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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DIAMANTES

B. do Garças:
TCE suspende
licitação de
R$ 115 mi

49 mil
quilates
por ano

A conselheira interina 
Jaqueline Jacobsen determinou, 
por meio de medida cautelar, a 
suspensão do processo licitató-
rio para concessão de serviços 
de iluminação pública em Barra 
do Garças, estimado R$ 115 
milhões.
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Mato Grosso produz 49 mil 
quilates de diamante por ano. 
Esse índice coloca o estado em 
segundo lugar na produção na-
cional do minério, ficando atrás 
apenas da Bahia. Os dados são 
da Companhia Mato-grossense 
de Mineração (Metamat), levan-
tados em 2017.
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Governo faz
proposta, mas
servidores
irão discutir
Na última quinta, o Núcleo de So-
luções de Conflitos do Tribunal de 
Justiça, mediou audiência de conci-
liação entre o Governo do Estado e o 
Sindicato dos Trabalhadores do En-
sino Público de Mato Grosso (Sin-
tep/MT), com o objetivo de acabar 
com a paralisação dos servidores 
que completou nesta data, um mês.
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Divulgação

Divulgação

SERVIÇO DE ALERTA

MT tem queda no desmatamento
pelo quarto mês consecutivo
Pelo quarto mês consecutivo, Mato Grosso obteve queda no desmatamento 
da Amazônia, de acordo com o Serviço de Alerta do Desmatamento publi-
cado mensalmente pelo Instituto Imazon. Avaliando apenas o período de 30 
dias em comparação a maio de 2018, MT teve queda de 16% no desfloresta-
mento, único estado da Amazônia legal a apresentar decréscimo.

Divulgação
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COPA AMÉRICA

VARIAÇÕES PARA 
SUPERAR RETRANCA
Todo duelo contra o Paraguai remete a um jogo difícil, sofrido, 
duro de vencer. Vira o duelo entre Golias e Davi, com um pequeno 
se fechando e colocando todo tipo de dificuldade contra o sempre 
favorito Brasil. Página  - 6



Ao conceder um benefício, o Estado 
espera manter ou ampliar investimen-
tos em seu territórioSerá que é tão bom?
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sendo feitos por si.
Sim, isso é crime. Mas até que al-

guém encontre e denuncie o conte-
údo vai estar lá, sendo visto por uma 
infinidade de pessoas e ajudando um 
profissional de baixa qualidade a con-
seguir serviços com base nos méritos 
de outras pessoas.

Existem ferramentas na própria 
internet onde você pode pesquisar 
uma imagem e tentar descobrir sua 
origem. É sempre importante fazer 
isso quando tais arquivos estiverem 
sendo usados para decidir sobre al-
gum produto ou serviço. O resultado 
da pesquisa pode ser surpreendente.

Não se deixe enganar, use o que a 
tecnologia tem a seu favor para evi-
tar problemas e prejuízos. Tenha em 
mente que se você não conseguir “se 
livrar” antes, vai se incomodar muito 
mais depois.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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A crise econômica fez com que mais de 3 mi-
lhões de brasileiros deixassem de ter plano de saúde 
entre 2014 e 2018. Os cerca de 47 milhões que conti-
nuam a pagar pelo benefício se veem às voltas com 
um problema antigo —as mensalidades cada vez 
mais caras.

Os prêmios de planos individuais subiram 382% 
de 2000 a 2018, enquanto a inflação no período foi 
de 208%, segundo dados de nota técnica do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O estudo 
abrangeu apenas os planos individuais, cujos usuários 
representam cerca de 20% do total. Não há dúvida de 
que os aumentos acima da inflação tornam os planos 
cada vez menos acessíveis a uma população que já 
sente os efeitos da renda estagnada.

Ainda que a proteção do consumidor seja um 
objetivo a ser perseguido pela agência do setor ao cal-
cular os índices de reajustes permitidos, há de consi-
derar que o órgão regulador deve ter também como 
objetivo preservar o equilíbrio econômico das ope-
radoras de planos de saúde. Afinal, se estas quebra-
rem ou deixarem de operar, serão os consumidores 
os maiores prejudicados.

As empresas enfrentam um cenário de envelhe-
cimento da população, aumento da incidência de do-
enças crônicas, incorporação de novas tecnologias e 
ampliação do rol de coberturas obrigatórias, fatores 
que resultam em uma escalada dos custos da saúde 
no sistema como um todo.

Por outro lado, nem elas nem a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplmentar (ANS) tiveram sucesso, nos 
últimos anos, em montar estratégias para reduzir 
esses custos. Cumpre considerar providências como 
mudanças na remuneração dos planos a médicos e 
hospitais (com compensação calculada por resulta-
dos ou por desfechos, em vez de por serviços utiliza-
dos, por exemplo); ênfase em medicina preventiva; 
e acompanhamento mais eficaz de doentes crônicos.

No final do ano passado, a ANS mudou o cálculo 
do reajuste dos planos individuais, para uma fórmula 
que combina variação das despesas das operadoras, a 
inflação apurada pelo IPCA e um fator de eficiência 
dos serviços. A agência também tomou medidas que 
tendem a aumentar a competição no setor, facilitan-
do a portabilidade de planos empresariais entre ope-
radoras, por exemplo.

Nos próximos meses e anos será possível veri-
ficar se a nova fórmula resultará em maior proteção 
do consumidor contra pesados aumentos na mensa-
lidade, sem inviabilizar a oferta dos planos dos quais 
tantos brasileiros dependem.

Editorial

Saúde inflacionada

Ranking dos Políticos - Facebook

onde estiver situado o cliente. Na prática o 
montante de imposto pago é semelhante ao 

pago pela loja física. Nos anos anteriores a dife-
rença era repartida entre o estado do remetente 
e o estado do destinatário, mas, a partir de 2019, 
100% do DIFAL é devido ao estado do destina-
tário. Uma vitória para os estados das regiões 
norte e centro-oeste na guerra fiscal provocada 
pelo e-commerce. As lojas físicas não deixarão 
de existir, mas terão que se adaptar ao cenário 
interativo caso queiram continuar se sobres-
saindo no mercado. Ganha, então, relevo a ne-
cessidade de um regime especial de tributação 
para manter sua competitividade. Como se sabe, 
simplicidade e alíquotas baixas diminuem ex-
pressivamente a evasão fiscal e provocam uma 
consequência positiva na Curva de Laffer, ou 
seja, impostos baixos e simples geram maior 
arrecadação. Paradoxalmente, elevar impostos 
não resultam necessariamente em uma arre-
cadação maior. A dificuldade na aprovação de 
uma reforma tributária nacional que elimine 
o carnaval legislativo brasileiro coloca a sim-
plicidade em um horizonte distante. De acordo 
com o Relatório do Banco Mundial, intitulado 
Doing Business 2019, uma empresa no Brasil 
gasta, em média, 1.958 horas anuais organizan-
do e pagando impostos (Cingapura apresenta 
o melhor desempenho com 49 horas). Isso co-
loca nosso país na posição 184ª do total de 190 
nações. Entretanto, diminuir os tributos e suas 
penalidades são medidas que se esperam do 
governo estadual, especialmente a redução das 
alíquotas do ICMS do estado de Mato Grosso 
por meio dos benefícios fiscais. A Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato 
Grosso (Fecomércio-MT), legitimada como uma 
das mais influentes de Mato Grosso no processo 
econômico, político, educacional e social, tem 
mantido intenso diálogo com o Governo, para 
que este apoie e invista em mecanismos que 
tragam o desenvolvimento empresarial ao esta-
do e minimize a competição desleal que os nos-
sos empresários e comerciantes locais sofrem 
com o tratamento tributário de nossos vizinhos.

JOSÉ WENCESLAU DE SOUZA JÚNIOR É 
PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO, SESC 
E SENAC EM MATO GROSSO

Benefícios fiscais

REVISÃO DE INCENTIVOS
Os setores produtivo, industrial, comér-

cio e serviços de Mato Grosso reagiram du-
ramente quanto a possibilidade de o Gover-
no reduzir os incentivos fiscais aplicados 
no Estado. Esse é um dos objetivos do pro-
jeto de reinstituição dos benefícios, enviado 
para apreciação dos deputados estaduais. O 
presidente da Associação Mato-grossense 
dos Produtores de Algodão, Alexandre Pe-
dro Schenkel, por exemplo, classificou como 
“ato inconsequente” uma possível redução.

ATRITO NA AL
A sessão plenária da Assembleia, de quin-

ta (27), foi marcada pelo intenso bate-boca en-
tre os deputados Lúdio Cabral e Janaina Riva. 
Isso porque, Lúdio - sozinho - abriu e suspen-
deu a sessão, por volta das 9h. O petista ten-
tou obstruir a sessão para evitar a votação de 
projetos do Governo. Como justificativa, ele 
alegou a falta de proposta do Executivo aos 
trabalhadores da Educação, em greve há um 
mês. A manobra, no entanto, não deu certo.

SEM TETA
“E eu disse muitas vezes que iria cortar, 

porque não faz sentido, não é política de de-
senvolvimento. São incentivos fiscais dados a 
alguns segmentos que não contribuem com o 
crescimento industrial de Mato Grosso”. A de-
claração é do governador Mauro Mendes, se 
referindo ao projeto de lei encaminhado para 
a Assembleia que incomodou setores como o 
produtivo, comércio e indústria. Ele rebateu o 
posicionamento do presidente da Associação 
Mato-grossense dos Produtores de Algodão 
(Ampa), Alexandre Schenkel, que taxou o pro-
jeto de “inconsequente”.

Um idoso ficou ferido depois de ser agredido pelos próprios filhos, na quin-
ta (27), em Tangará da Serra. A tentativa de homicídio ocorreu no final da tarde 
no Bairro Jardim Presidente. Segundo a Polícia Militar, os irmãos gêmeos, de 
35 anos, tentaram matar o pai usando um facão. A vítima tem 68 anos. Os 
irmãos estavam com um facão e avançaram contra a vítima depois de uma 
discussão. O pai se defendeu com uma faca e teve ferimentos leves nas mãos.

Procure, sempre, fotos ou registros que tragam alguma 
forma de identificação do profissional (que não seja 
apenas uma marca d’água na foto, que pode ser colocada 
por qualquer um). Converse com seus clientes, busque 
outras formas de referência ao seu trabalho. Hoje, com a 
internet, tudo é muito mais fácil. Use isso a seu favor!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

JOSÉ WENCESLAU DE 
SOUZA JR.

Quem ganha com o benefício fiscal é o con-
sumidor, a indústria e o comércio que possuem 
incentivos e benefícios fiscais, de certa forma, 
retornam à população na forma de preços mais 
em conta no mercado. Além disso, toda uma 
cadeia produtiva é movimentada.

Por exemplo, um atacadista de alimentos 
atraído pelo benefício fiscal da redução da 
base de cálculo do ICMS contrata empregados, 
constrói um centro de distribuição, movimen-
ta a construção civil, os restaurantes e produz 
tantos outros efeitos indiretos. A população 
ganha emprego e renda. Com mais emprego e 
mais renda, aumenta a demanda para setores 
como comércio e serviços, e também dos pró-
prios fornecedores do atacadista de alimentos 
instalado na região. O aumento do consumo 
propicia maior arrecadação de impostos. Com 
isso ganham os consumidores com mais op-
ções e tendência de menores preços, ganham 
as empresas com um ambiente de negócios 
favorável para que elas se mantenham com-
petitivas no mercado e ganha o Estado com o 
incremento na arrecadação. Por isso, entende-
mos que o benefício fiscal é um instrumento do 
dirigismo econômico que impacta diretamente 
de forma positiva ao consumidor, é a mola pro-
pulsora das regiões menos desenvolvidas e, na 
sua história, foi responsável pela implantação 
de negócios que prosperaram. Ao conceder um 
benefício, o Estado espera manter ou ampliar 
investimentos em seu território. Ele renuncia 
uma parte de sua arrecadação que não tem 
hoje para recuperá-la com o aquecimento da 
economia ou dos negócios de um determinado 
setor. Nesse sentido, um setor que Mato Grosso 
necessita desenvolver é o comércio varejista 
de lojas físicas. 

O segmento continuamente tem perdido 
espaço para o e-commerce e tem provocado 
o fechamento de muitas portas. A loja online 
se beneficia com menores custos e taxas. Ain-
da, uma loja online com sede em um estado e 
vende para outro, há uma cobrança nos dois 
pontos. Trata-se do Diferencial de Alíquotas 
(DIFAL), obrigatoriedade de recolhimento da 
diferença entre as alíquotas interestaduais da 
operação do vendedor e as internas do estado 
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“há de considerar que o órgão regu-
lador deve ter também como obje-
tivo preservar o equilíbrio econô-
mico das operadoras de planos de 
saúde

“
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É normal que quando estejamos 
buscando um profissional para fazer 
algum trabalho para nós tenhamos 
interesse em conhecer serviços feitos 
anteriormente. Quando se trata de algo 
artístico (bem como alguns outros seg-
mentos) fotos ou vídeos de tais traba-
lhos pode ter peso extremamente sig-
nificativo na tomada de decisão. Mas 
existe uma questão importante: será 
que os serviços apresentados foram, 
realmente, feitos pelo profissional em 
questão?

Desde antes da popularização da 
internet as imagens exibidas em por-
tfólios profissionais podem ter sido co-
piadas de trabalhos de outras pessoas. 
Eu, particularmente, já fui “vítima” des-
se tipo de ação ao fazer minha primeira 
tatuagem, onde os trabalhos expostos 
no estúdio em nada tem a ver, no que 
diz respeito à qualidade, com o que foi 
feito em mim, demonstrando clara-
mente que aquele profissional jamais 
teria feito tais serviços.

Com a internet esse tipo de “golpe” 
ficou muito mais fácil de se aplicar, 
bastando digitar em algum mecanis-
mo de busca o assunto e salvar tudo 
que achar interessante, organizar tudo 
e publicar na própria internet, usando 
redes sociais ou sites próprios, como 



DIVULGAÇÃO

SEÇMA CRITICA 
ANALFABETISMO...

A senadora Selma Arruda (PSL) 
criticou os índices de analfabetismo re-
gistrados em Mato Grosso pelo censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O estado tem a maior taxa da 
região, com 7,5% da população sem saber 
ler e escrever.   Para Selma, os dados co-
locam em xeque a competência do Esta-
do em lidar com a educação. A senadora 
fez uso da tribuna no plenário do Senado 
para falar sobre o assunto. Alarmada, a 
senadora disse ainda que a realidade de 
Mato Grosso é pior que os 7,5% registra-
dos em analfabetismo.

ASSESSOR 
PRESO...

Assessor especial do minis-
tro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, foi preso na manhã des-
ta quinta-feira (27) na investiga-
ção da Polícia Federal sobre su-
postas candidaturas de laranjas 
do PSL em Minas Gerais. Mateus 
Von Rondon foi detido em Brasí-
lia. Além dele, foi preso em Ipa-
tinga um dos coordenadores da 
campanha de Álvaro Antônio à 
Câmara dos Deputados em 2018, 
Roberto Silva Soares, conhecido 
como Robertinho.

GALLI FORA 
DO PSL...

O ex-deputado federal Victório Galli 
(PSL) não esconde de ninguém a intenção 
de disputar a Prefeitura de Cuiabá em 2020. 
Para viabilizar seu projeto, deve mudar de 
partido em breve. O ex-parlamentar migrou 
para o PSL junto com o então presidenciável 
Jair Bolsonaro e ajudou a organizar em Mato 
Grosso o partido do hoje presidente da Re-
pública. Sem mandato e sem espaço na atu-
al configuração da legenda, busca agremia-
ção à direita para tentar, pela primeira vez, 
um cargo no Executivo. Questionado sobre 
seu futuro partidário, limita-se a dizer que 
tem recebido convites.
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Houve audiência de conciliação entre Governo e servidores: sem sucesso 

Governo faz proposta, mas os
servidores não devem aceitar
CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Na última quinta (27), o 
Núcleo de Soluções de Con-
flitos do Tribunal de Justiça, 
mediou audiência de con-
ciliação entre o Governo do 
Estado e o Sindicato dos Tra-
balhadores do Ensino Públi-
co de Mato Grosso (Sintep/
MT), com o objetivo de aca-
bar com a paralisação dos 
servidores que completou 
nesta data, um mês.

A proposta apresentada 
pelo Executivo para suspen-
der o corte de ponto dos pro-
fissionais da educação ficou 
condicionada ao retorno das 
atividades já na próxima se-
mana.

“A proposta foi de que 
o Governo irá repor até o dia 
20 de julho, 50% dos pontos 
que foram descontados e até 
o dia 10 de agosto, o restan-
te. Mas desde que eles cum-
pram o ano letivo ainda em 
2019”, pontuou o secretário-
-chefe da Casa Civil, Mau-
ro Carvalho, representante 
do governo na audiência de 

conciliação.A proposta fei-
ta do Governo tem validade 
até segunda-feira (1º). Caso os 
servidores da Educação não 
aceitem, ela será retirada de 
pauta, e aí as negociações de-
verão ser retomadas de outra 
forma.

“Caso essa proposta não 
seja aprovada pelo Sintep, 
será retirada da pauta, para 
uma outra negociação que 
possa surgir no futuro. Po-
rém, essa proposta só tem 
validade até segunda-feira”, 
explicou Carvalho. 

O juiz Hildebrando 
da Costa Marques, media-
dor da conciliação, avaliou a 
proposta do Governo como 
positiva. “As partes conse-
guiram um diálogo e avançar 
nas negociações, no que diz 
respeito ao corte de pon-
to. Houve proposta direta e 
objetiva do Estado, que será 
apreciada pela categoria. Es-
peramos que seja aceita para 
que traga essa solução para a 
sociedade”.

A proposta feita pelo 
Governo será apreciada pelo 
sindicato na segunda-feira, 
para quando foi convocada 

NOVELA SEM FIM | Condição para suspender o corte de ponto está condicionada ao retorno das aulas
Foto: tchélo Figueiredo

EM QUEDA LIVRE

Popularidade 
de Bolsonaro 
cai 21 pontos 
em seis meses
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Ibope divulgou na 
última quinta-feira (27), pes-
quisa que mostra queda de 
popularidade do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL). 

A pesquisa foi enco-
mendada pela Confederação 
Nacional da Industria (CNI) e 
ouviu 2 mil pessoas em 126 
municípios entre os dias 20 e 
23 de junho. E mostra que o 
nível de confiança em Bolso-
naro foi de 62% no primeiro 
mês de governo, para 46% no 
mês de junho.

Entre os que não con-
fiam, em janeiro marcavam 
30%, cinco meses depois a 
porcentagem de desconfian-
ça com o presidente saltou 
para 51%, um aumento de 21 
pontos.

Já a avaliação do gover-

no foi apontada como Óti-
mo/bom para 32%, o mesmo 
percentual tiveram os que 
classificaram o governo até 
aqui como regular e ruim/
péssimo. 3% não sabiam ou 
não quiseram responder.

Outro item perguntado 
na pesquisa, faz referência 
à maneira de governar do 
presidente Bolsonaro. 46% 
aprovam e 48% desaprovam 
a condução do presidente. 
Não souberam ou não res-
ponderam foram 5%.

A pesquisa Ibope/CNI 
também projetou a perspec-
tiva dos entrevistados para o 
restante do governo Bolso-
naro. Neste item o presiden-
te ainda tem um saldo posi-
tivo. 39% dos entrevistados 
disseram que o restante do 
mandato será Ótimo/bom, 
27% regular e 29% acreditam 
que será ruim/péssimo.

Foto: ibope

Foto: tce-Mt

Presidente Jair Bolsonaro

A conselheira interina do TCE, Jaqueline Jacobsen

BARRA DO GARÇAS

TCE suspende licitação de R$ 115 
milhões de iluminação pública

PREVIDÊNCIA

Censo pode gerar economia 
de R$ 8 mi para Mato Grosso

DA REPORTAGEM

A conselheira interina 
Jaqueline Jacobsen deter-
minou, por meio de me-
dida cautelar, a suspensão 
do processo licitatório para 
concessão de serviços de ilu-
minação pública em Barra 
do Garças, estimado R$ 115 
milhões.

A decisão foi tomada 
em razão de supostas irregu-
laridades no edital da Con-
corrência Pública Interna-
cional 1/2019, apontadas na 
Representação de Natureza 
Externa proposta pela Em-
presa Eletromatic Controle 
e Proteção Eireli, em desfa-
vor da prefeitura de Barra do 
Garças.

Foram notificados o 
prefeito de Barra do Gar-
ças, Roberto Ângelo de Fa-
rias (PSD), e a secretária de 
Administração, Patrícia Par-
reira Saraiva que, caso des-
cumpram a determinação, 
estarão sujeitos à multa diá-
ria de 10 UPFs. O edital tem 

DA REPORTAGEM

O Conselho da Previ-
dência aprovou na quinta-
-feira (27) o primeiro Cen-
so Previdenciário de Mato 
Grosso. O assunto foi discu-
tido em assembleia, no Pa-
lácio Paiaguás, e visa à atu-
alização de toda a base de 
dados do Regime Próprio de 
Previdência Social e equilí-
brio financeiro.

Além de assegurar ser-
vidores ativos, inativos, pen-
sionistas e dependentes, o 
censo também servirá para 
que Mato Grosso integre o 

como objeto a delegação do 
serviço por meio de conces-
são administrativa, incluídos 
o desenvolvimento, moder-
nização, ampliação, eficien-
tização energética, operação 

eSocial, sistema do Governo 
Federal, que tem até janei-
ro de 2020 para o envio de 
dados dos contribuintes, evi-
tando multas futuras. O pro-
cesso de busca de informa-
ções deve ser iniciado ainda 
este ano após a liberação de 
orçamento.

Uma reunião extraor-
dinária do Conselho para a 
apresentação de mais deta-
lhes está agendada para mês 
de julho.  “O Censo é funda-
mental para que o MT Prev 
faça esse levantamento e te-
nha elementos mais precisos. 
A média de inconsistência 

uma assembleia com os ser-
vidores.

Mas de acordo com o 
comunicado enviado à im-
prensa pelo Sintep/MT, nas 
palavras de seu presidente, 
Valdeir Pereira, os represen-
tantes da categoria saíram 
na reunião sem acordo para 
o encerramento da greve, 
reiterou que a cobrança por 
parte do sindicato foi feita, 
mas que o Governo insiste 
em se “justificar” com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

“O fim da greve é uma 
decisão da categoria, que 
avaliará o documento que 
o governo se compromete a 
encaminhar esta sexta-feira. 
Porém, já é sabido que a res-
posta oficializa o debate fei-
to na última reunião com o 
governo, em 25 de junho. “A 
condicionalidade do fim da 
greve é o cumprimento da 
Lei 510. O governo escolheu 
a lei que vai cumprir, igno-
rando todas as demais, inclu-
sive a Constituição do Esta-
do nos artigos que apontam 
meios para garantir os re-
cursos. Essa é a escolha dele”, 
afirmou Pereira.  

verificada é de 3% da folha de 
pagamento. Estamos falan-
do de uma folha de 270 R$ 
milhões - que dá quase R$ 8 
milhões mês em redução na 
folha de pagamento”, salien-
tou o presidente do MT Prev, 
Eliton Oliveira.

O levantamento será 
feito por intermédio de uma 
empresa especializada, com 
digitalização e armazena-
mento dos dados. Em geral, 
a medida servirá de aprimo-
ramento da gestão previden-
ciária do poder executivo, le-
gislativo, judiciário e órgãos 
autônomos constituídos.

“A previdência é hoje 
uma das principais pau-
tas do Brasil. A responsa-
bilidade dos poderes e dos 
próprios representantes do 
funcionalismo exige que 
neste momento tenhamos 
uma produção rápida, com 
transparência para a defini-
ção do futuro da aposenta-
doria dos funcionários do 
nosso Estado”, afirmou o 
procurador-geral de Justiça, 
José Antônio Borges, que na 
oportunidade representou o 
governador do Estado e pre-
sidente do Conselho da Pre-
vidência, Mauro Mendes.

e manutenção, com prazo 
contratual de 20 anos, no va-
lor total de R$ 115.773.693,50.

A conselheira interina 
ainda alertou aos responsá-
veis que, ao analisar os acha-

dos da equipe de auditoria, 
caso se confirmem os apon-
tamentos, é possível anular o 
certame licitatório, inclusi-
ve para deflagração de novo 
edital corrigido.
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BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibiliza-
das para o dia, podendo não estar mais disponí-
vel para o dia seguinte

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

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibiliza-
das para o dia, podendo não estar mais disponí-
vel para o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 - 
Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os 
Santos e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 
3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONAMEN-
TO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.
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1061, Bairro Maria Vindilina II 
na cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado Sala 
05. Valor: R$ 1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

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

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Área Serviço , 60 

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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ -  MT  
EXTRATOS DE CONTRATOS 

 Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações) 
 
CONTRATO Nº 018/2019 – DATA: 13/06/19 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
TÉCNICO E ASSESSORIA PARA EDUCAÇÃO – CONTRATADO: RUDINEI LUIZ 
CERON ME – CNPJ: 22.175.502/0001-96 – VALOR DO CONTRATO: R$ 
150.000,00 - VIGÊNCIA: 13/06/2020 – ORIGEM: PREGAO PRESENCIAL 034/2019. 
 
CONTRATO Nº 019/2019 – DATA: 28/06/19 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NA AMPLIAÇÃO DE 04 (QUATRO) 
SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ENTRE RIOS – CONTRATADO: M 
FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA – CNPJ: 21.878.860/0001-00 – VALOR DO 
CONTRATO: R$ 202.882,69 - VIGÊNCIA: 28/06/2020 – ORIGEM: TOMADA DE 
PREÇO 004/2019. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
 DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 
“DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 001/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto, considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 deste 
consórcio, nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017; 
RESOLVE 
Art. 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Recursos Humanos do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto situado a Travessa Bartolomeu Dias, 
nº 269, Bairro Alvorada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste 
Edital, para contratação funcional. 
Parágrafo único. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo e a entrega 
dos documentos exigidos no Anexo I, deste Edital, implicará na sua desclassificação, sendo 
considerado desistente da vaga. 
Art. 2º - Os candidatos convocados são os seguintes: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / HRPA 

Col. Código Candidato Identif. 

20º 0137 ANTONIA PORTIL DE ARAUJO 301.369.381-91 

Art. 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em 
contrário. 
Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, aos vinte e oito dias 
do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. 

Registre-se 
Publique-se 

MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA 
Presidente do CISVP 

 
ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
- Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
- Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I, da CF/88); 
- Certidão de Casamento ou Nascimento; 
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso) e CPF; 
- Carteira de Vacinação completa e atualizada do candidato e dos filhos menores de 05 anos (se for 
o caso); 
- Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 
- Cartão do PIS/PASEP; 
- Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à contratação;  
- Título de Eleitor; 
- Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco 
anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado); 
- Atestado de Saúde Física e Mental (Pré‐Admissional) expedido por médico do Hospital Regional de 
Peixoto de Azevedo;  
- Exames exigidos para admissão: - PSA para homens acima de 40 anos; - PCCU – Preventivo do 
Cancer Cervico Uterino (último exame realizado); - Uréia; - Creatinina; - EAS; - Raio X de Tórax AP/P; 
- Eletrocardiograma; - Glicemia em jejum; - Grupo Sanguíneo (fator RH); - VDRL; - HIV; - HBsAg – 
anti HCV (Hepatites); - Urina tipo I; Hemograma completo. 
- 02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes; 
- Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo‐ 
se comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade;  
- Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 
- Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo 
ao qual concorre devidamente registrado pelo MEC; 
- Declaração contendo endereço residencial; 
- Declaração negativa de acúmulo de cargo público; 
- Declaração de Bens; 
- Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua 
função; 
- CPF dos dependentes maiores de 14 anos; 
- CPF do Pai e da Mãe; 
- Conta Corrente no Banco do Brasil S/A; 
- Carteira de Trabalho CTPS. 
 

MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA 
Presidente do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Tomada de Preço nº 
004/2019, realizada no dia 17/06/2019, às 08:00 horas, na sua Sede 
Administrativa, licitação destinada a contratação de empresa para 
construção/ampliação de quatro salas de aula no distrito Entre Rios, 
homologada e adjudicada em 28/06/2019, sagrou-se vencedora do certame a 
empresa M FERNANDES DA SILVA E CIA LTDA. Nova Ubiratã - MT, 28 
de junho de 2019.  

Mauro Odinei Soliani 
Secretário de Administração. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT  
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 10 de Julho 
de 2019, às 08:00 horas, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
011/2019, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS 
MEDICINAL OXIGÊNIO, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO - MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, que poderá ser adquirido pelos e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com e compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 19 de Junho de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 05 DE JUNHO  DE 
2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - 
MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2019, com objeto de REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A SEREM PRESTADAS NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, em 
atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o 
bom funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com 
objetivo de atender as necessidades dos municípios que compõem o referido Consorcio, 
onde abertura deu-se em 05 de junho de 2019, AS 08:00 HORAS, onde consagraram-se 
vencedoras do certame as seguintes licitantes: empresas O resultado final do certame foi; 
A empresa DIEISON JOSE MELO DE ALMEIDA - ME, inscrita no CNPJ n° 
22.227.224/0001-73, sagrou se vencedora para o item 2958 do valor global de R$ 
2.385,00 (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais) e a Empresa MARCIO MOREIRA 
MELO - 84778377168, inscrita no CNPJ n° 13.161.776/0001-35, sagrou se vencedora 
dos itens 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 
2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 
2973, 2974 e 2975 no valor global de R$ 69.034,00 (Sessenta e Nove Mil e Trinta e 
Quatro Reais). Demais informações poderão ser solicitadas na sede do Consórcio, ou 
pelo Fone: (66) 3575-1017 e e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com e 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo MT, 19 de junho de 2019. 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 06 DE JUNHO DE 
2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - 
MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2019, com objeto de “REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES 
NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE 
AZEVEDO MT”, em atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das atividades do Hospital Regional de 
Peixoto de Azevedo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios que 
compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-se em 06 de junho de 2019, AS 08:00 
HORAS, onde consagraram-se vencedoras do certame as seguintes licitantes: A empresa 
C.E CARVALHO COMERCIAL - EPP, inscrita no CNPJ n° 24.864.422/0001-73, sagrou se 
vencedora para os itens 2789, 2802, 3623, 3719 e 3722, no valor global de R$ 25.195,00 
(Vinte e Cinco Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais), CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ n° 15.371.628/0001-70, sagrou se vencedora para os itens 2796 e 
2797, no valor global de R$ 16.560,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta Reais), 
LEITE E RIBEIRO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 18.849.143/0001-38, sagrou se 
vencedora para os itens 2786, 2787 e 2902, no valor global de 48.280,00 (Quarenta e 
Oito Mil e Duzentos e Oitenta Reais e MAX DIAGNOSTICA COM. E LOCAÇÃO DE 
ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 07.776.581/0001-05, 
sagrou se vencedora para o item 2700, no valor global de R$ 56.000,00 (Cinqüenta e Seis 
Mil Reais) e os itens 2705, 2803, 2804, 3721 e 2783 foram declarados como Fracassado  
e os itens 1233, 2393, 2710, 2788, 2796, 2810, 2811, 2816 e 3720 foram declarados 
desertos, não houve proposta para eles. Totalizando o Certame no valor Global de R$ 
146.035,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil e Trinta e Cinco Reais )..  Demais informações 
poderão ser solicitadas na sede do Consórcio, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 ou 1017 e e-
mail: cisvaledopeixoto@gmail.com.  

Peixoto de Azevedo MT, 19 de Junho de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 07 DE JUNHO DE 
2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - 
MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019, com objeto de “REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME 
CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS 
Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, em atendimento ao 
Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom 
funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com objetivo 
de atender as necessidades dos municípios que compõem o referido Consorcio, onde 
abertura deu-se em 07 de junho de 2019, AS 08:00 HORAS, onde consagraram-se 
vencedoras do certame as seguintes licitantes: A empresa C.E CARVALHO COMERCIAL 
- EPP, inscrita no CNPJ n° 24.864.422/0001-73, sagrou se vencedora para os itens 2705 
e  2912, no valor global de R$ 13.780,00 (Treze Mil e Setecentos e Oitenta Reais) e os 
itens 2786, 2787, 2790, 2797, 2799, 2883, 2902, 2913, 2914, 2928 e 3708 foram 
declarados desertos, não houve proposta para os mesmos, as empresas interessadas em 
participar do certame alegaram que os valores balizados estão muito desatualizados. 
Totalizando o Certame no valor Global de R$ 13.780,00 (Treze Mil e Setecentos e Oitenta 
Reais).  Demais informações poderão ser solicitadas na sede do Consórcio, ou pelo Fone: 
(66) 3575-2489 ou 1017 e e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com e 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo MT, 19 de Junho de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 10 DE 
JULHO DE 2019, às 14:00 horas, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 012/2019, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 
KG, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, 
PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 012/2019, que poderá ser adquirido pelos e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com e compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 19 de Junho de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 023/2019
O Município de Nova Mutum, torna público a prorrogação da data de 
julgamento da referida licitação para o dia 08.07.2019 às 08:00 horas, 
em virtude do município decretar ponto facultativo para o dia 
05.07.2019. Nova Mutum - MT, 28 de junho de 2019.

Fabrício luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - RESULTADO

AVISO DE RESULTADO da Tomada de preço para compras e serviços 
Nº 019/2019. O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado 
do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 25 de 
Junho de   2019, com início às 14:00, tendo como objeto contratação 
de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e 
consultoria junto aos órgãos públicos no Distrito Federal - DF da qual 
foi vencedora a empresa: Item 824573, MEGA - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA inscr i ta  no  CNPJ sob  o  número 
04.386.936/0001-53 no valor de R$ 32.400,00.
Nova Mutum - MT, 28 de Junho de 2019.

Fabricio Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 
empresa especializada que executa atividades de aterro sanitário para 
o recebimento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais, produzidos na área urbana, distritos e área rural do 
município de Nova Mutum-MT. Da qual foi vencedora a empresa 
SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 10.242.459/0001-55, Item 819609, no valor de R$ 
2.170.500,00. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 28 de Junho de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 
serviços para o transporte dos resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais, gerados nas áreas urbanas. Da qual foi vencedora a 
empresa TRANSPORTES ZANESCO LTDA ME inscrita no CNPJ sob o 
número 06.085.151/0001-76 - Item 832769, no valor de R$ 
1.024.500,00. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 28 de Junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

DA INEXIGIBILIDADE N° 003/2018
A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n° 2.525, centro, na cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
i n t e r e s s a r  o  r e s u l t a d o  d o  C R E D E N C I A M E N TO  PA R A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS 
A ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL SEDE E DISTRITOS 
ADJACENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO – MT,, INABILITAR a 
empresa G. S. COSTA., CNPJ N.º 33.131.762/0001-86, para o referido 
credenciamento. Maiores informações através do Departamento de 
Licitação da Prefeitura de Sorriso – MT, através do endereço Av. Porto 
Alegre, n. º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da C.P.L

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S).” CONFORME A SEGUIR, JOELMA DA SILVA 
CRUZ 01995999121, CNPJ Nº 27.617.936/0001-12, ITENS 
VENCEDORA - 820899 R$ 84,00 - 820957 R$ 7,00 - 826155 R$ 33,00 - 
828220 R$ 992,00, VALOR TOTAL R$ 186.650,00, VALOR TOTAL 
GERAL 186.650,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

2.867 hectares.

Inicial 
R$ 1.407.521,00

 (PARCELÁVEL) 
leiloesjudiciais.com.br/mt

0800-707-9272

 FAZENDA EM
 COCALINHO/MT 



Foi nos pênaltis, mas Brasil passou contra o Paraguai

Argentina venceu por 2 a 0 e pega o Brasil na semifinal

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 29 de junho de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Brasil mostra variações para
superar fantasma da retranca
DA REPORTAGEM

Todo duelo contra o 
Paraguai remete a um jogo 
difícil, sofrido, duro de ven-
cer. Vira o duelo entre Golias 
e Davi, com um pequeno se 
fechando e colocando todo 
tipo de dificuldade contra 
o sempre favorito Brasil. 
As quartas de final da Copa 
América não fugiu da re-
gra. Os paraguaios tiveram a 
competência de levar a par-
tida para os pênaltis, mas a 
questão é que o Brasil mos-
trou ideias de sobra para en-
frentar seu pior pesadelo.

Aqui, tem-se que pen-
sar na continuidade. A evo-
lução é nítida. A bola ainda 
não está entrando, mas o 
time funciona melhor, cria 
melhor e defende melhor.

A seleção sempre teve 
dificuldades quando os espa-
ços não aparecem. É históri-
co, fica evidente na Copa do 
Mundo e contra a Venezuela 
foi um sufoco. A boa notícia 
é que além dos números, o 
Brasil teve um amplo leque 
de ideias e variações. Foram 
26 finalizações, sendo 15 de-
las dentro da área, 70% de 
posse de bola e apenas uma 
finalização sofrida. Passando 
ou não, jogo que merece elo-
gios pela insistência de se jo-
gar contra a melhor retranca 
dessa Copa América.

Pode-se dizer que o 
duelo teve três importantes 
variações:

- Arthur jogou mais à 

frente, conectando mais a 
defesa e meio-campo;

- Éverton e Jesus aber-
tos pelos lados, com Firmino 
saindo bastante da área;

- Com um a mais, 
Willian e Éverton abertos e 
Daniel por dentro, quase um 
3-2-5.

FLUIDEZ
Começando pela mu-

dança na dupla de volantes, 
com Allan no lugar de Case-
miro. Era esperado que ele 
ficasse mais à frente, como 
joga no Napoli, indo de área-
-a-área. Mas na prática, foi 
Arthur quem apareceu mais 
à frente, fazendo o papel 
de ser o elo entre a defesa e 
Coutinho e Firmino, a dupla 
móvel que busca jogar sem-
pre perto dos zagueiros. Veja 
a imagem.

O time ficou móvel. 
Chegou três vezes com pe-
rigo nos minutos iniciais, 
construía e parecia que tran-
quilizaria o duelo. O perde-
-pressiona, aquela intensida-
de que o time coloca quando 
perde a bola e avança pra não 
deixar o adversário jogar, es-
tava encaixada. E Arthur até 
aparecia na área, finalizando 
ou articulando mais à frente, 
preenchendo aquela que era 
a principal carência da sele-
ção.

Lá pelos 20 minutos, o 
Paraguai entendeu que te-
ria mais vantagens no jogo 
se colocasse intensidade. Se 
fosse um time de imposição 

APESAR DO SOFRIMENTO | Alterações de Tite alteram a forma de jogar da seleção
Foto: AFP

Foto: DouglAs MAgno/AFP

GUERRERO

O atacante com perfil uruguaio
que costuma complicar Muslera

BALCÃO CELESTE

Uruguaios ganham destaque no
mercado de transferências

COPA AMÉRICA

Argentina bate 
Venezuela e encara 
o Brasil na semifinalFoto: DivulgAção

Guerrero fez 3 gols contra Muslera em jogos entre 
Peru e Uruguai 

DA REPORTAGEM

Técnica. Força. Raça. 
Inconformidade com a ad-
versidade. E, claro, gols. As 
características servem para 
descrever Suárez e Cava-
ni, mas também definem 
Guerrero, o atacante peru-
ano com perfil uruguaio e 
que costuma se dar bem ao 
enfrentar o adversário deste 
sábado (29), às 15h, na Fonte 
Nova, por uma vaga na semi-
final da Copa América.

Em nove jogos, o joga-
dor do Internacional soma 
quatro gols marcados. Três 
deles sobre Muslera, goleiro 
titular do Uruguai. Algo que 
anima um lado, e preocupa 
o outro. “Precisamos estar 
preparados para a partida, 
será difícil, é um time forte, 
tem um jogador como Guer-
rero que é de classe mundial. 
Claro que é sempre preciso 
ter cuidado com esse tipo 
de jogador”, disse o volante 
uruguaio Valverde, jogador 
do Real Madrid.

“Paolo é um jogador 

DA REPORTAGEM

O sucesso da seleção 
uruguaia na Copa América 
do Brasil tem preço, e deve 
ser muito alto, por sinal. A 
competição é disputada no 
fim da temporada europeia, 
quando os clubes começam 
a olhar para o mercado e 
buscar reforços. Com isso, 
vários nomes da Celeste es-
tão no radar de gigantes do 
futebol mundial, a tendência 
é por um balcão de negócios 
no mês de julho. A seleção 
uruguaia tem como próxi-
mo desafio na Copa América 
o Peru, neste sábado, pelas 
quartas de final. A partida 
será disputada na Arena Fon-
te Nova, em Salvador.

O capitão Diego Godín 
deixou o Atlético de Madrid 
no fim da temporada, e seu 
destino deve ser a Interna-
zionale. No entanto, a trans-
ferência ainda não foi anun-

DA REPORTAGEM

Mesmo sem mostrar 
um grande futebol, a Ar-
gentina se impôs e venceu 
por 2 a 0 a Venezuela, nesta 
sexta (28), no Maracanã, pe-
las quartas de final da Copa 
América. Com o resultado, 
os argentinos se classificaram 
para as semifinais da com-
petição e terão pela frente o 
Brasil, na terça-feira (2), no 
Mineirão.

Os hermanos domina-
ram o primeiro tempo e mar-
caram no início com Lautaro 
Martínez, de letra. Na etapa 
final, a Venezuela chegou a 
esboçar uma pressão, mas o 
gol de Lo Celso, após falha 
de Fariñez, decretou a classi-
ficação da equipe comandada 
por Lionel Scaloni. Principal 
astro argentino, Lionel Messi 
teve atuação apagada no Ma-
racanã.

digno de destacar e admirar, 
não só por tudo o que fez, 
mas pela trajetória, como 
também pelo momento 
particular que teve que vi-
ver, que despertou a admi-
ração não somente de seu 
país, como de todo o mun-
do”, completou o técnico do 
Peru, Ricardo Gareca.

As bolas na rede dian-
te de Muslera foram assim 
distribuídas: no 1 a 1 da Copa 
América de 2011, na derrota 
por 4 a 2 pelas Eliminatórias 
da Copa 2014 e na vitória por 
2 a 1 pelas Eliminatórias da 
Copa 2018, este aliás o últi-
mo encontro das duas sele-
ções.Guerrero voltou a jogar 
em abril após o fim da sus-
pensão por doping - ele foi 
flagrado em exame por uso 
de metabolitos de cocaína 
durante partida entre Argen-
tina e Peru pelas Eliminató-
rias em 2017. Logo na estreia 
pelo Colorado, fez gol na 
vitória sobre o Caxias pelo 
Gauchão.

A partir daí, Gareca o 
convocou para a Copa Amé-

ciada de forma oficial. Ainda 
no sistema defensivo, o late-
ral-direito González, de ape-
nas 20 anos, dificilmente se-
guirá no Peñarol.

González ganhou uma 
chance na equipe titular de-
pois da lesão de Laxalt. Afir-
mou nesta quinta-feira que 
está evoluindo, se sentindo 
cada vez mais tranquilo com 
a camisa da seleção uruguaia. 
Porém, questionado sobre 
seu futuro, disse que não 
sabe de nada no momento e 
que sequer tem redes sociais 
para acompanhar notícias li-
gadas ao seu nome.

“Não tenho redes so-
ciais, estou fora desse tema. 
Estou focado na seleção e na 
Copa América, vou ter tem-
po para resolver meu futuro. 
É uma coisa linda estar aqui, 
trato de pensar neste mo-
mento na seleção e depois 
vejo meu futuro”, disse.

Passando para o meio 

A Argentina começou 
melhor a partida e criou a 
primeira boa chance logo aos 
dois minutos. Lautaro Mar-
tínez tocou para Aguero na 
área e o atacante chutou cru-
zado para defesa de Fariñez 
com os pés. Os argentinos se-
guiram na pressão e tiveram 
nova oportunidade quatro 
minutos depois. Após co-
brança de escanteio, Lautaro 
Martínez desviou de cabeça, 
mas Pezzella dominou mal e 
mandou nas mãos do goleiro 
venezuelano.

De tanto insistir, os her-
manos chegaram ao gol aos 
nove minutos. Messi cruzou, 
Aguero tentou a finalização, 
mas viu Lautaro Martínez 
mandar de letra para a rede.

No segundo tempo, aos 
28, Aguero chutou da entrada 
da área, Fariñez bateu-roupa 
no pé de Lo Celso, que man-
dou para a rede.

Torreira, volante do Uruguai, pode trocar o Arsenal 
pelo Milan 

Foto: luisA gonzAlez

de campo, logo aparece o 
nome de Valverde, joia de 
apenas 20 anos do Real Ma-
drid. Ganhou a condição de 
titular da Celeste por conta 
de um problema estomacal 
de Torreia, no time espanhol 

disputou 25 jogos na tempo-
rada passada. Agora espera 
por uma definição do técni-
co Zidane para saber se será 
aproveitado ou não na equi-
pe galáctica na próxima tem-
porada.

rica, afinal, trata-se de uma 
referência. Foi importante 
para levar o país à Copa da 
Rússia, após 36 anos de au-
sência. Ele marcou um gol 

na vitória sobre a Bolívia e, 
com 12 em cinco edições de 
Copa América, é, ao lado de 
Vargas, o maior artilheiro da 
competição em atividade.

física e brigas de perto pela 
bola. Gustavo Gómez marca-
va individualmente Firmino 
e o time subia as linhas para 
roubar a bola perto do gol. 
Foram 25 minutos de um 
“vai e volta” muito rápido, de 
60 metros em poucos segun-
dos.

O cenário para o segun-
do tempo era um adversário 
que marcava bem. Que se 
impunha fisicamente com 
encaixes individuais. Como 
furar isso? A solução até a 
expulsão de Balbuena foi a 
bola em Firmino. Ele passou 
a sair mais da área e soltar 
rápido a bola, sem girar ou 
prender. Assim, tirava Gó-
mez do setor e abria espaços 
pra entrada de Firmino ou 
de Jesus, mais perto do gol 
nesse movimento. Foram 
ao menos três boas chances 
criadas assim, como na ima-
gem, na qual Firmino leva 
Gómez para fora da área e 
cria um espaço que Couti-
nho pode aproveitar.

Mais aí veio a expulsão. 
O mais lógico é pensar que 
um time tecnicamente su-
perior vai conseguir golear 
tendo um a mais, não é? Só 
que o jogo fica mais difícil 
porque o adversário tende a 
se fechar perto da área, no 
chamado bloco baixo. Vira 
um inferno pra entrar: todo 
mundo em frente pro gol, 
rebatendo qualquer jogada…
se o futebol é um jogo de 
ocupação de espaço, quanto 
mais ele é ocupado, pior é 

para criá-lo.

3-2-5
Tite mexeu no momen-

to certo. Lançou Willian, que 
fez um golaço partindo da 
direita contra o Peru, e trou-
xe Jesus para a área. Com 
Éverton aberto, Daniel Alves 
fez o papel de articulação 
junto a Arthur. Na prática 
o time virou um 3-2-5 que 
criou bastante e conseguia 
sempre colocar a bola na 
área, girando de lado a lado, 
cruzando, esperando a bre-
cha entrar.

FINALIZAÇÕES
E ela não entrou - e o 

Brasil pecou nas finaliza-
ções. Tite pede para a bola 
entrar na casinha, mas dos 
26 chutes, apenas 8 foram 
nela. Controle emocional? 
Talvez. Qualidade? Não, né. 
Firmino e Jesus são exímios 
finalizadores em seus clubes, 
mas enfrentam um contexto 
adverso no Brasil, com mais 
marcação. A bola vai entrar, 
a questão é de ajuste. Não 
existe time pronto, existe um 
jogo a ser disputado.

Tudo isso estaria falan-
do se o Brasil perdesse nos 
pênaltis? Sim, estaria. Porque 
o mais positivo desse jogo, 
pensando a longo prazo, é 
o leque de opções que Tite 
tem para enfrentar retran-
cas. Seja com pontas abertos 
ou não, com Jesus pela direi-
ta ou na área, há uma linha 
condutora aí. Um cardápio 
mais elaborado para enfren-
tar aquele que costuma ser o 
pior inimigo da seleção: as 
retrancas que deixam o jogo 
chato de ser assistido e desa-
fiador de ser jogado.
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Estado atua com ações de comando e controle e valorização da floresta em pé 

Queda no desmatamento 
pelo quarto mês consecutivo
DA REPORTAGEM

Pelo quarto mês conse-
cutivo, Mato Grosso obte-
ve queda no desmatamen-
to da Amazônia, de acordo 
com o Serviço de Alerta do 
Desmatamento (SAD) pu-
blicado mensalmente pelo 
Instituto Imazon. Avalian-
do apenas o período de 30 
dias em comparação a maio 
de 2018, Mato Grosso teve 
queda de 16% no desflores-
tamento, único estado da 
Amazônia legal a apresentar 
decréscimo. Já no compara-
tivo do período acumulado 
de agosto de 2018 a maio de 
2019 em relação ao mesmo 
período anterior, a queda foi 
de 21%. “Mato Grosso vem 
alcançando bons resultados 
graças à coesão da secretaria, 
comprometimento e dedica-
ção de toda a equipe. Mato 
Grosso mais uma vez se des-
taca na implementação de 
políticas públicas ambien-
tais”, comemora a secretária 
de Estado de Meio Ambiente 
Mauren Lazzaretti. Ela ex-

plica que o Estado combina 
as ações de comando e con-
trole com os incentivos para 
valorização da floresta em 
pé, como o Plano de Manejo 
Florestal Sustentável.

Ao longo dos cinco primei-
ros meses de 2019, a equipe 
da Coordenadoria de Fiscali-
zação de Flora aplicou mais 
de R$ 222 milhões de reais 
em multas por crimes rela-
cionados ao desmatamento 
ilegal. Nesse período foram 
embargados mais de 44 mil 
hectares e apreendidos cerca 
de 3,6 mil m³ de madeira de 
origem ilegal.

As ações de Mato Grosso 
para combater o desmata-
mento ilegal em Mato Gros-
so estão elencadas no Plano 
de Prevenção e Controle do 
Desmatamento e Incêndios 
Florestais do Estado de Mato 
Grosso (PPCDIF/MT), que já 
está em sua terceira fase. O 
secretário adjunto Executivo 
da Sema, Alex Marega, expli-
ca que as ações de comando 
e controle estão pautadas no 
monitoramento constante, 

MATO GROSSO | Estado reduziu 21% quando comparado o período de agosto a maio de 2019 em relação ao ano anterior
Foto: Francisco alves

Foto: MetaMat

Foto: Divulgação

Foto: reproDução

2º NO PAÍS

Estado tem produção de 49 mil
quilates de diamante por ano

TANGARÁ DA SERRA

Gêmeos são suspeitos de tentarem
matar o pai com facão em briga

SINOP

Aces promove a quarta 
edição da campanha 
Deu a Louca no Comércio

49 mil quilates de diamantes são produzidos em Mato Grosso

Lançamento oficial foi feito nesta sexta-feira 

De acordo com a vítima, a briga na família estava acontecen-
do desde quarta-feira 

DA REPORTAGEM

G1-MT

Mato Grosso produz 
49 mil quilates de diamante 
por ano. Esse índice coloca o 
estado em segundo lugar na 
produção nacional do mi-
nério, ficando atrás apenas 
da Bahia. Os dados são da 
Companhia Mato-grossense 
de Mineração (Metamat), le-
vantados em 2017.

No ano passado, foram 
exportados 42 mil quilates 
de diamante oriundos do 
estado. A maior parte é do 
tipo industrial, usado para 
a fabricação de ferramentas 
de cortes de alta precisão. 
Em menor quantidade, mais 
de forma expressiva, o dia-
mante lapidável também é 
exportado para confecção de 
joias.

De acordo com Serafim 
Carvalho Melo, gerente re-
gional da Agência Nacional 

DA REPORTAGEM

Um idoso ficou ferido 
depois de ser agredido pelos 
próprios filhos, na quinta-
-feira (27), em Tangará da 
Serra. 

O homicídio tentado 
ocorreu no final da tarde no 
Jardim Presidente. Segundo 
a Polícia Militar, os irmãos 
gêmeos, de 35 anos, tenta-
ram matar o pai usando um 
facão. A vítima tem 68 anos.

Os irmãos estavam 
com um facão e avançaram 
contra a vítima depois de 

DA REPORTAGEM

A Associação Comer-
cial e Empresarial de Sinop 
(Aces) lançou nesta sexta-
-feira (28) a 4ª edição da 
campanha “Deu a Louca no 
Comércio”, com o objetivo 
de fomentar as vendas nas 
empresas participantes que 
distribuirão, aos seus clien-
tes, cupons para concorrer 
a um caminhão de móveis 
e uma moto, avaliados em 
mais de R$ 20 mil (sem con-
tar os prêmios instantâneos). 
A campanha será realizada 

de 4 a 11 de outubro.
O presidente da entida-

de, Klayton Gonçalves, disse 
que, no decorrer da campa-
nha, também haverá mais 
ações para fomentar a divul-
gação e atrair mais clientes. 
“Estamos muito felizes com 
toda a diretoria pelo tra-
balho. É a quarta edição da 
campanha e esse ano tem um 
caminhão de prêmios. Então 
aquele que comprar nas lojas 
cadastradas na promoção vai 
receber um cupom para con-
correr também a uma moto 
zero km”.

de Mineração (AMN), o mu-
nicípio com maior produção 
de diamantes no estado é Ju-
ína. 

O minério dessa região 
é do tipo industrial. Cidades 
como Poxoréu e Guiratin-
ga produzem diamante do 
tipo lapidável. Entretanto, a 
produção nesses municípios 
é em menor escala. A maior 
parte do diamante expor-
tado vai para países como a 
Bélgica, Israel e Índia.

OURO
Com relação à produ-

ção do ouro, o estado tam-
bém ocupa um posto de 
liderança na produção na-
cional. São cerca de 16 tone-
ladas por ano. O maior mu-
nicípio produtor é Peixoto 
de Azevedo. É seguido por 
Pontes e Lacerda, Poconé e 
Nova Xavantina.

Segundo a Agência Na-
cional de Mineração, Peixoto 

uma discussão. O pai se de-
fendeu com uma faca e teve 
ferimentos leves nas mãos. 
Ele foi socorrido pelo Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) e levado 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

De acordo com a ví-
tima, a briga na família es-
tava acontecendo desde 
quarta-feira (26). Os gême-
os conseguiram fugir antes 
da chegada dos policiais. 
A ocorrência foi registrada 
como tentativa de homicí-
dio.

ENTREGA EM 
MUTUM...

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente reali-
zou na manhã desta quarta-feira, 26, 
a entrega de 20 kits de irrigação por 
gotejamento para pequenos agricul-
tores que fazem parte da agricultura 
familiar e são integrantes da Asso-
ciação dos Produtores Rurais do En-
torno de Nova Mutum (APRENM). A 
ação é uma parceria da Prefeitura 
de Nova Mutum com o Ministério da 
Agricultura e a Secretaria de Estado 
de Agricultura Familiar.

UCT QUALIFICAÇÃO...
A Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de 
Sinop (UCT) recebeu a equipe do Hemocentro Es-
tadual, para uma visita de avaliação e qualifica-
ção dos serviços de hemoterapia. De acordo com 
coordenadora da UCT, Rúbia Vanesca Dal Maso, a 
ação faz parte do Programa Estadual de Qualifica-
ção da Hemorrede (PEQH), que objetiva promover 
o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas 
na unidade. Dentro da programação foi realiza-
da, também, no auditório do Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (CEREST), uma roda de 
conversa para tratar e discutir assuntos relacio-
nados à imunohematologia, ato transfusional e 
reação transfusional, direcionada a aproximada-
mente 40 profissionais da saúde.

UNIÃO PARLAMENTAR...

Nove presidentes de câmara participa-
ram da primeira reunião com o Consórcio 
de Saúde Vale do Teles Pires, realizada 
na manhã de sexta-feira (28), com o ob-
jetivo de unificar as ações de melhorias 
para atendimento na saúde da região. A 
União Parlamentar Vale do Teles Pires 
é composta por 16 municípios da região 
e tem o vereador Claudio Oliveira, pre-
sidente do legislativo de Sorriso, como 
coordenador. Ficou acordado que união 
parlamentar terá duas “cadeiras” no con-
selho do Consórcio de Saúde com direito 
de discutir sobre os investimentos e di-
recionamentos da saúde na região. 

Divulgação

por meio de autuação remo-
ta e presença da fiscalização; 
sensibilização dos proprietá-
rios rurais; criminalização e 
responsabilização.

Outra frente de atuação 
mato-grossense para conter 
o desmatamento e valorizar 
a floresta em pé é o desen-
volvimento de estratégias 
integradas para o Desen-
volvimento Rural de Baixa 
Emissão (DBRE). De acordo 
com o Instituto Earth In-
novation, de 39 jurisdições 
que abrigam florestas tropi-
cais em seu território, Mato 
Grosso é a única que man-
tém uma ampla gama de ini-
ciativas mais avançadas que 
abordam a produção agro-
pecuária sustentável para 
propriedades de grande e 
pequeno porte.

Essas iniciativas estão to-
das elencadas dentro da Es-
tratégia Produzir, Conservar 
e Incluir (PCI), lançada na 
COP 21 em Paris, que inclui 
21 metas claras para aliar 
produção com conservação 
ambiental e inclusão social. 

de Azevedo e Itaituba (PA) 
respondem por 95% do re-
colhimento do Imposto so-

bre Operações Financeiras 
(IOF-ouro) junto à Receita 
Federal.

Os marcos foram desen-
volvidos por meio de pro-
cessos participativos que 
incluíram atores de setores 
públicos, privados e sem fins 

lucrativos e buscam o des-
matamento líquido zero em 
todo o estado e zerar emis-
sões líquidas de carbono flo-
restal até 2030, mantendo 

aproximadamente seis gi-
gatoneladas de CO2 fora da 
atmosfera, além de manter 
no mínimo 60% da cobertura 
vegetal nativa.
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33.046 pessoas conseguiram empregos com carteira de trabalho assinada em maio 

Cresce o número de postos de
trabalho com carteira assinada
DA REPORTAGEM

Ué, mas e a crise? Especia-
listas costumam alertar que 
em momentos de crise, são 
as boas ideias que vão para 
frente e contornam situa-
ções econômicas desfavo-
ráveis. 

E novamente, diante de 
momentos pessimistas, a 
economia mato-grossense 
se reinventa e transforma 
preocupação em oportuni-
dade.

Em Mato Grosso, 33.046 
pessoas conseguiram em-
pregos com carteira de 
trabalho assinada em maio 
deste ano. Porém, 31.291 
pessoas foram demitidas, 
gerando saldo positivo de 
1.755 postos de trabalho 
formais.  Em abril, o saldo 
também positivo, com a 
criação de 2.106 postos. As 
informações são do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).

O setor do comércio foi 
o que mais contratou em 
maio deste ano, com a cria-
ção de 472 vagas, seguido 
pela indústria de transfor-
mação, que contratou 465 
trabalhadores. A construção 
civil teve saldo positivo de 
387 vagas, enquanto servi-
ços foi responsável por 376 
contratações. Os setores 
de administração pública e 
agropecuária tiveram retra-
ção no número de empre-
gos formais.

No caso da administração 
pública, cinco pessoas fo-
ram contratadas e seis fo-
ram demitidas em maio. Já 

E A CRISE? | O setor do comércio foi o que mais contratou em maio deste ano, com a criação de 472 vagas
Foto: Divulgação

em relação à agropecuária, 
foram 6.104 contratações e 
6.114 demissões.

No caso da agropecuária, 
os intervalos entre uma sa-
fra e outra proporcionam 
maior oscilação entre con-
tratações e demissões, uma 
vez que, são gerados muitos 
postos de trabalho tempo-
rário.

NACIONAL
O mercado de trabalho 

brasileiro criou 32.140 em-
pregos com carteira assina-
da em maio, de acordo com 
dados do Caged divulgados 
pelo Ministério da Econo-
mia. Esse foi o pior resulta-
do para o mês desde 2016, 
quando foram fechadas 
72.615 vagas.

O saldo de maio decorre 
de 1,347 milhão de admis-
sões e 1,315 milhão de de-
missões. Em maio de 2018, 
a abertura líquida de vagas 
havia chegado a 33.659, na 
série sem ajustes.

O resultado de maio fi-
cou dentro do intervalo das 
estimativas de analistas do 
mercado financeiro consul-
tados pelo Projeções Bro-
adcast, mas bem abaixo da 
mediana. 

As projeções eram de 
abertura de 17.000 a 109.905 
vagas, com mediana positi-
va de 70.000 postos de tra-
balho. No acumulado dos 
cinco primeiros meses de 
2019, o saldo do Caged é 
positivo em 351.063 vagas. 
Em 12 meses até maio, o 
saldo é positivo em 474.299 
postos de trabalho.


