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TCHÓ E BÉPPI

Araras-
canindé são
resgatadas
no Nortão

Jornalistas 
transformam 
personagens
do humor 
em produto 
nacional

Duas araras-canindé foram 
resgatadas, uma em Alta Flores-
ta e a outra em Colíder, e logo 
depois encaminhadas ao Hospi-
tal Veterinário da UFMT Sinop. 
Uma arara se chocou na fi ação 
da rede elétrica e caiu em uma 
casa. A outra resgatada teria 
batido em um caminhão e caído 
na pista.                  Página  - 7

Após trocar as notícias e as 
redações pela comédia e o 
palco, a agenda de Lucia-
no Vendrame e Fabinho 
Mezzacasa (Tchó e Béppi) 
é ocupada com shows no 
Centro-Oeste, Sul e Nordes-
te do Brasil. Uma história 
que completa 14 anos neste 
mês de junho.
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SEMA-MT

ASSESSORIA

FLAMENGO

MENDES/EMANUEL

Erros que
servem de
aprendizado

Janaína
crê em
aliança

Em um calendário tão 
apertado quanto o do futebol 
brasileiro, a intertemporada é 
bem-vinda. Tempo para descan-
sar, recuperar jogadores e fazer 
ajustes necessários no elenco 
e no time para o semestre 
decisivo da temporada. Mas 
nem sempre tudo corre como 
planejado. No Flamengo, por 
exemplo, fi cam as lições de 
2018.                         Página - 6

No ano que vem acontece 
as eleições municipais em todo o 
país, natural que as movimenta-
ções comecem desde agora. Na 
capital de Mato Grosso não seria 
diferente. Depois de despistar 
durante meses, o atual prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, 
ganhou a aval da primeira-dama 
e acena com a reeleição.           
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ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

PM-MT

Um ex-policial militar – expulso do quadro por indisciplina – foi assassi-
nado a tiros em Rondonópolis. Anderson Alves de Souza foi morto a tiros 
quando chegava em casa de moto, sendo surpreendido por homens em uma 
outra moto. Foram ouvidos pelos menos cinco disparos.                     Página 7

OPERAÇÃO TERRA À VISTA

Ex-policial é executado
ao chegar em casa de moto



Parados no tempo?
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seguir com o antigo hábito de tomar algu-
ma coisa no bar.

Esses estabelecimentos podem estar 
ao lado de outros, supostamente melho-
res, mas seu público continua fiel. Eles 
não precisam de publicidade, não preci-
sam modernizar, não precisam se atua-

lizar. Você não vai ver, 
ali, algo “moderno”. Em 
alguns casos pode achar 
o dono do lugar sem edu-
cação, especialmente se 
você sugerir alguma mu-
dança no ambiente tão 
familiar para ele. Acho 
bem interessante ver 
como algumas coisas são 

atemporais. Valorizo esse tipo de coisa. 
É interessante ver como isso vai ser, por 
irônico que pareça, “engolido” pelo pró-
prio tempo, em muitos casos por não ter 
alguém que se interesse em seguir com 
o negócio quando o dono não puder mais 
fazê-lo. Podemos “adiar” as ações do tem-
po, nunca vencê-las.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Apenas por inexistência de palavra mais precisa 
chama-se de fritura o processo a que o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) tem submetido auxiliares como Joa-
quim Levy, recém-saído da chefia do BNDES.

No jargão brasiliense, o termo descreve méto-
dos menos explícitos de desgastar um subordinado e 
induzi-lo a deixar o cargo, em geral por meio de ma-
nifestações indiretas ou anônimas que se acumulam 
ao longo de dias ou semanas.

O que Bolsonaro fez com Levy foi um ataque 
público, grosseiro e espontâneo, dado que o tema 
nem sequer estava em pauta. O presidente informou 
ao país que o executivo estava “com a cabeça a prê-
mio”, alegadamente por pretender indicar um diretor 
com passagem pela administração petista.

Ao atacado não restava alternativa além de pedir 
as contas —mesmo porque o ministro Paulo Guedes, 
da Economia, tratou de endossar os vitupérios de 
Bolsonaro. O que suscita inquietação no episódio não 
é a troca de nomes ou o futuro do BNDES. Espanta, 
isso sim, a futilidade dos motivos aventados para me-
dida tão drástica.

Joaquim Levy ocupou a Fazenda no segundo 
mandato de Dilma Rousseff, numa tentativa atabalho-
ada de consertar estragos na economia e nas finanças 
públicas. Considerá-lo por isso um colaborador do 
PT —que na época sabotou-o o quanto pôde— cons-
titui tolice das mais primárias.

O economista estaria resistindo, segundo outra 
tese, a “abrir a caixa-preta” do banco federal de fo-
mento. Vale dizer, não havia revelado supostos pro-
cedimentos escandalosos nas operações da institui-
ção durante os governos petistas.

Ora, não resta dúvida de que naquele período 
se promoveu uma expansão temerária dos desem-
bolsos do BNDES, com escolha desastrada de empre-
sas “campeãs nacionais” e subsídios desmedidos, de 
enorme custo orçamentário. Daí a ter havido dolo, 
entretanto, vai uma distância considerável. Que se 
apurem as eventuais irregularidades, claro. Mas a 
missão de um dirigente de órgão estatal não pode ser 
uma caça às bruxas impulsionada por rancores ideo-
lógicos.

Ainda no sexto mês de governo, faltam elemen-
tos para avaliar de fora a atuação de Levy. Se Guedes 
arrependeu-se tão cedo de sua escolha, deveria ao 
menos ter zelado por uma substituição menos trau-
mática —tarefa difícil, reconheça-se, sendo o presi-
dente quem é.

Neófito no setor público, o ministro ainda está 
por demonstrar capacidade de formulação e execu-
ção. Para avançar além das bravatas costumeiras, de-
penderá da lealdade de servidores experientes.

Editorial

Caça às bruxas

Ranking dos Políticos - Facebook

cional, informativo e educativo. Não deve 
haver logomarca pessoal que acompanhe 
a inauguração ou a apresentação gráfica 
de uma obra ou serviço. Fazer publicidade 

com o nosso dinheiro não só é equivocado 
como pode gerar punição aos envolvidos.

A penalidade para quem comete está 
descrita na Lei da Ação Popular e Lei da Im-
probidade Administrativa (Leis 4.717/1965 
e 8.429/1992), podendo ser de natureza elei-
toral, administrativa, civil, penal e político-
-administrativo.

Ao avaliar um candidato que já ocupou 
cargo público é preciso analisá-lo com base 
em suas competências e os resultados da 
gestão anterior. Com certeza, este é um dos 
principais parâmetros de comparação. No 
entanto diante de tantas reeleições e poucos 
resultados positivos na gestão pública conti-
nuada, que o ideal hoje é que novas práticas 
e novos candidatos surjam para melhorar o 
ambiente político.

Em razão disto, você enquanto contri-
buinte, pagador de tributos e, principalmente, 
enquanto cidadão deve cobrar as boas práti-
cas da gestão pública daqueles incumbidos 
de sua representação seja na Câmara, na As-
sembleia ou no Congresso.

Como o deputado federal Marcel Van Hat-
tem, do partido NOVO alerta: “Não queremos 
morar fora do nosso país, queremos viver em 
outro Brasil”. Não podemos consentir com as 
atitudes equivocadas tomadas por políticos. 
Temos que sair do discurso de reclamação e 
partir para a ação. O partido Novo tem a ini-
ciativa de avaliar e acompanhar a adminis-
tração pública para resguardar nossa cidade 
e o nosso dinheiro. Sem a hipocrisia do “rou-
ba, mas faz” ou “é assim mesmo que o siste-
ma funciona”.

É hora de mudar para valer! Sem mais do 
mesmo! Desperta já! Vem com a gente!

LUIZA HELENA É BACHAREL EM DIREI-
TO, EMPRESÁRIA, PÓS-GRADUANDA EM 
GESTÃO PÚBLICA E INTEGRANTE DO NOVO

Impulso eleitoreiro

QUEDA DE BRAÇO
O movimento grevista na área da Edu-

cação vem perdendo força. Segundo levan-
tamento diário, feito junto às escolas es-
taduais, cresce o número de professores e 
servidores que estão voltando às atividades. 
Em uma semana, pelo menos 30 escolas vol-
taram à atividade. Some-se a isso o fato de 
Mauro Mendes se manter irredutível em não 
ceder à pressão da categoria. “Alguma coisa 
mudou do início da greve para agora? Disse-
mos claramente que não daremos aumento. 
Primeiro, porque é ilegal. Existem leis que 
nos proíbem de dar. Mudou isso de 15 dias 
para cá?”, questionou.

SELFIES E BEIJOS
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinhei-

ro era só sorrisos na segunda-feira, durante 
solenidade que marcou a entrega de 360 ca-
sas do Residencial Nico Baracat I, na região 
do Oscar Cabral. Embora se mostre reticente 
em admitir uma eventual candidatura à ree-
leição, quem acompanhou o ato pode ver um 
clima de campanha eleitoral. Na solenidade, 
distribuiu abraços e beijos e posou para sel-
fies com os populares. Ao discursar, ele pre-
feriu descer do palco e falar em meio àqueles 
que aguardavam ansiosos pela entrega das 
chaves.

TROCA DE FARPAS
Os deputados Ulysses Moraes e Janaina 

Riva têm se estranhado em plenário, por meio 
da imprensa e nas redes sociais. Desde o iní-
cio do ano, ambos vêm trocando farpas. Re-
centemente, por conta da Verba Indenizató-
ria. Adjetivos como “demagogo” e “hipócrita” 
foram usados à época. Agora, as críticas são 
por conta da Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) envolvendo o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). Janaina sugeriu que o de-
putado tentou gerar “tumulto” ao comentar a 
emenda. Na semana passada, o parlamentar 
classificou a PEC como “escárnio”.

É bom ver que em alguns lugares e para algumas pessoas os efeitos do 
tempo são diferentes. Não que eu concorde, necessariamente, com o estilo de 
vida adotado nesses bares, exemplos utilizados no artigo de hoje, mas não 
deixa de ser interessante ver como as referências de “modernidade”, para tais 
pessoas, não têm “peso” algum.

É bom ver que em alguns lugares e para algumas 
pessoas os efeitos do tempo são diferentes. Não que 
eu concorde, necessariamente, com o estilo de vida 
adotado nesses bares, exemplos utilizados no artigo 
de hoje, mas não deixa de ser interessante ver como as 
referências de “modernidade”, para tais pessoas, não 
têm “peso” algum.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

LUIZA HELENA

A transparência não deve haver lo-
gomarca pessoal que acompanhe a 
inauguração ou a apresentação gráfica 
de uma obra ou serviço

Nossa constituição é luminosa e objetiva 
e a administração pública deve obediência 
a alguns princípios que norteiam as boas 
práticas daqueles que agem em nome do 
Estado. O agente público é apenas um ins-
trumento desta engrenagem, cujo principal 
dever é materializar as necessidades dos ci-
dadãos. Em contrapartida, os agentes rece-
bem remuneração, como qualquer trabalha-
dor, embora aqui haja uma diferença crucial: 
esta remuneração – muitas vezes bastante 
polpuda – é bancada com o nosso dinheiro, 
arrecadado através de taxas e de impostos. 
Você já imaginou o impacto no orçamento 
público de se manter um agente ineficiente, 
que presta um serviço de péssima qualida-
de, e ainda por cima utiliza a máquina públi-
ca para se promover?

Diante disso vamos refletir quais as coi-
sas que você certamente avalia em um as-
pirante a político na vitrine eleitoral é o que 
ele trará de retorno à cidade? Quais são suas 
habilidades e qual seu empenho em mudar a 
realidade do bairro, do distrito, da cidade, do 
estado ou mesmo da nação? A resposta a es-
tas perguntas é essencial para a sua decisão, 
para o seu voto.

Ponto a menos para aquele candidato 
que, enquanto ocupava o cargo, confundia 
“dar publicidade” com “fazer publicidade”. 
Dar publicidade a uma obra o serviço é mos-
trá-la à população, fazê-la entender o porquê 
da obra ou serviço e quais os benefícios que 
elas trarão a comunidade. Fazer publicidade 
ou autopromoção é querer tomar todo o cré-
dito pela realização da obra ou do serviço, 
que utiliza a máquina pública para propa-
ganda particular.

O princípio constitucional da impessoa-
lidade (art. 37 da Constituição Federal) veda 
que haja promoção pessoal de agentes públi-
cos por meio de quaisquer obras ou serviços. 
A transparência precisa ter caráter instru-

Crédito: Reprodução
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impulsionada por rancores ideológicos
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Recentemente, andando pela cidade, 
percebi a existência, entre imóveis novos 
e reformados, que buscam demostrar estar 
sempre atualizados, de algumas constru-
ções “paradas no tempo”. São casas e co-
mércios que estão ali quase que esquecidos 
pela evolução, mantendo ares e aparência 
de muitos anos 
atrás. Mas além 
da aparência, suas 
“rotinas” também 
pararam no tem-
po. É o caso, por 
exemplo, de dois 
bares, que ficam 
em trajetos que 
faço com frequ-
ência. Eles são aqueles bares que estão ali 
há muito, mas muito tempo, com a mesma 
fachada simples, escrito, basicamente, o 
nome acima da porta. Tudo é simples, nor-
malmente com piso vermelho. Um balcão 
de madeira, algumas prateleiras, mesinhas 
simples e, em alguns casos, uma mesa de 
sinuca. E esses estabelecimentos estão lá, 
firmes, fortes e com clientela. São pessoas, 
na esmagadora maioria homens, que de-
dicam parte do seu tempo à tomar alguma 
coisa alí (geralmente pinga ou cerveja). As 
opções são restritas e agradam especifica-
mente esse público.

Coisas para comer são ainda mais res-
tritas e, em alguns casos, inexistentes. 
Quem está ali não foi para comer, foi para 
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Governo comemora enfraquecimento da greve

Em uma semana, 50 escolas de 
MT desistem de manter greve
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nos últimos sete dias, 
boa parte das escolas esta-
duais de Mato Grosso que 
haviam aderido ao movi-
mento grevista do Sindicato 
dos Trabalhadores do Ensi-
no Público de Mato Grosso 
(Sintep-MT) desistiram to-
talmente ou em parte e re-
tornaram às atividades. Par-
te da categoria está em greve 
desde o dia 27 de maio.

Na segunda-feira (17), 
um levantamento feito pela 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seduc), apontou que o 
número de escolas paradas 
diminuiu consideravelmen-
te, passando das 406 para 
356 (46,41%). Por outro lado, 
as escolas que continuaram 
a funcionar normalmente 
passaram de 326 para 346 
(45,11%).

Também aumentou o 
número de unidades esco-
lares funcionando parcial-
mente, de 35 para 65 (8,47%).

O Governo acredita que 

a desmobilização é resultado 
da sensibilidade dos pro-
fessores, que conseguiram 
compreender a impossibili-
dade de o Estado conceder 
reajuste de 7,69% em razão 
da crise e dos impedimentos 
judiciais.

Outro fator determi-
nante, na avaliação do Es-
tado, foram três decisões 
judiciais seguidas que confir-
maram a legalidade da con-
duta do Governo.

Uma delas confirmou o 
dever do Estado de proceder 
ao corte de ponto dos grevis-
tas; a segunda determinou 
que o Sintep arque com as 
despesas adicionais do trans-
porte escolar; e a terceira 
proibiu o sindicato de impe-
dir que alunos e professores 
entrem nas escolas.

A GREVE
NA EDUCAÇÃO
A greve anunciada pelos 

professores da rede estadual 
pede melhorias na carreira 
e estrutura da Educação; o 
pagamento da Revisão Geral 

GREVE NA EDUCAÇÃO | Adesão caiu de 52,94% para 46,41%; Governo atendeu parte de reivindicações
Foto: Junior Silgueiro/SeducMt

Tribunal Regional Eleitoral deu 15 dias ao Partido da República 

PARA 2020

Janaína crê em 
aliança entre 
Mendes e Emanuel
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

No ano que vem acon-
tece as eleições municipais 
em todo o país, natural que 
as movimentações comecem 
desde agora. Na capital de 
Mato Grosso não seria dife-
rente. Depois de despistar 
durante meses, o atual pre-
feito de Cuiabá, Emanuel Pi-
nheiro (MDB), ganhou a aval 
da primeira-dama, Márcia 
Pinheiro, e acena com a re-
eleição.

No último fim de sema-
na, em conversa com a im-
prensa, a deputada estadual, 
Janaína Riva (MDB) declarou 
que Emanuel é o nome mais 
forte da sigla para disputar à 
eleição. A parlamentar decla-
rou que só depende do atual 
prefeito para ser o nome do 
partido na corrida pelo Palá-
cio Alencastro. “Um prefeito 
em um mandato, com uma 
prefeitura do tamanho de 
Cuiabá, com todo o trabalho 
já prestado, tem força. Sem 
dúvida, o nome mais for-
te do MDB continua sendo 
do Emanuel. Mas a decisão 
depende muito mais dele 

do que do partido. Ele tem 
a garantia do partido para 
candidatura e tem tempo su-
ficiente para construir uma 
reeleição, se resolver dispu-
tar”, afirmou.

Janaína já articula tam-
bém uma reaproximação en-
tre o atual prefeito e o gover-
nador Mauro Mendes (DEM). 
Ela defende que o Democra-
tas apoie o projeto de reelei-
ção de Emanuel, colocando 
no mesmo palanque, MDB 
e DEM. Ambos os partidos 
estiveram juntos nas eleições 
de 2018 ao governo do esta-
do, mas Mendes, na ocasião 
não teve o apoio público de 
Emanuel, agora a deputada 
busca refazer as pazes entre 
ambos.

“Eu acho que isso pode 
ser construído não direta-
mente com o governador, 
mas com o Democratas 
como um todo. “Essa difi-
culdade de relação, que é 
pública, é muito maior entre 
o governador Mauro Men-
des e o Emanuel do que en-
tre o DEM e o MDB, que na 
maioria dos municípios já 
são parceiros. Isso pode ser 
construído”, afirmou.

Foto: ednilSon AguiAr

Deputada acredita em parceria entre governador 
e prefeito de Cuiabá 

Foto: ASSeSSoriA/ter

DÍZIMO PARTIDÁRIO

TRE obriga PR a devolver
dinheiro de filiados

MAIS UMA BAIXA

Bolsonaro ameaça e Levy pede demissão

DA REPORTAGEM

A Justiça Eleitoral deu 15 
dias para o Partido da Repú-
blica pagar R$ 3.416.758,80. 
O valor é referente a uma 
condenação de 2014 pela co-
brança de um “dízimo parti-
dário” de servidores comis-
sionados do Poder Executivo 
Estadual e que foram indica-
dos para ocupar seus cargos 
pela própria sigla.

O despacho que deu o 
prazo para o pagamento foi 
assinado pela juíza federal 
do Tribunal Regional Elei-
toral de Mato Grosso (TRE-
-MT), Vanessa Curti Pere-
nha Gasques, e publicado 
pelo órgão. “Intimação do 
executado, na pessoa do seu 
representante, para promo-
verem o pagamento de R$ 
3.416.758,80 atualizado até a 
data do efetivo recolhimen-
to, no prazo de 15 dias, sob 
pena de não o fazendo, se-
rem acrescidos ao referido 
valor, multa de 10% e hono-
rários advocatícios de 10%”, 
diz trecho do despacho.

De acordo com infor-
mações da denúncia, a prá-

DA REPORTAGEM

Após saber pela im-
prensa que o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) teria colo-
cado sua cabeça “a prêmio”, 
o presidente do BNDES, Jo-
aquim Levy, se antecipou e 
em carta direcionada ao mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, pediu demissão de 
seu cargo.

“Solicitei ao ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, meu desligamento do 
BNDES. Minha expectativa 
é que ele aceda. Agradeço ao 
ministro o convite para ser-
vir ao país e desejo sucesso 

tica de cobrança de “dízimo 
partidário” teria vigorado no 
Governo Blairo Maggi, en-
tre os anos de 2005 e 2007, 
quando o ex-Chefe do Poder 
Executivo Estadual ainda es-
tava afiliado ao PPS. “A prá-
tica do dízimo partidário foi 
implantada no Governo Blai-
ro Maggi em prol do seu en-
tão partido, o PPS, nos anos 
de 2005, 2006 e 2007; que o 
método ilegal teve continui-
dade no ano de 2008, desta 
vez em prol do Partido da 
República de Mato Grosso”, 
diz trecho da denúncia.

A denúncia revela que 
os valores eram creditados 
na conta corrente do PR 
com a denominação “crédito 
convênio”, e que os recursos 
eram depositados no início 
de cada mês, coincidindo 
com os salários dos servido-
res indicados pelo Partido. 
“A imensa maioria das recei-
tas obtidas com o tal ‘crédito 
convênio’ foram provenien-
tes de débitos automáticos 
efetuados no início de cada 
mês do ano de 2008, especi-
ficamente nas datas em que 
ocorria o pagamento do sa-

nas reformas. Agradeço tam-
bém, por oportuno, a lealda-
de, dedicação e determina-
ção da minha diretoria”.

Desde que recebeu o 
convite do ministro Paulo 
Guedes para integrar o go-
verno Bolsonaro, Levy e o 
presidente da República não 
falavam a mesma língua. A 
gota d’agua para o ataque 
público de Bolsonaro ao 
presidente do BNDES se deu 
quando Levy escolheu Mar-
cos Barbosa Pinto para com-
por a diretoria de Mercado 
de Capitais do órgão, que é 
responsável pelos investi-
mentos do BNDESPar, braço 

lário do funcionalismo pú-
blico estadual”, relata a de-
núncia. O processo também 
informa que apenas no ano 
de 2008 o PR recebeu cerca 
de R$ 1.650.171,21 apenas de 
recursos que tinham origem 

no pagamento do “dízimo 
partidário”. O esquema já era 
operacionalizado em nível 
institucional no estado, ten-
do em vista que os descontos 
eram “mensais e automáti-
cos”

Anual (RGA) aos servidores; 
o cumprimento da Lei que 
prevê o dobro do poder de 
compra para a categoria da 
Educação até 2023; e ainda 
o fim do escalonamento sa-
larial.

Boa parte das reivindi-
cações feitas pelos profissio-
nais foi atendida, a exemplo 
do pagamento de 1/3 de fé-
rias aos professores contra-
tados, que até então nunca 
havia sido pago pelo Estado, 
e do atendimento do reque-
rimento no que tange a libe-
ração de licença-prêmio e 
licença-qualificação que de-
mande substituição

O Estado ainda concor-
dou em analisar o número 
de alunos para, depois dis-
so, verificar a possibilidade 
de nomeação do cadastro 
de reserva. Outra demanda 
atendida foi o compromisso 
de reorganizar as contas da 
Educação, para que se pos-
sa retomar os investimentos 
em infraestrutura, focando 
nas escolas que se encon-
tram em piores condições.

de participações acionárias 
do banco de fomento, que 
administra carteira superior 
a R$ 100 bilhões.

A irritação de Bolsona-
ro ao nome de Barbosa se 
deu ao fato do diretor ser um 
petista declarado. “Ninguém 
fala em abrir a caixa-preta 
e ainda nomeia um petista. 
Então, fica clara a compreen-
são da irritação do presiden-
te. O grande problema é que 
Levy não resolveu o passado 
nem encaminhou uma solu-
ção para o futuro. É natural 
Bolsonaro se sentir ‘agredi-
do’, “é natural quando o pre-
sidente do BNDES coloca na 

diretoria do banco nomes 
ligados ao PT”, disse Guedes.

Com a demissão de 
Lecy do BNDES, em pouco 
mais de seis meses de gover-
no, o Governo Bolsonaro já 
totaliza 22 demissões entre 
primeiro e segundo escalão. 
Além de Joaquim Levy do 
BNDES, três ministros tam-
bém foram exonerados. O 
mais recente, Carlos Alberto 
dos Santos Cruz, da Secreta-
ria de Governo. Além dele, 
deixaram os cargos o titular 
da pasta de Educação, Ricar-
do Vélez Rodrigues, e Gusta-
vo Bebianno, da Secretaria-
-Geral.
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CHARGE DO DIA

Maísa: “Meu pai diz que não 
posso dormir com o namorado”
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Ana Paula Padrão é 
bloqueada por curtir 
demais no Instagram 
e reclama

Ana Paula Padrão foi ao Instagram recla-
mar… da própria rede social. A apresentadora 
do MasterChef desabafou depois que foi im-
pedida de curtir após usar demais a função. 
“Quis reconhecer todos aqueles que me envia-
ram bons sentimentos pela morte do papai, 
mas parece que o Insta achou que eu fui longe 
demais”, escreveu. “Curiosos tempos esses 
em que agradecer um gesto de solidarieda-
de é motivo de desconfiança… ainda bem que 
papai, aquele gentleman, não está mais aqui 
para ver!” Ana Paula falou sobre a morte do 
pai no último dia 10, ao publicar uma foto an-
tiga dela, ainda criança, com ele. Na quinta-
-feira 13, publicou outra foto com o pai. Em seu 
desabafo, a jornalista deixou algumas hashta-
gs mostrando sua irritação com a rede social, 
como “shame on you, Instagram” (que vergo-
nha, Instagram, em tradução livre), “vontade 
de largar tudo”, “redes boçais” e “idiotas no 
poder”.

TV  e Entretenimento

O ‘Conexão Repórter’, do SBT, des-
sa segunda-feira (17) abordou a car-
reira da jovem apresentadora Maísa, 
de 17 anos, com 14 sendo dedicados à 
televisão. No programa, Maísa conta 
como foi crescer diante das câme-
ras e também como fez para lidar 
com a fama nesse período.  “Eu tive 
uma infância muito feliz. Todo mun-
do fala que eu perdi a infância, mas 
não acredito nisso, ganhei a infância 
mais original que eu poderia ter. As 
pessoas não perguntam, elas afir-
mam que perdi, não procuram saber 
minha opinião. Sempre tentei di-
zer para as pessoas que estava tudo 
bem. Na escola tinha muitos amigos, 
no SBT trazia minhas maletas de bo-
neca, brincava trabalhando”, contou.

Além disso, Maísa, que atualmen-
te apresenta o ‘Programa da Maísa’, 
ressaltou também a importância 
dos pais na sua criação. “Sempre fui 
muito exposta por causa da TV, mas 
minha vida pessoal sempre foi mui-
to protegida pelos meus pais. Eles 
controlavam para que eu não tivesse 
tudo, e eu agradeço por isso. Não sei 
como teria crescido tendo tudo nas 
mãos”, afirmou.

O programa, porém, não falou 
apenas sobre a carreira de Maísa na 
TV. Ele abordou também o namoro 
da jovem com Nicholas Arashiro. A 
apresentadora conta como eles se 
conheceram, sobre o pai “meio cha-
to” e sexo.

“A gente se conheceu por amigos em 
comum, redes sociais. Passamos um ano 
sendo super amigos, só fomos namorar 
depois. Estamos juntos há 1 ano e 6 [me-
ses]”, contou, detalhando como é a rela-
ção, sob supervisão dos pais.

“Eu vou para a casa dele, ele na minha, 
as famílias veem com bons olhos. Às ve-

zes meu pai é meio chato, diz ‘você não 
pode dormir com seu namorado’. A mi-
nha mãe sabe mais conversar. Meus pais 
se preocupam bastante, mas sou muito 
responsável”, garante. “Vai acontecer na 
hora certa?”, questionou Roberto Cabrini, 
sobre sexo. “Sim, exato”, respondeu Maí-
sa.



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. 

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

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br
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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

ZANATA SCABURI & SCABURI LTDA – CNPJ: 
15.708.585/0001-76, localizado na Rua São José, N° 1174 
– Bairro: Industrial 1° Etapa do município de SORRISO-
-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, as Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Comércio varejista de 
materiais de construção não especifi cados anteriormente; 
Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio ataca-
dista de madeira e produtos derivados; não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

ANTONIO GOMES MORAES 78295807153 – CNPJ: 
28.173.950/0001-37, localizado na Av. Tancredo Neves, 
N° 1803 – Bairro: Bela Vista do município de SORRISO-
-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Alteração da razão social, com ramo de Atividade: 
Serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos 
automotores; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

DALTON CANZIAN - ME – CNPJ: 02.012.824/0001-07, lo-
calizado na Rua dos Buritis antiga Rua 13, Esq. Rua dos 
Lírios antiga Rua 08, S/N, Bairro: Distrito de Boa Esperança 
do município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Comércio varejista de materiais de construção não especi-
fi cados anteriormente; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – 
Tel: (066) - 99612-7413.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: a aquisição de equipamentos, ferramentas e materiais de 

informática, para atender às necessidades da Prefeitura de Nova Mutum. 

Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 03 de julho de 2019. 

Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, 

N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 

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

Nova Mutum – MT, 18 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 023/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de obra para 

ampliação do estádio municipal de futebol de campo, visando a 

construção de vestiários, arquibancadas, cabine de imprensa e muro 

no entorno do campo, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. 

Data de Abertura: 05 de julho de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: 

Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

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, 18 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregão Presencial N º 060/2019 - O Município de Nova Mutum, torna 

público que houve alterações no edital, onde se lê: 35/1050, deve se 

ler: 35/1250. Nova Mutum/MT, 18 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

SAAE DE IPIRANGA DO NORTE - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público que realizará no dia 08/07/2019, às 07:30h, 
na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Girassóis, n.º 387, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços 
para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada 
(laboratório) para a execução de serviços de analises físico- químicas, 
microbiológicas e agrotóxicas em amostras de água”, conforme planilha 
de especificação e quantitativos constante no Edital. A presente licitação 
é para participação exclusiva de Micro e Pequenas Empresas. 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, portal de 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.
Ipiranga do Norte-MT, 18 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do 
procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 
014/2019, JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e 
consequente contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO 
(PORANGA), CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. O julgamento do presente certame será às 
08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 09 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 à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”. 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
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados a retificação do edital de 
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO 
(PORANGA), CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. 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
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 012/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Licitação, torna público o resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS, DE 
SORRISO/MT., CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS 
E DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa 
THAIS SALTON GNOATO EPP, CNPJ N.º 17.254.689/0001-83, com 
propostas de preços LOTE I com valor R$ 969.209,16; LOTE II com 
valor R$ 1.051.956,43; e LOTE III com valor R$ 516.346,91.

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT., TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE DOSES DE SÊMEN BOVINO, NITROGÊNIO LÍQUIDO E 
OXIGÊNIO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SORRISO/MT”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS”, 
CONFORME A SEGUIR: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA, CNPJ 
Nº 00.771.945/0001-07, ITENS VENCEDORA: 86547 – R$ 25,00; 
107689 – R$ 25,67; 829238 – R$ 15,50 - VALOR TOTAL R$ 6.583,50; 
A U S T R A L I A A G R O N E G Ó C I O S  E I R E L I  M E ,  C N P J  N º 
05.140.076/0001-36, ITEM VENCEDORA: 107686 – R$ 17,50 - 
VALOR TOTAL R$ 8.750,00; GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA, CNPJ 
Nº 07.504.171/0001-05, ITENS VENCEDORA: 107690 – R$ 80,00; 
107691 – R$ 80,00; 829253 – R$ 2.700,00; VALOR TOTAL R$ 
17.400,00;  OXIGENIO NORTAO EIRELI  EPP,  CNPJ Nº 
01.920.296/0001-21, ITENS VENCEDORA: 3264 – R$ 498,00; 4789 – 
R$ 50,00; 104808 – R$ 88,00; 104809 - R$ 133,00; 104810 – R$ 
254,00; 829239 – R$ 350,00; 829245 – R$ 245,00; 829283 – R$ 21,00 
VALOR TOTAL R$ 282.786,00 - VALOR GERAL R$ 315.519,50.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade 
do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO 
SOCIAL - PTS E DO PDST- PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
SÓCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MARIO RAITER”. A realizar-
se-á no dia 01 DE JULHO DE 2019, às 10:00 horas (Horário da Cidade 
de Sorriso – MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso – MT. 
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 Permanente de Licitação

JULGAMENTO DE RECURSO
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019
Empresas que apresentaram Recursos: E.C.P. SOLUÇÕES EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E 
PRODUTIVAS EIRELI – ME, CNPJ Nº 10.726.497/0001-83. Empresas 
que apresentaram Contrarrazões: V F BEREGULA, CNPJ Nº 
11.180.588/0001-29. FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA ME, CNPJ Nº 
18.894.302/0001-16. DA DECISÃO Ante ao exposto, forte em todas as 
argumentações supra, DECIDIMOS: CONHECER o recurso interposto 
pela empresa E.C.P. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI – ME, bem como, as 
contrarrazões de recurso interpostas pelas empresas V F BEREGULA 
e FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA ME, por serem todas tempestivas; 
NO MÉRITO, a fim de, garantir os princípios norteadores da 
administração pública, em especial o da legalidade, JULGA-SE pela 
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos recursais mantendo a HABILITAÇÃO 
das empresas V F BEREGULA e FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA 
ME, tendo em vista que, ambas cumpriram as regas previamente 
estabelecidas no instrumento convocatório; Publique-se, Registre-se e 
Intime-se.

Ari Genésio Lafin - Prefeito Municipal
Marisete M. Barbieri

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

AVISO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA/ MT, VEM A PÚBLICO SOLICITAR A 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE SEMA, O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM RUAS 
E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE TABAPORA/MT, ATRAVÉS DO PROTOCOLO N 
350226/2018. 
TABAPORA., 18 DE JUNHO DE 2019 

SIRINEU MOLETA 
PREFEITO MUNICIPAL DE TABAPORA 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 004/2019 

CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGIAS DE CATARATA E CONSULTAS 

OFTALMOLOGICAS 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento 
de CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGIAS DE CATARATA E CONSULTAS 
OFTALMOLOGICAS, para credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de 
serviços como procedimentos e atividades correlatas, conforme descrição detalhada 
constante da Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada Pública. - PERÍODO E 
LOCAL: De 01 de julho de 2019 a 01 de julho de 2020, na Sede Administrativa do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Travessa 
Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro Alvorada em Peixoto de Azevedo-MT. - AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada Pública, sem 
quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 
11h, pelo telefone (066) 3575 - 2489 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: 
www.cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo-MT, 17 de junho de 2019. 
Vivian Lucas Cassiano 

Presidente - CPL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 
(CNPJ - 026.792.580/0001-90) no valor global de R$ 3.823,50 (Três Mil e Oitocentos e Vinte 
e Três Reais e Cinqüenta Centavos), CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME, (CNPJ - 
023.141.314/0001-00) no valor global de R$ 10.212,38 (Dez Mil e Duzentos e Doze Reais 
e Trinta e Oito Centavos), J D DE ANDRADE DROGARIA, (CNPJ - 018.175.769/0001-06) 
no valor global de R$ 9.864,90 (Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa 
Centavos), MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, (CNPJ - 
014.234.142/0001-28) no valor global de R$ 821,00 (Oitocentos e Vinte e Um Reais), e MIX 
COMERCIO LTDA - ME (CNPJ - 002.921.711/0001-24) no valor de R$ 1.587,60 (Hum Mil 
e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos). Tudo com fundamento no artigo 
24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto o fornecimento emergencial de 
medicamentos e insumos hospitalares para atender o Hospital Regional de Peixoto de 
Azevedo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de Junho de 2019. 
Mauricio Ferreira de Souza 

Presidente CISRVP 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO 

 DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019 – SRP 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que PRORROGA a 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADORES SOCIAIS, FACILITADORES DE OFICINAS DE 
CONVIVIO E OFICINAS DE PETI, ATUANDO NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E 
INDIVIDUOS DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO NOS 
SCFVs E NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 01 DE JULHO DE 
2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do 
Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital 
RETIFICADO poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de 
segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda 
de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 18 de Junho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 003/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de 
Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade TOMADA DE 
PREÇOS 003/2019, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMADO 
SINTÉTICO, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO, CONVÊNIO 853857/2017 MINISTÉRIO DO 
ESPORTE-CEF/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. Que será realizada às 08h00min do dia 04 
de Julho de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12h às 18h ou pelo 
fone (66) 3575-5100. Os impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante 
comprovação de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima 
ou baixado gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  

Peixoto de Azevedo, 18 de Junho de 2019. 
NATALIA FERNANDES DA SILVA 

Presidente da CPL 
 

 
 
    
 
 
 

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.

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  



Ex-Bayern, Rafinha se apresenta ao Flamengo na próxima segunda 

Paulo Roberto Alves Junior, árbitro da partida, prestou depoimento 
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Erros do ano passado servem de
aprendizado pós-Copa América
DA REPORTAGEM

Em um calendário tão 
apertado quanto o do fute-
bol brasileiro, a intertempo-
rada de um mês, geralmente, 
é bem-vinda. Tempo para 
descansar, recuperar jogado-
res e fazer ajustes necessá-
rios no elenco e no time para 
o semestre decisivo da tem-
porada. Mas nem sempre 
tudo corre como planejado. 
No Flamengo, por exemplo, 
ficam as lições de 2018.

No ano passado o Fla-
mengo foi para a intertem-
porada, em virtude da Copa 
do Mundo, em situação até 
mais confortável do que a 
atual. Assim como hoje, o 
time estava classificado para 
as oitavas da Libertadores e 
para as quartas da Copa do 
Brasil.

No Brasileirão, nadava 
de braçada. Liderava com 
quatro pontos de vantagem 
para o Atlético-MG e oito 
para o Palmeiras, que veio 
a ser campeão. Após a pausa 
de um mês para o Mundial 
da Rússia, no entanto, tudo 
desandou.

O Flamengo caiu para o 
Cruzeiro na Libertadores. Na 
Copa do Brasil, passou pelo 
Grêmio, mas foi eliminado 
pelo Corinthians na semi-
final. No Brasileiro, ladeira 
abaixo. O time perdeu a li-
derança, chegou a passar al-
gumas rodadas fora do G-4, 
recuperou-se no fim do ano 

sob o comando de Dorival 
Júnior, mas não foi o sufi-
ciente para alcançar o Pal-
meiras.

JANELA
A janela de inverno 

no ano passado causou da-
nos. O principal foi a saída 
de Vinicius Junior. O Real 
Madrid exigiu o atacante, e 
o Flamengo ficou de mãos 
atadas e sem um de seus 
protagonistas na temporada. 
Como já havia perdido Ever-
ton para o São Paulo poucos 
meses antes, o Rubro-Negro 
teve apenas Marlos Moreno 
pela esquerda do ataque du-
rante certo período da tem-
porada. Jonas foi outro a ir 
embora, negociado com o 
Al-Ittihad. Com contrato até 
o início de agosto, Guerrero 
ainda fez mais quatro jogos 
após a Copa e foi para o In-
ter.

ATUAL
CENÁRIO
O Flamengo está mais 

preparado para enfrentar a 
janela. Com contratos longos 
e multas robustas, o clube 
não tem a intenção de nego-
ciar jogadores importantes, 
a não ser por propostas real-
mente vantajosas.

Xodó da torcida, 
Cuéllar manifestou interes-
se em jogar na Europa. Com 
multa de € 70 milhões e con-
trato até 2022, a diretoria vai 
conversar com o colombiano 

FLAMENGO | Em 2018, time desandou após Mundial da Rússia e ficou sem títulos
Foto: ReuteRs

Foto: Divulgação

COPA FEMININA

Com gol de Marta, Brasil vence
a Itália e avança às oitavas

SUB-17

Sinop sedia Taça Mato Grosso
de Futsal a partir de quinta

PALMEIRAS VENCEU

STJD rejeita 
anulação do jogo

Foto: BeRnaDett szaBo

De pênalti, Marta marcou o gol e se tornou maior artilheira da história das Copas 

Além do título, vaga para nacional estará em jogo 

DA REPORTAGEM

O Ajax discute a possi-
bilA seleção vai para as oi-
tavas de final! O Brasil ven-
ceu a Itália por 1 a 0, nesta 
terça-feira (18), no Stade du 
Hainaut, em Valenciennes, 
em jogo válido pela terceira 
rodada da Copa do Mundo 
Feminina, e garantiu a clas-
sificação à fase final da com-
petição.

Apesar da vitória diante 
das líderes, a equipe brasilei-
ra termina na 3ª colocação 
do Grupo C, posição que, 
com os seis pontos do time 
de Vadão, já garante a vaga 
na fase seguinte. No outro 
jogo do grupo, a Austrália 
bateu a Jamaica por 4 a 1 em 
Grenoble, se confirmando 
nas oitavas. Com os resulta-
dos da chave, Brasil, Itália e 
Austrália garantem suas va-
gas na próxima fase.

Os 45 minutos iniciais 
tiveram poucas chances cla-
ras de gol para os dois lados. 
A Itália levou perigo primei-
ro, quando aos quatro minu-
tos, Bonansea avançou pela 
esquerda, levou para o meio 
e chutou no canto, mas Bár-
bara se esticou e espalmou. 
Aos 16, o Brasil respondeu 
com Debinha, que recebeu 
cruzamento pela direita e 
acertou um lindo chute de 
letra, obrigando a goleira 
Giuliani a fazer ótima defesa. 
As italianas voltaram a assus-
tar aos 23, quando Cernoia 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sinop sedia entre quin-
ta (20) e domingo (23) a Taça 
Mato Grosso de Futsal sub-
17. A competição oficial de-
fine os representantes nos 
naipes masculino e femini-
no que defenderão o estado 
na fase nacional. Ao todo, 34 
equipes (24 masculinas e 10 
femininas), das mais diversas 
cidades, marcarão presença 
no evento. A realização é da 
Federação Mato-grossense 
de Futsal, com apoio da Ge-

DA REPORTAGEM

O Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) 
decidiu de forma unânime 
nesta terça-feira pela manu-
tenção da vitória do Palmei-
ras sobre o Botafogo, por 1 a 
0, em partida da sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
em Brasília.

Todos os nove votos 
foram contrários à anula-
ção: Decio Neuhaus (relator), 
Otávio Noronha (vice-pre-
sidente do STJD), Ronaldo 
Piacente (vice-presidente 
administrativo), João Bos-
co Luz (auditor), José Perdiz 
(auditor), Mauro Marcelo de 
Lima e Silva (auditor), Arlete 
Mesquita (auditora), Antônio 
Vanderler (auditor) e Paulo 
César Salomão Filho (presi-
dente do STJD).

Os três pontos, portan-
to, voltam a ser computados 
para o Palmeiras na tabela 
de classificação: em vez de 
22 pontos, o time paulista 
passa a contar com 25 pon-
tos em nove rodadas. Como 
o julgamento foi realizado 
pelo Pleno, última instância 
no Brasil, eventual recurso 
só poderá ser interposto no 
Tribunal Arbitral do Esporte 
(TAS), com sede na Suíça.

“Isso (possível recurso) 
vai ser conversado interna-
mente, mas é evidente que o 
resultado não era o esperado 
pelo Botafogo, que tem plena 
convicção de que houve erro 
de direito e que seria o caso, 
sim, de uma anulação de par-
tida. Respeitamos o resultado 
do Tribunal e discutiremos 
internamente”, disse o ad-

chutou cruzado e a bola pas-
sou ao lado da trave. Cinco 
minutos depois, Girelli rece-
beu no meio da área, deixou 
a marcação para trás e estu-
fou as redes, mas a arbitra-
gem marcou impedimento 
e anulou o impedimento da 
camisa 10.

Aos 39, Bárbara vol-
tou a trabalhar: sozinha na 
área, Bonansea recebeu cru-
zamento e finalizou de pri-
meira, mas a goleira brasi-
leira fez grande defesa. Foi 
a última chance clara de gol 
do primeiro tempo. Aos seis 

rência de Esportes de Sinop.
De acordo com a or-

ganização, a abertura oficial 
está programada para as 
17h30 de amanhã, no Giná-
sio José Carlos Pasa. Em se-
guida, às 19h10, a bola pesa-
da vai rolar dentro de quadra 
no Pasinha e em outros três 
pontos do município, si-
multaneamente: ginásio São 
Cristóvão, Benedito Santia-
go (feminino) e Boa Espe-
rança. Os jogos serão reali-
zados quinta, sexta, sábado 
e domingo. No último dia, a 
grande final.

vogado do Botafogo, Anibal 
Rouxinol.

“A respeito do resulta-
do, o Palmeiras tem muita 
consciência do trabalho que 
faz. O departamento jurídico 
trabalha sempre muito forte. 
A gente esperava nada menos 
do que a improcedência e a 
manutenção do resultado de 
campo”, avaliou André Sica, 
executivo jurídico do Pal-
meiras.

O CASO
O Palmeiras venceu 

o Botafogo por 1 a 0, em 25 
de maio, em Brasília. O gol 
foi marcado pelo zagueiro 
Gustavo Gómez aos 16 mi-
nutos do segundo tempo, 
em pênalti assinalado após 
revisão em vídeo. A princí-
pio, o árbitro Paulo Roberto 
Alves Junior havia entendido 
que Deyverson, do Palmei-
ras, tinha simulado uma falta 
dentro da área. Mas, ao rever 
a jogada, apontou falta do 
zagueiro botafoguense Ga-
briel e retirou cartão amarelo 
dado ao atacante.

Procurador do STJD 
fala sobre o pedido do Bota-
fogo de anulação da partida 
contra o Palmeiras O Botafo-
go, então, entrou com pedido 
para impugnação do jogo por 
entender, com base na regra 
5 da FIFA e no protocolo 8.12 
do VAR, que a decisão foi re-
vista com a partida já reini-
ciada em tiro livre indireto.

Daí até a apreciação do 
caso pelo STJD, nesta terça-
-feira, os três pontos con-
quistados na partida foram 
momentaneamente retira-
dos do Palmeiras na tabela de 
classificação.

minutos do segundo tempo, 
o Brasil teve uma boa chan-
ce para marcar. Em falta pela 
entrada da área, Andressinha 
chutou colocado e mandou 
no travessão. As brasileiras 
levaram perigo de novo aos 
dez minutos, quando a bola 
foi alçada à área da Itália e 
Kathellen completou de ca-
beça, mandando ao lado da 
trave de Giuliani. Com 19 
minutos, a seleção brasileira 
quase marcou novamente. 
Bia Zaneratto recebeu cru-
zamento por baixo e desviou 
com classe, mas a bola foi 

para a fora. Cinco minutos 
depois, Debinha recebeu óti-
mo passe de Marta e chutou 
de primeira, mas Giuliani 
defendeu com segurança. 
Aos 26, o Brasil ganhou pê-
nalti após arrancada de De-
binha, que invadiu a área e 
foi derrubada por Linari. Na 
cobrança, Marta bateu no 
canto, deslocou a goleira e 
abriu o placar. Aos 39, Ber-
gamaschi recebeu a bola na 
grande área e finalizou fraco. 
Após dividida com Monica, a 
atleta italiana pediu pênalti, 
mas a árbitra mandou seguir.

após a Copa América, mas 
está em situação confortável. 
Até porque, até o momento, 
nesta janela, nenhuma oferta 
oficial chegou pelo volante. 
Hoje a ideia é se reforçar e 
não vender titulares.

REPOSIÇÃO
E REFORÇOS
No ano passado, o Fla-

mengo repôs as perdas. O 
problema foi a lentidão, 
além de tiros pouco cer-
teiros. Durante a parada, o 
clube contratou Uribe para 
a posição de Guerrero, mas 
o colombiano demorou a se 
adaptar, não encantou e foi 
negociado com o Santos no 
mês passado.

Contratação mais ba-
dalada, Vitinho estreou so-
mente em agosto e também 
teve problema de adapta-
ção. A demora para repor a 
saída de Vinicius Junior tal-
vez tenha sido o maior erro 
de planejamento, uma vez 
que o clube sabia há meses 
que ficaria sem o atacante e 
sem Everton após a Copa do 
Mundo. Piris da Motta tam-
bém chegou em agosto para 
a vaga deixada por Jonas.

Por ora, o Flamengo 
não busca peças de repo-
sição, mas quer se reforçar 
e planeja ser agressivo no 
mercado. Rafinha foi contra-
to para ser o dono da lateral-
-direita, posição que sofre 
críticas há anos no clube. Ele 
se apresenta na próxima se-

gunda (24).

MARATONA - Foram 
13 jogos por três competi-
ções em 42 dias. Após a Copa 

da Rússia, o Flamengo estu-
fou o peito, encarou de fren-
te Brasileirão, Libertadores e 
Copa do Brasil com os titu-
lares e... se deu mal. Embora 

não haja dados que compro-
vem, o time parecia desgas-
tado, sem intensidade e sem 
foco em jogos importantes. 
Acabou ficando sem títulos.

                           Foto: Divulgação
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Duas aves foram resgatadas, uma em Alta Floresta e outra em Colíder 

Araras-canindé são resgatadas
e estão internadas em Sinop
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Duas araras-canindé fo-
ram resgatadas, uma em Alta 
Floresta e a outra em Colí-
der, e logo depois encami-
nhadas ao Hospital Veteriná-
rio da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), em 
Sinop. As aves passaram por 
radiografia na última segun-
da-feira (17) e continuam em 
tratamento.

De acordo com a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema), a primeira arara res-
gatada foi em Alta Floresta. 
O animal se chocou na fiação 
da rede elétrica e caiu em 
uma casa. A outra foi resgata-
da em Colíder também pela 
equipe do núcleo regional da 
Sema em Alta Floresta após 
ter batido em um caminhão 
e caído na pista.

Segundo a Sema, os ani-
mais foram resgatados após 
denúncia de moradores. A 
equipe da secretaria foi até 
o local e fez o resgate dos 
animais, que foram encami-
nhados para o hospital vete-
rinário.

No hospital, as araras vão 
passar por exames e prosse-
guirem com tratamento ade-

quado, como a ambientação 
e conduta terapêutica. Os 
profissionais do hospital vão 
estudar qual o destino das 
araras após a recuperação. 
O intuito é que possam ser 
soltas novamente a natureza 
para viver no habitat natural.

ESPÉCIE
A arara-canindé também 

é conhecida como arara-
-de-barriga-amarela, arari, 
arara-amarela, arara-azul-e-
-amarela, araraí e canindé, é 
uma das mais conhecidas re-
presentantes do gênero Ara, 
sendo uma das espécies em-
blemáticas do cerrado brasi-
leiro e importante para mui-
tas comunidades indígenas. 
Apresenta cauda longa, tons 
azuis no dorso e amarelo 
dourado da face até a cauda.

A ave se desloca por gran-
des distâncias durante o dia 
e, em certos períodos do 
ano, migra em busca de co-
mida. Alimenta-se de frutas, 
sementes e nozes. Elas cons-
troem os ninhos geralmente 
entre dezembro e maio e em 
troncos de palmeiras mortas. 
Essas aves habitam o interior 
e bordas de florestas altas 
desde a Amazônia até o Pa-
raná.

NORTÃO | Uma se chocou em uma rede elétrica, enquanto a outra bateu em um caminhão
Foto: Sema-mt/montagem

Foto: Divulgação

Foto: aScom

Foto: arte/montagem.

REGIÃO METROPOLITANA

Comércio pode abrir as portas
no feriado de Corpus Christi

CONTROLE

Começa nesta semana castração
de cães e gatos em Lucas

RONDONÓPOLIS

Ex-policial é morto 
a tirosao chegar 
em casa de moto

É preciso respeitar legislação, mas portas podem ser abertas

No primeiro projeto, devem ser castrados 500 animais 

Vítima (destaque) chegou a bater em um carro que estava 
estacionado 

DA REPORTAGEM

O comércio deve fun-
cionar normalmente no fe-
riado nacional de Corpus 
Christi, nesta quinta-feira 
(20). Segundo a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
válida para Cuiabá e Várzea 
Grande, o trabalho nos fe-
riados é autorizado, ficando 
a critério do comerciante 
abrir ou não as portas.

“É facultativo aos co-
merciantes abrir as lojas des-
de que sejam seguidas as leis 
trabalhistas, portanto, aque-
les que optarem em atender 
os consumidores terão que 
pagar em dobro o dia tra-
balhado aos seus funcioná-
rios, incluída as comissões 
de vendas que serão calcu-
ladas pela média mensal e o 
seu pagamento se dará junto 
com o fechamento da folha 
de pagamento do corrente 
mês em que se trabalhou no 
feriado”, explicou o superin-
tendente da CDL Cuiabá, Fá-
bio Granja.

Já os shoppings da Ca-
pital e de VG estarão com 
o mesmo horário de fun-
cionamento dos domingos, 
das 14h às 20h. As praças de 
alimentação abrirão a partir 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
e Vigilância Sanitária de Lu-
cas do Rio Verde inicia nesta 
semana as ações do proje-
to para castração animal. O 
objetivo é fazer o controle 
populacional e de zoonoses 
com a realização de cirurgias 
de esterilização de cães e ga-
tos fêmeas (ovário salpingo 
histerectomia) na zona ur-
bana.

“A castração é um pro-
cedimento que nos trará 
resultados a médio e longo 
prazos e que é de suma im-
portância para o controle 
de doenças e também para 
o controle populacional dos 
animais. Neste momento, 
faremos as cirurgias apenas 
em fêmeas, seguindo orien-
tação científica que aponta 
controle mais efetivo quan-
do a castração é em fêmeas. 

DA REPORTAGEM

Um ex-policial militar 
foi assassinado a tiros na noi-
te de segunda-feira (17) em 
Rondonópolis. A Polícia Civil 
investiga a morte de Ander-
son Alves de Souza, 34 anos. 
Ele foi morto a tiros no Bair-
ro Jardim Brasília.

De acordo com teste-
munhas, Souza chegava em 
casa de moto quando foi 

surpreendido por homens 
em uma outra moto. Foram 
ouvidos pelos menos cinco 
disparos. A vítima chegou a 
bater em um carro que esta-
va estacionado e morreu na 
hora. 

Ainda não se sabe o que 
motivou o crime. O ex-PM 
chegou a ser policial, mas foi 
expulso do quadro por indis-
ciplina. A polícia ainda pro-
cura pelos suspeitos.

das 11h.
Já as agências bancá-

rias não vão abrir no feriado. 
Outros serviços essenciais 
como saúde, coleta de lixo, 
manutenção e distribuição 
de água, Defesa Civil, loca-
lização do gerenciamento 
urbano, fiscalização e orien-
tação do trânsito funcionam 

Mas, além disso, nós orien-
tamos para que cada animal 
seja bem cuidado por seus 
donos e para que estes te-
nham uma posse conscien-
te”, explicou o secretário Ra-
fael Bespalez.

De acordo com a pasta, 
para ser beneficiado com a 
castração gratuita é necessá-
rio fazer um credenciamen-
to na Vigilância Sanitária, 
que por sua vez irá analisar 
os documentos apresenta-
dos e fará avaliação dos ani-
mais.

Poderão ser beneficia-
dos os animais pertencentes 
às famílias de baixa renda 
e animais albergados nas 
ONGs cadastradas através 
de Edital de Chamamento 
(Alpatas e Ampara).

 “De posse dos docu-
mentos pessoais e de com-
provação de baixa renda, 
os proprietários de animais 
podem procurar a Vigilância 

normalmente no feriado.
Os únicos feriados em 

que o comércio fica desauto-
rizado a abrir são Ano Novo, 
Dia do Trabalhador, Dia de 
Finados, Natal e Sexta-Feira 
Santa. Esse ano, de acordo 
com a CCT, as empresas de-
verão colocar nos seus res-
pectivos quadros de aviso o 

Sanitária para o credencia-
mento. Também é preciso 
apresentar a carteira de vaci-
nação do animal. As fêmeas 
que serão castradas têm que 
ter um bom estado nutricio-

seguinte aviso: “Não haverá 
expediente normal nos fe-
riados civis e religiosos não 
autorizados por Lei Munici-
pal (1º de janeiro; Sexta-feira 
Santa; 1º de Maio (dia do 
trabalho); 02 de novembro 
(dia de finados) e 25 de de-
zembro (Natal)”, sob pena de 
violação da presente CCT.

nal e imunológico e será fei-
ta uma avaliação pelo nosso 
setor para autorizar o proce-
dimento”, pontuou Bespa-
lez. Mais informações pelo 
telefone (65) 3548-2507.
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Dupla é formada pelos jornalistas Fabinho Mezzacasa e Luciano Vendrame 

Jornalistas transformam personagens
do humor em produto nacional em MT
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Após trocar as notícias e 
as redações pela comédia 
e o palco, a agenda de Lu-
ciano Vendrame e Fabinho 
Mezzacasa (Tchó e Béppi) é 
ocupada com shows no Cen-
tro-Oeste, Sul e Nordeste 
do Brasil. Uma história que 
completa 14 anos neste mês 
de junho.

Quando decidiram pedir 
demissão da TVCA (Globo 
MT), os jornalistas Luciano 
Vendrame e Fabiano Me-
zzacasa deram um susto nas 
famílias. Costumam dizer 
que largar o emprego com 
carteira assinada para se 
aventurar no humor foi uma 
brincadeira que ficou séria. 
“Imagine as esposas anoite-
cendo casadas com os caras 
da televisão e amanhecendo 
como mulheres dos palha-
ços! Certamente não era o 
sonho delas!”, brinca Mezza-
casa.

Tudo foi feito com calma. 
Primeiro um e depois o ou-
tro deixaram as reportagens, 
as bancadas de apresentação 
de telejornal, reportagens 
para programas nacionais, 
além da coordenação e ge-
renciamento de equipes. “Eu 
prometi cumprir um aviso 
prévio de três anos, mas os 
projetos nos quais tinha me 
envolvido, entre eles o Tchó 
e Béppi, evoluíram muito 
rápido e então meu aviso foi 
antecipado para um ano e 
meio”, detalha Vendrame.

Fabinho ainda ficou por 
um ano à frente da equipe 
de jornalismo da TVCA Si-
nop. “A TV Centro América 
foi muito compreensiva com 

TCHÓ E BÉPPI 14 ANOS | Luciano Vendrame e Fabinho Mezzacasa estão com agenda cheia com shows país afora
Foto: AssessoriA

a gente. Sempre jogamos de 
forma muito clara, honesta 
e os diretores assim agiram 
com a gente, tanto que atu-
almente somos parceiros na 
produção de conteúdo. Pen-
so que hoje essa transição se-
ria mais fácil, agora dá para 
imaginar um repórter que 
também é engraçado, mas 
naquele momento era difícil. 
Ou você era sério ou engra-
çado”, argumenta Mezzacasa.

Nos primeiros dois anos 
como profissionais do hu-
mor, Vendrame e Mezzacasa 
viviam os personagens ape-
nas na Rádio Meridional FM. 
As identidades secretas não 
eram reveladas e tudo ficava 
no imaginário dos ouvintes.

Só depois criaram e ves-
tiram os personagens, que 
avançaram pelos palcos, fei-
ras, dias de campo, publici-
dade e televisão. Atualmente 
os personagens fazem cam-
panhas educativas com a 
parceria da TV Centro Amé-
rica e TV Morena. Os mate-
riais rodam nos intervalos 
comerciais da programação. 

DO RÁDIO
AO PALCO
A dupla faz em média de 

10 shows por mês. Além de 
Mato Grosso, se apresentam 
em Mato Grosso do Sul, Pará, 
Rondônia, Roraima e Bahia, 
além de Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, 
região onde a colonização 
sulista está presente, princi-
palmente pelos agricultores. 
Praticamente 80% da agenda 
de shows é para empresas e 
instituições do agronegócio.

Tchó e Béppi são colonos 
com sotaque bem carrega-
do, que conseguem resgatar 

a saudade de quem teve ou 
ainda tem um pé na roça. 
Além dos colonos famosos, 
Fabinho e Luciano interpre-
tamoutros personagens: Lu-
des e Salete (esposas do Tchó 
e Béppi); Ito (um nerd de 40 
anos); Camarotto (um primo 
caminhoneiro) e o guarda 
Béppo. “Os shows tomam 10 
dez dias do mês. O restante 
é utilizado para gravações do 
programa T&B em Sinop, o 
Jornal Colonial que está em 
três grandes redes e outras 
emissoras de rádio de Mato 
Grosso, vídeos especiais 
para nossas redes sociais e 
as campanhas publicitárias 
para as quais somos convi-
dados. E olha que a gente 
largou o jornalismo achan-
do que ia trabalhar menos”, 
contabiliza Mezzacasa.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
As camisetas dos times que 

os humoristas usam (Tchó 
do Internacional e Béppi do 
Grêmio) tem marcas e no-
mes da APAE e dos Clubes 
de Idosos. “São nossas cau-
sas, nossas bandeiras. Pesso-
as que não tem acesso finan-
ceiro ou físico para ver um 
espetáculo merecem nos-
sas visitas, arrecadações em 
portarias de shows e dinhei-
ro para as despesas opera-
cionais”, aponta Mezzacasa.

Além de realizarem visi-
tas e shows em instituições, 
Luciano, Fabinho e os pa-
trocinadores de seus even-
tos (Projeto Pé Na Estrada) 
ocasionalmente doam toda a 
portaria de shows, como foi 
neste ano em Colíder MT e 
como será nas cidades aten-
didas pelo nosso novo pro-

jeto.

COLONO SIM,
BAÚCO NÃO
A nova peça de teatro da 

dupla tem a pretensão de 
desmistificar o agronegócio 
em relação a importância 
econômica, social e ambien-
tal na produção de alimen-
tos. Uma das premissas na 

construção do projeto foi a 
destinação do dinheiro arre-
cadado com ingressos.

“Esse projeto, o Colono 
Sim é feito em parceria com 
o governo federal. As empre-
sas direcionam valores que 
pagariam em impostos para 
incentivar a cultura. Portan-
to, nosso faturamento bruto 
e líquido vem daí.  Então, 

cem por cento da portaria 
de cada show será para Apa-
es ou outras instituições de 
cada cidade, que vamos defi-
nir. Esses shows serão reali-
zados no primeiro semestre 
de 2020 em Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, a agen-
da vai ser divulgada prova-
velmente em setembro deste 
ano”, programa Vendrame.


