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Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que um em cada cinco brasileiros admite usar o celular 
enquanto dirige. Vale lembrar que, até 2016, dirigir usando o celular era uma infração média, mas a 
quantidade de acidentes levou à alteração do CTB e agora a infração é gravíssima. O descumprimen-
to representa perda de sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47.      Página -7

PERIGO AO VOLANTE

20% dos motoristas admite que
usa o celular enquanto dirige

R$ 110 MILHÕES

Educação:
servidores
bloqueiam
BR-364
Os servidores da rede estadu-
al de educação, que estão em 
greve há quase um mês, blo-
quearam um trecho da BR-364, 
em Cuiabá, na manhã desta 
terça-feira. O governo reafir-
mou que, em razão da situação 
econômica do estado, não tem 
condições de conceder a Revi-
são Geral Anual (RGA).    

             Página  - 8

As cifras arrecadadas na Copa América ultrapassaram os oito dígitos. No total, as 18 
partidas da competição geraram R$ 110,8 milhões. O tamanho do montante acumu-
lado pode ser medido quando comparado com o Brasileirão.                            Página -6

DOBRO DE RECEITA DO BRASILEIRÃO

SINOP
Limite de
velocidade
padrão em
40 km/h

A prefeita Rosana Mar-
tinelli assinou Decreto que 
regulamenta e padroniza a ve-
locidade máxima no perímetro 
urbano de Sinop. O documento 
determinado que as velocida-
des máximas permitidas para 
as vias municipais são de 50 
km/h nas avenidas e 40 km/h 
nas ruas. 
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O “preço” da personalização
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recuperar o que foi investido, em caso 
de venda do item. Pior: na maioria das 
vezes o produto personalizado pode 
valer menos que o produto em seu es-
tado original, aumentando o prejuízo. E 
sim, pode piorar ainda mais: o público 

que pode se interes-
sar passa a ser ainda 
mais restrito, redu-
zindo as possibilida-
des de negociação.

Em outras pa-
lavras: quer alterar, 
pintar e inventar 
moda com seu carro, 
computador, celular 
ou qualquer outra 
coisa? Pense antes 
no investimento e, 
claro, no “prejuízo” 

que está agregado à alteração. Em uma 
boa parte das vezes tudo se resume ao 
“prazer” do dono, o que, em boa parte 
das vezes, acaba por não se justificar.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

CE DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA-ME 
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

As estatísticas do emprego no Brasil mostram 
expressiva quantidade de trabalhadores por conta 
própria, o que no mais das vezes descreve situa-
ções de precariedade laboral e baixa qualificação. 
Entretanto há sinais de mudança no perfil desse 
contingente.

São quase 24 milhões de autônomos —à falta 
de palavra melhor para definir uma miríade de ca-
sos tão diferentes quanto os de profissionais libe-
rais de renda elevada, motoristas de aplicativos de 
transporte e vendedores ambulantes que operam 
na informalidade.

Trata-se de mais que o dobro do número de 
empregados no setor público, por exemplo. Na ini-
ciativa privada, os assalariados com e sem carteira 
assinada somam pouco mais de 44 milhões, natu-
ralmente o maior segmento do mercado.

Com a recessão de 2014-16 e o período poste-
rior de quase estagnação da economia, caiu a parti-
cipação de celetistas e elevou-se substancialmente 
o desemprego. Um outro fenômeno, a demandar 
estudo mais detalhado, é o aumento da escolarida-
de dos trabalhadores por conta própria.

Conforme noticiou esta Folha, um levanta-
mento feito por Sergio Firpo e Alysson Portella, 
do Insper, revelou que, nesse grupo, a parcela dos 
profissionais com nível superior saltou de 9,6%, no 
início de 2012, para 17,7% neste 2019. Cresceu tam-
bém a fatia dos que cursaram o ensino médio, de 
26,3% para 35,6% no mesmo período.

Parece intuitiva a hipótese de que boa parte 
da elitização desse estrato se deva a uma espécie de 
empreendedorismo forçado: dada a piora da ofer-
ta de trabalho assalariado, mais pessoas escolari-
zadas trataram de criar seu próprio negócio —ou 
tiveram de migrar para algum ofício com menor 
exigência de qualificação. Infelizmente ainda não 
há como quantificar esses casos e os de profissio-
nais que em qualquer cenário optariam por não ter 
um patrão e assumirem sozinhos os riscos e os ga-
nhos de sua atividade. Certo é que o Brasil precisa 
proporcionar a todos um ambiente mais favorável 
à livre iniciativa. A despeito de relevantes progres-
sos recentes, o país ainda ocupa a 109ª colocação, 
entre 190, no ranking do Banco Mundial que avalia 
a facilidade para empreender.

Há uma medida provisória em tramitação no 
Congresso que busca, entre outros objetivos cor-
retos, reduzir a burocracia para a abertura de em-
presas. A agenda se mostra crucial, mas o uso de 
MP, que expira se não for votada em quatro meses, 
põe em risco a análise aprofundada que a proposta 
merece.

Editorial

Por conta própria

Ranking dos Políticos - Facebook

gem. São inúmeros prédios comerciais, condomí-
nios e residências particulares com as tais placas 
solares. Isso só para lembrar uma cidade onde há 
radiação solar por cerca de 270 dias por ano. E, 
para registrar, o eletroposto já é real em Cuiabá 
com a unidade de abastecimento de carro elétrico 
na sede da Federação das Indústrias no Estado de 
Mato Grosso (Fiemt). Instituições de fomento, por 
exemplo, como o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), têm estimu-
lado o novo negócio de economia fotovoltaica, 
entre outros.

Desde que o homem descobriu o fogo até os 
dias de hoje, milhares de negócios ou empreendi-
mentos foram se multiplicando a partir da mente 
humana, assim como novos materiais, pesquisas 
científicas, novas tecnologias e a geração da ca-
pacidade criativa das pessoas.

É claro que algumas vezes, lamentavelmente, 
muitas pessoas sofreram com trabalhos pesados 
e até mesmo vidas foram perdidas para a econo-
mia e o capitalismo avançarem. Fato. Digo isto 
para relembrar o quanto é importante a ciência, 
a tecnologia e a educação em um país como o 
Brasil e em um Estado como Mato Grosso. Todas 
estas informações mencionadas neste artigo não 
seriam importantes se não viessem da educação 
básica, da pesquisa científica e das ciências apli-
cadas para o conhecimento humano gerar produ-
tos, serviços e riquezas.

Seja lá atrás, na Revolução Industrial, ou na 
modernidade, com a Revolução Digital, é neces-
sário e urgente autoridades públicas (presidente, 
governadores, prefeitos e parlamentares), empre-
endedores e financiadores fazerem uma cruzada 
a favor da educação e do conhecimento, para li-
bertar mentes e dotá-las de criatividade para te-
rem produção, utilidade social e, por conseguin-
te, ocupação capaz de destinar emprego e renda 
a milhões de pessoas que engrossam a lista do 
desemprego. Sem avanço, tecnologia, inovação 
e educação, seres humanos de Mato Grosso e do 
Brasil não terão condições igualitárias para cons-
truir uma sociedade livre, próspera e feliz.

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO É ADVO-
GADA, PÓS-GRADUADA EM DIREITO PROCESSU-
AL CIVIL PELA FESMP/MT

Uma nova economia 
no capitalismo

ALERTA
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

de 2020 prevê uma queda no Produto Interno 
Bruto (PIB) de Mato Grosso no ano que vem, 
em relação a 2019, que deve crescer 3,78%. 
Em um cenário conservador, o PIB crescerá 
3,4% no ano que vem. Apesar disso, o número 
é maior que o dobro do crescimento real pre-
visto para o País, de 1,5%. Já em um cenário 
moderado, a previsão para o crescimento do 
PIB do Estado em 2019 é de 3,9%. Os números, 
fatalmente, serão puxados, novamente, pelo 
agronegócio do Estado.

RECURSO NEGADO
O Governo do Estado manteve a demissão 

do investigador da Polícia Civil, B.R.S.J., acu-
sado de cobrar propina para liberar um mo-
torista que foi flagrado dirigindo embriagado, 
em 2013. Na época, as investigações apon-
taram que o dinheiro foi cobrado da esposa 
e da filha do homem, para que ele não fosse 
levado preso. O investigador já havia sido de-
mitido pelo Estado em outubro do ano passa-
do e tentou reverter a decisão ao entrar com 
pedido de reconsideração.

ESVAZIAMENTO
O presidente do Sintep-MT, Valdeir Perei-

ra, negou que a categoria esteja sofrendo uma 
desmobilização diante do aumento de escolas 
que retomaram as atividades - parcial ou in-
tegramente - ao longo das últimas três sema-
nas de greve no Estado. Para o sindicalista, 
os servidores que desistiram da paralisação 
tomaram essa decisão por não suportarem a 
“pressão” feita pelo Governo. Balanço apon-
tou que 54,89% das 767 unidades escolares do 
Estado estão em atividade. Na segunda (24), 
a categoria se reuniu em assembleia geral e 
decidiu manter a greve.

Uma Scania 440, prata, pegou fogo por volta da 1h30 desta terça, no pátio 
de um posto de combustíveis em Lucas do Rio Verde. O motorista relatou que 
estava dormindo quando acordou com a fumaça e o calor. Ele conseguiu pegar 
os documentos e sair, antes que a cabine fosse incendiada. O fogo destruiu 
o cavalo trator, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu salvar a 
carreta.

É sempre recomendável, na esmagadora maioria das 
vezes, fazer personalizações que sejam menos “agressi-
vas”, mantendo as características do item em questão. 
Fazendo isso você consegue “curtir” com as mudanças 
sem impactar no valor ou na facilidade de revenda do 
item. Não é nada interessante querer vender alguma 
coisa e a negociação “enroscar” por conta das mudanças 
feitas pelo proprietário.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

WELYDA CRISTINA DE 
CARVALHO

Se no Século XVIII, a poderosa Inglaterra es-
crevia mais um capítulo da humanidade com a 
Revolução Industrial para movimentar a econo-
mia e os negócios com base na transformação do 
minério em ferro para novas máquinas e o uso do 
vapor, quase 300 anos depois o capitalismo tem 
que se reinventar novamente para produzir bens, 
serviços e riquezas com a internet, uma mudan-
ça tecnológica que engatinha comercialmente e 
no mundo dos negócios há cerca de três décadas.

Refiro-me à Revolução Digital nos negócios. 
E não é só ela, a nova forma de empreender en-
volve ainda a chamada economia verde e a in-
dústria limpa. Termos caros nos dias de hoje, 
quando milionários surgem, repentinamente, 
praticamente invisíveis, sem grandes proprie-
dades, nem tesouros guardados em cofres ou um 
império de empresas.

Os novos milionários e bilionários estão 
perto de um comando digital. É como revisar 
séculos em que nações acumularam dinhei-
ro com matéria-prima e depois o transformava 
em riquezas, fazendo pessoas enriquecerem em 
volta do globo. Se o famoso escritor e jornalista 
norte-americano dos bilionários, Napoleon Hill, 
vivesse hoje, ele ficaria encantado com tanta in-
formação para escrever.

Como dizia, na lista de inovação e nichos de 
negócios e empreendimentos da economia po-
demos incluir ainda a energia fotovoltaica, os 
carros elétricos e toda a infraestrutura e compu-
tação necessária para esses segmentos da ativi-
dade econômica existirem. E não falo isso como 
algo distante e genérico. Essa nova economia 
está presente aqui em Mato Grosso, bem perto 
de nós. Isto é, cada vez mais estamos na era da 
informação e do conhecimento com novos pro-
dutos e serviços advindos da Revolução Digital. 
Vejam quantos aplicativos úteis ao dia a dia das 
pessoas surgiram na última década! E as casas 
inteligentes, então!

Vejamos o potencial de energia hidroelétrica 
no Estado. Devido a tantos rios em Mato Grosso e 
às novas tecnologias, multiplicaram-se grandes 
investimentos, como usinas hidrelétricas (UHE) 
e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Bem 
melhor e de menos impactos ao meio ambiente, 
como a energia a partir do carvão, predominante 
na era da supracitada Revolução Industrial.

Outra questão é a “febre” dos últimos três 
anos da energia fotovoltaica ou energia solar. O 
ambiente urbano em Cuiabá já tem outra paisa-

Crédito: Divulgação
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“Certo é que o Brasil precisa proporcionar 
a todos um ambiente mais favorável à 
livre iniciativa

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Desde que o mundo é mundo a perso-
nalização faz parte da vida do ser huma-
no. Em tempos de tecnologia a personali-
zação vai além do “simples”, e é possível 
alterar desde um papel de parede, um 
toque, uma capinha ou mesmo apelar 
para algo mais 
“radical”, como 
uma pintura 
personalizada, 
um grafite ou 
algo do gênero.

Nesse 
“mundão” da 
personaliza-
ção é sempre 
importante ter 
em mente que 
quanto mais 
personalizado 
mais difícil de ser vendido, e, sejamos 
francos: dificilmente estamos dispostos 
a usar alguma coisa até o fim de sua vida 
útil. Quando se pensa em personaliza-
ções radicais, que fazem mudanças dire-
tas no item, é importante avaliar, então, 
seu valor de mercado, a possibilidade de 
negociação e, claro, o impacto que a alte-
ração terá sobre isso. Uma “regra” acom-
panha as grandes modificações, aquelas 
que não podem ser facilmente desfeitas 
(como pinturas e outras mudanças ex-
pressivas): é praticamente impossível 



DIVULGAÇÃO

DELEGACIAS 
FECHADAS...

As delegacias de Polícia 
Civil em Mato Grosso esta-
rão “fechadas” na tarde des-
ta terça-feira, entre às 13h00 
e 18h00. Apenas os plantões 
estarão funcionando para 
atender os casos de flagrante. 
O motivo é a paralisação de 
policiais civis, que aderiram 
a uma mobilização nacional 
contra a Reforma da Previ-
dência. A expectativa é de 
que as unidades voltem a nor-
malidade nesta quarta.

FIZERAM 
AS PAZES...

Presidente do MDB em Mato Gros-
so, o cacique Carlos Bezerra deu mos-
tras, na terça-feira (25), que o distancia-
mento que havia entre ele e o prefeito 
de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) é 
coisa do passado. O parlamentar foi só 
elogios à gestão do emedebista durante 
lançamento da obra do Viaduto do Beira 
Rio. Para ele, Emanuel está consolidan-
do sua reeleição. Logo no início da ges-
tão, Bezerra se sentiu desprestigiado e 
fechou a cara para Emanuel. E não per-
dia uma oportunidade de mostrar certo 
desprezo pelo prefeito.

RETRIBUIÇÃO 
DE VISITA...

O governo boliviano vai retribuir a visita fei-
ta pelo governador Mauro Mendes em maio. Há 
uma pré-agenda de uma comitiva para uma reu-
nião nesta 5ª (27) em MT, quando será debatida a 
retomada do abastecimento de gás natural, ven-
dido pela Bolívia, além do fornecimento de ureia. 
Rafael Reis, presidente do MT Gás, diz que ainda 
não pode dar detalhes, mas garante que as trata-
tivas estão avançando. Mauro, nas negociações, 
quer garantias de que não haverá interrupção no 
abastecimento. Rafael aponta que o setor empre-
sarial tem manifestado interesse em torno da re-
tomada do gás que atendia a Usina Termoelétrica, 
5 indústrias e cerca de 800 taxistas.
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Paralisação está completando um mês 

Justiça de MT quer audiência 
entre Governo e grevistas
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O impasse entre Gover-
no do Estado e servidores da 
Educação continua e agora a 
novela chegou até o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso. 
Depois de determinar que o 
Executivo corte o ponto dos 
servidores que aderiram à 
greve, o TJ-MT agora quer 
fazer uma audiência de con-
ciliação entre as partes.

Segundo o governa-
dor Mauro Mendes (DEM), 
o Executivo vai atender à 
solicitação da Justiça, mas 
não apresentará nenhuma 
proposta de pagamento das 
exigências feitas pelo Sintep/
MT. “Tranquilo, natural [a 
decisão da desembargadora]. 
Como sempre dialogamos, 
vamos continuar dialogan-
do, independente do fórum 
que for. Agora, os argumen-
tos para que não pudéssemos 
dar esses aumentos ainda 
estão presentes. Temos a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
e temos uma dura realidade 
financeira. Então, nós esta-
mos, em qualquer diálogo 

que formos convidados, dis-
postos a conversar. Mas en-
tendemos que poderemos 
fazer qualquer tipo de altera-
ção na nossa conduta quando 
o Estado recuperar o limite 
de 49% em gasto com pesso-
al”, disse Mendes em conver-
sa com a imprensa.

O presidente do Sintep/
MT, Valdeir Pereira, cobrou 
agilidade da Justiça na busca 
por resolução do impasse, 
e se colocou à disposição da 
desembargadora para par-
ticipar da audiência. “Esta-
mos à disposição a qualquer 
momento, pena que a pressa 
do poder judiciário não é a 
mesma do cidadão que está 
hoje com o filho dele fora da 
escola. A qualquer momento 
em que houver um posicio-
namento do Tribunal de Jus-
tiça, participaremos e esta-
mos à disposição”, disparou 
Valdeir.

CARTA
PÚBLICA
Na manhã de ontem 

(25), o Governo do Estado, 
emitiu uma carta aberta para 
a imprensa e sociedade em 

IMPASSE CONTINUA | O pedido partiu da desembargadora para que a conciliação coloque fim ao impasse
Junior Silgueiro/SeducMT

Adenilson Rocha (PSDB) apoia Iniciativa Popular 

JÁ DEU

Deputado quer 
revogação imediata 
da Lei Kandir
DA REPORTAGEM

O deputado federal 
Reginaldo Lopes (PT-MG) 
está propondo a revogação 
imediata da lei Kandir (LC 
87/1996), em vigor no país 
desde 1° de novembro de 
1996. Ela isenta do pagamen-
to de ICMS produtos primá-
rios, semielaborados e servi-
ços destinados à exportação.

Em audiência pública 
realizada pela Assembleia 
Legislativa de Mato Gros-
so, na segunda-feira (24), o 
parlamentar disse que lei 
trouxe prejuízos para os es-
tados que ao longo dos anos 
acumularam dívidas e não 
conseguiram avançar na in-
dustrialização para geração e 
emprego e renda.

“A lei Kandir rom-
peu com o Pacto Federati-
vo a partir de uma evasão 
de competência tributária 
por parte da União que to-
mou dos estados seu impos-
to mais importante. Agora, 
23 anos depois, temos uma 
quebradeira generalizada: 
seis estados totalmente en-
dividados e outros 14 que 
chegarão a 2020 sem capaci-
dade de pagar suas despesas 

descritivas e com a qualida-
de dos serviços comprometi-
dos. Por isso, vamos revogar 
a Lei Kandir”, argumentou o 
deputado petista. 

O deputado estadual 
Valdir Barranco (PT), reque-
rente desta audiência, dis-
se que “os objetivos da lei 
Kandir já foram atingidos”. 
Porém, “o prazo de validade 
dela vem sendo prorrogado 
no Congresso”.

“Quando a lei com-
pletou 20 anos, em 2016, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) a regulamentou por 
mais um ano (até novembro 
2017) para que o Congresso 
Nacional pudesse criar uma 
nova legislação, mas isso não 
aconteceu. Este ano, a União 
entrou com um recurso no 
STF pedindo mais dois anos 
de prorrogação e o ministro 
Gilmar Mendes concedeu 
mais um. 

Com todas estas me-
didas, estados e municípios 
continuarão sofrendo com 
a desoneração das expor-
tações. Precisamos de uma 
reforma tributária urgente 
com o fim da lei Kandir e o 
retorno da compensação dos 
estados”, constatou.

FoTo: FABlicio rodrigueS / AlMT

Deputado Reginaldo Lopes em audiência pública na ALMT 

FoTo: ThiAgo SilvA

INICIATIVA POPULAR

Vereador apoia instalação de 
eliminadores de ar nas tubulações

VAZA-JATO

Alcolumbre diz que Moro já estaria 
preso ou cassado se fosse parlamentar

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Consumidores do sis-
tema de água e esgoto de 
Sinop, procuraram o verea-
dor Adenilson Rocha (PSDB) 
para pedir o apoio ao um 
projeto de Iniciativa Popular 
que segundo as lideranças 
que estão à frente da propos-
ta, é que a empresa ‘Águas de 
Sinop instale equipamentos 
eliminadores de ar na tubu-
lação de água da rede de dis-
tribuição em Sinop.

Adenilson havia apre-
sentado um projeto de lei 
com o mesmo objetivo, po-
rém as comissões deram 
parecer contrário e os vere-
adores votaram pela não tra-
mitação do projeto. “Vamos 
nos unir. Precisamos da for-
ça e apoio de toda sociedade 
para este Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular possa ga-
nhar força e virar lei. Juntos 
somos mais fortes, por isso 
eu apoio e conclamo a socie-
dade para fazer o mesmo”, 
comentou Adenilson.

Os redutores de ar são 
equipamentos colocados an-
tes dos hidrômetros para im-

DA REPORTAGEM

O presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), declarou na noite de 
2ª feira (24.jun.2019) que, se 
comprovada a veracidade, 
são “graves” e revelam “pro-
blema ético” as mensagens 
entre Sergio Moro (quando 
era juiz da Lava jato) e o pro-
curador Deltan Dallagnol. 

pedir que o ar seja calculado 
na conta mensal de água do 
consumidor. Além disso, os 
aparelhos preservam a vida 
útil dos hidrômetros, que gi-
ram em alta velocidade por 
conta do ar expelido na tu-
bulação. 

“Ao pagar a conta de 
água, o consumidor paga 
também pelo ar que passa 
pelo cano. Segundo estudos, 

“Se fosse deputado ou sena-
dor, estava no Conselho de 
Ética, cassado ou preso”, afir-
mou. As declarações foram 
dadas na edição do jantar do 
Poder360-ideias, no restau-
rante Piantas, em Brasília.

Sobre as mensagens di-
vulgadas pelo site The Inter-
cept, o presidente do Senado 
fez ressalvas, mas também 
críticas contundentes. “As 

este ar é pago como água e 
pode significar cerca de 40% 
a mais da contagem dos me-
tros cúbico e, consequente-
mente, maior valor na con-
ta”, argumenta o vereador. 

As folhas já começaram 
a receber assinaturas durante 
a sessão da câmara, além de 
Adenilson Rocha, os verea-
dores Joaninha, Professora 
Branca, Dilmair Callegaro, 

Lindomar Guida, Leonardo 
Visera, Remídio Kuntz, Lu-
ciano Chitolina, Tony Len-
non, Joacir Testa, Maria José 
da Saúde, Aguinaldo do Alto 
da Glória, Professor Hedval-
do e Mauro Garcia, foram os 
únicos a assinar. Caso apro-
vado pela Câmara, este será 
o primeiro projeto de inicia-
tiva popular aprovado pelos 
vereadores de Sinop.

geral, onde reconhece a im-
portância e o valor que os 
profissionais da educação 
têm e reiterou que algumas 
das reivindicações já foram 
atendidas. De acordo com a 
nota, a concessão do paga-
mento de 1/3 de férias pro-
porcional para os professo-
res contratados e concessão 
de licença-prêmio e licença 
para qualificação profissio-
nal; o chamamento do cadas-
tro reserva dos profissionais 
da educação do último con-
curso público, que segundo o 
Governo o chamamento vai 
ocorrer em julho, e por fim, o 
cronograma de obras para a 
reforma das unidades escola-
res, o Estado diz reconhecer 
a situação crítica de quase 
400 unidades.

MAIS PROTESTOS
No entendimento dos 

profissionais da Educação, 
o Governo não está dispos-
to a apresentar propostas, 
por isso a paralisação vai ser 
mantida, segundo eles, por 
tempo indeterminado. O 
presidente do Sintep/MT, 
Valdeir Pereira, muitas es-

pessoas têm o direito de con-
versar com as outras pessoas. 
Tem o limite da Constitui-
ção, tem que ver o que ultra-
passou”, disse. “Do ponto de 
vista ético, sim [ultrapassou]. 
Se aquilo for tudo verdade… 
esse que é o problema. Aqui-
lo é verdade? Vai comprovar? 
Aquela conversa não era pra 
ter sido naquele nível entre o 
acusador e o procurador. Se 

isso for verdade, eu acho que 
vai ter um impacto grande, 
não em relação à Operação 
porque ninguém contesta 
nada disso e não vai contes-
tar nunca. (…) Se isso fosse 
deputado ou senador, tava no 
conselho de ética, tava cassa-
do ou tava preso”. Em caso de 
congressistas, segundo ele, 
talvez mesmo sem compro-
vação poderia haver punição.

colas estão reabrindo, mas 
sem sair do estado de greve 
e ele vem convocando ainda 
os servidores a intensificar as 

manifestações.
Na manhã de terça-

-feira, a Rota do Oeste infor-
mou à reportagem do Diário 

do Estado MT que um grupo 
com 100 manifestantes fize-
ram um bloqueio no km 394 
da BR-364 em Cuiabá.
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Filho de Huck e Angélica recebe 
alta, com ‘excelente recuperação’

TV  e Entretenimento

Benício K. Huck, um 
dos três filhos dos apre-
sentadores Luciano Huck 
e Angélica, recebeu alta 
nesta terça-feira (25). Ele 
estava internado após aci-
dente sofrido no fim de se-
mana na Ilha Grande, Cos-
ta Verde do Rio de Janeiro.

Segundo o boletim as-
sinado pela equipe médica 
do hospital Copa Star, ele 
teve excelente recupera-
ção clínica e deverá ter 
acompanhamento ambu-
latorial.

Benício sofreu um aci-
dente praticando wakebo-
ard – esporte que utiliza 
uma prancha puxada por 
uma lancha – na tarde de 
sábado (22), na Baía da Ilha 
Grande. Ele sofreu trauma-
tismo craniano e passou 
por uma neurocirurgia na 
madrugada de domingo 
(23).

Segundo a unidade de 
saúde, Benício mantém 
quadro clínico e neuro-
lógico estável. Uma res-
sonância magnética de 
crânio realizada nesta se-
gunda demonstrou uma 
“evolução satisfatória” do 
trauma. Após o resultado, 
ele recebeu alta da Unida-
de de Tratamento Intensi-
vo e foi para um quarto.

Cristiano Ronaldo deixa 
gorjeta de R$ 87 mil em 
resort de luxo na Grécia

Cristiano Ronaldo continua aproveitando 
suas férias dos gramados do jeito mais osten-
tador - e merecido - possível. O gajo passou 
uns dias em um resort na Grécia com diária 
de R$ 34 mil. Segundo o jornal ‘Daily Mail’, 
como forma de agradecimento pela discrição 
como foi trataram CR7 teria distribuído gor-
jetas para os funcionários que somados che-
gam ao equivalente a R$ 87 mil. Além disso, 
CR7 o vem ostentando as férias com a família 
em um iate de luxo em Saint Tropez, litoral 
da França. Segundo o site ‘Quem’, o aluguel 
da embarcação ‘Africa 1’, que conta com seis 
cabines, sala de jantar, bar, jacuzzi, academia 
e cinema tem diária estimada em R$ 109 mil 
reais. Nada que venha prejudicar a saúde fi-
nanceira do jogador que recebe da Juventus o 
equivalente a R$ 2,4 milhões por semana.

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 



CONTRATO   CPF/CNPJ
279145100                   22.349.097/0001
279173400                   22.688.525/0001
279154800                   22.105.641/0001
279002800402600  894.214.931
279002800140600  020.076.179
279178900                   30.525.576/0001
279002800290000  788.715.221
279002701392300  810.223.529
279002701390700  055.306.431
279002700705400  032.965.681
279002701137100  047.962.211
279002701284200  038.534.431
279002701348700  010.316.341
279002800790600  031.332.179
279002800867700  044.616.515
279002700515600  982.878.349
279002700679800  276.511.269
279699400                  03.143.567/0001
279002701520600  055.109.591
279155800                   21.708.002/0001
279173200                   04.370.392/0001
279316700                   01.883.115/0001
279002701114400  792.479.621
279150300                   24.979.692/0004
279002700247100  120.909.348
279002701260300  021.478.271
279026000017400  030.025.541
279002800081500  534.607.230
279002700832100  655.732.501
279002701418100  021.230.421
279000500017600  964.620.271
279002800858700  030.968.631
279002800158000  929.020.579
279002701509600  094.153.869
279002701111900  023.924.861
279002700919200  224.166.008
279002700641900  981.007.691
279002700039500  017.860.141
279002701321600  020.365.851
279695100001800  015.285.961
279002701520000  981.512.401
279002800014500  450.541.181
279002701366300  013.657.851
279002701101700  004.771.211
279050300                   08.050.161/0001
279751700              37.478.450/0001
279958300023600  766.908.571
279002800597200  002.812.441
279002701367400  950.321.341
279002100265500  830.570.131
279002701338500  009.225.329
279002701423200  985.195.061
279002701403400  004.376.741
279002701340900  059.271.181
279002700912700  040.221.011
279002700552800  023.017.101
279002701069700  023.494.579
279002700868500  026.958.171
279025800                   12.491.923/0001
279002700417200  031.367.251
279002701190400  505.312.559
279002700815800  956.785.811
279002800402800  023.572.709
279002400054900  939.940.361
279748700010900  182.427.088
279002400015700  581.801.171
279002701518900  062.988.641
279002701233700  021.000.341
279002700611000  013.229.651

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 beneficiários 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 
beneficiários:

CONTRATO   CPF/CNPJ
279698600018400  861.959.991
279140000                    50016900928/0
279030300276500  893.844.072
279002701294000  054.984.791
279002800745400  009.537.181
279002800543300  045.246.971
279750100023900  033.480.059
279000400019400  535.436.371
279002800737500  015.101.451
279002701389200  037.015.011
279002800845900  005.266.051
279002700936200   002.393.601
279153200                   15.425.035/0001
279002701175200  005.655.011
279002701061400  000.731.981
279030300288900  952.480.561
279002800657800  672.660.451
279002800371700  142.525.268
279002701140300  200.355.351
279697000                  01.302.215/0001
279002800781000  631.389.051
279002800201900  982.638.701
279735100                  01.359.770/0001
279002800274200  835.170.221
279002700184600  710.891.601
279002701375900  027.653.508
279002800890600  740.100.501
279002701518400  894.871.251
279002701462600  030.766.991
279002701095200  023.509.261
279002800070300  964.713.101
279002700018800  535.437.851
279002701459100  070.839.231
279573400                   11.677.053/0001
279002700305200  270.172.571
279375400                  01.873.264/0001
279002701222700  030.303.241
279002701057400  431.597.709
279002701375700  001.192.161
279002800756800  012.463.411
279002701415000  737.781.761
279002701111800  334.258.868
279002701354200  026.251.361
279002800790000  486.642.001
279045400012600  002.382.481
279002701291300  051.692.901
279958300025300  025.716.191
279002701517700  035.993.721
279002800812000  026.553.991
279002800165200  769.752.581
279958300025400  875.238.922
279002701288600  009.463.991
279002800709200  004.415.991
279066100                   08.625.465/0001
279002701449000  029.841.661
279183800                   03.938.297/0001
279002800085100  676.180.149
279002701163400  161.565.948
279002700315300  006.506.731
279002701081700  015.601.861
279002701467500  056.950.631
279030000019400  331.087.808
279026000311700  012.674.741
279399000001700  019.089.991
279002700630400  018.560.969
279002700794200  979.610.271
279002701426100  810.836.101
279002800778500  033.302.261
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ISOAÇO EIRELI, CNPJ: 18.974.278/0001-25, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, a ALTERAÇÃO 
DA RAZÃO SOCIAL para ISOAÇO DO BRASIL EIRELI 
CNPJ: 18.974.278/0001-25, nas Licenças ambientais, com 
atividade principal de: 25.32-2-01 - Produção de artefatos 
estampados de metal. Implantado no Município de Sorriso 
- MT, endereço: Rua Leon Feffer, nº 276, Bairro Industrial 
Leonel Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Flores-
tal Ane C. Barceli 66-999766751).

2 R MADEIRAS EIRELI–EPP, CNPJ: 04.149.882/0001-02, 
ENDEREÇO: RODOVIA MT 225 KM 80,5, S/N, SETOR 
INDUSTRIAL, FELIZ NATAL/MT, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUER JUNTO A SEMA – SECRETARIA DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE – MT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO (LO), PARA ATIVIDADE DE SERRARIA 
COM DESDOBRO DE MADEIRAS. NÃO EIA/RIMA

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA- MT 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019 

 
O Município de Vera/MT, por meio de seu Pregoeiro Oficial, torna público a Retificação do 
Edital do Pregão Presencial Nº 029/2019, cujo objeto visa a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ANALISADOR BIOQUÍMICO E 
EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS) A SEREM UTILIZADOS NA 
UNIDADE DE SAÚDE (DR. HENRIQUE SOUZA CHAVES) DO MUNICÍPIO, CONFORME 
RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 283, atendendo aos princípios 
que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações necessárias, torna publica a 
alteração no Termo de Referência do Edital, para assim constar:  
 
ONDE LÊ-SE: Item 01:  EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS (TESTE DA 
ORELHINHA)... SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (OTOLINK)... 
LEIA-SE: Item 01: EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS (TESTE DA 
ORELHINHA)... SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE EXAMES... 
 
As demais descrições publicadas até a presente data permanecem inalterados em suas 
funções, mantendo-se a data de abertura, qual seja 28/06/2019, ás 08h00min. 
 

Vera – MT, 25 de Junho de 2019. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 

Pregoeiro – Portaria nº 002/2019 

 
 

DR 07-08/02/2019 

 

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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 14 de Junho 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para execução de serviços comuns 
de engenharia visando a execução de redutores de velocidade do tipo I 
e II de ondulação transversal - lombadas em concreto e CBUQ das 
quais foram vencedoras as empresas: Lote 001 - ANDERLEY VIEIRA 
DA SILVA EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 32.404.962/0001-00 
no valor de R$ 385.620,00. Nova Mutum - MT, 25 de Junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data 
de julgamento da referida licitação para o dia 12.07.2019 às 08:00 
horas, em virtude de nenhuma empresa ter manifestado       interesse 
m tempo hábil. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 25 de junho de 2019.

Fabrício luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 024/2019

 Objeto: contratação de empresa para execução de obra, visando a 
construção de banheiros na quadra coberta da Escola 04 de julho, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 12 
de julho de 2019. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 25 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2019

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORACAO DE 

LAUDO TECNICO DE AVALIACAO, LAUDO DE VISTORIA, 

RELATORIO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA - DO TIPO 

ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO 

DO VTN (VALOR DA TERRA NUA) DO EXERCÍCIO 2019 PARA O 

MUNICÍPIO DE SORRISO, VISANDO INFORMAÇÕES DE PREÇOS 

DO VTN A SEREM INFORMADOS NO EXERCÍCIO 2019 À RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL, CONFORME RFB INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº1877, DE 14 DE MARÇO DE 2019”. FINALIDADE: O processo 

refere-se à contratação de empresa especializada para elaboração de 

laudo e vistoria para determinação do VTN (valor de terra nua) para o 

exercício 2019 atendendo exigências da Receita Federal, visando a 

fiscalização do recolhimento do ITR 2019, em obediência ao disposto 

na RFB Instrução Normativa nº.1877. de 14 de março de 2019. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CONTRATADO: ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES, 

CNPJ/MF nº 00.071.833/0001-43. VALOR GLOBAL: R$ 14.200,00. 

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E 
REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE SORRISO/MT", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. ” 
CONFORME A SEGUIR, VALCIR DA MOTTA EPP, CNPJ Nº 
22.644.190/0001-12, ITENS VENCEDORA - 823626 R$ 70,27 - 
823627 R$ 87,84 - 823628 R$ 87,84 - 823629 R$ 109,8134 - 823630 
R$ 90,98 - 823631 R$ 109,18 - 823632 R$ 109,18 - 823633 R$ 98,2513 
- 823634 R$ 165 - 823635 R$ 233 - 823636 R$ 210 - 823637 R$ 180 - 
823638 R$ 159,95 - 823639 R$ 294,64 - 823640 R$ 378,82 - 823641 
R$ 151,5165, VALOR TOTAL 373.805,87 - VALOR TOTAL GERAL 
373.805,87.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

JULGAMENTO DE RECURSO
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019
Empresas que apresentaram Recursos: NOVELLO BELLO 
REFRIGERAÇÃO LTDA. Empresas que apresentaram Contrarrazões: 
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTA. DA DECISÃO: Ante ao 
exposto, forte em todas as argumentações supra, DECIDIMOS: NÃO 
CONHECER o recurso interposto pela empresa NOVELLO BELLO 
REFRIGERAÇÃO LTDA, por não cumprir o que determina o art. 4º, 
inciso XVIII e item 12.3 do Edital do Pregão Presencial 060/2019; NO 
MÉRITO, considerando os princípios previstos no art. 37 da CF, bem 
como, o dever da administração pública motivar suas decisões, 
fundamentado nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, 
JULGA-SE PELA MANUTENÇÃO da decisão proferida, quando do 
julgamento do certame, mantendo a INABILITAÇÃO da empresa 
NOVELLO BELLO REFRIGERAÇÃO LTDA e a HABILITAÇÃO da 
empresa GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTA; Por fim, nos termos 
do art. 109, §4º da Lei 8.666/93, a presente decisão foi remetida a 
instância superior para seu julgamento de mérito. Publique-se, 
Registre-se e Intime-se.

Miraldo Gomes de Souza - PREGOEIRO
Éslen Parron Mendes

OAB/MT 17.909 - Assessor Jurídico

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 10 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
068/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 
L E V A N T A M E N T O  D E  P O N T O S  D E  C O N T R O L E 
GEORREFERENCIADOS, SENDO LEVANTAMENTO DE PONTOS 
DE CONTROLE ENTRE OS LIMITES URBANOS E LOTEADOS DA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO E CONTRATAÇÃO DE 
H O R A / V O O  C O M  C A P T U R A  D E  I M A G E N S  ( R G B ) 
GEORREFERENCIADAS COM GSD DE 7,32CM E COM AS 
C O O R D E N A D A S  G E O G R Á F I C A S  E  A LT I T U D E ,  PA R A 
ELABORAÇÃO DE ORTO MOSAICO, COM A FINALIDADE DE 
IDENTIFICAR PROBLEMAS PONTUAIS, ANALISAR E BUSCAR 
ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DESSES PROBLEMAS, 
REALIZAR MAPEAMENTOS DIVERSOS PARA PLANEJAMENTO 
URBANO FUTURO DE TODA EXTENSÃO DA AREA URBANIZADA 
D E  S O R R I S O  ( S O M E N T E  N U C L E O  P R I N C I A L ,  N Ã O 
CONTEMPLANDO AS AREAS URBANIZADAS DOS DISTRITOS), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS 
AUXILIARES ELABORADO(S) PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

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



Torcida pagou caro para assistir estreia da seleção no Morumbi 

Jara chuta torcedor que invadiu o gramado do Maracanã 
em Chile x Uruguai 
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Copa América: renda de jogos tem
dobro de receita do Brasileirão
DA REPORTAGEM

As cifras arrecadadas 
na Copa América ultrapassa-
ram os oito dígitos. No total, 
as 18 partidas da competição 
geraram R$ 110.823.925. O 
tamanho do montante acu-
mulado pode ser medido 
quando comparado com o 
Campeonato Brasileiro. Em 
89 partidas deste ano, o va-
lor total arrecadado foi de R$ 
58.749.612 - cerca de metade 
da receita do torneio conti-
nental.

A receita já se equi-
parava ao que o Palmeiras 
faturou com bilheteria em 
2018. Clube com maior arre-
cadação do futebol brasileiro 
com bilheteria no ano passa-
do, o Verdão teve renda de 
R$ 79 milhões em 37 jogos. 
Com metade das partidas, 
Copa América já superou 
com larga vantagem o fatu-
ramento do clube paulista 
com público pagante.

Vale lembrar, porém, 
que os borderôs divulgados 
até aqui mostram prejuízo 
em parte das partidas. Mes-

mo com a renda alta arreca-
dada, os gastos também são 
grandes. Por exemplo, no 
duelo entre Uruguai e Equa-
dor, no Mineirão, houve um 
prejuízo de R$ 1.662.658,12. 
No total, foram arrecadados 
R$ 1.534.010, mas as despesas 
chegaram a R$ 3.196.669,12. 
O que terminou em déficit 
para a organização. Com ex-
ceção das vendas dos cama-
rotes, todo o montante fica 
com o Comitê Organizador 
Local (COL) da competição.

A partida de estreia da 
Copa América, entre Brasil e 
Bolívia, foi responsável por 
mais de R$ 22 milhões de 
arrecadação - maior renda 
já divulgada na história do 
futebol brasileiro. Com mais 
de 46 mil pagantes, este foi 
o segundo maior público da 
competição até aqui.

O jogo que definiu o 
adversário do Brasil nas 
quartas de final foi o menos 
privilegiado pelo público. 
Equador x Japão foi a partida 
com menor público (2.106 
pagantes) e menor arrecada-
ção (R$ 301.525).

R$ 110 MILHÕES | Público pagante de 452 mil pessoas nos 18 jogos gera receita milionária
Foto: Divulgação

Foto: anDré Durão

COPA AMÉRICA

Brasil reencontra seu algoz
Paraguai nas quartas de final

CARINHO DA TORCIDA

Seleção feminina desembarca em
São Paulo após eliminação da Copa

AQUELA BICA

Rueda defende Jara, 
que derrubou invasor 
de campo com pontapé

EUROPA

Barcelona chega a 
princípio de acordo com 
Neymar, afirma jornal

Foto: aFP

Última vez que as duas seleções se enfrentaram foi em 2017 

DA REPORTAGEM

As quartas de final da 
Copa América estão defini-
das. Nesta próxima quinta-
-feira (27), às 20h30, na 
Arena do Grêmio, em Porto 
Alegre, o Brasil enfrentará o 
Paraguai. O rival brasileiro 
foi conhecido após o empate 
por 1 a 1 entre Japão e Equa-
dor nesta segunda. Os japo-
neses terminaram a primei-
ra fase com dois pontos no 
Grupo C, mas saldo de gols 
menor que os paraguaios 
que, mesmo com dois pon-
tos, avançaram como um 
dos dois melhores terceiros.

Na sexta-feira, às 15h, 
os segundos colocados dos 
Grupos A e B se enfrentam 
no Maracanã: Argentina e 
Venezuela. Ainda na sexta, 
a Colômbia pega o Chile na 
Arena Corinthians, em São 

DA REPORTAGEM

As guerreiras estão de 
volta. Depois da participa-
ção na Copa do Mundo, na 
França, onde foi elimina-
da nas oitavas de final pelas 
anfitriãs, a seleção brasileira 
feminina desembarcou em 
São Paulo na manhã desta 
terça-feira (25). Sem Mar-
ta, que voltou direto para os 

DA REPORTAGEM

Apesar da derrota por 1 
a 0 para o Uruguai, que fez 
com que o Chile se classifi-
casse em segundo no Gru-
po C, Reinaldo Rueda sai do 
Maracanã satisfeito na me-
dida do possível. Depois da 
partida, o técnico citou as 
mudanças em atacado que 
precisou fazer para escalar a 
equipe nesta segunda-feira e 
disse que gostou bastante da 
atitude de sua equipe. Mas a 
resposta de destaque na cole-
tiva diz respeito a uma atitu-
de de Gonzalo Jara.

Por volta dos 30 minu-
tos do segundo tempo, um 
torcedor invadiu o gramado 
e interrompeu a partida. O 
invasor só foi agarrado pelos 
seguranças depois que Jara 
esticou a perna e acertou um 
pontapé nele. Questionado 
sobre isso, Rueda defendeu 
seu jogador.

“É uma situação que 
temos que manejar sempre, 
mas não acredito que o que 
aconteceu influenciou em 
alguma coisa. Em partidas 

DA REPORTAGEM

O Barcelona chegou 
a princípio de acordo com 
Neymar para assinar um 
contrato válido por cinco 
temporadas, afirma o diário 
catalão “Sport” em sua man-
chete nesta terça-feira. De 
acordo com o jornal, o brasi-
leiro teria aceitado diminuir 
seu salário quase que pela 
metade, além de abrir mão 
de uma dívida pela sua pas-
sagem anterior, e o Barça vai 
conversar agora com o PSG 
para fechar negócio. No úl-
timo domingo, outro jornal 
catalão, o “Mundo Deporti-
vo”, deu números da propos-
ta catalã para repatriar o bra-

Paulo, às 19h. A próxima fase 
será encerrada no sábado, na 
Fonte Nova, em Salvador, 
com o jogo entre Uruguai e 
Peru, às 15h.

O Paraguai foi o rival 
brasileiro nas duas últimas 
vezes que a Seleção esteve 
no mata-mata da Copa Amé-
rica, ambas nas quartas de fi-
nal: em 2011, na Argentina, e 
em 2015, no Chile. Nas duas 
vezes, os paraguaios elimi-
naram o Brasil nos pênaltis. 
Há oito anos, as duas sele-
ções empataram por 0 a 0 no 
tempo normal, e em 2015, 
empataram por 1 a 1.

O último confronto en-
tre Brasil e Paraguai foi em 
março de 2017, pela 14ª ro-
dada das eliminatórias para 
a Copa do Mundo de 2018. 
A Seleção venceu por 3 a 0 a 
partida, disputada na Arena 
Corinthians.

Estados Unidos, a delegação 
chegou em dois voos cele-
brada por um grupo de cer-
ca de 50 torcedoras vestidas 
com bonés, faixas, cartazes 
e balões, gritos de incentivo 
com aplausos das fãs no sa-
guão do Aeroporto de Gua-
rulhos: “Ah, que maravilha! A 
seleção é feminina”. O técni-
co Oswaldo Alvarez, o Vadão, 
reafirmou que está otimista 

como essa, temos que man-
ter nossa concentração no 
jogo. Talvez tenhamos que 
entender que o que Jara quis 
foi fazer com que seu local 
de trabalho fosse respeitado. 
O torcedor precisa respeitar. 
Uma pessoa sem escrúpulos 
interrompeu o jogo, violou 
a norma e prejudicou o es-
petáculo. Se alguém entra na 
minha oficina e interrompe 
meu trabalho, talvez também 
mereça algo assim”, afirmou 
o técnico do Chile.

Sobre a partida, Rueda 
conta que gostou do que viu, 
principalmente por causa das 
mudanças forçadas que pre-
cisou fazer. Vidal não foi a 
campo por causa de um des-
conforto físico, enquanto Isla 
e Beausejour, por exemplo, 
estavam pendurados com 
dois cartões amarelos.“Foi 
uma partida muito equilibra-
da. Tínhamos consciência da 
qualidade do rival que tínha-
mos pela frente. Mas o Chile 
fez um bom jogo, mostramos 
caráter, ordem. Foi uma atu-
ação muito positiva”, disse o 
comandante.

sileiro. Hoje, ele recebe € 36 
milhões (R$ 156,5 milhões) 
anuais líquidos no PSG - o 
equivalente a € 3 milhões (R$ 
13 milhões) mensais. Mas o 
Barça está disposto a pagar € 
22 milhões (R$ 95,5 milhões), 
o mesmo que ele recebia ao 
deixar o clube em 2017. Ao 
todo, de acordo com as in-
formações do jornal catalão, 
Neymar teria que abrir mão 
de € 14 milhões (R$ 61 mi-
lhões) anuais para voltar ao 
Barcelona. Há outras pen-
dências, entretanto. O brasi-
leiro precisaria retirar a ação 
que tem contra o ex-clube 
por conta de € 26 milhões 
(R$ 113 milhões nos valores 
atuais) bloqueados.

Seleção brasileira feminina de futebol desembarque

Foto: FMFMt

para a continuidade de seu 
trabalho à frente da seleção. 
A centroavante Cristiane de-
sembarcou mancando ainda, 
por causa da lesão sofrida 
na prorrogação das oitavas, 
quando tentou um chute do 
meio de campo para surpre-
ender e encobrir a goleira 
francesa. Na Copa, a seleção 
feminina ganhou da Jamaica 
por 3 a 0, depois perdeu de 

virada para a Austrália por 3 
a 2 e garantiu a classificação 
em terceiro lugar do Grupo 
C graças à vitória sobre a Itá-
lia por 1 a 0. Nas oitavas, aca-
bou batida pela França, dona 
da casa, que venceu por 2 a 1 
na prorrogação. O destaque 
da campanha foi o recorde 
que Marta bateu, virando a 
maior artilheira dos Mun-
diais, com 17 gols.
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Motoristas não só falam ao celular, mas também usam aplicativos enquanto dirigem 

Um quinto dos motoristas admite 
usar o celular enquanto dirige
DA REPORTAGEM

Uma pesquisa feita pelo 
Ministério da Saúde aponta 
que um em cada cinco bra-
sileiros admite usar o celular 
enquanto dirige. O levanta-
mento ouviu mais de 52 mil 
pessoas entre fevereiro e de-
zembro de 2018.

Até 2016, dirigir usando 
o celular era uma infração 
média, mas a quantidade de 
acidentes levou à alteração 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro e agora a infração é gra-
víssima. O descumprimento 
da norma representa perda 
de sete pontos na carteira e 
multa de R$ 293,47.

De acordo com o Depar-
tamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), usar celular 
enquanto dirige aumenta 
em 400% o risco de aciden-
tes. Digitar mensagem reduz 
muito o tempo de reação. As 
multas por usar celular ao 
volante, no entanto, seguem 
aumentando.

De janeiro a março deste 
ano, foram 372,3 mil multas 
em todo o Brasil. O cresci-
mento foi de 24% em relação 
ao mesmo período do ano 

passado, quando foram re-
gistradas 300.087 multas. Os 
dados são do Denatran.

Em Brasília, as equipes de 
fiscalização usam câmeras 
fixas e até equipes com car-
ros descaracterizados para 
multar os infratores. O uso 
de celular ao volante foi a 
causa de quase a metade dos 
acidentes nas estradas do 
Distrito Federal no ano pas-
sado. No Rio, as multas no 
primeiro trimestre passaram 
de 16 mil em 2018 para 20,1 
mil neste ano.

O presidente do Detran, 
Luiz Carlos das Neves, diz 
que o problema não é a fis-
calização, mas a falta de 
conscientização. “Você pode 
aumentar a multa, mas o 
que falta realmente é cons-
cientização, é ter civilidade. 
É a pessoa saber pensar no 
outro, conduzir um veículo 
com segurança e responsa-
bilidade. É isso que tá faltan-
do”, declarou Neves.

Em Sinop, o representan-
te comercial Tony Esteves 
assume a culpa: “Eu uso o 
viva voz do carro para li-
gações, mas por vezes aca-
bo manuseando o aparelho 

DIZ PESQUISA | Mais de 52 mil pessoas foram entrevistadas para levantamento do Ministério da Saúde
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SINOP

Prefeitura alerta moradores 
sobre agentes sem identificação

GERAL

Intimação via WhatsApp é
regulamentada pelo TJ-MT

TRÂNSITO 
Sinop: limite de velocidade 
fica padronizada em 40 km/h

Cadastro socioeconômico e coleta de documentos 
para regularização 

Decreto entrou em vigor na data da publicação, 12 de junho

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Comissão de Execução 
de Trabalhos de Regulariza-
ção Fundiária de Sinop alerta 
a população, em especial aos 
ocupantes e moradores dos 
Núcleos Urbanos que proto-
colaram os Requerimentos 
de Regularização Fundiária, 
a não passar nenhum tipo 
de informação, como levan-
tamento de dados, cadastros 
socioeconômicos, serviços 
topográficos, dentre outros 
a agentes que não estejam 
devidamente identificados. 
Conforme a presidente da 
comissão, Raquel Soares dos 
Reis Mariano, somente os 
servidores da Comissão, da 
Probeurbs, da Secretaria de 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Poder Judiciário de 
Mato Grosso instituiu o pro-
cedimento de intimação de 
partes mediante a utilização 
do aplicativo de mensagem 
WhatsApp, no âmbito dos 
Juizados Especiais Cíveis, 
Criminais, da Fazenda Pú-
blica e da Turma Recursal 
Única.  De acordo com a 
Portaria Conjunta da Presi-
dência e da Corregedoria n. 
774/2019, as intimações se-
rão enviadas de um aparelho 
celular destinado à serventia 
judicial exclusivamente para 
essa finalidade ou via What-
sApp. O telefone móvel fun-
cional será disponibilizado 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, assinou 
Decreto que regulamenta e 
padroniza a velocidade má-
xima no perímetro urbano 
de Sinop. A competência de 
fiscalizar e operacionalizar o 
cumprimento do Decreto é 
da Secretaria de Trânsito e 
Transporte Urbano (STU).

O documento deter-
minado que as velocidades 
máximas permitidas para 
as vias municipais são de 

50 km/h nas avenidas e 40 
km/h nas ruas. 

Na Avenida Júlio Cam-
pos, por sua “característi-
ca comercial”, a velocidade 
deve ser de 40 km/h. O de-
creto ainda estabelece que 
nenhuma via de Sinop po-
derá ter limite igual ou su-
perior à velocidade máxima 
permitida para o perímetro 
urbano da BR-163. A Prefei-
tura ainda poderá reduzir o 
limite em pontos específicos 
desde que não sejam infe-
riores a 50% da velocidade 
máxima permitida na via.

Assistência Social, Trabalho 
e Habitação e, da Secretaria 
Municipal de Obras estão au-
torizados a realizarem esse 
tipo de trabalho. O Progra-
ma de regularização é um 
trabalho desenvolvido pela 
Comissão de Execução de 
Trabalho de Regularização 
Fundiária formada pelo Pro-
deurbs, Procuradoria-Geral 
do Município, Cartório de 
Registro de Imóveis, Secre-
taria de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação, Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Secretaria 
de Planejamento, Finanças 
e Orçamento, Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos e 
com apoio da comissão da 
Câmara.

pelo TJMT, ficando sob a 
responsabilidade do gestor 
judiciário ou outro servidor 
designado para a referida 
função.

A intimação será con-
siderada realizada quando 
o ícone do aplicativo de-
mostrar que a mensagem foi 
devidamente entregue, in-
dependentemente da com-
provação de leitura, sendo 
que a contagem dos prazos 
obedecerá ao estabelecido 
na legislação.

No ato da intimação, 
o servidor responsável en-
caminhará a imagem do 
pronunciamento judicial 
(despacho, decisão ou sen-
tença), com a identificação 
do processo e das partes. 

PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIO...

A grande quantidade de focos de queima-
das em Cláudia vem preocupando o executivo 
municipal. Para solucionar esse problema, a 
prefeitura realizou uma reunião nesta segunda-
-feira (25), juntamente com a secretaria de Meio 
Ambiente e o Corpo de Bombeiros, visando fir-
mar uma parceria para o reforço da brigada mu-
nicipal mista no período proibitivo de queima-
das. O prefeito Altamir Kurten, explicou que a 
população precisa se conscientizar, pois, no pe-
ríodo de seca pequenos focos podem se tornar 
incêndios avassaladores. “É preciso tomar mui-
tos cuidados no período de seca, principalmen-
te com o manejo de fogo, para assim prevenir 
incidentes devastadores”, pontuou o prefeito.

REFIS EM 
PEIXOTO...

A próxima sexta-feira dia 28 de junho 
é o razo final para o contribuinte de Peixoto 
de Azevedo quitar seus débitos fiscais junto 
ao município, este é o ÚLTIMO PRAZO para 
adesão ao REFIS 2019. O Refis 2019 ofere-
ce ao contribuinte pessoa física ou jurídi-
ca até 90% de desconto nos juros e multas 
dos débitos relativos a tributos municipais 
inscritos na dívida ativa até o exercício de 
2018. Os interessados devem procurar o 
Departamento Municipal de TRIBUTAÇÃO 
que fica localizado na Avenida Rotary In-
ternacional, Paralela da BR-163 no prédio 
do antigo Cartório e atende da das 07h00 às 
11h00 e das 13h00 às 17h00

MAIS CASAS 
EM SORRISO...
O prefeito Ari Lafin e o secretário de 
Fazenda, Sérgio Kocova, estiveram 
reunidos na tarde de ontem (24), com 
o gerente da Caixa Econômica Fede-
ral, Fabrício Schneider, onde proto-
colaram o pedido de um novo projeto 
habitacional de 600 casas que fazem 
parte do projeto “Minha Casa, Minha 
Vida” com prestações de R$ 40 a R$ 
80. Para o prefeito, novos projetos ha-
bitacionais, já estão na lista de priori-
dades da atual gestão, principalmente 
devido ao crescimento da cidade, bem 
como, a chegada de grandes indús-
trias e novas lojas no comércio.

DIvulgação

para conferir mensagens de 
WhatsApp e, até pior, não só 
olho, mas também respondo 
mensagens. É meio natural, 
mas eu sei que estou errado”, 
conta.

ÁLCOOL E
VELOCIDADE
Além dos celulares, dados 

sobre multas envolvendo o 
uso de álcool e o excesso de 
velocidade também foram 
divulgados pelo Ministé-
rio da Saúde. Da população 
entrevistada, 11,4% (ou 5.973 
pessoas) disse já ter recebido 
multas de trânsito por trafe-
garem acima da velocidade 
permitida. Destes, a maior 
concentração ficou para o 
Distrito Federal, com 15,6%.

Na combinação de direção 
e álcool, 5,3% dos entrevista-
dos (ou 2.776) assumiram já 
ter conduzido veículos mo-
torizados após o consumo 
de qualquer quantidade de 
álcool. A maior incidência 
foi entre os homens, com 
9,3%, contra as mulheres, 
2%. Palmas/TO teve a maior 
proporção, com 14,2%. O Re-
cife, em contrapartida, teve 
o menor índice: 2,2%.

Em nenhuma hipótese serão 
solicitados dados pessoais, 
bancários ou qualquer outro 
de caráter sigiloso, limitan-
do-se o procedimento para 
a realização de atos de inti-
mação.

A adesão para a intima-
ção via WhatsApp é voluntá-
ria e deverá ser feita median-
te preenchimento de termo 
de adesão, declarando que a 
parte está ciente dos termos 
conforme determina a Por-
taria, isto é, concorda com 
os termos da intimação via 
WhatsApp, possui o aplicati-
vo instalado em seu celular, 
tablet ou computador; foi 
informado do número que 
será utilizado pela serventia 
judicial, e que, na hipótese 

de intimação para compa-
recimento, deverá dirigir-
-se às dependências do fó-
rum no endereço descrito. A 
portaria também define que 
se não houver a entrega da 
mensagem no prazo de três 
dias, a serventia providen-
ciará a intimação por outro 
meio idôneo de comunica-
ção, conforme o caso.

Como a adesão ao pro-
cedimento é voluntária, no 
caso de as partes não apre-
sentarem o termo de adesão, 
ficam mantidas as formas de 
intimação pelos meios tradi-
cionais de comunicação dos 
atos judiciais previstos em 
lei. Os casos omissos serão 
dirimidos pela Corregedo-
ria-Geral da Justiça.
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Em greve há quase um mês, servidores bloqueiam rodovia em Cuiabá 

Servidores da rede estadual
de educação bloqueiam BR-364
DA REPORTAGEM

Os servidores da rede 
estadual de educação, que 
estão em greve há qua-
se um mês, bloquearam 
um trecho da BR-364, em 
Cuiabá, na manhã desta 
terça-feira (25). 

A categoria fez uma as-
sembleia na segunda (24) 
e decidiu manter a greve 
por tempo indetermina-
do. O governo reafirmou 
que, em razão da situação 
econômica do estado, não 
tem condições de conce-
der a Revisão Geral Anual 
(RGA). A Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) esteve no 
local do bloqueio e nego-
cia a liberação da rodovia. 
Os manifestantes coloca-
ram mesas, cadeias, carta-
zes e faixas no protesto.

De acordo com informa-
ções, havia ainda a possi-
bilidade de outros quatro 
bloqueios, sendo eles em 
Barra do Bugres, Cáceres, 
Barra do Garças e Sinop.

O governo alegou que se 
mantém aberto ao diálogo 
e que aguarda a confirma-
ção de uma audiência de 
conciliação recomendada 
pela desembargadora Ma-
ria Erotides Kneip semana 
passada.

Informou ainda que, em 
julho, deve convocar os 
profissionais do cadastro 
de reserva do último con-
curso público realizado 
pela Secretaria Estadual de 
Educação (Seduc).

EM CUIABÁ | Categoria fez assembleia na segunda-feira e decidiu manter a greve por tempo indeterminado
Foto: Sintep-Mt

O executivo também se 
comprometeu a apresen-
tar um cronograma de re-
forma das unidades suca-
teadas. 

E, declarou que não tem 
como conceder o aumento 
de 7,5%, e que, o pagamen-
to da RGA pode estourar o 
limite da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Os profissionais da edu-
cação estão em greve 
desde o dia 27 de maio e 
querem, entre outras rei-
vindicações, o cumpri-
mento da lei que prevê a 
dobra do poder de com-
pra da categoria até 2023, 
além da contratação dos 
aprovados no concurso.

CALENDÁRIO
De acordo com a pá-

gina do Sintep no Face-
book, ainda estão previstas 
para os próximos dias ou-
tras manifestações. Nesta 
quarta (26), acampamen-
to itinerante em frente à 
Assembleia Legislativa; 
na quinta, a parada é na 
frente do Palácio do Go-
verno; na sexta, grande 
ato da educação no Tribu-
nal Regional do Trabalho 
(TRT). No sábado, haverá 
uma reunião da direção 
ampliada, na sede central 
do Sintep, e à noite come-
moração pelo aniversário 
do sindicato. Na próxima 
segunda (1º), assembleia 
geral com ato público na 
Escola Estadual Presidente 
Médici.


