro-
berto Fonseca, já com pas-
sagem pelo Dourado, ele foi 
o responsável por impedir a 
queda da equipe na Série C 
de 2016 e conquistou o título 
estadual de 2017.

Outro nome ventilado 
é o de Lisca, ex-Ceará e que 
está disponível no mercado 
desde que o Vozão perdeu o 
título cearense este ano para 
o rival Fortaleza. O experien-
te Givanildo de Oliveira, de-
mitido do América mineiro 
e Milton Cruz, ex-São Paulo, 
Náutico, Figueirense e Sport 
também estão cotados.

Há uma ala da torcida 
que sonha com nomes de 
mais destaques no cenário 
nacional e com passagens 
recentes entre os grandes do 
futebol brasileiro. Como são 
os casos de Zé Ricardo ex-
-Flamengo e Botafogo, Al-
berto Valentin, ex-Vasco e 
Botafogo e Palmeiras e Jair 
Ventura, ex-Botafogo, Santos 
e Corinthians.

Após a pausa para a 
Copa América, o Cuiabá vol-
ta a jogar contra o Vitória, no 
Barradão em Salvador. Ape-
sar de ser um time de muita 
tradição do futebol brasilei-
ro, o time baiano, no mo-
mento, está na zona de rebai-
xamento da Série B.

Esporte e confirmada pelo 
LANCE! Ex-clube do hoje 
flamenguista Jorge Jesus, 
o Al-Hilal é um dos clubes 
mais vencedores na Arábia 
Saudita, com 15 títulos na-
cionais de 8 edições da Copa 
do Rei. Atualmente, a equipe 
está sem um treinador e bus-
ca um novo nome para seu 
comando técnico. 

O técnico Fábio Caril-
le, tricampeão paulista, vive 
momento estável no Corin-
thians. O Alvinegro, apesar 
de eliminado na Copa do 
Brasil e no meio da tabela do 
Brasileirão, está nas oitavas 
de final da Copa Sul-Ame-
ricana e há a expectativa de 
crescimento no segundo se-
mestre.

tição. Um deles Gabriel Ho-
nório, pedido pelo técnico 
Júnior Rocha, atacante de 
beirada de campo chegou 

para substituir Lucas que 
foi comprado pelo Santos. 
Outro é Anderson Ligeiro, 
também atacante.

São eles: Felipe Melo, Bruno 
Henrique, Moisés, Thiago 
Santos, Jean, Matheus Fer-
nandes e agora o recém-con-
tratado.

Ramires se destacou 
no futebol brasileiro defen-
dendo o Cruzeiro, e depois 
foi vendido aos Encarnados, 

onde faturou o título portu-
guês. Ao lado de Cech, Lam-
pard e Drogba, o volante foi 
peça fundamental na con-
quista da Liga dos Campeões 
de 2012 pelo Chelsea. Nos 
Blues, o atleta também ga-
nhou o Campeonato Inglês e 
a Liga Europa.

O time rondoniense é o fa-
vorito para avançar e duelar 
com o Galo do Norte. Caso 
passe pelas oitavas, o time 
sinopense deve ter um velho 
conhecido nas quartas-de-fi-
nal. Trata-se do Cuiabá, am-
bas equipes mato-grossenses 
passando se enfrentam na 
sequência.

LUVERDENSE
O LEC foi o campeão 

da Copa Verde em 2017 e 
vê nessa competição uma 
forma de ser reabilitar do 
péssimo futebol que vem 
jogando nesta temporada. 
Ainda sem vencer na Série C 
do Brasileirão o risco de re-
baixamento é grande. O ad-
versário do Luverdense sairá 
do duelo entre União/MS e 
Galvez/AC, seja quem for, o 
LEC terá o confronto mais 
fácil entre os mato-grossen-
ses na estreia.

O campeão da Copa 
Verde ganha vaga direta nas 
oitavas-de-final da Copa do 
Brasil de 2020, mais R$ 2,6 
milhões.
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Turismo de observação de onças no Pantanal mato-grossense 

Onças-pintadas impulsionam
turismo no Pantanal em MT
DA REPORTAGEM

Enquanto nos safáris da 
África o leão tem o título 
de rei da selva, no Pantanal 
mato-grossense o trono é 
ocupado por outro animal: 
a onça-pintada. Admirada e, 
ao mesmo tempo, temida, 
ela pode chegar a pesar 135 
kg e vive a poucos km das 
grandes cidades.

O animal tem ganhado 
destaque no ecoturismo e se 
tornado o preferido dos es-
trangeiros que visitam Mato 
Grosso. O turismo de ob-
servação de onças-pintadas 
tem aumentado nos últimos 
15 anos no estado. Os visi-
tantes observam o animal 
de longe durante passeios de 
barco em rios do Pantanal.

Especialistas dizem que 
o animal, considerado o 
maior felino das Américas, 
tem se acostumado e tole-
rado a presença do ser hu-
mano. A onça-pintada está 
no topo da cadeia alimentar 
e precisa de grandes áreas 
preservadas para sobreviver. 
Histórias sobre onças-pinta-
das habitam no imaginário 
de pescadores ribeirinhos 

e moradores da região do 
Pantanal em Mato Grosso.

O animal é conhecido 
pela grande força muscular 
e uma potência na mordida, 
considerada a maior dentre 
os felinos no mundo. Dois 
locais em Mato Grosso são 
os principais para a prática 
de observar esse carismático 
animal. Um deles fica na Es-
tação Ecológica de Taiamã, 
localizada em Cáceres.

A estação tem uma gran-
de variedade de ambientes 
aquáticos – como lagoas 
permanentes, temporárias e 
lagoas de corixos, fortemen-
te influenciada pelo Rio Pa-
raguai.

O segundo local é o Par-
que Estadual ‘Encontro das 
Águas’, localizado no encon-
tro dos rios Cuiabá e Piquiri, 
na região de Porto Jofre, en-
tre Poconé e Barão de Mel-
gaço. A reserva tem 108 mil 
hectares e se pode ver a exu-
berância do Pantanal bem 
de perto.

“O público é estrangeiro 
e é um turismo caro. As di-
árias ultrapassam a R$ 500. 
Os passeios não são baratos 
por conta da logística e cus-

MAIORIA ESTRANGEIROS | Observação do maior felino das Américas, às margens de rios, atrai centenas de visitantes
Foto: Mike Bueno

Foto: AssessoriA

Foto: sAlles FernAndes

Foto: CArlos MingArelli

MEIO AMBIENTE 

Sinop, Santa Carmem e Cláudia ganham 
viveiros de mudas para projeto

MT-242 EM SORRISO

Mudanças no trânsito desagrada 
empresários e moradores da região

COLÍDER

Prefeitura e Conselho 
Gestor recebem 
plano de manejo do 
Parque Municipal

Projeto é para recuperação de áreas degradadas 

Mudanças estão em andamento Ato do recebimento do plano de manejo 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Sinop concluiu 
a montagem do último dos 
quatro viveiros destinados à 
produção de mudas nativas 
para recuperação de áreas 
degradadas e que estão ins-
talados nos assentamentos 
abrangidos pelo projeto “In-
teração de Saberes na Agri-
cultura Familiar”. Depois dos 
PA’s Zumbi dos Palmaris e 12 
de outubro, em Cláudia, do 
Casulo, em Santa Carmem, 
foi a vez da Gleba Mercedes 
(PA Wesley Manoel), em Si-
nop, receber o trabalho.

Equipes técnicas, em 
parceria com o Instituto 
Ação Verde, mais morado-
res do local, finalizaram a 
parte estrutural de 12 metros 
de largura por 18 metros de 
cumprimento, bem como o 
sistema de irrigação. Con-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Atendo o chamado de 
moradores e empresários da 
região as margens da MT-
242 os vereadores Professo-
ra Silvana, Damiani na TV 
e Bruno Delgado estiveram 
verificando as mudanças que 
estão sendo realizadas no 
trânsito pela Intervias.

Os acessos à MT-242 
pela rua São José estão sendo 
fechados pela concessionária 
que administra o pedágio na 
rodovia.

Segundo o gerente ge-
ral da Intervias, Lourival Ro-
drigues o trabalho deverá fi-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em evento realizado 
no auditório da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Colíder (Acic), a empresa An-
glo Brasil concluiu a entrega 
à prefeitura de Colíder e ao 
Conselho Gestor da Unidade 
de Conservação Municipal 
de Proteção Integral Refúgio 
da Vida Silvestre do plano de 
manejo que orientará obras 
de construção e de revitali-
zação do Parque Municipal 
de Colíder, incluindo o Lago 
dos Pioneiros e o córrego do 
Jaracatiá. O prefeito Noboru 
Tomiyoshi considera o do-
cumento fundamental para a 
recuperação de toda a exten-
são do córrego do Jaracatiá, 
desde a nascente até a área 
urbana. “Esse plano permi-
te que as entidades estejam 
sempre vigilantes para ga-
rantir a preservação do cór-
rego, impedindo construções 
às margens do Jaracatiá e o 
despejo de esgoto. Queremos 
que os investimentos no cór-
rego tragam ainda mais qua-
lidade de vida à população de 
Colíder”.

Noboru sugere que a 
manutenção do córrego do 

Jaracatiá atinja toda a exten-
são do seu leito. “Faço um 
chamamento à população 
para que os investimentos 
nessa unidade de conserva-
ção não se limitem apenas da 
nascente à avenida do Colo-
nizador. Esse trabalho tem 
que ser ampliado. Futura-
mente, esse plano de mane-
jo tem que ser revisto, com a 
unidade de conservação sen-
do ampliada até o rio Carapá, 
dentro de um planejamento 
estratégico para não deixar 
o Jaracatiá se acabar”, reco-
menda o prefeito.

CONSERVANDO 
O FUTURO
O consultor ambiental 

Marcelo de Castro, da Anglo 
Brasil, explica que o plano de 
manejo é uma ferramenta de 
gestão que norteará os inves-
timentos na unidade de con-
servação. “Esse documento 
mostra que Colíder trata o 
seu patrimônio ambiental de 
uma maneira diferenciada 
e sustentável em relação aos 
demais municípios. Colíder 
pensa e planeja o seu futuro. 
O meio ambiente em que a 
gente vive deve ser respeita-
do. Parabéns a Colíder”, enal-
tece.

forme explica a coordenado-
ra técnica do projeto “Inte-
gração de Saberes”, a bióloga 
Aline Magioni, cada um dos 
viveiros tem capacidade para 
abrigar 60 mil mudas.

“Estes viveiros possi-
bilitarão às comunidades 
a educação ambiental no 
sentido de se compreender 
como funciona a produção 
de mudas para as ações de 
recuperação de áreas degra-
dadas, além de possibilitar 
aos próprios assentados que 
produzam as mudas para os 
trabalhos. Também faremos 
palestras sobre germinação 
das sementes para instrui-los 
neste processo”, explicou 
a profissional. O primeiro 
dos viveiros a ser inaugura-
do pela Secretaria de Meio 
Ambiente será o Casulo, em 
Santa Carmem, no próximo 
dia 30 de junho, integrando 
a programação do Mês do 

car pronto dentro de 30 dias.
O fechamento não 

agradou aos empresários e 
moradores da região que 
para ter aceso ao Mário Rai-
ter terão que fazer o con-
torno pela BR-163. Segundo 
eles a rodovia ficou perigosa 
por causa da alta velocidade 
dos veículos que trafegam 
por ela.

Os vereadores convo-
caram o secretário de obras, 
Acácio Ambrosini e o geren-
te da Intervias Lorival Rodri-
gues para juntos encontrar 
uma solução para o proble-
ma. Um estudo será realiza-
do para encontrar a viabili-
dade de se instalar semáforo 
ou uma rotatória na rua São 
José.

FESTA NA 
TERCEIRA IDADE...

A Prefeitura Municipal de 
Vera através da Secretaria de Assis-
tência Social realizou a festa junina 
do Serviço de Convivência dos Ido-
sos “Amigos para Sempre”. A festa 
contou com a participação de ido-
sos dos assentamentos Alto Celes-
te e Califórnia e dos municípios de 
Vera, Feliz Natal e Santa Carmem. 
A tarde foi marcada por muita des-
contração e alegria onde os idosos 
participaram de brincadeiras e de 
danças típicas. Além de degustar 
vários pratos de comidas típicas.

NOVAS 
CONHECIMENTOS...

O Médico Veterinário da Secre-
taria Municipal de Saúde de Peixoto 
de Azevedo Davis Arestides Lima 
Silva esteve visitando esta semana a 
Vigilância em Saúde de Lucas do Rio 
Verde. O profissional foi em busca de 
novidades e da importância do médi-
co veterinário na Vigilância em Saú-
de, já que Lucas do Rio Verde tem um 
serviço inovador e referência dentro 
do estado de Mato Grosso. O objetivo 
da visita do médico veterinário é le-
var as boas experiências para o mu-
nicípio de Peixoto de Azevedo.

ASFALTO NO 
BAIRRO UNIÃO...

“Ficou um cartão postal”. Foi dessa forma que o presi-
dente do Bairro União, João Ferreira dos Santos, se re-
feriu ao Bairro ontem (13), no momento da inauguração 
da pavimentação das ruas Carlos Fioravante Dallagnol, 
Frei Galvão e Geraldo Lopes Ribeiro. Seu João pontuou 
que o “asfalto era um sonho de 20 anos dos moradores 
do União. Nossa comunidade sofria muito na época da 
chuva, agora acabou esse sofrimento. Só temos a agra-
decer ao prefeito e aos vereadores”. No Bairro foram 
pavimentados 2.930,30m². O prefeito Lafin disse que a 
intenção é concluir um espaço de lazer para o bairro 
até o fim do ano. “Nosso vice-prefeito Gerson está em-
penhado nisso e vamos propiciar um espaço agradável 
para que as famílias possam usufruir”, explicou.

diVulgAÇÃo

Meio Ambiente da Prefeitu-
ra de Sinop. Como lembra 
Aline Magioni, desde 2015, o 
“Interação de Saberes” vem 
realizando ações diversas nas 
comunidades rurais da re-
gião, construindo uma agen-
da de consciência, promoção 

e educação. A ação recebe 
investimentos do Fundo Na-
cional do Meio Ambiente e 
visa, ainda, frentes de edu-
cação ambiental, formação e 
capacitação sobre temáticas 
como solo, recursos hídri-
cos, regularização ambiental.

to operacional. O público é 
90% estrangeiro, principal-
mente norte-americano e 
europeu”, disse Fernando 
Tortato, biólogo e pesqui-
sador do Instituto Panthera, 
que trabalha com onças no 
Pantanal.

O melhor período para 
observar a onça é entre julho 
e final de setembro, período 
da seca. Nesses meses as on-
ças ficam mais próximas das 
margens dos rios em busca 
de água e caça, então, é mais 
fácil de se deparar com o 
animal.A porta de acesso à 
região pantaneira em Mato 
Grosso é pela Transpanta-
neira (MT-060), que corta 
o Pantanal mato-grossense 
ligando Poconé ao Distrito 
de Porto Jofre. A via possui 
cerca de 150 km de extensão 
e passa por várias pousadas 
ao longo da estrada.

O acesso é condicionado 
à época da cheia. O trânsito 
pelas estradas fica limita-
do no período da chuva. “A 
exploração do turismo de 
onças-pintadas aumentou 
nos últimos 15 anos. Tanto 
que a população de onças 
começou a se acostumar 

com a presença de barcos e 
pessoas. Ela deixou de fugir 
ou evitar a presença huma-
na e simplesmente ignora a 
presença dos barcos no rio. 
As pessoas começaram a 
contemplar a presença das 
onças no rio”, comentou 

Tortato.
De acordo com o biólo-

go, até mesmo os filhotes 
de onças-pintadas já não 
enxergam mais o ser huma-
no como uma ameaça. “Isso 
possibilita a atividade de 
turismo, que vem crescen-

do mundialmente ano após 
ano. Vem gente do mundo 
inteiro e equipes de televi-
sões internacionais. É uma 
das regiões mais importan-
tes para desenvolvimento e 
turismo de onças no mun-
do”, declarou Tortato.
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