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IMPACTO BILIONÁRIO

GRITO PRESO

Rota inicia
plano de
prevenção às
queimadas
Com redução de 44% nas ocor-
rências de incêndios na BR-163 
durante o período proibitivo das 
queimadas em 2018, a Rota do 
Oeste iniciou um plano especial 
de prevenção em preparação à 
época mais seca do ano. Para 
elaborar a ação, a Concessioná-
ria mapeou os locais mais sensí-
veis dos 850,9 km sob sua res-
ponsabilidade.                     Página  -7

A seleção feminina foi eliminada pelas francesas, donas da casa, mas na ótica das jogadoras, 
elas levaram a campo “garra, vontade e coragem”.                Página -6

L.R.VERDE

CRECI-MT

Caçador cai
em buraco,
arma dispara
e ele morre

Sinop recebe
amanhã o 
Inside Imob
Road Show

Um caçador morreu 
depois de supostamente ser 
atingido por um tiro acidental 
em Nova Ubiratã. Ele teria se 
desequilibrado, caído de uma 
altura de três metros e sido atin-
gido na queda por um disparo 
acidental.                          Página - 7

Sinop recebe nesta 
quarta-feira o maior evento de 
inteligência imobiliária da Amé-
rica Latina, “o Inside Imob Road 
Show”, idealizado por Edgar 
Ueda e mais quatro grandes 
players do mercado imobiliário.
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AssessoriA

AssessoriA

reuters

ELIMINAÇÃO
ACENDE 
ALERTA

MT pode ter 
sua própria
Reforma 
Previdenciária
Caso a Reforma da Previdência mantenha de 
fora os servidores estaduais e municipais, Mato 
Grosso vai apresentar à Assembleia sua própria 
Reforma. A afirmação veio do secretário de Esta-
do de Fazenda, Rogério Gallo. Segundo ele, atual-
mente mais de R$ 1,1 bilhão é retirado da receita 
do Executivo para pagar a previdência.                         

           Página -3



Há uma relação dialética entre igno-
rância, consciência, incerteza e busca 
da verdade. Estamos a plagiar, com 
algumas distorções, à Marilena Chauí

Ausência de feriados?
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mais fazem isso.
Defendo a teoria de que feriado 

atrapalha, e em alguns casos atrapalha 
muito. Basta você pegar o calendário e 
contabilizar quantos dias do ano fica-
mos sem trabalhar por conta deles, e 

quantos são os casos 
em que eles se tor-
nam “prolongados”, 
sendo “emendados” 
ao fim de semana.

Sei que esse as-
sunto rende horas e 
horas de conversa 
ou mesmo de dis-
cussão acalorada, 
onde cada um ma-
nifesta seu ponto de 

vista (sendo, pelo que vejo, a maioria 
favorável aos feriados). Eu, particular-
mente, já gostei mais deles. Hoje per-
cebo com mais clareza o impacto dos 
“exageros” em nossa rotina e nossa eco-
nomia. E você, qual seu ponto de vista?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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O pedido de recuperação judicial do grupo Ode-
brecht, protocolado no último dia 17, é o maior já regis-
trado no país. Foram incluídas na proteção contra cre-
dores 21 empresas do grupo, incluindo a holding, com 
dívidas de R$ 98,5 bilhões.

Trata-se do ponto culminante da degradação da 
maior construtora do país, que já chegou a empregar 193 
mil pessoas e a faturar R$ 132 bilhões em um ano, mas 
acabou destruída pelas ondas de choque da corrupção 
sistêmica que ajudou a produzir. Só tem a culpar a si 
mesma por seu triste destino.

Agora, caberá à Justiça minimizar danos para a 
sociedade. O foco principal do que se prenuncia como 
longa batalha entre credores e acionistas não deve ser 
perdido de vista —cumpre preservar o que resta de valor 
na companhia, principalmente os milhares de postos de 
trabalho ainda existentes.

Os principais bancos do país aparecem entre os 
grandes credores. O que chama mais a atenção, no en-
tanto, é como os valores se distribuem. Juntas, as ins-
tituições privadas —Itaú, Bradesco e Santander— res-
pondem por R$ 9,7 bilhões, dos quais cerca de 85% estão 
cobertos por garantias.

Nas públicas não se dá o mesmo. BNDES, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e até o fundo de inves-
timentos FI-FGTS têm a receber quase R$ 23 bilhões, 
mas apenas 28% têm algum lastro. À diferença do que 
ainda ocorre nas recuperações judiciais brasileiras, não 
pode haver condescendência com os sócios controlado-
res, em especial num caso em que fraudes estão bem 
documentadas.

A esse respeito, é relevante, embora potencialmen-
te controverso, o posicionamento do Tribunal de Contas 
da União, que decidiu por um bloqueio de R$ 1,1 bilhão 
dos sócios para honrar o pagamento do acordo de leni-
ência celebrado com o governo, agora ameaçado pelo 
pedido de recuperação.

A quebra da personalidade jurídica da empresa 
decorre da percepção do TCU de que houve desvio de 
finalidade no uso dela pelos controladores, que se bene-
ficiaram pessoalmente de sua conduta fraudulenta e por 
isso devem responder pela reparação de danos com seus 
patrimônios pessoais.

Por fim, cabe reconhecer o avanço proporcionado 
pela Lava Jato —o que não significa deixar de apontar 
vícios e abusos associados à operação jurídico-policial.

Caiu por terra o mecanismo tradicional de mobili-
zação de capital para grandes obras no país —a associa-
ção espúria de políticos ansiosos por superfaturamentos 
com empreiteiras reunidas em cartel, tudo financiado 
por bancos públicos e fundos de pensão de estatais.

A construção da infraestrutura brasileira, tarefa 
inescapável nos próximos anos, deve se amparar em no-
vos métodos, mais transparentes, ainda em formação.

Editorial

Ruínas da Odebrecht

Ranking dos Políticos - Facebook

nha, antes, nos alerta.
As teorias psicodinâmicas e as 

psicossociais ajudam a entender um 
pouco dos fenômenos criminológi-

cos. A primeira (desenvolvida por nomes 
como Freud, Adler e Jung) se baseia em 
três princípios: o homem é por natureza 
um ser antissocial, a causa do crime é, 
em última instância, social, e durante a 
infância é que se forma a personalida-
de. Aqui se leva em consideração a má 
formação do ego pelo desequilíbrio da 
atuação do id e superego no indivíduo, 
com preponderância do primeiro.

Chama a atenção a segunda teoria, 
também chamada de crítico-radical. 
Nesta, o sentimento profundo por parte 
do indivíduo antissocial, por não ser gra-
tificado pela sociedade, funciona como 
gatilho a desencadear o ato final e cri-
minoso. Veja, a pessoa já detém a classi-
ficação de antissocial. O que vem depois 
é o acionamento da condição pela qual o 
delinquente não tem qualquer controle. 
É um sentimento de frustração, a cons-
ciência de que não pode realizar seus 
sonhos. Se não pode, busca a verdade, o 
sentido da vida, e, ao não encontrar, até 
por faltar-lhe estrutura dialética de pen-
samento, realiza as contradições, inclu-
sive inconsciente, que carrega em má-
cula de sua vestal, vertente sombria de 
sua personalidade.A tudo me faz lem-
brar Voltaire: ‘Vossa vontade não é livre, 
mas vossas ações o são. Sois livres de 
fazer quando tiverdes o poder de fazer’. 
Ou mesmo Sartre, ‘estamos condenados 
a ser livres’. É por aí...

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO 
É JUIZ EM CUIABÁ

Violência circular

REBATEU SITE 
O ex-ministro Blairo Maggi rebateu in-

formações do site O Antagonista, que divul-
gou que ele estaria dando festinhas em sua 
residência em Cuiabá para não se desligar 
por completo de seu antigo círculo social. 
Em nota, o ex-ministro disse que se afastou 
da política e que não sente saudades. “O que 
está nesta nota não corresponde com a rea-
lidade. Ao terminar meu mandato, decidi me 
afastar da política. Não sinto falta ou sauda-
de e vivo um momento especial com minha 
família, amigos, coisa que não me era per-
mitido em função da agenda”, afirmou.

ABACAXI
Apontado como o melhor modal para 

Cuiabá e Várzea Grande – em detrimento do 
BRT -, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi 
anunciado pelo então governador Silval Bar-
bosa em 22 de junho de 2011. De lá para cá, o 
que prometia ser um meio de transporte mo-
derno e a solução para o transporte público 
na Grande Cuiabá se revelou um verdadeiro 
“abacaxi”. Mais de R$ 1 bilhão foram investi-
dos e o que se vê são canteiros de obras aban-
donados há mais de quatro anos e vagões que 
se deterioram no centro de manutenção, dei-
xando um sabor “amargo” na boca dos cuia-
banos.

MELOU
O governador Mauro Mendes disse torcer 

para que a ministra Rosa Weber, do STF, libe-
re a operação de crédito de US$ 250 milhões, 
junto ao Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Bird) para pagar 
uma dívida com o Bank of America. O caso 
está sob análise dela, pois a União se nega a 
ser avalista da operação. “Nós entramos no 
STF, tentando uma medida liminar, para ver 
se conseguimos isso. Estamos na mão da mi-
nistra Rosa Weber. Se negar, não tem outra 
possibilidade: Bau-bau empréstimo”, afirmou.

Jovem foi agredido por moradores em Juína suspeito de assassinar um 
idoso. Segundo a PM, o suspeito foi encontrado caído ao solo e tinha escoria-
ções no rosto. Os moradores teriam detido o jovem depois de tomarem conhe-
cimento assassinato de um vizinho.

Feriados podem ser muito interessantes ou podem ser 
visto como um grande problema, dependendo, basica-
mente, do “ângulo” que você analisa a situação. Sincera-
mente, vendo pelo lado profissional e pelos impactos de 
tantos feriados na rotina e na economia da maior parte 
dos setores da economia, acho que seria bem interes-
sante se eles fossem, ao menos, em quantidade menor.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

GONÇALO ANTUNES DE 
BARROS

Há uma relação dialética entre igno-
rância, consciência, incerteza e busca 
da verdade. Estamos a plagiar, com al-
gumas distorções, à Marilena Chauí.

Se o ignorante não sabe que nada 
sabe sobre determinado assunto, con-
tinua nessa mesma situação pessoal e 
intelectual, podendo, daí, transformar 
seu triste infortúnio num arroubo de 
mais ignorância, desta feita em cima 
dos outros. Com esse tipo o melhor é 
não discutir, não se gasta energia com 
eles. Por outro lado, se o ignorante so-
bre determinado assunto, após refle-
xões, chegar à conclusão que nada 
sabe sobre ele, a sua situação pessoal 
e intelectual transmuda-se pela cons-
ciência. Disso resulta um estado de 
incerteza e inquietação, levando-o a 
avançar em seus estudos e meditações. 
Assim, temos o ignorante, consciente 
de sua estatura intelectual sobre um 
singular assunto, na busca da verdade. 
Está caminhando e, caminhando, co-
nhecendo.

Refletindo sobre ética, Kant sinteti-
zou muito bem ao externar o ideal de 
não fazer nada que não se possa reve-
lar aos outros. Se algo não possa ser re-
velado, não o faça. Simples, assim.

Pois bem. Ao meditar sobre a violên-
cia em nosso país, que é tão generoso 
na aplicação da norma criminal, colhe-
-se os estudos de José Flávio Braga 
Nascimento sobre criminologia. A ig-
norância, portanto, nos faz caminhar 
quando a reconhecemos, e, a ética, a 
socializar aquilo que não nos envergo-

Crédito: PM-MT
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“A quebra da personalidade jurídica da 
empresa decorre da percepção do TCU 
de que houve desvio de finalidade no uso 
dela pelos controladores

“
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Acabamos de passar por dois feriados 
(isso para quem mora em Sinop) e vi algu-
mas postagens em redes sociais que me 
chamaram a atenção: muita gente come-
çou a reclamar que o próximo feriado em 
meio de semana vai ser apenas no fim do 
ano e que, nes-
se meio tempo, 
todos os feria-
dos vão “cair” 
em sábados e 
domingos.

Sincera-
mente acho 
que o Brasil 
exagera nos 
feriados. Sim, 
isso mesmo: 
acho que deveríamos aproveitar mais, 
deixando os feriados de lado ou ao me-
nos posicionando-os de forma que não 
impactassem tanto na semana. Estou 
escrevendo este artigo em uma sexta-
-feira, logo após o feriado. O dia tem cara 
de segunda e é praticamente “inútil” para 
uma boa parte do comércio, por conta das 
alterações no comportamento do consu-
midor.

Para piorar a situação tem sempre um 
ou outro que “emenda” o feriado com o 
fim de semana, atrapalhando ainda mais 
a rotina de quem precisa. Órgãos públi-
cos, evidentemente, estão entre os que 



DIVULGAÇÃO

CANCELOU 
CONVITE...

O ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sérgio Moro, cancelou a sua 
ida à Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados marcada 
para quarta-feira (26) para dar explica-
ções sobre mensagens atribuídas a ele e 
a procuradores da Operação Lava Jato e 
publicadas pelo site The Intercept. O can-
celamento foi confirmado pelo presidente 
da comissão, Felipe Francischini (PSL-
-PR). Em nota, a assessoria de imprensa 
do ministro informou que ele não poderia 
comparecer à audiência na Câmara devido 
a uma viagem oficial aos Estados Unidos.

SOB NOVA 
DIREÇÃO...

A Organização Goiana 
de Terapia Intensiva Ltda. irá 
cuidar do gerenciamento da 
UTI da Santa Casa de Cuia-
bá. A empresa irá receber R$ 
3.465.000,00, por seis meses 
de atuação. A contratação foi 
feita com dispensa de licitação 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde. O contrato prevê o for-
necimento de recursos huma-
nos e materiais, equipamentos 
e insumos necessários para o 
funcionamento da UTI.

BOTELHO NADA 
CONFIANTE...

O presidente da Assembleia Legislativa, de-
putado Eduardo Botelho (DEM), disse acreditar 
que as dificuldades econômicas enfrentadas pelo 
Estado no primeiro semestre devem prosseguir 
ao longo deste ano. Números do próprio Governo 
mostram que os primeiros quatro meses da Ges-
tão Mauro Mendes (DEM) tiveram uma frustração 
de R$ 173,5 milhões nas transferências correntes 
do Governo Federal. O Executivo esperava receber 
R$ 1,7 bilhão nesse período. Entretanto, o repasse 
foi de R$ 1,5 bilhão. A diferença entre o previsto 
e o realizado é de 10,1%. O Governo acredita que o 
desaquecimento da economia foi o principal fator 
para o episódio.
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Informação veio do secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo 

Governo deve apresentar 
a sua própria Reforma 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Caso a Reforma da 
Previdência, que tramita no 
Congresso Nacional, mante-
nha de fora dela os servido-
res estaduais e municipais, 
Mato Grosso vai apresentar 
à Assembleia Legislativa sua 
própria Reforma.A afirmação 
veio do secretário de Estado 
de Fazenda, Rogério Gallo. 
Segundo ele, atualmente 
mais de R$ 1,1 bilhão é reti-
rado da receita do Executivo 
para pagar a previdência. O 
secretário ainda revelou que, 
até 2023, Mato Grosso terá 
mais aposentados para rece-
ber o benefício, do que pes-
soas na ativa para contribuir.

“Se no Congresso Na-
cional não legislar sobre isso, 
o Governo não vai se omitir, 
porque esse é um problema 
de todos os mato-grossenses. 

Essa conta virá para o bolso 
de todos nós arcarmos com 
o rombo. Na perspectiva dos 
próximos 35 anos, estamos 
falando de R$ 54 bilhões”, 
disse. A expectativa de Gallo 
é de que o Estado não precise 
tomar a dianteira e crê que a 
decisão seja revertida em ní-
vel federal.  “Então, já temos 
um déficit financeiro. Se não 
fizermos nada agora, esse 
déficit vai chegar a R$ 54 bi-
lhões. Estamos condenando 
o futuro das novas gerações, 
das nossas crianças, netos. 
Isso não é justo, não é razoá-
vel. Não podemos nos omitir 
neste momento e não vamos 
nos omitir. Esperamos traba-
lhar isso no Congresso Na-
cional. Está colocado ainda 
para ser votada em plenário. 
Esperamos não ter necessida-
de de fazer isso aqui na nos-
sa Assembleia”, completou. 
Caso as coisas não ocorram 

PREVIDÊNCIA ESTADUAL | Anualmente, mais de R$ 1,1 bi da receita do Executivo é retirado para bancar a previdência
Foto: Mayke toscano

As siglas devem buscar dobradinhas pelo Estado 

QUEBRA DE DECORO

PSB entra com 
representação contra 
Medeiros na Câmara
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado federal por 
Mato Grosso, José Medeiros 
(PODE) depois de xingar 
o deputado Eliel Machado 
(PSB) de “vagabundo” pode 
ter sua vida parlamentar 
complicada na Câmara dos 
Deputados.

O partido de Machado, 
PSB, entrou com uma repre-
sentação contra Medeiros na 
Comissão de Ética da casa 
pedindo a cassação de seu 
mandato por quebra de de-
coro parlamentar.

O presidente do Conse-
lho de Ética, deputado Jusce-
lino Filho (DEM) convocou 
reunião do colegiado para 
amanhã (26), com objetivo 
de discutir a representação 
feita pelo PSB e então discu-
tir se será aberto o processo 
disciplinar contra Medeiros.

“Informo que está con-
vocada reunião do colegia-
do em plenário a definira 
instauração do processo e 
sorteio da lista tríplice para 
escolha do relator. Esclare-
ço também que, em con-
formidade com o art. 10 do 
Regulamento do Conselho 
Ética e Decoro Parlamentar, 
ao representado é assegura-
do amplo direito de defesa, 
podendo acompanhar o pro-
cesso em todos os seus ter-
mos e atos, pessoalmente ou 
por intermédio de procura-
dor”, declarou o democrata.

Caso seja condenado 
pelo Conselho de Ética, o 
relator do caso apresenta as 
possíveis penalidades, sendo 
a perda do mandato a mais 
grave delas. A partir daí a de-
cisão passar a ser da Câmara 
como um todo em plenário.

ENTENDA
O CASO
José Medeiros se des-

controlou quando Eliel Ma-
chado citava reportagem do 
jornal Folha de S. Paulo que 
afirma ter o Governo Fe-
deral prometido R$ 40 mi-
lhões em emendas para cada 
membro da Casa de Leis que 
votasse a favor de seus inte-
resses.

“O governo ofertou R$ 
40 milhões para comprar 
votos, o governo está ofer-
tando cargos. O governo está 
acertando os deputados”, 
falava Machado, em discur-
so gravado pela TV Câmara 
Federal, quando Medeiros é 
ouvido gritando “você, vaga-
bundo, olha aqui, isso aqui 
você não vai fazer aqui não, 
rapaz”; ao que o paranaen-
se continuou: “essa conver-
sa aconteceu na reunião na 
casa do presidente”; já des-
controlado, Medeiros enfim 
aparece no vídeo tomando o 
microfone e bradando “não 
nos meça pela sua régua, ra-
paz, não nos meça pela sua 
régua”. Machado tenta conti-
nuar e consegue dizer: “por-
que estão se vendendo”.

Foto: assessoRIa

Deputado mato-grossense José Medeiros 

Foto: DIvulgação

NOVOS PARCEIROS

DEM e MDB devem manter 
aliança de 18 para 20

PENTE-FINO

Mendes vai combater incentivos 
fiscais concedidos em Mato Grosso

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois da aliança bem-
-sucedida na eleição estadu-
al de 2018 que elegeu o go-
vernador Mauro Mendes e 
mais seis deputados estadu-
ais, dois deputados federais 
e um senador, DEM e MDB 
buscam agora a manutenção 
dessa aliança e estende-las o 
máximo possível para cida-
des-chave em Mato Grosso.

Os municípios de Ron-
donópolis, Sinop e até mes-
mo a capital do estado são 
classificados como estratégi-
cos e de muito interesse das 
siglas. O deputado estadual 
Thiago Silva (MDB), em en-
trevista ao Jornal do Meio-
-dia da TV Vila Real, relatou 
esse interesse. “Nós vamos 
trabalhar com esse objeti-
vo tanto aqui em Cuiabá, 
quanto em Rondonópolis e 
Sinop. Principalmente nos 
polos, vamos trabalhar para 
o MDB e o DEM, os partidos 
da aliança, do Governador 
Mauro Mendes, continuem 
juntos”, disse o deputado es-
tadual.

O próprio parlamentar 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Através de uma lei com-
plementar federal o Governo 
de Mato Grosso deve enviar 
nos próximos dias à Assem-
bleia Legislativa, um projeto 
de lei que vai rever todos os 
incentivos fiscais concedidos 
no estado. 

“Isso deve ser concluí-
do nesta semana e colocado 
na Assembleia até o início da 
semana que vem. O governa-
dor deve apresentar quando 
tiver concluído o trabalho”, 

está cotado para ser o candi-
dato da dobradinha em Ron-
donópolis, onde era verea-
dor e que tem agora como 
atual prefeito o ex-deputado 
Zé do Pátio (SD).

Apesar do desconforto 
entre o governador Mauro 
Mendes (DEM) e o atual pre-
feito de Cuiabá, Emanuel Pi-
nheiro (MDB), o parlamen-
tar, assim como a deputada 

disse o secretário de Estado 
de Fazenda, Rogério Gallo.

De acordo com mem-
bros do governo, a medida 
vai colocar luz onde sempre 
houve obscuridade. Para o 
governador Mauro Mendes 
(DEM), todos os setores de-
verão dar sua contribuição 
para que o estado se recupere 
a economia.

“Nesta conta que Mato 
Grosso chegou, todo mundo 
terá que dar sua contribui-
ção. Eu tenho tranquilidade 
de poder olhar nos olhos de 
cada servidor, cada empre-

Janaína Riva (MDB), acredita 
que ambos possam voltar a 
dividir o mesmo palanque. 
“O próprio governador e 
prefeito já andaram juntos. A 
tendência é que na próxima 
campanha eleitoral dos mu-
nicípios, é que esse mesmo 
grupo que elegeu o governa-
dor Mauro Mendes continue 
unido”, lembrou ele.

Além dessas duas cida-

des, Sinop já conta com uma 
possível união de forças. Na 
capital do Nortão o cenário 
atual é de que o deputado 
Dilmar Dal’Bosco (DEM), 
seja o cabeça de chapa, con-
tando com um integrante 
do MDB como seu vice, nos 
bastidores o nome mais pró-
ximo disso é do secretário de 
Assistência Social, Trabalho 
e Habitação, Ademir Bortoli.

no Congresso como o Execu-
tivo mato-grossense espera, 
e a discussão precise ser fei-
ta em âmbito estadual, Gallo 
deu detalhes do que deve 
ser apresentado na reforma 
estadual. A ideia é mexer na 
alíquota de contribuição pre-
videnciária paga pelos servi-
dores públicos, que hoje está 
fixada em 11% da remunera-
ção bruta. Outra medida será 
mexer na idade de aposen-
tadoria e outros benefícios 
atualmente concedidos aos 
servidores estaduais. “Acho 
que esse é o debate que está 
sedo colocado. Temos que 
ter muita responsabilidade. 
Hoje, a gente já vai ao bolso 
do cidadão todo ano. No ano 
passado, foi R$ 1,1 bilhão. Di-
nheiro que poderia ser gasto 
em Saúde, Educação e Segu-
rança. Estamos sustentando 
um regime que não foi pre-
visto o equilíbrio”, concluiu.

endedor, e dizer que o que 
estou fazendo é necessário 
para Mato Grosso. Estamos 
fazendo isso. E vamos rever 
tudo aquilo que está errado. 
Rever tudo que seja necessá-
rio para melhorar condição 
fiscal e financeira de Mato 
Grosso”, afirmou.

Segundo Mendes, a re-
visão deve ser concluída até 
31 de julho, de acordo com 
a lei complementar federal. 
“Estamos finalizando isso. 
Pela força da Lei Comple-
mentar 160, até o dia 31 de 
julho deve estar aprovado 

em Mato Grosso a restituição 
de todos os incentivos fiscais. 
A secretaria de Fazenda está 
trabalhando nisso há vários 
meses. Um levantamento 
como nunca foi antes feito 
no Estado, com profundida-
de, sobre todos os incenti-
vos. Isso vai colocar luz onde 
sempre houve obscuridade. 
Não vamos esconder nada de 
ninguém, doa a quem doer. 
Vamos falar a verdade, mos-
trar para sociedade aquilo 
que este grupo está traba-
lhando”, explicou o governa-
dor.
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Luciano Huck dá detalhes sobre 
o acidente de seu fi lho Benicio

TV  e Entretenimento

Luciano Huck concedeu uma en-
trevista ao Fantástico, exibida no do-
mingo (23), dando mais detalhes sobre 
o acidente que seu fi lho, Benicio, 11, 
sofreu enquanto praticava wakeboard, 
no último sábado (22), nas proximida-
des de Ilha Grande, no litoral sul do Rio 
de Janeiro. “Ele caiu e a prancha bateu 
na cabeça dele. Ele fi cou consciente o 
tempo todo, não perdeu a consciência, 
mas fez um afundamento relevante”, 
explicou Luciano. “A gente achou que 
tinha que vir para o hospital e a gente 
veio e não saiu, porque foi uma fratura 
craniana que o protocolo era cirúrgi-
co”, completou.

Benício sofreu um afundamento 
de crânio após se desequilibrar e ba-
ter com a cabeça na prancha. O cho-
que causou um hematoma subdural 
– acúmulo de sangue entre o cérebro 
e o crânio – e o pequeno foi submetido 
a uma craniotomia, ou seja, abertura 
cirúrgica do crânio. No procedimento, 
o cirurgião abre a duramater (região 
externa das três meninges que envol-
vem o cérebro e a medula espinhal), 
remove o coágulo de sangue, identifi ca 
e controla os locais de sangramento.

Em hematomas menores, o sangra-
mento é drenado pela inserção de um 
pequeno cateter temporário por meio 
de um orifício no crânio. Os casos 
mais leves podem ser apenas acom-
panhados.

Estado de saúde
Benício está internado no hospital 

Copa Star, da Rede D’or, em Copacaba-

na, na zona sul do Rio. Em boletim médico 
divulgado pelo hospital, é afi rmado que “o 
paciente encontra-se lúcido, orientado, mo-
vimentando os quatro membros, respiran-
do por meios próprios e estável sob o ponto 
de vista neurológico e hemodinâmico”. En-
tretanto, ainda não há previsão de alta.

“Não acho que tenha que ter pressa nis-
so [na alta]. Acho que uma cirurgia neuroló-
gica na cabeça é uma cirurgia neurológica 
na cabeça, então, você tem que fazer com 
calma, um passinho de cada vez. Por mais 

traumático que seja para os pais e para ele 
estar passando por isso, eu acho que a gen-
te tem que aprender nessas situações difí-
ceis”, explicou Luciano ainda ao Fantástico.

O pequeno está sendo assistido pelo 
médico João Pantoja, em conjunto com a 
equipe médica do neurocirurgião Gabriel 
Mufarrej e sua pediatra Andrea Paiva.

Benício é o fi lho do meio do apresenta-
dor com Angélica. Além dele, o casal tem 
um fi lho de 14 anos, Joaquim, e uma meni-
na de seis anos, Eva.

Antigas ‘rivais’, Xuxa, 
Eliana e Angélica 
planejam viagem juntas

Após se encontrarem na TV, Xuxa Me-
neghel e Eliana estão planejando fazer uma 
viagem juntas. Apontadas como rivais no 
passado, as duas garantiram que sempre fo-
ram próximas. “Nosso objetivo é fazer uma 
viagem ou um encontro. Um encontro é mais 
provável”, contou Eliana durante as gravações 
de seu programa no SBT.

As loiras ainda mantêm um grupo de con-
versas íntima no WhatsApp, que ainda conta 
com Angélica, que também participará da 
reunião. “A viagem seria incrível, mas não 
sei se a gente vai conseguir. Eu adoraria. Só 
as três, sem os maridos”, acrescentou a apre-
sentadora.

Mara Maravilha, que antes também era 
tida como rival das beldades, fi cará de fora. A 
morena, ao que tudo indica, não conseguiu ter 
amizade com o trio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Prorrogação 

Pregão Presencial n.º 18/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta data foram 
acrescidas novas exigências ao edital do Pregão Presencial 18/2019, Processo N° 
333/2019 cujo objeto é: Seleção de melhor proposta objetivando o Registro de Preço 
para aquisição futura e fracionada de equipamentos e materiais permanentes para 
uso nas diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT. Todas as 
exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de Pregão Presencial No 
18/2019, processo n° 333/2019 e Edital Complementar 01 ao Pregão Presencial n.º 
18/2019. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que estava previsto para o dia 
27/06/2019 fica prorrogado para  11 de Julho de 2019, às 08:30 horas (Horário de Mato 
Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de 
Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br  

           Nova Guarita – MT,  24 de Junho de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Prorrogação 

Pregão Presencial n.º 19/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta data fica retificado o 
edital do Pregão Presencial 19/2019, Processo N° 263/2019 cujo objeto é: 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. Todas as exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de 
Pregão Presencial No 19/2019, processo n° 263/2019 e Retificação ao Edital do Pregão 
Presencial n.º 19/2019. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que estava previsto 
para o dia 09 de Julho de 2019 fica prorrogado para 16 de Julho de 2019, às 08:30 horas 
(Horário de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br  e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacaonovaguarita@hotmail.com. 

Nova Guarita – MT,  24 de Junho de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701213600  046.783.511
279002800558300  190.980.538
279002700876800  619.221.370
279002701491700  823.851.571
279002701285900  397.604.268
279002701448700  930.964.378
279002700718200  029.072.461
279002700379400  780.241.881
279002800772000  933.720.782
279002800835100  009.457.729
279042800                 07.362.018/0001
279002701239600  000.234.251
279002701043700  033.963.191
279002700594900  021.855.661
279002700700400  117.536.228

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

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 



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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

TREVÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUI-
MICOS LTDA CNPJ nº 33.055.318/0001-29, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Am-
biente a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
e LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade  principal 
20.29-1-00 Fabricação de produtos químicos orgânicos 
não especificados anteriormente (Arla 32) e atividades 
secundárias: 46.84-2-99 e 82.92-0-00. O empreendimento 
está localizado na Rua Bizazel Jose dos Santos nº 265, LIC 
Norte – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Enge-
nheira Michelle F S Rimoli (66) 99621-9607.

MARTA ANGELA SFREDO, CPF nº 406.228.001-91, tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, 
a Licença Prévia e de Instalação para atividade de “Con-
domínio Vertical plurifamiliar, localizado na Av. das Águias, 
neste município. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

RECICLA SINOP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP, 
CNPJ 23.400.305/0001-96, localizado na Rua Núcleo Co-
lonial Celeste ZE/02, n° S/N, Bairro Chacaras, torna público 
que requereu a SEMA/MT, Licença Prévia e Instalação de 
ampliação para serviços de Autoclave, instalada em Sinop 
- MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

SIDNEY FRESNEDA DOS SANTOS estabelecido na Ave-
nida das Sibipirunas, número 3388, bairro Setor comercial, 
CEP: 78.550-232 – município de Sinop/MT, inscrito no 
CNPJ nº 24.401.130/0001-02, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia 
- LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - 
LO das atividades de Comércio varejista especializado de 
equipamentos de telefonia e comunicação; Reparação e 
manutenção de equipamentos de comunicação. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Mayara Cardoso Rezende - Cam-
po bom Engenharia agrícola e Ambiental (66) 9 9716-0214.

HUGO LEONARDO BERTOLINI NOGUEIRA, CNPJ 
23.904.141/0001-34, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DE SINOP, Licença Prévia, Licen-
ça de Instalação e Licença de Operação, para as atividades 
confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas 
e as confeccionadas sob medida, instalada na Rua das 
Laranjeiras, nº 907, Jardim Celeste, Sinop-MT. Engenheira 
Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 
99989-3784.

FLAVIO KENJI YAMATE COSSI E CIA LTDA – ME, CNPJ 
nº16.684.578/0001-44, torna público que requereu jun-
to à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, as Licenças Prévia e Insta-
lação para atividade de “Clínica Odontológica” localizado 
na Rua das Primaveras, Centro, neste município. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

N C TORRES - AUTO MECANICA, CNPJ 14.755.955/0001-
63, torna público que requereu junto a  Coordenadoria de 
Meio Ambiente  da Prefeitura Municipal de Sinop/MT,  o 
pedido LP (licença  prévia) , LI (licença de instalação) e LO 
(Licença de Operação) referente  ao empreendimento de 
reparação e manutenção de veículos automotores-  oficina 
mecânica  na Rua Cambará, nº 388, quadra 53, lote 17, 
Bairro Jardim das Violetas no município de Sinop/MT.

MADEIREIRA NARDI EIRELI, CNPJ. 31.318.428/0001-00, 
torna público que requereu à SEMA a Alteração da Razão 
Social na Licença de Operação nº 319002/2019, com ativi-
dade de serraria com desdobramento de madeira no muni-
cípio de Feliz Natal-MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal 
Engenharia, fone 66 3532-3297).

SECCO COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 
LTDA, CNPJ: 07.261.149/0002-54, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT – SAMA: Licença Prévia (LP), de Instalação 
(LI), e Licença de Operação (LO) da atividade de: 33.14-7-
07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 
Endereço: Marechal Cândido Rondon nº 1589, Bairro Jar-
dim Europa. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

CLAUDIO PETRI CNPJ nº 26.781.195/0002-29, torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO e LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de 
Transporte de Gás Liquefeito de petróleo - GLP. O empre-
endimento está localizado na Avenida da Integração, S/N, 
QD. 02 LT. 05, Villa Verde Residencial – Sinop/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Engenheira Michelle F S Rimoli 
(66) 99621-9607.

BETA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ 
nº 27.221.920/0001-96, 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 de: Residencial Multifamiliar, 
o empreendimento está localizado na Rua Lucca esq. c/ 
Rua Verona, Jardim Itália II – Sinop/MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA.

GILMAR ANTÔNIO GELATI (Armazém gerais, Fazenda 
Pato Branco), CPF: 387.893.611-72, torna público que 
requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – 
LI e Licença de Operação – LO, para desenvolver atividade 
Armazém de grãos e emissão de Warrant na Fazenda Pato 
Branco, na zona rural do município de Campos de Júlio – 
MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

VIEIRA, KELM & CARPOLINO LTDA – RADICAL MOTOS 
CNPJ 26.301.586/0001-18. Torna-se público que requereu 
junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop – SMADS o pedido das Licenças Am-
bientais Prévia (LP), Instalação (LI) e de Operação (LO), 
para a atividade secundária Serviços de manutenção e 
reparação motocicletas e motonetas, sito a Avenida André 
Antônio Maggi nº 7370, Quadra 02, Lote 09, Jardim das 
Azaleias, CEP 78.552-664, município de Sinop-MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA.

AEECO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ: 15.139.716/0001-41, torna público que requereu 
junto à SAMA/SORRISOMT as Licenças Prévia, de Instala-
ção e de Operação (LP, LI e LO) para atividade de incorpo-
ração de empreendimentos imobiliários, localizada na Rua 
Mato Grosso, nº 3585, Quadra 04, Lote 01-C, Loteamento 
Residencial Clube Sorriso, Sorriso/MT. NÃO FOI determi-
nado EIA/RIMA.

FERMAP INDÚSTRIA DE ÁLCOOL LTDA, CNPJ nº 
31.987.903/0001-31, torna público que requer junto à 
SEMA, as Licenças Prévia e de Instalação para uma Usina 
Termoelétrica a qual irá produzir 2 MW de energia através 
do sistema de cogeração de energia, a ser instalada como 
atividade complementar a Usina de Fabricação de Álcool, 
que será implantada na Rodovia MT 222, s/n, km 64 a es-
querda, Fazenda Horizontina, em Zona Rural de Ipiranga 
do Norte-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

BRANCA EONICE DE MORAIS PINTO LAGEMANN, CPF 
nº 506.165.361-00, torna público que requer junto a SEMA, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO para a irrigação por pivô cen-
tral, implantada na Fazenda Duas Nascentes, localizada na 
Rodovia MT-491, em Zona Rural no Município de Ipiranga 
do Norte - MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, CNPJ n° 
29.332.398/0004-98, torna público que requer junto a 
SAMA a Renovação da LO n° 168/2017 com Alteração de 
Razão Social, para a atividade de armazéns gerais, instala-
da na Estrada Mun. Linha Preima, KM 01, Distrito Industrial 
de Sorriso - MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

MARCOS DE OLIVEIRA MASSA 62160877115 , CNPJ 
20.944.861/0001-35, COM SEDE A AV DOS JEQUITIBAS 
2635 CEP 78.555-044, BAIRRO/DISTRITO: JARDIM IM-
PERIAL , MUNICÍPIO DE SINOP/MT TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL A LICENÇA AM-
BIENTAL – MODALIDADE: LICENÇA PRÉVIA; LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA ATI-
VIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993, torna público que consagrou-se vencedora do Pregão 
Presencial n.º 028/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Fornecimento de Cargas de Oxigênio Medicinal”, a seguinte 
Empresa: 1) OXIGENIO NORTÃO EIRELI - EPP, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o n.º 01.920.296/0001-21, localizada na Avenida 
Perimetral Sudeste, n.° 11101, Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – 
MT, CEP: 78890-000, vencedora da presente licitação com valor global 
de R$ 66.210,00 (Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Dez Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 24 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no 
dia 09/07/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, 
Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de preços para 
futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios de Panificadora, 
Padaria e Confeitaria destinados a Coffee Break, lanches e Outros, 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ipiranga 
do Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. Os 
interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente 
da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.
Ipiranga do Norte - MT, 24 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 027/2019  

AVISO DE SUSPENSÃO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, através de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz 
saber que na licitação em epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA QUE OFEREÇA A 
MUNICIPALIDADE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AUTOGESTÃO INTEGRADA DO 
FROTAS, COM GESTÃO DE COMBUSTIVEIS ON-LINE, FORNECIMENTO EM REDE DE 
POSTOS CREDENCIADOS E POSTOS LICITADOS, GESTÃO DO COMBUSTIVEL DO P.A, 
MELOSA E CONTAINERS DE COMBUSTIVEL, GESTÃO DOS EMPENHOS DO FROTAS 
POR CENTRO DE CUSTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RASTREAMENTO 
INTEGRADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM AREAS REMOTAS COM GERAÇÃO 
DE DIARIO DE BORDO E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E PEÇAS INTEGRADO AO CONTROLE DE QUILOMETRAGEM DOS 
VEICULOS, APLICATIVO ANDROID/IOS DO SISTEMA DE GESTÃO DO FROTAS, SISTEMA 
INTEGRADO PARA GERAR INFORMAÇÕES AO PORTAL DE TRANSPARENCIA E 
ACOMPANHAMENTO E REGULAÇÃO DE CONTRATOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS 
BEM COMO GERAÇÃO DE TABELAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Por interesse da administração, torna público a 
SUSPENSÃO da Licitação Pregão Presencial - SRP 027/2019. Peixoto de Azevedo, 19 de 
Junho de 2019. 

Emerson Nunes Freitas 
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FABRICA DE TUBOS E 
CONSTRUÇÃO DE SARJETAS, TAMPAS DE BOCA DE LOBO E PEQUENOS 
REPAROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a 
sessão pública para o dia 11 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 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, 24 de Julho de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS 

CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
 

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 6.412/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que venderá, pela maior oferta, o imóvel localizado no 
NA AREA URBANA – LOCALIZAÇÃO - AREA COMUNITARIA, MÓDULO PIONEIRO, 
NUCLEO URBANO DE JUINA, PROJETO JUINA – 1º FASE E PROJETO DE 
COMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL, CENTRO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO., do Patrimônio Público Municipal, relacionados 
e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 002/2019. 
O Edital da Concorrência n.º 003/2019, do qual é parte integrante o presente Aviso de 
Licitação, estará a disposição dos interessados, do dia 24/06/2019 a 30/07/2019, das 07:00 
às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 
MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no 
Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), estando a sessão 
pública para abertura de propostas designada para o dia 30/07/2019, às 08:00 horas 
(Horário Local). 
Maiores informações sobre os imóveis colocados a venda poderão ser obtidas no 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro 
Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT).  
Juína-MT, 26 de Junho de 2019. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo - Juína-MT 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 

 
O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6412-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: MAICO RIGOTTI EIRELI-ME, no valor total de R$ 
105.990,14 (cento e cinco mil, novecentos e noventa reais e quatorze centavos). Juina-
MT, 24 de Junho de 2019.  
 

Marcio Antonio da Silva 
Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO N° 005/2019 

 
O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa MAXLAB PROD P/DIAGNOSTICOS E PESQUISAS 
LTDA-EPP, no valor total de R$ 2.688,23 (Dois mil,  seiscentos e oitenta e oito reais e 
vinte três centavos). Juina-MT, 24 de junho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050-2019 - SRP 
O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a portaria nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados que não compareceu nenhum licitante no certame, 
configurando portanto licitação Deserta. Juina-MT, 21 de junho de 2019.  
 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019
O Município de Nova Mutum, torna público que houve alterações no 
edital, especificamente nos Anexo I, VI e VII, onde se lê: Qdt dia/mês: 
35/1050 deve se ler: Qdt mês: 1250.
Nova Mutum – MT, 24 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000214-34.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 28/02/2018 
Valor da causa: R$ 343.378,15 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI (REQUERIDO) 
CLEUSA MARIA DA SILVA PALUCHOWSKI (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 
 

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

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 32/2019 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000214-34.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 71,4838 ha, parte de um todo maior com 
484,5988 ha, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculada sob o nº 16.404, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.  
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 10 de junho de 2019. 

 (assinado digitalmente) 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da 2ª Vara. 
 

Num. 60745603 

 
 

25,26062019 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001201-70.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição: 30/11/2018 
Valor da causa: R$ 28.308,88 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
LOURIVAL TOMELIN (REQUERIDO) 
NORMA MARIA TOMELIN (REQUERIDO) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 33/2019 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001201-70.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: LOURIVAL TOMELIN e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,6415 ha, parte de um todo maior com 
399,0389 ha, localizada no Município de Cláudia/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculada sob o nº 5.249, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, 
nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 10 de junho de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da 2ª Vara 
 

Num. 60745630  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25,26/06/2019. 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000009-05.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição: 10/01/2018 
Valor da causa: R$ 35.695,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERIDO)  
EDSON APARECIDO ROSA (REQUERIDO) 
IZILINA DE ANDRADE SANTOS (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
NELSON PEDROSO JUNIOR (ADVOGADO) 
LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO) 
 
 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 
PROCESSO 1000009-05.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, EDSON APARECIDO 
ROSA, IZILINA DE ANDRADE SANTOS 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: LEDOCIR ANHOLETO, NELSON 
PEDROSO JUNIOR 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do Lote nº 4-B do Loteamento Ki Sorte, com área de 19.413m², parte de um todo maior 
efetivamente medido de 2.079.780,00m², matriculado sob o nº 54.086, Ficha 01, Livro 02, 
do Cartório do 1º Ofício de Sinop, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
35.695,00. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no 
átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. Sinop, 
datado e assinado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 
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Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 12/04/2019 
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O Brasil teve uma primeira fase irregular 

Paulo Roberto Alves Junior, árbitro da partida, prestou depoimento 
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Eliminação acende alerta para
um futuro pós “geração Marta”
DA REPORTAGEM

Os 120 minutos tensos 
de Le Havre surpreenderam 
as francesas. Favoritas, em 
casa, elas esperavam uma 
partida mais controlada. Mas 
o que se viu em campo foi 
talvez um dos melhores jo-
gos da Copa do Mundo. O 
Brasil soube se colocar bem 
diante de um rival forte e su-
perou algumas de suas fragi-
lidades.

Na ótica das jogadoras, 
a Seleção levou ao campo 
“garra, vontade e coragem”. 
Mas acabou perdendo por 
2 a 1, no segundo tempo da 
prorrogação. Ficou eviden-
te que, no futebol atual, a 
vontade em campo ajuda e 
muito. Porém, para se obter 
o resultado efetivo e de lon-
go prazo precisa mais do que 
isso. 

Após a eliminação, o 
Brasil ouviu um apelo de 
Marta para a nova geração, 
pedindo mais profissiona-
lismo das jogadoras mais 
novas. Houve também cla-
mor de outras atletas por um 
olhar mais atento com a base 
e o desenvolvimento dos 
clubes no Brasil. É um mo-
mento-chave na continui-
dade da modalidade. “Não 
vai ter uma Formiga para 
sempre, uma Marta, uma 
Cristiane. O futebol femi-
nino depende de vocês para 
sobreviver. Pensem nisso, 
valorizem mais. Chorem no 
começo para sorrir no fim”, 
desabafou Marta após a eli-
minação para a França.

Formiga e Cristiane não 

jogarão outra Copa. Marta 
ainda não sabe se ficará para 
mais um ciclo. Há 12 anos, a 
Seleção era vice-campeã no 
Mundial de 2007. Marta e 
a geração mais vitoriosa do 
futebol feminino do país su-
biam ao pódio com uma fai-
xa pedindo apoio. A sensação 
que fica nesta Copa do Mun-
do é que, apesar de tudo que 
a geração delas fez, o Brasil 
demorou para se mexer e 
desperdiçou a oportunidade 
de fazer bem mais. Sobretu-
do no desenvolvimento dos 
talentos que tem espalhados 
e talvez perdidos pelo país.

“É óbvio que a gente 
perdeu muito tempo para 
fazer. Com aquela geração 
que a gente teve, de 2004 
até 2008, era o momento 
ideal para começar a lapidar 
outros talentos. Continuar a 
crescer o futebol feminino. 
Aquela geração passou. Era 
um time brilhante. Infeliz-
mente, a gente perdeu o mo-
mento de aproveitar aquela 
grande equipe para dar o 
apoio necessário. Começar 
de logo cedo”, disse Marta.

E AGORA?
Algoz nas oitavas, a 

França talvez seja um bom 
exemplo de trabalho a lon-
go prazo - como Inglaterra 
e até a Espanha. Seleções 
que tinham menos tradição 
que o Brasil no futebol fe-
minino, mas que trabalha-
ram duro na última década 
no fomento da base e dos 
torneios nacionais. Não por 
acaso a base do Lyon, hexa-
campeão da Europa, está na 

GRITO DE ALERTA | Veteranas mostram preocupação com a continuidade e pedem trabalho a longo prazo
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

E O PAQUETÁ?

Comissão técnica explica ausência
do meia até agora na Copa América

SEGUE NO Z2

Luverdense desencanta com
goleada sobre o Atlético-AC

SÉRIE D

Confira como 
ficaram os jogos das 
oitavas de finalFoto: PeDro Martins

Lucas Paquetá treina com a seleção brasileira 

DA REPORTAGEM

Apontado como futu-
ro protagonista da seleção 
brasileira pelo técnico Tite, 
Lucas Paquetá ainda não 
conseguiu trazer essa ex-
pectativa para o presente. O 
meio-campista de 22 anos é 
o único jogador dos setores 
mais ofensivos, de criação e 
finalização, a ainda não ter 
entrado em campo na Copa 
América. Nem mesmo na 
goleada por 5 a 0 sobre o 
Peru, definida desde o pri-
meiro tempo.

A comissão técnica as-
segura estar satisfeita com o 
desempenho de Paquetá nos 
treinos, assim como de todos 
os outros jogadores. No últi-
mo fim de semana, inclusive, 
foi notória a intenção de Tite 
em valorizar todo o grupo, 
ciente de que num torneio 
curto muitos acabam parti-
cipando menos do que espe-
ravam.

“Ele é um jovem com 
bastante futuro, mas temos 
que ter cuidado. Não sei 

DA REPORTAGEM

Com uma goleada por 
4 a 0, o Luverdense garantiu 
a primeira vitória na Série 
C do Campeonato Brasilei-
ro 2019, em jogo válido pela 
nona rodada. A equipe mato-
-grossense venceu o Atlético-
-AC, chegou aos 9 pontos e 
deixou a última colocação do 
Grupo B, subiu para o nono 
lugar, porém, permanecen-
do na zona de rebaixamento. 
O adversário foi para último, 
com 7 pontos.

Logo aos três minutos 
do primeiro tempo, o jovem 
atacante Gabriel Honório 
abriu o placar. Com muito 
calor em Lucas do Rio Ver-

DA REPORTAGEM

A Série D do Campe-
onato Brasileiro teve mais 
uma rodada de emoção no 
fim de semana. No domingo, 
com 13 partidas finalizadas, 
foram definidos os confron-
tos das oitavas de final da 
Quarta Divisão do futebol 
nacional. Depois de começar 
com 68 clubes, agora restam 
16 na briga pelo acesso à Sé-
rie C do Brasileiro.

Nos duelos de volta da 
segunda fase, cinco deles ti-
veram a classificação às oita-
vas de final nas cobranças de 
pênaltis. As datas reservadas 
pela CBF para a terceira fase 
são 30 de junho (ida) e 7 de 
julho (volta).

Confira os confrontos 
das oitavas de final:

Manaus x São Raimundo-PA;
Floresta x Bragantino-PA;
Jacuipense x América-RN;
Itabaiana x Flu de Feira;
Iporá x Juazeirense;
Ituano x Vitória-ES;
Brusque x Boavista;
Cianorte x Caxias.

O São Raimundo-PA 
empatou em 1 a 1 com o ho-
mônimo de Roraima e avan-
çou. O Manaus passou fácil 
pelo Real Ariquemes, por 4 
a 1, e comemorou a vaga nas 
oitavas. Foi o mesmo placar 

quem falou, acho que foi o 
Bielsa, que é fácil lançar jo-
gadores, mas lançar no mo-
mento certo para ter a condi-
ção de produzir é desafiador. 
Ele vai ter seu momento, sua 
circunstância. A vinda para 
cá, para ele, já é uma coisa 
extraordinária. É um jogador 
jovem que se afirmou agora”, 
disse Tite, sobre o meia do 
Milan.

No sábado, Coutinho, 
o titular de sua função, até 
foi substituído, mas por 
Willian. O técnico preferiu 
deslocar Firmino para o pa-
pel de meio-campista e Ga-
briel Jesus para o comando 
do ataque. “Queremos man-
ter todos bem. Cada jogador 
nos empresta características 
importantes, pode ser que 
algum jogo exija a presença 
do Paquetá”, completou o 
auxiliar Cleber Xavier.

Além de Paquetá, ain-
da não entraram em campo 
na Copa América os goleiros 
Ederson e Cássio, o lateral-
-direito Fagner e os zaguei-
ros Miranda e Militão.

de, a parada técnica aos 30 
minutos fez bem para o time 
da casa. Com o retorno, o 
Luverdense fez mais dois 
gols em sequência, com o 
zagueiro Luiz Eduardo aos 
33 e o meia Juninho Tardelli, 
aos 35.

No segundo tempo, aos 
14 minutos, o volante Moisés 
fez o quarto, ampliando a 
partida. Com esse gol, o LEC 
acabou fazendo mais gols 
neste jogo do que nos oito 
jogos anteriores juntos, que 
no caso foram três ao total.

Na próxima rodada, 
a primeira pelo returno, o 
LEC visita o Juventude. Já o 
Atlético-AC, recebe o Volta 
Redonda/RJ.

da classificação do Itabaiana 
sobre o ASA. Fora de casa, 
dentro do Castelão, o Flores-
ta surpreendeu o Moto Club 
com triunfo por 2 a 0, após 
empate em 3 a 3 no Presi-
dente Vargas, e passou de 
fase. Quem também festejou 
na casa do rival foi o Vitória-
-ES, com o 2 a 1 sobre o Bra-
siliense, em Taguatinga.

Mesmo com derrota 
por 2 a 1, o Bragantino-PA 
continua na Série D por ter 
vencido o Atlético-CE por 
3 a 0 na ida. O América-RN 
deu o troco no América-PE, 
com vitória por 2 a 0; na ida, 
os pernambucanos tinham 
triunfado por 1 a 0. O Flu de 
Feira com placar magro tirou 
o Salgueiro. 

O Iporá voltou a vencer 
o União Rondonópolis por 2 
a 0 e fez 5 a 2 no agregado. O 
Ituano também triunfou na 
ida e na volta, passando pelo 
Caldense, por 2 a 0 - mesmo 
placar do Brusque sobre o 
Hercílio Luz.

Por terem feito melhor 
campanha, Manaus, Floresta, 
Jacuipense, Itabaiana, Iporá, 
Ituano, Brusque e Cianor-
te fazem o jogo da volta em 
casa. O regulamento das oi-
tavas é o mesmo da segunda 
fase: em caso de empate no 
confronto, a decisão será nas 
penalidades. O gol marcado 
fora de casa não é qualifica-
do.

seleção anfitriã do Mundial. 
“O trabalho não vai fazer 
efeito em meses. São coisas 
que acontecem em anos e 
anos. Se a França hoje está 
no momento dela, é porque 
essas meninas jogam juntas 
há 300 anos. Inclusive, é a 
base do Lyon. Enfim, é um 
trabalho contínuo. Não dá 
para fazer em curto prazo”, 
analisou Marta.Marta, Cris-
tiane e Formiga (em sua sé-
tima Copa!) não são eternas 
e não iam ficar para sempre 
na Seleção. Como Pretinha, 
Daniela Alves, Roseli e tantas 
outras também tiveram que 
se despedir. O desabafo de 
Marta foi direcionado às jo-
gadoras mais novas, pedindo 
profissionalismo. Deu a en-
tender que as jovens atletas 
precisam valorizar mais o 
caminho construído por sua 
geração.

E A CBF?
No discurso das atle-

tas pós-jogo, a entidade que 
rege o futebol brasileira foi 
poupada de críticas. Por 
mais que atualmente se te-
nha uma estrutura profissio-
nal e um tratamento correto 
às atletas, esse processo foi, 
de fato, considerado tardio, 
com percalços e decisões 
equivocadas pelo caminho

Só recentemente se 
tornou obrigatório aos clu-
bes a formação de times de 
futebol feminino. Não por 
acaso as atletas brasileiras 
estão espalhadas jogando 
em ligas de diversos países, 
o que atrapalhou muito o 
processo de preparação da 

Verdão do Norte conquistou a primeira vitória na Série C em 
cima do Atlético-AC 

Foto: FMFMt

Copa. O Brasil também de-
morou muito para organizar 
campeonatos de base para 
a busca de talentos - apenas 
este ano terá um torneio 

sub-20 local.
A imensa maioria das 

atletas que hoje representam 
a seleção brasileira sequer 
tiveram formação em cate-

gorias base. Iniciaram suas 
trajetórias jogando nas ruas, 
nos campos de grama sinté-
tica e até nas areias das praias 
do país.
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Medidas são adotadas para reduzir incêndios à beira da rodovia 

Concessionária inicia plano
de prevenção às queimadas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com uma redução de 44% 
nas ocorrências de incêndios 
na BR-163 durante o período 
proibitivo das queimadas em 
2018, a Rota do Oeste inicia 
esta semana um plano espe-
cial de prevenção em prepa-
ração à época mais seca do 
ano em Mato Grosso. Para 
elaborar a ação, a Concessio-
nária mapeou os locais mais 
sensíveis dos 850,9 km sob 
sua responsabilidade e atu-
ará de acordo com a carac-
terística de cada trecho com 
reforço na limpeza, criação 
de aceiros, orientação dos 
motoristas, reposicionamen-
to dos caminhões-pipa, en-
tre outras medidas.

Levantamento da Rota do 
Oeste demonstra que de 15 
de julho a 15 de outubro de 
2018 foram registradas 151 
ocorrências de queimadas 
no trecho sob concessão. 
No mesmo período do ano 
anterior, foram 268 casos, o 
que representa queda de 44%. 
Vale destacar que oficial-
mente o período proibitivo 
de queimadas ocorre entre 
15 de julho e 15 de setem-
bro. Em 2017 a prorrogação 

ocorreu até 15 de outubro e 
no ano seguinte até 30 de se-
tembro.

O gerente de Operações da 
Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, destaca que para ela-
borar o plano especial para 
2019, a empresa considerou 
os dados registrados entre 15 
de julho e 15 de outubro dos 
últimos dois anos. 

“Como o período de pror-
rogação foi diferente entre 
os anos, optamos pelo maior 
prazo, que foi de três meses, 
para desenharmos as nossas 
ações”.

Ferreira explica que as me-
didas adotadas pela Conces-
sionária têm frentes distin-
tas. A ação envolve alertas 
aos motoristas por meio dos 
painéis de mensagem vari-
ável (PMVs) na rodovia, re-
forço da limpeza da faixa de 
domínio, formação de acei-
ros, supressão vegetal, moni-
toramento da faixa de domí-
nio e auxílio físico e material 
às unidades do Corpo de 
Bombeiros, que é o órgão 
responsável pelo combate às 
chamas.

A Rota do Oeste dispõe de 
cinco caminhões pipa e to-
dos os veículos de inspeção 
contam com abafadores e 

BR-163 | Rota do Oeste mapeou os locais mais sensíveis dos 850 km sob sua responsabilidade
Foto: Divulgação

Foto: PM/Mato grosso

Foto: Divulgação

Foto: PM/Divulgação

NOVA UBIRATÃ

Caçador cai em buraco, arma
dispara e vítima morre em MT

SORRISO

Homem pula muro, quebra janela de
quarto e mata paciente em hospital

JUÍNA

Idoso é encontrado 
morto e suspeito do 
crime é agredido

Policiais observam armadilha de onde o caçador teria caído 

Jaconias estava internado no Hospital Regional de Sorriso 

Suspeito de 21 anos foi detido e agredido por moradores 

DA REPORTAGEM

Um caçador morreu 
no final de semana depois 
de supostamente ser atingi-
do por um tiro acidental em 
Nova Ubiratã. Ele teria se de-
sequilibrado, caído de uma 
altura de três metros e sido 
atingido na queda por um 
disparo acidental. De acordo 
com a Polícia Militar, Luiz 
Vizollli, 60 anos, morreu no 
sábado (22) enquanto caçava.

A suspeita é de que o 
tiro tenha sido feito aciden-
talmente. O caso aconteceu 
em uma propriedade ru-
ral localizada às margens 
da MT-140 no trecho que 
dá acesso a Vera. Vizolli foi 
encontrado caído perto de 
uma estrutura de madeira 
conhecida popularmente 
como ‘poleiro’. A estrutura, 
de três metros de altura, ser-

DA REPORTAGEM

Um homem morreu 
depois de ter sido baleado 
dentro do Hospital Regional 
de Sorriso, na madrugada de 
domingo (23). Jaconias An-
tônio de Oliveira, 43 anos, 
estava internado na unidade 
depois de ser ferido com um 
tiro no ombro há cinco dias.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma pessoa pulou o 
muro do hospital e quebrou 
a janela do quarto onde Jaco-
nias estava internado. Dessa 
vez ele foi atingido no pes-
coço. A vítima passou no-
vamente por outra cirurgia, 

DA REPORTAGEM

Um jovem, 21 anos, foi 
agredido por moradores de 
um bairro em Juína, suspei-
to de assassinar um idoso, 81. 
Segundo a Polícia Militar, o 
suspeito foi encontrado caído 
ao solo e tinha escoriações no 
rosto. O nome dele não foi 
divulgado.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, os mo-
radores do Bairro Módulo 5 
teriam detido o jovem depois 

de tomarem conhecimento 
assassinato de um vizinho. 
O suspeito foi visto deixan-
do a residência da vítima 
aparentemente alterado. O 
idoso foi identificado como 
sendo Messias Henrique de 
Andrade. Depois de ser pre-
so, o jovem não deu detalhes 
do crime e afirmou apenas 
que a vítima tinha dinheiro 
na casa dela. Outro suspeito 
de participação no crime foi 
identificado, está foragido e é 
procurado.

via como base para observa-
ção onde os caçadores aba-
tiam os animais silvestres 
que passavam.

Horas antes um amigo 
da vítima havia deixado o 
caçador no local e, ao retor-
nar para buscá-lo, o encon-
trou sem vida. Um levanta-
mento preliminar apontou 
que Luiz foi atingido por um 
disparo na altura das costas.

Uma das causas mais 
prováveis apontada pelos in-
vestigadores da Polícia Civil 
é a de que o homem tenha se 
desequilibrado e despenca-
do da estrutura de madeira. 
Com a queda, a arma usada 
por ele, uma espingarda ca-
libre 36, teria disparado aci-
dentalmente.

A arma usada pelo ho-
mem para caçar foi encon-
trada ao lado do corpo dele 
com cinco munições intac-

mas, dessa vez, não resistiu e 
morreu no início da noite. O 
caso segue em investigação 
e nenhum suspeito por esse 
crime foi preso até o mo-
mento. Segundo a PM, ele 
tinha deixado o sistema pri-
sional há alguns meses, onde 
cumpria pena pelo crime de 
roubo. Quando foi baleado 
na primeira vez, Jaconias 
informou à polícia que es-
tava na casa de um vizinho, 
no Bairro Vila Bela, quando 
um carro se aproximou e 
alguém de dentro do veícu-
lo atirou contra ele. Desde 
então ele estava internado e 
passou por uma cirurgia no 

PASSANDO A LIMPO...

Na última semana foi realizada pela 
Prefeitura de Vera uma reunião com servi-
dores públicos responsáveis por diversos se-
tores da administração municipal. A reunião 
foi realizada no auditório do Centro de Even-
tos Olímpio Giacomelli, e teve como objetivo 
principal debater ações que objetivam o le-
vantamento minucioso de todo o patrimônio 
do município de Vera. De acordo com o Con-
trolador Interno Municipal Elson dos Santos 
a reunião se deu para mostrar para cada ser-
vidor presente a sua responsabilidade sobre 
o cuidado e a manutenção dos bens públicos 
uma vez que são eles quem utilizam destes 
bens no dia a dia.

CRESCIMENTO VERDE...

Manter uma cidade bem arborizada, 
com qualidade de vida, melhorando a saúde 
pública e diminuindo as chamadas ilhas de 
calor e a sensação térmica, essas últimas 
acentuadas, principalmente, pela expansão 
urbana de Sinop. Este é o desafio que a Se-
cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável de Sinop se propõe a vencer, 
realizando, por meio de parcerias, ações para 
que se alcem tais objetivos. Os números do 
poder público municipal mostram uma acen-
tuada expansão urbana de Sinop: só em 2018, 
mais de 461,7 mil metros quadrados foram 
construídos, segundo o Núcleo de Projetos 
(Prodeurbs), da Prefeitura. 

FÓRUM SAÚDE MENTAL...

Os servidores da Secretaria de Saúde e Sanea-
mento que atuam no Centro de Apoio Psicossocial 
(CAPS), Nova Vida, participaram no fim de sema-
na do 4º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e 
Saúde Mental, que foi realizado em Salvador-BA. 
O evento teve como objetivo refletir acerca das 
repercussões do racismo, da violência de gênero 
e dos conflitos de classe, sobre a garantia dos di-
reitos o exercício da cidadania, com destaque para 
estratégias de inclusão produtiva pelo trabalho e 
pela economia solidária, bem como os processos 
de valorização e reconhecimento social das pes-
soas com experiências de sofrimento mental. A 
equipe de Sorriso apresentou dois trabalhos, que 
são desenvolvidos no CAPS Nova Vida.

Divulgação

tas e outras duas deflagra-
das. Policiais militares, in-
vestigadores da Polícia Civil 
e agentes da Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Poli-
tec) estiveram no local para 
investigar o caso.

O corpo do caçador foi 
levado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Sorriso para 

exame de necropsia. Ape-
sar de ser proibida, a caça 
de animais silvestres, alguns 
inclusive alguns ameaçados 
de extinção, ainda é muito 
comum na região. Quando 
identificados, os autores são 
autuados por crime ambien-
tal e porte ilegal de arma de 
fogo.

equipamentos que dão con-
dições aos funcionários de 
combater pequenas chamas, 
em estágio inicial, evitando 
que alastrem o fogo. 

“O plano especial é pre-
ventivo e visa diminuir a 
incidência do fogo e o alas-
tramento das chamas, caso 
ocorra alguma queimada 
na BR-163.  Porém, é fun-
damental entender que os 
funcionários da Rota do 
Oeste não estão habilitados 
para controle de incêndios. 
Esse papel é do Corpo de 
Bombeiros. Nós prestamos 
suporte e apoio para a insti-
tuição”, orienta.

Com relação à vegetação, 
as equipes de Conserva-
ção vão concentrar esforços 
prioritariamente na forma-
ção de aceiros, reforço na 
roçada e limpeza às margens 
do trecho entre o km 220 da 
BR-364, em Rondonópolis, 
e o km 350 da BR-364, em 
Santo Antônio de Leverger; 
do km 511 ao km 514 da ro-
dovia dos Imigrantes (BR-
070), entre Cuiabá e Várzea 
Grande; do km 435 ao km 
456 da BR-364, em Várzea 
Grande; e do km 546 ao km 
838 da BR-163, entre Dia-
mantino e Sinop.

hospital para se recuperar.
A polícia foi novamen-

te chamada pela equipe mé-
dica de plantão que infor-
mou que o paciente havia 
sido vítima de uma segunda 

tentativa de homicídio. Em 
nota, a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT) esclare-
ceu que acompanha o caso 
e já toma providências junto 
às forças policiais.
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Claudecir Contreira vai falar sobre a atualização da Lei Federal 6.530 

Vice-presidente palestra
no Inside Imob Road Show
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sinop recebe nesta quarta-feira (26) o 
maior evento de inteligência imobiliária 
da América Latina, “o Inside Imob Road 
Show”, idealizado por Edgar Ueda e mais 
quatro grandes players do mercado imo-
biliário.

A convite, estará participando do evento 
o vice-presidente do CRECI-MT e coor-
denador regional dos trabalhos legislati-
vos do sistema COFECI/CRECI, Claudecir 
Contreira, que falará sobre a atualização 
da Lei Federal 6.530, que regulamenta a 
profissão do corretor de imóveis, por meio 
de uma mensagem clara e objetiva.

“Este convite mostra o reconhecimento 
e respeito dos organizadores do evento 
para com os corretores de imóveis e afir-
mo que não há mercado imobiliário forte 
sem boas informações, aperfeiçoamento e 
capacitação dos profissionais, bem como, 
não há força para o mercado e para o pró-
prio profissional sem uma organização 
legal vigiada por um sistema”, destacou 
Contreira.

O Inside Imob Road Show terá presença 
de renomados palestrantes, como Renan 
Magalhães com o tema “Empreendimen-
tos com mapeamento de riscos”; Glauco 
Farnezi com “Como a inovação é a tecno-
logia de mercado impactam nas vendas 
e no mercado”; Tainá C. de Alencar Cas-
tro que falará sobre “Vendas de alta per-
formance”; Arnaldo Derrigo Neto, com o 
tema “A importância do planejamento es-
tratégico de marketing no mercado imo-
biliário”.

Segundo Ueda, a escolha por Sinop é por 
ser polo regional com renomado destaque 
nos setores do agronegócio e imobiliário. 
“São inúmeras incorporadoras, constru-
toras, imobiliárias, corretores de imóveis, 
arquitetos, engenheiros e centenas de in-
vestidores de várias regiões do Brasil e do 
mundo. Sem dúvida, a grande razão para 
trazermos esse evento para Sinop”, pon-
tuou. O evento será realizado no Hotel 
Ucayali.
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