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Foi protocolado um documento contendo mais de 12 páginas com descritivo e numerações de documentações anexas, além de citação de áudios e 
vídeos, no Ministério Público de Feliz Natal por parte do 4° Batalhão da Polícia Militar. De acordo com a denúncia, existe um suposto envolvimento 
do vereador “Pipoca” (PMDB) em um esquema dirigido pelo Comando Vermelho de desmatamento de terras ilegal.                                           Página -3

DENÚNCIA AO MP

Vereador é acusado de intervir em
investigação da PM em Feliz Natal

SELEÇÃO FEMININA

Jantar
beneficente
marca início
da Iluminare
O pontapé inicial para a 
edição 2019 da Iluminare 
foi dado no último sábado, 
no Ditado Music, em Sinop. 
Na ocasião, a organizadora 
Val Araújo recebeu para um 
jantar beneficente empre-
sários do ramo da arquite-
tura, decorações e design 
de interiores, de Sinop e 
região.                           Página  -7

Uma história de mais de duas décadas representando o país. Sete copas, um recorde entre ho-
mens e mulheres. Formiga e a seleção brasileira merecem uma despedida bonita e, principal-
mente, sem dores.                       Página -6

DEU NO FANTÁSTICO

QUESTÃO DE TROCA

Faculdades
acusadas
de fraude

Mendes quer
ajuda da
União para
ajudar o BR

Maria Aparecida Enes 
Andrade, empresária, diretora 
e sócia de três faculdades em 
Cuiabá, foi alvo de uma reporta-
gem do Fantástico, no domingo. 
Uma denúncia de um estudante 
de Administração ao Inep acusa 
a Faculdade de Cuiabá (Fauc), 
Faculdade Cândido Rondon e a 
Faculdade Desembargador Sá-
vio Brandão (Fausb), de fraude 
em processo de realização do 
Enade.                           Página - 7

O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes, esteve 
visitando Mato Grosso e se 
reuniu com o governador Mauro 
Mendes. Durante o encontro 
Mendes disse que se o governo 
federal investir em infraestru-
tura em Mato Grosso, o estado 
vai ajudar a União, devolvendo 
o “favor” em forma de arrecada-
ção e exportação.    

       Página - 3
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Com antecedência?
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necessário.
Certo, tudo isso no fim da tarde da 

véspera. Vamos dizer que eu tivesse 
esquecido do tal compromisso e não 
tivesse dinheiro na conta. Se eu ti-
vesse nessa situação com o valor em 
outro banco, poderia fazer uma trans-
ferência, TED ou DOC e tudo estaria 

resolvido. Um depósito 
em cheque, porém, pode-
ria não compensar a tem-
po. Em outras palavras: 
esse tipo de alerta é inte-
ressante, mas nem sem-
pre é verdadeiramente 
útil. Você precisa ter seu 
controle financeiro muito 
bem feito, para evitar ser, 
digamos, “surpreendido” 
por vencimentos de des-
pesas para os quais não 
esteja “preparado”.

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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As alterações na reforma da Previdência Social 
tiveram, quando menos, o mérito político de dificul-
tar a tarefa dos que pretendem acusar a proposta de 
inimiga dos pobres. Afinal, saíram do texto as diretri-
zes mais rigorosas para a concessão de benefícios a 
idosos de baixa renda e a trabalhadores rurais. Trata-
-se, nos dois casos, de programas de caráter assisten-
cial.

Daqui em diante, adversários da reforma —
como os sindicalistas que tentaram promover uma 
greve geral na sexta-feira (14)— terão de concentrar 
suas críticas na fixação de uma idade mínima para a 
aposentadoria, exigência corriqueira no restante do 
mundo. Ainda que não se possam minimizar as re-
sistências a serem enfrentadas, o momento se mostra 
menos hostil para o avanço do projeto. Afora alguns 
lamentáveis incidentes de violência, o movimento de 
sexta esteve longe de impressionar pela capacidade 
de mobilização. No Legislativo, obstáculos importan-
tes foram removidos.

Um lugar-comum do realismo pragmático reza 
que o ótimo é inimigo do bom. Em geral, assim foi 
recebida a nova versão da proposta previdenciária, 
apresentada em comissão especial da Câmara. No 
que diz respeito à economia a ser proporcionada em 
dez anos, a estimativa recuou de R$ 1,2 trilhão para 
R$ 860 bilhões, segundo a conta do Executivo, ou R$ 
913 bilhões, segundo o relator. Em qualquer hipótese, 
um montante satisfatório.

Resta a dúvida sobre o quanto o texto ainda será 
desidratado nas etapas seguintes da tramitação. Ele 
já padece de ao menos um defeito fundamental: pra-
ticamente deixa de enfrentar a situação crítica dos 
regimes previdenciários estaduais e municipais. Foi 
barrada ainda a tentativa de tirar da Constituição uma 
série de normas de aposentadorias e pensões que te-
rão de ser revistas periodicamente. Isso significará 
mais trabalho para governos futuros.

De fundamental interesse para os planos do 
ministro Paulo Guedes, da Economia, parece invia-
bilizado o plano controverso de criar um regime de 
capitalização, pelo qual as novas gerações de traba-
lhadores poupariam individualmente para suas apo-
sentadorias. Jamais ficou claro o impacto esperado de 
tal ideia sobre as contas públicas, o valor dos benefí-
cios e o modo do financiamento da seguridade. As-
sim, não se pode lamentar sua exclusão da reforma.

De qualquer modo, configurou-se uma derrota 
política de Guedes, para quem a proposta original 
deveria contribuir para modificar também relações 
trabalhistas e o padrão de poupança do país. Mais im-
portante, neste momento, é que se faça um esforço 
para que a reforma tenha efeito orçamentário rele-
vante e corrija iniquidades. A margem para conces-
sões reduziu-se drasticamente.

Editorial

Nova Previdência

Ranking dos Políticos - Facebook

tou-se a venda do patrimônio nacional, a come-
çar pelo pré-sal, e houve a dilapidação dos di-
reitos dos trabalhadores, seja pelo desemprego, 
ou pela alteração da CLT.  Foi destruída a indús-
tria de construção, paralisou-se o processo de 
desenvolvimento nacional, inclusive da nova 

matriz energética.
E pensar que tudo começou com o Departa-

mento Antidrogas americano (DEA), como na-
queles filmes da Netflix, em que os “meganha” 
estão infiltrados nos países em desenvolvimen-
to! Agentes da agência ianque descobriram uma 
casa de câmbio em Brasília que lavava dinheiro. 
E um dos clientes era do Paraná, terra de Moro e 
Deltan, e tinha um lava-jato como fachada para 
seus negócios.

As acusações contra Lula, de acordo com as 
informações já revelados pelo Intercept, são de 
uma invencionice sem tamanho. A acusação era 
de corrupção passiva, mas o art. 317 do Código Pe-
nal exige “recebimento” de vantagem indevida, 
então disseram que houve “solicitação”.

Como não havia prova, o juiz falou em “ato de 
ofício indeterminado” - o que é isso? Simplesmen-
te não existe em nossas leis penais. Os diálogos 
até agora revelaram que houve inclusive a deci-
são de “fabricar” provas, com a intimação de uma 
jornalista, sob vara, a fim de que testemunhasse 
sobre reportagem que escrevera há quase uma 
década.

Esses abusos me levam a sugerir uma emenda 
ao pacote das 10 medidas contra a corrupção. A 
undécima seria a obrigação de todo juiz e mem-
bro do ministério público proteger o estado de-
mocrático de direito, e denunciar “colegas” que 
se afastem do caminho da virtude. E para dimi-
nuir o desejo mórbido de prender “todo mundo”, 
que ao tomarem posse, os novos togados ficassem 
uma temporada num desses presídios de Ma-
naus. Creio que assim entenderiam que a prisão 
deve ser imposta somente quando um processo 
garantidor e observador de garantias, sem pré-
-julgamentos ou vícios ideológicos, conclua pela 
culpa de alguém. Acho que a 11ª medida deveria 
prever a prisão de togados impostores. Depois do 
devido processo, claro!

VILSON PEDRO NERY É ADVOGADO EM 
CUIABÁ

A undécima medida 
contra a corrupção

INSEGURANÇA
O estacionamento da Assembleia Legis-

lativa se tornou um foco de roubo e furto de 
veículos. Em resposta a esse aumento nas 
ocorrências, servidores e visitantes da estão 
sendo orientados pela Coordenadoria Mi-
litar da casa para tomarem iniciativas que 
reduzam o número de furtos a veículos no 
estacionamento. Aliada a essa estratégia 
está uma vigilância mais ostensiva, ações 
que compõem a campanha “De olho na se-
gurança”. Para alertar a todos, serão entre-
gues panfletos aos visitantes.

CORRIDA AO ALENCASTRO
A deputada estadual Janaina Riva suge-

riu ver dificuldades na construção de uma 
aliança direta entre Mauro Mendes e o pre-
feito Emanuel Pinheiro para a eleição 2020. 
Entretanto, disse que ambos na mesma coli-
gação é possível se isso for feito entre os di-
rigentes partidários. “Eu acho que isso pode 
ser construído não diretamente com o gover-
nador, mas com o Democratas como um todo. 
Essa dificuldade de relação, que é pública, é 
muito maior entre o governador e o Emanuel 
do que entre o DEM e o MDB”, afirmou.

CRÍTICA A JUÍZES
Em visita à Cuiabá, o ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), Nefi Cordeiro (Foto), 
fez uma crítica aos juízes que mantêm presos 
suspeitos durante a fase processual, argu-
mentando que a Constituição Federal defende 
a liberdade como regra - principalmente se o 
réu não tenta fugir, não ameaça testemunhas 
ou não destrói provas. Segundo o ministro, é 
necessária uma “mudança na cultura dos juí-
zes”, que atualmente tendem a manter prisões 
pela pressão da opinão pública.

Três faculdades particulares de Mato Grosso são investigadas por suspeita 
de fraudar o Enade para obter boas notas. A fraude foi denunciada pelo Fan-
tástico. As três instituições são a Faculdade Cuiabá, a Cândido Rondon e a 
Desembargador Sávio Brandão, em Várzea Grande. Em 2015, as três faculdades 
(oferecem os cursos de Administração, Direito, Turismo e Psicologia) tiveram 
notas baixas.

Serviços financeiros costumam informar o cliente 
sobre valores e vencimentos com antecedência consi-
derável, para que o cliente possa se “preparar” para o 
pagamento. Avisos e lembretes “em cima da hora” pas-
sam a ter pouca utilidade realmente prática. Ajudam, é 
claro, mas não tanto.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

VILSON PEDRO NERYA undécima seria a obrigação de todo juiz 
e membro do ministério público proteger 
o estado democrático de direito, e denun-
ciar “colegas” que se afastem do caminho 
da virtude

Diversos amigos e conhecidos meus caíram 
na armadilha das tais “10 medidas contra a cor-
rupção”, uma abaixo-assinado de iniciativa de 
alguns membros do ministério público federal, 
que pretendia angariar apoio a um projeto de lei 
visando o endurecimento de leis penais.

É como se o padeiro coletasse assinaturas 
de transeuntes e frequentadores de seu comér-
cio para a aprovação de uma lei que alterasse a 
composição do pãozinho francês, para que ele 
aumentasse seus lucros. Ora, os membros do MP 
trabalham com a lei penal, por que não deixar 
que o parlamento, eleito pelo voto popular, deci-
dir sobre os textos legais?

Mas além desse abuso, verifiquei que as pro-
postas eram verdadeiras aberrações jurídicas, 
alteravam leis materiais e instrumentais supri-
mindo a garantia das pessoas. Rechacei! E tam-
bém vi um dos procuradores da república que 
propagandeava as tais “10 medidas” ser preso em 
2017 por se envolver na tramoia da JBS/Friboi. 
Ou seja: faça o que digo, não aquilo que eu faço!

Com as recentes notícias divulgadas pelo 
jornalista Glenn Greenwald, mundialmente re-
conhecido por sua credibilidade e competência, 
de que a operação Lavajato foi uma arapuca para 
destruir o país e afundar reputações, percebo 
que estive do lado certo. A publicação do site 
Intercept provocou um terremoto, revelando a 
existência de um grupelho apodrecido e mal-
cheiroso.

Como dizia vovó, “um erro não conserta um 
outro”! Ou divergindo de Maquiavel, de que os 
fins justificam os meios, não se pode cometer 
crimes para investigar crimes. Ao que se pare-
ce alguns dos ilustrados membros da Lavajato 
não somente afrontaram a lei, os processos e a 
ética, mas colocaram em cheque a credibilidade 
do ministério público e até mesmo do Judiciário 
brasileiro.

Inadvertidamente, a Lava Jato e o TRF-4 ins-
talaram uma agenda derrotada pelo povo bra-
sileiro nas eleições, fortalecendo o Capital em 
detrimento do Trabalho. Basta dizer que facili-
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“parece inviabilizado o plano controver-
so de criar um regime de capitalização, 
pelo qual as novas gerações de traba-
lhadores poupariam individualmente 
para suas aposentadorias

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Tenho, entre tantos compromissos 
financeiros mensais, dois deles estão 
em debitado automático em conta cor-
rente. Particularmente não gosto de 
deixar débito automático ativo, pois 
caso venha algum valor divergente na 
conta, os transtornos para buscar uma 
possível solução vão ser expressiva-
mente maiores. Isso 
não chega a ser inco-
mum, e tenho passa-
do por essa situação 
em uma das minhas 
linhas da Oi. Mas, no 
caso em questão, de 
um serviço específi-
co (e mais um), optei 
pelo débito automá-
tico.

Uma situação um 
tanto quanto inte-
ressante aconteceu 
esse mês. O venci-
mento do compromisso é dia 12, e no 
dia 11, às 17h50, recebi um e-mail, me 
“lembrando” do vencimento. Isso é re-
lativamente normal, mas não tão em 
cima da hora. O mais interessante é 
que no texto o “alerta” enviado me fa-
lava sobre “programação”, dizendo que, 
caso não houvesse saldo suficiente na 
conta, eu teria tempo hábil para fazer 
depósitos ou transferências, caso fosse 



DIVULGAÇÃO

GALLI PATRIOTA...
Chutado da Casa Civil da 

Presidência – embora ele jure 
que foi exonerado “a pedido” -, 
o ex-deputado Victório Galli 
procura desesperadamente 
um abrigo. Ele deve deixar o 
PSL, partido que abriga os bol-
sonaristas, e aderir ao Patrio-
tas.  Na verdade, Galli busca 
uma legenda que dê susten-
tação ao seu megalomaníaco 
projeto de disputar a prefeitu-
ra de Cuiabá. A obsessão é ta-
manha que o ex-parlamentar 
aceitaria, até mesmo, ser can-
didato a vice-prefeito.

HORA DO LAZER?
O deputado federal por Mato 

Grosso, José Medeiros (PODE), co-
nhecido por protagonizar discus-
sões e confusões no Congresso Na-
cional, tem um jeito diferente de 
encarar audiências públicas. Na 
última sexta-feira (14), ele foi fla-
grado assistindo o filme I am Mo-
ther durante a realização de uma 
audiência pública. O evento foi re-
alizado para debater a construção 
da Ferrovia de Integração do Cen-
tro-Oeste (FICO) e as obras de in-
fraestrutura das rodovias federais 
e estaduais, realizada em Água Boa 
(740 km de Cuiabá).

MENDES IRREDUTÍVEL...
O governador Mauro Mendes (DEM) afir-

mou em entrevista coletiva que vê o movimento 
da greve dos trabalhadores da rede estadual de 
ensino público perdendo força “dia após dia”. 
Segundo ele, a maior parte da categoria compre-
ende gradualmente que não há meios de proce-
der a aumentos sem receita para tal e um ter-
mômetro disso é que menos de 50% das escolas 
permanecem paralisadas. O democrata também 
minimizou o risco de que a greve se espalhe 
para outras categorias, como os servidores das 
Secretarias de Meio Ambiente (Sema) e Saúde 
(SES). Para ele, um termômetro disso foi a con-
vocação para greve geral da última sexta-feira 
(14), vista por ele como um “assovio”, após pro-
messa de barulho ensurdecedor.

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 18 de junho de 2019 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Vereador Ademir Oliveira estaria envolvido em esquema de desmatamento ilegal 

Vereador é acusado de intervir em 
investigação para prender membros do CV
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Foi protocolado um do-
cumento contendo mais de 
12 páginas com descritivo e 
numerações de documenta-
ções anexas, além de citação 
de áudios e vídeos, no Minis-
tério Público (MP) de Feliz 
Natal, por parte do 4° Bata-
lhão da Polícia Militar.

De acordo com a de-
núncia, existe um suposto 
envolvimento do vereador 
Ademir Alves de Oliveira, 
o “Pipoca” (PMDB) em um 
esquema dirigido pelo Co-
mando Vermelho de desma-
tamento de terras ilegal.

A área em questão está 
localizada nos fundos do as-
sentamento rural Ena. Para a 
PM, não há dúvidas de que o 
parlamentar estaria utilizan-
do seu cargo para impedir 
as investigações e até coagir 
membros do batalhão, co-
metendo decoro parlamen-
tar, além de ir até a capital 
solicitar transferência de 
membros da investigação 
juntamente com troca de co-
mando.

De acordo com o do-
cumento, (...) “o vereador 
Ademir e demais vereadores 
foram até a Capital alegando 
busca de recursos para a ci-
dade, mas solicitaram uma 
audiência com o senhor se-
cretário de segurança públi-
ca e o senhor comandante 
geral da Policia Militar de 
Mato Grosso e nesses en-

contros foram apresentados 
pedidos de transferência e 
de troca de comando deste 
batalhão”.  O documento diz 
ainda que Pipoca teria usado 
a tribuna para alegar que a 
Polícia realizou apreensões 
com flagrantes criados “con-
tra trabalhadores”, solicita-
ções essas que foram pronta-
mente recusadas.

Logo após a solicita-
ção, foi deflagrada uma nova 
operação policial que ocor-
reu entre os dias 25 a 28 de 
maio. A operação gerou uma 
grande gama de apreensões 
e prisões em Feliz Natal. De 
acordo com a denúncia, mais 
de uma vez, Pipoca teria usa-
do a tribuna para desqualifi-
car os policiais, dizendo que 
a operação teria sido frustra-
da, citando o nome do ca-
pitão Dantas e também que 
o comandante era “ruim” e 
estava fazendo de tudo “para 
se aparecer”. A denúncia ain-
da traz que as pessoas defen-
didas pelo vereador como 
“trabalhadores”. São três sus-
peitos de espancar e torturar 
um idoso, além de suspeitos 
de tráfico de drogas presos 
em flagrante com 23 table-
tes de substâncias análogas à 
maconha, 4 sacolas contendo 
maconha, duas balanças de 
precisão, 250 gramas de pas-
ta base de cocaína e 20 mu-
nições intactas de calibre 38.

Em trecho da denúncia 
enviada ao MP, os policiais 
ainda apresentaram a estru-
tura criminal, com níveis 

FELIZ NATAL | Denúncia ao Ministério Público foi feito pela Polícia Militar
Foto: RoneiR CoRRea

Encontro entre Mauro Mendes e ministro da Infraestrutura 

SORRISO

Apresentado na 
Câmara estudo  sobre 
o transporte coletivo 
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os vereadores Profes-
sora Silvana, Mauricio Go-
mes, Damiani na TV e Clau-
dio Oliveira, presidente do 
legislativo acompanharam 
na tarde desta sexta-feira, 
(14), a apresentação do estu-
do sobre o transporte cole-
tivo de Sorriso. O contrato 
com a atual concessionária 
vence neste ano, mas antes 
disso a questão do trânsito 
já vem sendo estudada pela 
Administração Pública.

Além dos vereadores o 
secretario de cidades, Edi-
nilson Oliveira e sua equipe, 
bem como o representante 
da OAB Diogo Pivetta par-
ticiparam da reunião com a 
empresa que está desenvol-
vendo o Plano de Transporte 
Coletivo. 

Na pauta: Apresentação 
dos cenários de equilíbrio 

econômico e financeiro; De-
finição de aspectos de frota; 
Validação de itinerários e 
grades operacionais das li-
nhas; Minuta do Termo de 
Referência para licitação da 
nova concessão.

Nos dados apresenta-
dos sobre o transporte cole-
tivo apontou que ineficiência 
do serviço se deve devido 
a inconstância no cumpri-
mento das rotas existentes.

Além da padroniza-
ção da frota o levantamento 
apontou a criação de cone-
xões e uma taxa única na ta-
rifa do transporte coletivo.

Quem também partici-
pou da reunião foi a direto-
ria do IFMT, já a ideia é de a 
prefeitura viabilizar o trans-
porte gratuito para eles. Atu-
almente, 40 ônibus circulam 
somente no perímetro urba-
no do município para fazer 
o transporte de 3.171 alunos 
(dados de 2018).

Foto: Reginaldo de Souza

Reunião de apresentação do estudo sobre o transporte coletivo 

Foto: MaRCuS VeRgueiRo

UMA MÃO LAVA A OUTRA

Mendes quer ajuda da União
para poder ajudar o Brasil
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes, 
esteve visitando o estado 
de Mato Grosso no último 
fim de semana, na oportu-
nidade, ele se reuniu com 
o governador Mauro Men-
des (DEM). Durante o en-
contro Mendes disse que se 
o governo federal investir 
em infraestrutura em Mato 
Grosso, o estado vai ajudar a 
União, devolvendo o “favor” 
em forma de arrecadação 
e exportação, equilibrando 
assim a balança comercial 
do país. “O que for feito 
em infraestrutura para esse 
Estado, ele vai devolver em 
forma de arrecadação, ex-
portação e balança comer-
cial. Nos ajude que nós va-
mos ajudar o Brasil”, disse o 
governador.

Mendes acrescentou 
ainda que a ampliação da 
malha ferroviária e a viabi-
lização de rodovias impor-
tantes para Mato Grosso, 
vão promover uma “revolu-
ção” em todas as regiões do 
estado. Na audiência pública 
sobre a implantação da Fer-
rovia de Integração Centro-
-Oeste (Fico), realizada na 
cidade de Água Boa, o gove-
nador apresentou números 
que confirmam o potencial 
de Mato Grosso para ajudar 
no crescimento econômico 
do Brasil, caso o governo fe-
deral realize os investimen-
tos nas rodovias federais, 
como também, na malha 
ferroviária.

Entre as reivindicações 
apresentadas pelo governa-
dor ao ministro, está pavi-
mentação da BR-158, em seu 
trajeto original. “Como bra-
sileiro, me deixa muito in-
dignado essa história da BR-
158. Como é que pode uma 
estrada que existe a quanto 
tempo, 50, 60 ou mais de 
100 anos e agora, não pode-
mos ter a estrada pavimen-

tada”, disse.
O ministro Tarcísio Go-

mes afirmou ao governador 
que Mato Grosso é priorida-
de para o Governo Bolsona-
ro, pela pujança e potencial. 
“A gente quando vem para cá 
e vê o que viu aqui, é toma-
do pelo senso de urgência 
e muitas coisas estão sendo 
planejadas. Eu acho que é o 
Estado que vai seguramente 

receber a maior quantidade 
de investimentos”, afirmou.

Sobre a Fico, o minis-
tro afirmou que no próxi-
mo ano a ferrovia irá sair 
do papel e a obra terá início. 
“Vamos concluir essa obra 
até o fim da gestão Bolsona-
ro”, garantiu. Ele também se 
comprometeu a realizar um 
estudo pela viabilidade da 
concessão da BR-158.

de lideranças e atuações de-
finidas da organização cri-
minosa. Segundo relatos, as 
frentes da facção são: núcleo 
de controle financeiro e po-
lítico do crime; operadores 
do crime – ambiental; ope-
radores do crime de tráfico 
de drogas – armas de fogo, 
roubos, execução de pessoas, 
ambiental, segurança arma-
da na reserva e operadores 
braçais.

Confirmando a conduta 
do vereador Pipoca, o pre-
sidente da Câmara de Feliz 
Natal, José Nilton Moretto 
(PSDB), declarou que nas 
ocasiões chegou a pedir mais 
ponderação ao vereador. 
“Ele falou isso tudo mesmo 
na tribuna e chegou infeliz-
mente a defender bandido. 
Agora, no próximo dia 24, 
vou ler toda a denúncia que 
chegou a nós em plenário, e 
aí vou propor para os parla-
mentares a abertura de uma 
CPI para investigarmos a má 
conduta do Pipoca para até, 
se for o caso, chegar em uma 
cassação”, explicou Moretto.

O presidente ainda não 
soube informar se a Câmara 
possui um departamento de 
corregedoria e não especi-
ficou se já conversou com o 
parlamentar a respeito.

OUTRO LADO
Pipoca alegou que as 

acusações contra ele fazem 
parte de um movimento po-
lítico e que suas reivindica-
ções estão sendo deturpadas. 

De acordo com o parlamen-
tar, ele nunca teria feito apo-
logia ao crime organizado e 
nem mesmo teria solicitado 
a mudança de comando na 
cidade.

“Na verdade, eu acredi-
to que o comandante queira 
ser prefeito ou algo assim. 
Eu defendi sim pessoas no 
púlpito, mas não membros 
do Comando Vermelho. Eu 
defendi pessoas que come-

teram “crimes ambientais” 
por ignorância ou falta de 
informação. Agora estão di-
zendo tudo isso, eles que 
estão misturando os crimes. 
Eu fui até Cuiabá sim pedir 
aumento de policiamento 
porque nossa cidade estava 
envolta em crimes, mas não 
a mudança de comando”, ex-
plicou o parlamentar, con-
firmando ainda que acredita 
que o Comando (Policial) 

não esteja agindo de maneira 
adequada.

“Chegou um momen-
to em que as pessoas eram 
roubadas em nossa cidade e 
que nem iam na polícia, iam 
direto no chefe do Coman-
do Vermelho para pedir os 
pertences de volta, e a nossa 
polícia aqui preocupada com 
outras coisas, foi isso que 
defendi em plenário”, argu-
mentou o parlamentar.
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CHARGE DO DIA

Aos 53, Romário engata namoro com 
estudante de Administração de 22 anos
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MAQUIADORA DE 22 
ANOS DIZ QUE SOFRE 
PRECONCEITO POR 
NAMORAR JOSÉ DE 
ABREU, DE 73

A maquiadora Carol Junger, de 22 anos, re-
solveu falar pela primeira vez sobre o roman-
ce com o ator José de Abreu, de 73. Ela respon-
deu a algumas perguntas dos seguidores no 
stories do Instagram e falou sobre o precon-
ceito que afirma sofrer por conta da diferença 
de idade com o ator de “A dona do pedaço”. Vá-
rios internautas questionaram se ela se sente 
discriminada por namorar alguém mais ve-
lho, e Carol responde que “sim”. “Críticas sem-
pre vão ter, ser forte é a resposta”, disse ela, 
afirmando como lida com o julgamento do pú-
blico: “Ligando o f#%&*”.  Em outra resposta, 
a maquiadora diz que “namorar alguém mais 
velho é normal, às vezes melhor” e revela que 
conheceu José de Abreu na Praia da Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela entrega que ator 
a pediu em namoro no segundo encontro. Ca-
rol também diz que não pensa em ter filhos, e 
que os pais acharam “normal” o namoro dela 
com o ator. “Cada um cuida da própria vida”, 
completou. O relacionamento com José de 
Abreu começou há pouco mais de dois meses, 
e Carol já conheceu a família do amado. Ela 
diz que se “dá muito bem” com os filhos dele 
e revela o que mais admira no namorado: “A 
paixão de viver”.

TV  e Entretenimento

Romário é mais um famoso a dei-
xar o time dos solteiros. O senador e 
ex-jogador de 53 anos engatou namo-
ro com a estudante de Administração 
Ana Karoline Nazário, de 22 e, portan-
to, 31 anos mais nova que ele, segun-
do a coluna ‘Retratos da Vida’, do jor-
nal “Extra” nesta segunda-feira (17). A 
diferença de idade, 51 anos, também 
chama atenção no namoro de José de 
Abreu com a maquiadora Carol Jun-
ger. De acordo com a publicação, Ro-
mário e Ana foram vistos juntos pela 
primeira vez em praia da Barra da Ti-
juca, no Rio de Janeiro. No último Dia 
dos Namorados, passaram a data em 
Nova York, nos EUA. 

A estudante de Administração é 
natural de Florianópolis (Santa Cata-
rina), é seguida por mais de 9 milhões 
no Instagram, lista que não inclui Ro-
mário, e segue menos de 820. A jovem 
gosta de animais, de se exercitar e já 
viajou para Gramado (RS), Porto de 
Galinhas (PE), Argentina e Disney. Na 
semana passada, Ana e o ex-atacante 
de clubes como Vasco e Flamengo fo-
ram com a filha dele Danielle Favatto 
no show de Thiaguinho. Na ocasião, 
a jovem posou ao lado do namorado e 
amigos e compartilhou o registro em 
sua rede social. Ainda na web, posta 
imagens de ensaios de biquínis. A lis-
ta de conquistas de Romário incluem 
a americana Dixie Pratt, de quem se 
separou em 2015, e Daiane Cattani, por 
quem foi homenageado com tatuagem.



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

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208
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BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) 
oferece as seguintes vagas de emprego para 
esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista fi nanceiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando 
superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e fi nais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, com ensino médio completo e CNH 
AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, 
com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com 
experiência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino 
médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva 
para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino mé-
dio completo e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - 
Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os 
Santos e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 
3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

ASSOCIACAO DE REVENDAS DE PRODUTOS AGRO-
PECUARIOS DE SORRISO - CEARPA SORRISO, CNPJ 
05.301.762/0001-41, torna público que requereu junto a 
Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Renovação da Licença de Operação – LO, para desenvol-
ver atividade de Central de recebimento de embalagens 
de agrotóxicos e afi ns, vazias ou contendo pós consumo 
regularmente fabricados e comercializados, no município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental.

GILSON FRANCISCO DOS SANTOS, estabelecido na 
Avenida Júlio Domingo de Campos, nº 141, Centro, Co-
líder/MT, inscrito no CNPJ nº 33.174.257/0001-19, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente de 
Colíder/MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação 
– LI e a Licença de Operação – LO das atividades de Servi-
ços de manutenção e reparação mecânica de veículos au-
tomotores. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda 
– Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

INOCULAR SOLUÇÕES BIOTECNOLÓGICAS LTDA-
-CNPJ:27.899.942/0001-00, localizada na Rua Manaus, 
1292-N, Sala 02, Distrito Industrial, município de Lucas do 
Rio Verde/MT torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT a liberação da LP 
LI LO para a atividade de “Fabricação de produtos farmo-
químicos”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AM-
BIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– (65)9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

A Agropecuária Vilela de Queiroz LTDA. Pessoa jurídica de 
direito privado instrita sob o CNPJ n° 48.002.596/0001-95 
Proprietária da Fazenda Guaporé 1 e 2, situada na Gle-
ba Arrozal Km 08. Torna público que requereu perante a 
SEMA o Licenciamento Prévio (LP), Licenciamento de 
Instalação (LI) e Licenciamento de Operação (LO) para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Vila Bela da Santíssima Trinda-
de - MT; Bacia Hidrográfi ca: Amazônica; Curso d’água: Rio 
Guaporé e Afl uente: Pivô Central; Área: 761 ha; não sendo 
necessário a elaboração de EIA/RIMA;

ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA- ME ( RESIDENCIAL PORTO RICO ) ,CNPJ n° 
17.149.098/0001-46, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínios 
Vertical Plurifamiliar ( 24 Apartamentos).Localizada na Rua 
X-01, Quadra 10, Lote 12/13/14/15/16 – Bairro Jardim Cari-
be, município de SINOP-MT.

ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA- ME ( RESIDENCIAL SONETTO ) , CNPJ n° 
17.149.098/0001-46, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínios 
Vertical Plurifamiliar ( 60 Apartamentos).Localizada na Ave-
nida Das Letras, Quadra 14, Lote 01-A – Bairro Aquarela 
das Artes, município de SINOP-MT.

BACKES & SOUZA LTDA inscrito no CNPJ nº 
06.199.900/0001-96, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade  principal 47.57-1-00 – Co-
mércio  varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto in-
formática e comunicação e atividades secundárias: 47.51-
2-01; 47.53-9-00; 47.42-3-00; 95.21-5-00; 23.30-3-02. O 
empreendimento está localizado na Avenida das Figueiras 
nº 927, Setor Comercial – Sinop/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Engenheira Michelle F S Rimoli (66) 99621-
9607.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela 
Portaria n.º 033/2019, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu 
retificação no edital do Pregão Eletrônico 002/2019, cujo objeto é 
“Registro De Preços para Futura e Eventual Aquisição de uma 
Escavadeira Hidráulica, para atender o Convênio n.° 882438/2018, 
celebrado com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
MAPA”. Tendo em vista que as retificações realizadas não afetam na 
formulação das propostas, nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, e 
vez que o prazo fixado para a apresentação das propostas do presente 
Pregão Eletrônico continua atendendo ao prazo estabelecido no Art. 
4º, V da Lei 10.520/2002, mantem-se inalterada a data de abertura do 
Certame sendo previamente agendada para o dia 02/07/2019, às 
08:30horas e a sessão de disputa dia 02/07/2019, às 09h00min, 
horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. O edital 
devidamente retificado poderá ser obtido através do site 
www. ip i rangadonor te.mt .gov.br,  l ink  t ransparência,  aba 
PUBLICAÇÕES. Informações na Comissão Permanente de 
Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à 
sexta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, 
exceto feriados, e através do tel. (66) 3588-1566.
Ipiranga do Norte-MT, 17 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2018

O Município de Sorriso – MT, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação torna público para o conhecimento dos interessados, que 

realizará às 12:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), do dia 31 DE 

JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 

localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a 

abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2018. O julgamento 

da referida licitação será através da MAIOR OFERTA para a 

“CONCESSÃO USO DE BENS PÚBLICOS, PELO PRAZO DE 05 

(CINCO) ANOS, SENDO UM QUIOSQUE NA PRAÇA MUNICIPAL DO 

BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO MUNICIPAL NAS CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL E 

ANEXOS”. 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.

Marisete M. Barbieri

Comissão de Licitação da Prefeitura de Sorriso – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019
O Município de Nova Mutum, torna público que houve alterações no 
edital, foram excluídos os itens 6.3.4 e 6.3.7, também foi retificado no 
termo de referência a seguinte a palavra: onde se lê: Concessionária, 
deve se ler: Contratada. Nova Mutum/MT, 17 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial nº 19/2019 
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 nº 19/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando a aquisição de uma Escavadeira Hidráulica (Nova e sem Uso), motor a 
Diesel, cabine fechada com ar condicionado para o Município de Nova Guarita – MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 09/07/2019, às 
08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, nº 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, 17 de 
Junho de 2019. 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 – SRP Nº 021/2019 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00h (Horário Local), do dia 02 de 
Julho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019, com Registro de 
Preços nº 021/2019, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTES 
ELÉTRICAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL independente de marca e categoria, 
conforme especificações e condições descritas no Anexo I deste Edital, tipo “maior 
percentual de desconto por LOTE”. 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 pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  

Vera – MT, 17 de Junho de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 



Formiga precisou até de injeção para superar dores

Berizzo defende torneio continental com times da Conmebol e da 
Concacaf 
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Formiga espera vaga nas oitavas
de final para uma despedida justa
DA REPORTAGEM

Uma história de mais de 
duas décadas representando 
o país. Sete copas, um recor-
de entre homens e mulheres. 
Formiga e a seleção brasilei-
ra merecem uma despedida 
bonita e, principalmente, 
sem dores. Na derrota con-
tra a Austrália, a camisa 8 
deixou o campo no interva-
lo após uma entorse leve no 
tornozelo esquerdo. Não foi 
um incômodo qualquer, ela 
sentia dores e precisou de 
injeções para amenizar. Mal 
conseguia ficar de pé.

Aos 41 anos, Formiga 
disputa sua última Copa. An-
tes de deixar o campo com 
dores, ela havia levado um 
cartão amarelo que a tirou 
do jogo decisivo de terça-
-feira diante da Itália. O jogo 
é crucial para o restante da 
participação brasileira no 
torneio.

E mais do que lutar pela 
continuidade da Copa do 
Mundo, as jogadoras sabem 
que precisam lutar também 
para que a veterana da Sele-
ção tenha uma despedida à 
altura de sua trajetória.

“O pensamento de todo 
mundo é dar um passo a 
mais, continuar. Então a gen-
te vai fazer isso também por 
todas as outras meninas que 
possam se aposentar depois 
da Copa. Elas têm mostrado 
o gás que elas têm e toda a 
qualidade dentro de campo 

é incomparável. Vamos em 
busca do resultado positivo 
que elas vão poder nos aju-
dar muito ainda”, disse a ata-
cante Bia Zaneratto.

A dor sentida pela ca-
misa 8 da seleção brasilei-
ra impressionou quem está 
acostumado com a força aci-
ma da média que ela apre-
senta ao longo dos anos - não 
por acaso chega em forma e 
como titular em sua séti-
ma Copa.  Talvez por isso, 
ver Formiga com expressão 
de dor no vestiário após ser 
substituída tenha impressio-
nado tanto as companheiras 
quanto a comissão técnica.

Internamente, a entor-
se foi considerada leve. E a 
forma como Formiga res-
pondeu aos tratamentos é 
considerada satisfatória, o 
que faz com que se tenha um 
otimismo sobre seu retorno 
em caso de classificação.

QUEM ENTRA?
O técnico Vadão terá 

que decidir quem será a 
substituta de Formiga no 
jogo que define os rumos 
do Brasil na Copa. Durante 
o jogo da semana passada, a 
escolhida por ele foi Luana. 
Outra opção possível na vaga 
da volante titular é Andressi-
nha.

O jogo entre Brasil e 
Itália será nesta terça-feira 
(18). As italianas já estão clas-
sificadas com duas vitórias e 
foram a surpresa do grupo C. 

SELEÇÃO FEMININA | Aos 41 anos e em sua sétima Copa, volante foi substituída com dores e precisou de injeçãonal
Foto: ReneR PinheiRo

Foto: Divulgação

FICARÁ?

Ajax pensa em segurar
David Neres na janela

SÉRIE D

União perde em casa no jogo de
ida e se complica na 2ª fase

FICOU PISTOLA

Técnico do 
Paraguai critica
convidados na 
Copa América

Foto: BP Filmes

Foto: CláuDio melo

David Neres foi titular da Seleção na abertura da 
Copa América contra a Bolívia 

Colorado levou a virada do Iporá e perdeu por 3 a 2 no 
Luthero Lopes 

DA REPORTAGEM

O Ajax discute a pos-
sibilidade de segurar David 
Neres por mais um ano. O 
atacante de 22 anos, titular 
da seleção brasileira nesta 
Copa América e uma das 
sensações da campanha da 
equipe campeã holandesa e 
semifinalista na última Liga 
dos Campeões, está na mira 
de outros clubes europeus, 
como por exemplo o Ever-
ton e o PSG para esta janela 
internacional de transfe-
rências.

Para manter David 
Neres, o Ajax discute o se-
guinte plano: valorizá-lo 
com um aumento salarial 
significativo e incluir no 
contrato do atacante uma 
cláusula de saída para 2020. 
Isso lhe daria a garantia de 
poder se transferir na pró-
xima temporada.

A cláusula de saída é 
um mecanismo usado para 
facilitar a saída do jogador 
por um valor menor do que 
a multa rescisória. De qual-

DA REPORTAGEM

O União Rondonópo-
lis não teve uma noite feliz 
dentro de casa pela segunda 
fase da Série D do Brasileiro. 
Em um jogo de cinco gols, 
a equipe de Rondonópolis 
abriu o placar, mas não se-
gurou a força do Iporá/GO 
na etapa final, no último do-
mingo.

Aos 26 minutos, em 
cruzamento de escanteio do 
atacante Goteira, a bola so-
brou para o meio-campista 
Léo Coca, que chutou forte e 
a bola ainda bateu no zaguei-
ro Samuel antes de entrar.

O Iporá, porém, não 
deixou barato. Aos 44 minu-
tos, Danilo cobrou falta para 
área, o atacante Gênesis ca-
beceou na trave, na volta, Sa-
muel Teram também usou a 
cabeça para empatar a parti-
da, levando a igualdade para 
o intervalo.

No segundo tempo, o 
jogo ficou mais aberto. Aos 

DA REPORTAGEM

Após o empate em 2 a 
2 com o Catar, no Maraca-
nã, pela primeira rodada do 
Grupo B, o técnico do Para-
guai, o argentino Eduardo 
Berizzo, criticou a presença 
de seleções de outros conti-
nentes como convidadas na 
Copa América – a seleção ca-
tari, atual campeã asiática, e o 
Japão participam do torneio 
no Brasil. Para a próxima 
edição do torneio, que será 
realizada já no ano que vem, 
com organização conjunta de 
Argentina e Colômbia, tam-
bém estão confirmadas as 
presenças de convidados. No 
caso, Catar e Austrália.

“Uma Copa América só 
com equipes sul-americanas 
seria o mais lógico. Temos 
que pensar em um torneio 
com equipes daqui, não ve-
mos na Eurocopa times con-
vidados. Temos que ter uma 
Copa América com equipes 
americanas, integrando Con-
mebol e Concacaf”, criticou 
Berizzo.

Na Copa América Cen-

quer forma, sua perma-
nência ainda é tida como 
improvável, em razão do 
assédio esperado para os 
próximos dois meses.

O Ajax pode segurar 
David Neres, pois tem di-
nheiro em caixa e prova-
velmente vai vender o za-
gueiro De Ligt nesta janela. 
O Barcelona e o PSG dispu-
tam o jogador. Há chance 
dele sair para o clube fran-
cês por 70 milhões de euros 
(cerca de R$ 306 milhões).

No último sábado, a 
“Sky Sports” publicou que 
ofertas entre 80 milhões 
de euros e 90 milhões de 
euros poderão fazer o Ajax 
vender o atacante brasilei-
ro, pois o clube teria recu-
sado 50 milhões de euros 
da China. Mas Neres não 
tem interesse de se trans-
ferir para o futebol da Chi-
na. Ele já disse, inclusive, 
que se tivesse aceitado a 
primeira proposta do país, 
dificilmente teria sido con-
vocado para a seleção bra-
sileira.

8 minutos, o volante Junior 
Capixaba achou Elicarlos 
em profundidade, o atacan-
te recebeu, balançou para 
cima da marcação e cruzou, 
a bola sobrou para o atacan-
te Gênesis, que colocou com 
categoria de perna esquerda, 
virando o jogo.

Aos 18 minutos, apa-
receu a arma do União. O 
meia-atacante Goteira rece-
beu na intermediária e com 
um chute muito forte fez um 
golaço no Luthero Lopes, 
empatando a partida. Dez 
minutos depois, mais um 
golaço no Luthero. O meia 
Neverton chutou de fora da 
área, um “pombo sem asa”, 
sem chances para o goleiro 
Neneca. A bola bateu no tra-
vessão e entrou, dando nú-
meros finais: 3 a 2.

As equipes decidem 
a classificação no próximo 
domingo (23), às 14h30, no 
Estádio Ferreirão, em Iporá. 
O Colorado precisará da vi-
tória por um gol de diferen-

tenário, em 2016, realizada 
nos Estados Unidos em ho-
menagem aos 100 anos da 
competição, as duas confede-
rações foram representadas, 
a Conmebol com seus dez 
representantes, e a Concacaf 
com Estados Unidos, México, 
Costa Rica, Jamaica, Haiti e 
Panamá. As negociações para 
repetir o formato, porém, 
não tiveram sucesso.

Ao contrário do técnico 
do Paraguai, o treinador da 
seleção catari, o espanhol Fé-
lix Sánchez, a todo momen-
to ressalta a importância da 
sua equipe disputar torneios 
de expressão para aumentar 
a experiência internacional, 
visando a preparação para 
a Copa do Mundo de 2022, 
quando o Catar será o anfi-
trião – o título asiático, con-
quistado este ano, é a maior 
conquista da história do fute-
bol catari.

“Hoje jogamos em um 
estádio fabuloso que é o Ma-
racanã, um estádio histórico. 
Espero que tenhamos tirado 
uma experiência que nos faça 
crescer como time”, afirmou 
Sánchez.

Uma eventual perma-
nência de David Neres afeta 
diretamente o São Paulo. 
Isso porque o clube conta 
com a venda do atacante 
do Ajax para fazer dinheiro 
nesta janela e equilibrar seu 

caixa. O Tricolor tem direi-
to a 20% de uma venda fu-
tura de David Neres, além 
de 3,5% do mecanismo de 
solidariedade, pago ao clu-
be formador em transfe-
rências internacionais.

ça para levar a decisão para 
as penalidades máximas. O 
empate será dos donos da 

casa. O vencedor do con-
fronto enfrenta Juazeirense 
ou Patrocinense.

O Brasil estreou com vitória 
sobre a Jamaica, e sofreu a 
virada contra a Austrália no 
segundo jogo.

ATÉ DERROTA?
O Brasil precisa de 

um empate contra a Itália 

na última rodada da fase de 
grupos da Copa do Mundo 
Feminina. Isso, se quiser se 
classificar às oitavas de final 
sem depender de ninguém. 
Caso seja derrotado, no en-
tanto, não estará necessaria-
mente eliminado. A missão 

se tornou menos difícil para 
as brasileiras porque os Gru-
pos E e F corresponderam às 
expectativas de favoritismo 
e fecharam a 2ª rodada sem 
que os terceiros lugares te-
nham chance de somar qua-
tro pontos.

O regulamento per-
mite que mesmo com duas 
derrotas o Brasil siga vivo, já 
que quatro dos seis terceiros 
colocados das chaves tam-
bém chegam à fase seguinte 
e apenas oito das 24 equipes 
são eliminadas.
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Empresária Val Araújo no jantar beneficente da Iluminare

Jantar beneficente marca 
início da Iluminare 2019
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O pontapé inicial para a 
edição 2019 da Iluminare foi 
dado no último sábado (15), 
no Ditado Music, em Sinop. 
Na ocasião, a organizadora 
Val Araújo recebeu para um 
jantar beneficente empresá-
rios do ramo da arquitetura, 
decorações e design de inte-
riores, de Sinop e região.

Tradicionalmente, antes 
das edições da Iluminare, al-
guma ação social é desenvol-
vida com objetivo de ajudar 
entidades filantrópicas. Nes-
te ano, a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Sinop será a bene-
ficiada com os valores arre-
cadados pelo jantar.

“A gente sempre tem a par-
te social na Iluminare, todo 
ano a gente acaba alguma 
entidade para ser beneficia-
da, e o jantar veio para isso, 
para a gente poder beneficiar 
a Apae este ano”, conta Val.

Entidades como a Rede Fe-

minina de Combate ao Cân-
cer de Sinop (Refeccs), Lar 
dos Vicentinos e a própria 
Apae já foram beneficiadas 
em edições anteriores.

A noite que marcou o início 
da contagem regressiva da IV 
Iluminare, além da ação so-
cial que vai beneficiar a Apae, 
contou também com apre-
sentações culturais, como a 
da professora da escola de 
artes Pâmela dos Santos, da 
cantora Allane Carvalho e da 
banda Simbiose.

A ILUMINARE
Desde a sua primeira edi-

ção em 2014 a Iluminare tem 
um viés empreendedor, com 
o objetivo de ser diferente 
e de surpreender. Essas que 
são características intrínse-
cas com a cidade onde tudo 
começou, Sinop, sempre 
teve em seu DNA a coragem 
e ousadia de inovar.

Evento que já faz parte do 
calendário do Norte de Mato 
Grosso, a Iluminare 2019 vai 
para uma nova casa, um es-

SINOP | Mostra de arquitetura e design de interiores será realizada no mês de agosto
Foto: Site Daniel Coutinho

Foto: aSSeSSoria

Foto: FaCebook/reproDução

DEU NO FANTÁSTICO

Faculdades acusadas de fraude
para obter boas notas no Enade

SINOP

Casal e bebê em 
bicicleta são
atropelados por 
carro; mãe morre

Instituições de Cuiabá teriam cometido fraudes para irem bem no Enade 
Tauane Nunes de Souza morreu no Hospital Regional de 

Sinop

DA REPORTAGEM

Maria Aparecida Enes 
Andrade, empresária, dire-
tora e sócia de três faculda-
des em Cuiabá, foi alvo de 
uma reportagem do Fantás-
tico, da TV Globo, no último 
domingo (16). Uma denún-
cia de um estudante de Ad-
ministração ao Inep acusa a 
Faculdade de Cuiabá (Fauc), 
Faculdade Cândido Rondon 
e a Faculdade Desembarga-
dor Sávio Brandão (Fausb), 
de fraude em processo de 
realização do Enade, exame 
que avalia o desempenho 
dos alunos de ensino supe-
rior.

A reportagem aponta 
que, em 2015, três faculdades 
tiveram notas um ou dois no 
Enade, em uma escala que 
vai até cinco. Em 2018, o Mi-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um casal e a filha deles, 
de 3 meses, foram atropela-
dos por um carro na noite de 
sábado (15) em Sinop. Eles 
estavam em uma bicicleta 
quando foram atropelados 
em uma rua na lateral da BR-

163. O motorista fugiu sem 
prestar socorro.

Segundo o boletim de 
ocorrência da Polícia Militar, 
a mulher, identificada como 
Tauane Nunes de Souza, 19 
anos, morreu no Hospital Re-
gional de Sinop. O homem e 
a criança sofreram ferimen-
tos leves.

nistério da Educação aplicou 
um novo teste, sendo que a 
repetição das notas baixas 
ocasionaria sanções às ins-
tituições, que vão desde a 
diminuição do número de 
vagas até o fechamento.

A maior parte dessa 
nota, 55% dela, sai de uma 
prova feita por estudantes 
veteranos que já tenham 
cumprido 80% do curso. A 
direção dessas faculdades 
deu um jeito de garantir que 
só os bons alunos fizessem 
o Enade: apressou a forma-
tura dos alunos mais fracos, 
que poderiam abaixar a nota 
média.

Um estudante de Ad-
ministração fez uma de-
núncia anônima na página 
do Inep, responsável pelo 
Enade. Segundo a denúncia, 
a faculdade ameaçou repro-

CAPACITAÇÃO 
EM VERA...

O curso de inclusão digital rural ofertado pelo 
Sindicato Rural de Vera e Senar-MT em parceria com 
o Departamento de Cultura, foi realizado nas depen-
dências do Centro de Eventos Olímpio Giacomelli. O 
curso foi ministrado para duas turmas sendo uma 
vespertina e outra noturna totalizando 18 alunos. 
O programa de inclusão digital rural busca inserir 
e democratizar o acesso ao mundo digital para as 
pessoas que vivem no campo, gerando avanços na 
capacitação profissional e na qualidade de vida da 
população rural com cursos de informática e aces-
so à internet. Os sindicatos rurais formam grupos 
de produtores, trabalhadores rurais e colaboradores 
para aprenderem a utilizar o computador.

MAQUINÁRIOS 
EM PEIXOTO...

O prefeito Maurício Ferreira acompanha-
do dos Vereadores Ambrósio e Sarado e Secre-
tários Municipais entregou para pequenos pro-
dutores e Associações da Agricultura Familiar 
através da Secretaria Municipal de Agricultura 
02 Patrulhas Mecanizadas e 22 Kits de Irriga-
ção. Foram entregues 02 Patrulhas Agrícolas 
para as Associações do Vida Nova 1 e Antônio 
Soares vindas através de convênio do Governo 
do Estado de Mato Grosso/Sudeco com emen-
da parlamentar do Ex Deputado Federal Nilson 
Leitão, as patrulhas são compostas por Trator 
de 55cv, Carreta, grade aradora e espalhador de 
calcário e mais 22 Kits de Irrigação.

ROTA NA
 MIRA...

Em visita a Mato Grosso na última sex-
ta-feira (14), o ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas afirmou 
que o contrato de concessão da BR-163, 
entre os municípios de Itiquira e Sinop, 
pode ser revisto. Atualmente a Conces-
sionária Rota do Oeste é responsável 
pela rodovia. A Rota do Oeste afirmou, 
por meio de nota, que é a maior interes-
sada em resolver a situação do contrato 
de licitação da BR-163 e que tem busca-
do meios de chegar a um consenso jun-
to ao governo federal, sempre com foco 
na retomada das obras de duplicação.

DiVulGação

var alunos que se negassem 
a participar da fraude. A gra-
vação indica também que as 
faculdades interromperam 
as aulas da graduação para 
dar curso preparatório para 
o Enade.

Em gravações de reuni-
ões da diretora com profes-
sores, obtidas pelo Fantásti-
co, ela diz: “Vocês têm que 
parar tudo e só intensificar 
Enade”. Em outro trecho, ela 
acrescenta: “Do jeito que nós 
estamos, a gente nunca vai 
sair de protocolo de risco”.

“Nós vamos ter que co-
locar goela abaixo. Porque 
senão o meu Enade vai ser 
zero”, diz Maria Aparecia 
Enes Andrade.

Há outras duas avalia-
ções que compõem a nota 
de uma faculdade. Uma de-
las é o “Questionário do Es-

tudante”, preenchido pelos 
alunos, com informações 
sobre a instituição. Ele pode 
ser preenchido de qualquer 
lugar com acesso à internet. 
Mas os professores obriga-
vam os alunos a fazerem 
isso nos computadores da 
faculdade, para controlar as 
respostas dadas. Por telefo-
ne, estudantes confirmaram 
a fraude. “Indiretamente, 
houve uma indução”, diz um 
deles.

De acordo com o pre-
sidente do Inep, Alexandre 
Lopes, já foi iniciado um 
processo de investigação. 
“Já enviamos questionário à 
instituição de ensino, já re-
cebemos, estamos fazendo 
agora a apuração interna e 
assim que concluirmos en-
caminharemos ao Ministé-
rio da Educação”, afirma.

paço maior, o Ghizoni Cen-
tro de Eventos, e ocorre en-
tre os dias 9 e 18 de agosto. A 
expectativa é de um público 
de 20 mil pessoas para os 10 
dias de evento. “Nós vamos 
ter muitas atrações este ano, 
além da parte dos ambientes 
decorados, a gente traz todas 
as noites, atividades cultu-
rais, gastronomia arrojada, 
artes plásticas, com alguns 
artistas de Cuiabá, então é 
uma feira bem completa 
para quem quer reformar e 
construir”, aponta a organi-
zadora. As pessoas que visi-
tarem a Iluminare 2019 en-
contrarão stands repletos de 
modernidade e tecnologia. 
“Nosso propósito é investir 
na arquitetura. O arquiteto 
tem o desafio de tornar o so-
nho das pessoas em realida-
de e nós da Blindex estamos 
juntos para ajudar a concre-
tizar esses sonhos”, explicou 
o empresário Rodolfo Garcia 
Pereira, da Guaporé Vidros 
Bindlex, patrocinador más-
ter da Iluminare 2019.
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A região Norte de Mato Grosso está 
ganhando uma nova indústria de alta 
tecnologia. A empresa Água Mineral 
Lebrinha acaba de concluir as obras de 
uma nova indústria em Ipiranga do Norte 
e, com ela, está gerando mais de cem 
empregos diretos e novas oportunidades  
para mais de 30 municípios. 

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

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

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

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

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

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

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

agualebrinha
@agualebrinha

www.lebrinha.com.br 


