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ESTRADA DA GUIA

Atletas x
balança:
uma luta
perigosa

Tráfego é 
liberado 
sobre ponte 
de ribeirão

Que esportes de combate são 
divididos em categoria de pe-
sos, isso já não é novidade para 
ninguém. Mas pouca gente sabe 
a guerra interna de um lutador 
antes de um confronto em virtu-
de da necessidade de integrarem 
uma divisão. A luta vem muito 
antes, e não no combate em 
si – no dia da grande luta –, ela 
acontece alguns dias antes.              
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Os motoristas que tra-
fegam pelo trecho urba-
no da Estrada da Guia 
percebem que a região 
começa a ganhar um 
novo contorno. As obras 
de duplicação de 4,9 km 
da via avançaram e uma 
das duas pontes sobre o 
Ribeirão do Lipa, inclusas 
no projeto, já está conclu-
ída e foi aberta ao tráfego.
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Divulgação

Tchéllo FigueireDo

RONDONÓPOLIS

AUTORIZADO

Cursinho
para os
reeducandos

UHE Sinop:
funcionamento
em fase de teste

Cinquenta reeducandos 
da penitenciária Mata Grande, 
em Rondonópolis, estão se 
preparando para o Enem 2019 
por meio do cursinho Zumbi 
dos Palmares, que é oferecido 
gratuitamente pela Prefeitura. 
O objetivo da ação é contribuir 
para ressocialização e abrir no-
vas oportunidades aos internos.
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A Usina Hidrelétrica de 
Sinop teve autorização da Aneel 
para começar a operar. A licença 
de funcionamento para fase de 
testes foi dada na última sexta-
-feira. No entanto, segundo a 
usina, não há previsão do início 
de operação definitiva para gera-
ção de energia.               Página - 8

Divulgação

reproDução

reproDução/Facebook

Servidores da Educação decidiram manter a greve da categoria após assem-
bleia na segunda-feira e acamparam ontem na Assembleia Legislativa. Uma 
nova reunião está marcada para sexta, mas pode ser antecipada caso haja 
uma nova proposta da equipe do governador Mauro Mendes.                   Página 7

DE BRAÇOS CRUZADOS

Servidores decidem manter greve
e acampam na frente da Assembleia



Reforce a o seu profissionalismo esta-
belecendo a confiança do cliente em 
você por meio da pontualidade e cre-
dibilidade ao cumprir o que prometeuAlgumas horas offline
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rede.
Alguns dias atrás, porém, após uma 

série de dias intensos, resolvi, às 18h00, 
simplesmente desligar meu celular. 
Sim, é algo extremamente “normal”, 
mas em época de tecnologia acabamos 
por nos sentir meio que “culpados” pela 
“indisponibilidade”.

Minhas “férias tecno-
lógicas” duraram cerca 
de duas horas e meia. 
Voltei a ligar o telefone e, 
claro, já haviam algumas 
mensagens para respon-
der.

O tempo foi pouco, 
mas foi bem interes-
sante. Acredito, since-
ramente, que vou fazer 
isso mais vezes. Nesse 
mundão conectado, ficar 
offline em alguns mo-
mentos é, no mínimo, 

necessário.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Os Estados Unidos registraram a maior taxa de sui-
cídios desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com 
dados recém-divulgados pelo Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças, o índice de 2017 foi de 14 pessoas 
por 100 mil habitantes, o maior já aferido desde 1942, 
quando o país estava envolvido no maior conflito arma-
do da história.

A taxa representa um aumento de 33% ante a de 
1999, e a escalada afeta praticamente todos os grupos 
populacionais. Mas o suicídio não é o único gesto extre-
mo a aparecer nas estatísticas de óbitos.

Trabalhando com os dados dos EUA, o casal de 
economistas de Princeton Anne Case e Angus Deaton 
(Nobel de 2015) propôs o conceito de “mortes por de-
sespero”, que inclui também os casos de overdose e do-
ença hepática relacionada ao álcool. Estes, afinal, podem 
ser consideradas meios indiretos de dar cabo da própria 
vida. Ainda que sujeita a alguma controvérsia, a defini-
ção proporcionou revelações interessantes.

O grupo mais afetado, descobriu-se, era o dos 
brancos não hispânicos de meia idade. O trio de causas 
de morte nessa coorte teve um impacto tão devastador 
que já deixa uma cicatriz demográfica.

Enquanto a esperança de sobrevida de negros 
e hispânicos de meia idade (45 a 54 anos) continuou a 
crescer como ocorre pelo menos desde o pós-guerra, a 
desses brancos apresentou uma reversão. Mesmo nes-
se grupo existem diferenças. Enquanto a sobrevida da-
queles com alto grau de instrução seguiu aumentando, 
a daqueles com ensino médio ou menos experimentou 
a maior retração. Encontraram-se também correlações 
geográficas, sanitárias e políticas.

Áreas que passaram por forte degradação econô-
mica apresentam maiores taxas de morte por desespero. 
Piores indicadores de saúde, em especial com a presen-
ça de doenças crônicas, também prognosticam maiores 
índices. E onde há mais óbitos por desespero foi maior a 
votação em Donald Trump.

A tese de Case e Deaton é que o acúmulo de des-
vantagens —na educação, no emprego, na vida pesso-
al, na saúde— leva a uma desesperança que culmina na 
meia idade e tem graves implicações sociais e políticas. 
É um fenômeno para o qual autoridades devem voltar 
suas atenções, não só nos EUA.

Economistas analisaram a mortalidade do Reino 
Unido, por exemplo, e concluíram que movimentos si-
milares, embora em escala muito inferior, podem estar 
em curso.

A considerar tal raciocínio, resultados eleitorais 
em países diversos sugerem que a escalada do desespero 
pode ser mais generalizada.

Editorial

Números do desespero 

Ranking dos Políticos - Facebook

queira receber, visualizar e até propagar a 
sua mensagem ao seus amigos e colegas. 
Cative o seu o cliente por meio de envio de 

artigo, vídeos ou fotos de assuntos relacionado 
ao interesse de compra dele.

4-    Reforce a o seu profissionalismo esta-
belecendo a confiança do cliente em você por 
meio da pontualidade e credibilidade ao cum-
prir o que prometeu. Pode até parecer óbvio, 
mas é de se assustar com tantas histórias de 
vendedor que prometeu e depois não cumpriu. 
Então, se prometeu que ia ligar, mandar uma 
mensagem via whats ou até mesmo um e-mail 
e determinada data e hora, cumpra o que pro-
meteu.

5-    Não seja amador na hora de fazer o 
follow up utilizando frases como: “Estou li-
gando para fazer o follow up”. “Entrando em 
contato para fecharmos aquela venda” entre 
outras frases que demostram a falta de prepa-
ração e planejamento do processo de vendas. 
Além disso,  fica claro que a fase de abordagem 
e levantamento de necessidades não foi feita 
corretamente e por isso o vendedor não sabe o 
que dizer ao fazer o follow up. Para piorar, isso 
vai enfraquecer o vendedor durante as fases 
de negociação e fechamento. É preciso fazer o 
follow up reconectando emocionalmente como 
o cliente e suas expectativas e não apenas ten-
tar vender alguma coisa de forma robotizada.

6-    Seja persistente e não insistente. Uma 
boa média de contato e entre quatro a cinco. Se 
fizer menos perde oportunidade, se fizer mais 
fica chato e ineficiente. Depende muito do setor, 
ramo, fase do processo de vendas, mas o tempo 
dentre os contatos pode girar em torno de 24 a 
48 horas. Sendo que na primeira semana entre 
dois a três e depois ir dando espaços semanais 
e quinzenais etc...

7-    Crie e comprometa-se a treinar e seguir 
um roteiro rápido para o início do follow-up.

8-    Enfim, se for para fazer o follow up, faça 
bem feito! Seja profissional. Boas vendas!

LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA É PA-
LESTRANTE, CONSULTOR FORMADO EM AD-
MINISTRAÇÃO E ESPECIALISTA EM MARKE-
TING

Follow-up em vendas

ROTA FINAL
Uma série de empresários e funcioná-

rios de empresas de ônibus que fazem li-
nhas intermunicipais, servidores estaduais, 
sindicalistas e políticos voltaram a prestar 
depoimentos à Delegacia Fazendária e ao 
Ministério Público Estadual, relacionados à 
Operação Rota Final. A operação desman-
telou um esquema de fraudes, cooptação 
de servidores e pressão para que as linhas 
intermunicipais não fossem licitadas, e que 
continuassem a valer os contratos precários, 
um negócio que rende dezenas de milhões 
às empresas.

GRAMPOLÂNDIA
O procurador de Justiça Domingos Sávio 

de Barros Arruda, chefe do Núcleo de Ações 
de Competência Originárias (Naco) do Mi-
nistério Público Estadual (MPE), afirmou que 
não haverá protecionismo a membros do 
MPE nas investigações que passarem pelo 
núcleo, como é o caso da “Grampolândia Pan-
taneira”. Na ação, que corre sob sigilo, estão 
sendo investigados membros do Ministério 
Público por eventuais desvios de conduta.

R$ 15 MILHÕES
O juiz Jorge Tadeu, da 7ª Vara Criminal de 

Cuiabá, declinou competência na ação deri-
vada da 3ª fase da Operação Sodoma, que apu-
ra um esquema que teria causado prejuízo de 
R$ 15,8 milhões aos cofres públicos durante a 
gestão do ex-governador Silval Barbosa. Com 
a saída dele do caso, assume a ação a juíza 
Ana Cristina Mendes. Tadeu justificou a saída 
do processo afirmando que julgou recursos e 
ações dos réus da operação quando foi con-
vocado para atuar na 2ª Câmara Criminal do 
Tribuna de Justiça.

A polícia encontrou o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde 
sábado, em Juína. Segundo a Polícia Civil, o cunhado dela, Edmar Borges, 33 
anos, confessou ter matado Ana Paula Bugari Gonçalves, 28. Ele é irmão do 
marido dela e está preso. Em depoimento à polícia, Borges disse que tinha um 
relacionamento amoroso com Ana Paula e matou a mulher porque ela amea-
çava contar para a família sobre o romance. O corpo foi encontrado na área 
rural de Juína.

Procure se desconectar de vez em quando. Não seja 
“escravo” da tecnologia. É sempre importante usar os 
recursos disponíveis a nosso favor sem que fiquemos 
“presos”. É comum que pessoas “exagerem” nos ho-
rários e na duração de suas conversas. Atender todo 
mundo da forma que todos querem faz com que você 
gaste mais tempo para isso que o necessário. 

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

LUIZ VICENTE DORILEO

Você sabia que muitos vendedores, após 
o primeiro contato com o seu cliente recla-
ma que ele some. Mas, o que acontece mui-
tas vezes é que o próprio vendedor, não faz o 
acompanhamento básico para não deixar es-
friar o contato e o relacionamento criado pelo 
primeiro contato com o cliente e começa a ter 
problemas com o processo de vendas.

“Follow-up” em vendas significa exata-
mente isso, ou seja, “dar continuidade a algo 
que já foi iniciado” é “fazer o acompanha-
mento” depois da prospecção ou do conta-
to iniciado com o cliente. Parece óbvio que 
todo vendedor vai “dar continuidade e fazer o 
acompanhamento”, mas, essa ação é uma das 
principais falhas cometidas durante o proces-
so de vendas.

Isso ocorre, por que muitas vezes é feito 
de forma descomprometida, desorganizada e 
sem técnica o que torna a ação ineficiente e 
acaba ficando uma coisa chata para o cliente. 
O que vai ao contrário a função do follow-up, 
que é continuar com o dialogo, pressionando 
de forma gentil para que o processo de venda 
evolua e ocorra o fechamento da venda.

Segue algumas dicas para realizar um 
follow-up consistente e efetivo:

1-    Já deixe claro para o seu cliente que vai 
ter Follow-up e deixe confirmado qual o me-
lhor momento como dia, horário e a forma que 
ele prefere que aconteça o contato. Importante 
é não ser vago. Como por exemplo, falar “vou 
entrar em contato daqui a alguns dias” e a ou-
tra é “você prefere que eu ligue na terça às 16h 
ou as 17h?”.

2-    Recapitule e confirme o que foi conver-
sado e acertado, ou seja, formalize o follow-up. 
Isso pode ser feito enviando uma mensagem 
por whats ou por meio de um e-mail ou até ou-
tros canais, desde que se respeite a forma de 
contato que o cliente escolheu. A idéia aqui é 
lembrar ao cliente que a conversa continua e 
que você voltará a entrar em contato em uma 
data e horário específico.

3-    Se diferencie como profissional de ven-
das agregando valor e faça  com que o cliente 

Crédito: Rádio Metrô FM Juína

IMAGEM DO DIA

“Áreas que passaram por forte de-
gradação econômica apresentam 
maiores taxas de morte por 
desespero

“
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A tecnologia nos permite estar online 
praticamente quando quisermos. Smar-
tphones cada vez mais modernos, inter-
net móvel com maior velocidade e cober-
tura mais satisfatória, além de internet 
“fixa” roteada em uma infinidade de am-
bientes (como casa, trabalho, hotel, con-
veniências, hospitais e muitos outros) fa-
zem com que tenhamos 
acesso à grande rede 
em uma boa parte dos 
ambientes que estiver-
mos, qualquer hora do 
dia.

Eu, por preferências 
pessoais até mesmo 
questões profissionais 
procuro ficar online a 
maior parte do tempo. 
Mensagens no What-
sApp se intercalam 
com chamadas de voz, 
e em alguns momentos 
fica quase impossível atender tudo ao 
mesmo tempo. Mesmo em momentos de 
“pico” vou atendendo todo mundo, “orga-
nizando” as conversas até que tudo volte 
à normalidade.

Via de regra só fico sem sinal quan-
do estou em viagens, e mesmo assim 
respondo todas as mensagens e retorno 
todas as chamadas quando volto à algum 
tipo de cobertura ou acesso à grande 



DIVULGAÇÃO

MULHERES COM 
MAIS ESPAÇO...
A bancada feminina da Câmara quer 

fortalecer as candidaturas femininas nas 
eleições municipais de 2020. No pleito do ano 
que vem, a cota de 30% de candidatas mulhe-
res para as câmaras municipais deverá ser 
cumprida por cada partido. Antes, nas coli-
gações, os partidos dividiam a cota, mas ago-
ra, pela primeira vez, cada legenda precisa 
montar a sua própria chapa com candidatas. 
A mudança foi introduzida pela reforma po-
lítica aprovada em 2017 pelo Congresso, que 
vedou, a partir de 2020, a celebração de coli-
gações nas eleições proporcionais. As depu-
tadas avaliam que é preciso esclarecer bem 
os eleitores sobre a mudança.

LAMBARI SEM 
COMANDO...
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) 

cassou, por unanimidade, os mandatos do pre-
feito de Lambari D’Oeste, Edvaldo Alves dos 
Santos (PSB), e seu vice, Zaqueu Batista de Oli-
veira (PL). Eles são acusados pelo Ministério 
Público Eleitoral de compra de votos durante 
as eleições de 2016. A denúncia se baseou em 
um vídeo que mostraria um representante da 
campanha de Edvaldo autorizando o abasteci-
mento de diversos veículos no município du-
rante o período eleitoral. O juiz eleitoral de 1ª 
instância, após ouvir as pessoas gravadas no 
vídeo e outras testemunhas, negou o pedido de 
cassação afirmando que não haveria “prova se-
gura” da ocorrência do abuso.

RECADO DADO...
O Governo do Estado emitiu nota à socie-

dade, afirmando que já atendeu todas as reivin-
dicações feitas pelos servidores da Educação, 
com exceção do reajuste salarial, e conclamou 
aos profissionais em greve para que retornem 
às salas de aula, a fim de não prejudicar ain-
da mais os alunos da rede pública estadual. 
Na nota, o Estado afirma que já demonstrou 
que está impedido legalmente, pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, de conceder qualquer 
aumento salarial - lembrando, inclusive, que o 
salário segue sendo escalonado pelo Executivo 
- faz uma crítica, apontando que apesar de pa-
gar o 3º melhor salário do país aos professores, 
isso não se reflete na educação oferecida aos 
estudantes da rede pública.
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Botelho pode suspender recesso para discutir assunto

ALMT quer solução menos 
danosa em projeto de Mendes
CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), divulgou na 
semana passada, e o Diário 
do Estado informou que o 
Governo pretende “acabar 
com a moleza” e revogar os 
incentivos fiscais concedidos 
pelo Estado ao setor produ-
tivo.

Mas a proposta não caiu 
muito bem nos setores afe-
tados e agora a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
entrou no jogo. O presiden-
te, Eduardo Botelho (DEM), 
classificou o projeto do go-
vernador como polêmico e 
que “mata” uma série de se-
tores por conta do aumento 
de alíquotas, modificando 
a forma de pagamento do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS).

“O projeto é polêmico, 
porque diminui e aumenta 
algumas cargas tributárias. E 
temos que discutir isso com 
o setor produtivo. Eles estão 
dizendo que em muitos ca-

sos, praticamente, mata o se-
tor. Nós vamos analisar com 
calma e chegar a uma solu-
ção que não seja tão danosa 
ao setor produtivo, mas que 
também melhore, acabe com 
aquelas distorções”, disse Bo-
telho.

O Assembleia Legislati-
va tem o prazo até 31 de ju-
lho para modificar o projeto 
inicial enviado pelo Execu-
tivo, caso contrário, todos os 
incentivos serão revogados 
de forma automática.

Por conta disso, Bote-
lho pretende criar uma for-
ça tarefa para que a votação 
seja concluída antes do prazo 
estipulado, se for preciso o 
presidente da ALMT afirmou 
que suspenderá o recesso 
parlamentar de julho.  

“Eu acho que temos 
tempo hábil. Esse assunto já 
vem sendo debatido há mui-
to tempo. Essa discussão de 
tributos, incentivos. O prazo 
não é curto. Mas se preci-
sar, vamos prolongar, vamos 
para quatro semanas, cinco 
semanas. Temos até 30 de ju-
lho. Se precisar, trabalhamos 
sábado e domingo. Não tem 

REVOGAÇÃO DE INCENTIVOS | Presidente da ALMT, Eduardo Botelho (DEM), quer mexer em PL que visa a revogação de incentivos
Foto: MAURICIo BARBANt / ALMt

TROCA DE FARPAS

Mendes diz que 
presidente da Fiemt 
“entende de desemprego”
DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes (DEM) reagiu às 
declarações do presidente 
da Fiemt (Federação das In-
dústrias no Estado de Mato 
Grosso), Gustavo de Oliveira, 
que afirmou que a aprovação 
do projeto do Governo que 
prevê a reinstituição e revo-
gação dos incentivos fiscais 
pode gerar desemprego e in-
segurança jurídica.

Na terça-feira (2), o go-
vernador disse que Oliveira 
fez parte da gestão do ex-
-governador Pedro Taques 
(PSDB) e deixou o Estado 
“totalmente quebrado”. Ele 
foi secretário de Estado de 
Fazenda. “Desemprego, eles 
entendem bem, porque nes-
ses últimos quatro anos que 
ele fez parte do Governo Ta-
ques, quase 22 mil empresas 
fecharam as portas em Mato 
Grosso. Desemprego aconte-
ceu em Mato Grosso e muitas 
empresas ligadas ao Prodeic, 
que eles não souberam ge-
renciar”, disse.

Segundo Mendes, a 
gestão de Oliveira foi res-
ponsável por gerar ações na 
Justiça contra o Programa de 
Desenvolvimento Industrial 
e Comercial de Mato Grosso 
(PRODEIC) e por uma Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (Adin) que questiona 
os incentivos para a área do 
comércio. “O governo que 
ele participou durante três 
anos, e que nós sucedemos, 
deixou um rastro terrível 
para trás. Porque durante 
dois anos eles falaram quase 

todas as semanas, e estava es-
tampado nos jornais e sites, 
que eles estariam mandando 
uma reforma tributária e ad-
ministrativa e nunca tiveram 
competência para fazer isso. 
Aliás, o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Eduardo 
Botelho, deu declarações em 
jornais chamando o Governo 
de incompetente”, disse.

Mendes ainda disse que 
a gestão de Taques gerou o 
fechamento de 22 mil em-
presas e deixou de pagar ou-
tras 11 mil. Ilegalidade eles 
conhecem muito bem tam-
bém, porque deram, como 
outros governos deram, in-
centivos fiscais sem ter previ-
são em lei orçamentária

Silval e delação
Por fim, Mendes disse 

estar tendo a “coragem” de 
cortar incentivos que foram 
dados de maneira ilegal. Ele 
ainda citou a delação do ex-
-governador Silval Barbosa, 
que confessou, em delação 
premiada, ter recebido pro-
pina por meio de incentivos 
fiscais. “Você, Gustavo, é um 
amigo querido. Tenho muita 
consideração por você, pela 
Federação das Indústrias, por 
todos os empresários indus-
triais de Mato Grosso. Gos-
taria que você lesse primeiro 
e entendesse a lei que enca-
minhamos. Estamos fazendo 
um enfrentamento necessá-
rio para corrigir, inclusive, 
incentivos que um determi-
nado governador confessou 
que vendeu a determinados 
setores de Mato Grosso”, dis-
se.

Foto: thIAgo BeRgAMAsCo

Foto: thIAgo BeRgAMAsCo/tCe-Mt

Mendes reagiu às declarações do presidente da Fiemt 

Espaço eletrônico tem gerado economia 

AGILIDADE

TCE estuda ampliar processos 
julgados em plenário virtual

PEIXOTO

Prefeitura assina convênios que 
beneficiam estudantes universitários

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas 
de Mato Grosso está reali-
zando estudos com vistas à 
ampliação de tipos de pro-
cessos que passarão a trami-
tar no seu Plenário Virtual.

Esse espaço eletrônico 
de julgamento tem otimiza-
do a função judicante, racio-
nalizado tempo desprendido 
nas sessões de julgamento e 
gerado ampla economicida-
de para o órgão.

Atualmente, o Plenário 
Virtual responde por mais 
de dois terços das decisões 
colegiadas do TCE-MT. Des-
de a sua criação, em 2012, 
esse ambiente serviu para 
julgamento de cerca de 23 
mil processos. As sessões do 
Plenário Virtual têm duração 
semanal, sendo abertas às 
8h30 das segundas-feiras e 
encerradas às 17h das sextas-
-feiras. 

São submetidos a jul-
gamento no Plenário Vir-
tual processos relativos a 
aposentadorias, pensões, re-
formas, reservas remunera-
das e eventuais retificações 
desses atos previdenciários, 
consultas, homologações de 
julgamentos singulares para 
constituição de títulos exe-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Foi assinado pelo pre-
feito Maurício Ferreira de 
Souza com a presença do 
presidente da Câmara, Gil-
mar Santos, dos Vereadores 
Flavio Gomes, Joranir Soa-
res, Elizabeth Santos, Sarado 
e Secretários Municipais, 03 

cutivos, bem como outros 
processos de competência 
decisória singular nos quais 
o entendimento do relator 
esteja divergente do Pare-
cer do Ministério Público de 
Contas.

Integram essa instância 
julgadora os mesmos sete 
membros do Tribunal Pleno. 
No caso de processos dis-
tribuídos para conselheiros 
substitutos, estes submetem 

Convênios de Fomento com 
Associações de Estudantes 
Universitários para auxilio 
no transporte dos alunos.

Foram beneficiadas 03 
Associações com cerca de 
900 alunos, Associação dos 
Universitários de Peixoto de 
Azevedo com um convênio 
no valor R$ 57.500,00, re-
presentada no ato seu Pre-

problema. Suspenderemos 
o recesso, se necessário for”, 
disse.

Botelho, entretanto, ne-
gou a possibilidade de fatiar 

sidente Thiago Ferreira da 
Silva, Associação Social de 
Peixoto de Azevedo no va-
lor de 61.600,00, represen-
tada pelo presidente Allison 
Araújo da Silva e Associação 
dos Acadêmicos de Peixoto 
de Azevedo, com o valor de 
R$ 172.500,00 termo assina-
do pelo Presidente Antônio 
Bacelar Albuquerque, estes 

valores serão repassados as 
instituições em 07 parcelas 
iguais durante o ano de 2019.

A prefeitura de Peixoto 
de Azevedo estará repassan-
do através da Secretaria Mu-
nicipal de Educação o valor 
total de R$ 291.600,00 para 
o Transportes Escolar destes 
Acadêmicos que estudam em 
Colíder e Guarantã do Norte.

ao Plenário Virtual suas pro-
postas de votos, para julga-
mento pelos membros titu-
lares.

A critério do relator 
qualquer processo do virtu-
al pode ser levado para jul-
gamento presencial. Porém, 
essa regra não se aplica aos 
processos de competência 
exclusiva de julgamento pe-
las sessões presenciais do 
Tribunal Pleno.

Os estudos em curso 
foram determinados pelo 
conselheiro presidente Gon-
çalo Domingos de Campos 
Neto e incluem processos 
resultantes de instrumentos 
de fiscalização denominados 
Levantamentos e Monitora-
mentos, assim como as To-
madas de Contas Especiais 
que não tenham atingido o 
valor de alçada (atualmente 
R$ 50.000,00).

o projeto em dois: um pre-
vendo a reinstituição dos in-
centivos e o outro com a mi-
nirreforma.

Segundo ele, para isso, 

Mendes precisaria mandar 
um novo projeto de lei. “A 
princípio não, porque o pro-
jeto é uno. Então, não tem 
como fazer isso. Todavia, isso 

pode ser acertado com o Go-
verno se eles mandarem ou-
tro projeto. Se não mandar, 
não tem como, porque é um 
projeto só”, resumiu.
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‘Homem-Aranha: Longe de casa’ brinca com 
truques e surpresa em road movie adolescente

TV  e Entretenimento

“Homem Aranha: Longe de casa” estreia 
nesta quinta-feira (4) no Brasil como uma 
grande mistureba – repleta de truques e de 
reviravoltas – de road movie adolescente com 
super-heróis e romance que resulta, de algu-
ma forma, em um dos melhores filmes do he-
rói. Há alguns anos, alguém poderia ser consi-
derado louco por dizer que combinar pitadas 
de “Homem de Ferro” (2008) e de “Doutor Es-
tranho” (2016) com “EuroTrip - Passaporte para 
a Confusão” (2004) daria tão certo, mas aqui 
estamos. O segundo filme solo estrelado por 
Tom Holland apresenta a versão do herói mais 
distante daquela clássica dos quadrinhos, 
mas se salva com aquela que talvez seja a 
melhor e mais empolgante demonstração dos 
poderes do cabeça de teia nos cinemas. É um 
equilíbrio complicado, mas eles conseguem. 

Azar-aranha
As coisas começam lentas em “Longe de 

casa”, praticamente do ponto no qual “Vinga-
dores: Ultimato” terminou. Os acontecimentos 
são resumidos de forma criativa e bem hu-
morada pelo diretor Jon Watts, que retorna à 
franquia depois de “De volta ao lar” (2017), mas 
é uma boa ideia assistir à história da super 
equipe antes.

Quase toda a turma de colégio de Peter Pa-
rker, identidade civil do protagonista, retorna 
à rotina escolar após ter a existência apagada 
pelo vilão Thanos e decide fazer uma viagem 
“científica” pela Europa. O jovem é o mais an-
sioso pelas férias da vida de heroísmos, uma 
boa oportunidade de se declarar à colega MJ 
(Zendaya). Infelizmente para ele, o azar carac-
terístico do Homem-Aranha nos quadrinhos 
o segue para os cinemas e o passeio é inter-
rompido pelo ataque de monstros gigantescos 
baseados nos quatro elementos que destroem 
cidades como Veneza, na Itália, e Praga, na Re-
pública Tcheca. 

Força, ícone
O Peter Parker de “Longe de casa” começa 

a história exausto após ajudar a salvar o mundo de 
sua maior ameaça e ainda mais inseguro. A ideia de 
ter de substituir os ícones que se foram não é fácil 
para um garoto de 16 anos.

Essa primeira versão é uma das menos parecidas 
com a dos quadrinhos, que escondia suas incertezas 
atrás do humor e de tiradas espertinhas contra os 
oponentes. O cansaço e a insegurança são as maio-
res responsáveis pela lentidão do início, que funcio-
naria muito bem se este fosse apenas mais um filme 
adolescente, no qual o protagonista quer conquistar 
a mocinha e passa por muitas trapalhadas ao lado 
de seus melhores amigos. Já para o gênero de su-
per-heróis a coisa demora a engrenar. Quando tudo 
parece perdido, a narrativa se transforma comple-
tamente e os maiores fãs das HQs em pouco tempo 
se sentem no meio de uma história típica do amigão 
da vizinhança – para ser justo, “Aranhaverso” (2018) 
conseguiu o mesmo há pouco tempo, mas versões 
com atores estavam devendo esse sentimento desde 
“Homem-Aranha 2” (2004). É difícil analisar demais 
sem estragar algumas das surpresas, mesmo que 
elas sejam um tanto previsíveis para quem conhece 
os personagens. Basta dizer que o sentido aranha, 
espécie de premonição que avisa o herói do perigo, 
nunca foi tão bem utilizado nos cinemas. E a bata-
lha final, apesar de 110% computação gráfica, é a que 
melhor representa seus poderes aracnídeos. Dá gos-

to de ver. 
Que Mystério é esse?
Ao lado do Aranha contra as criaturas elemen-

tais está o novato Mystério, um homem de capa e 
capacete parecido a um aquário que diz ter saído 
de uma dimensão paralela. Interpretado por Jake 
Gyllenhaal (“Animais noturnos”), que parece se di-
vertir muito no papel, ele aos poucos assume a vaga 
de figura paterna/mentor deixada por Tony Stark. A 
origem ajuda a explicar a aparente mudança de na-
tureza do personagem, que nos quadrinhos é um dos 
vilões mais canastrões do herói, um dublê fracassa-
do que utiliza truques do cinema para criar ilusões. 
Sua presença é a maior fonte de inspiração para Pe-
ter, que supera seus medos para finalmente se tor-
nar o herói que sempre quis ser. O Homem-Aranha 
hesitante do começo do filme, termina como aquele 
que deve ser um dos grandes protagonistas da Mar-
vel nos cinemas.

Este talvez não seja aquele cabeça de teia ao qual 
os leitores das HQs estão acostumados, e provavel-
mente não é tão complexo quanto o interpretado 
por Tobey Maguire nos anos 2000, com problemas 
reais de gente real. Mas certamente é a melhor ver-
são possível para o universo integrado da editora, no 
qual deuses nórdicos existem e playboys milioná-
rios atravessam a galáxia.

Thammy e Andressa 
Ferreira descobrem o 
sexo do primeiro bebê

Mais uma feliz surpresa na gestação do 
casal Thammy Miranda e Andressa Ferreira. 
O filho de Gretchen, e sua esposa descobriram 
o sexo do primeiro bebê: um menino! Com 
três meses de gestação, eles reuniram a fa-
mília em um Chá de Revelação na tarde des-
te domingo (30). Após estourarem um balão, 
o casal se deparou com uma chuva de papel 
picado na cor azul, que representa a chegada 
de um menino na família. Thammy e Andres-
sa revelaram a gestação nesta semana. “Estou 
até sem palavras pra escrever tudo que eu to 
sentindo… A gente tá muito feliz que enfim 
chegou o momento de compartilhar com vo-
cês a maior alegria das nossas vidas”, disse 
ele ao mostrar o teste de gravidez. O bebê foi 
gerado por meio da fertilização in vitro, que 
aconteceu nos Estados Unidos. Os dois se mu-
daram para Miami, nos Estados Unidos, este 
ano para que Andressa fizesse um tratamento 
para engravidar.
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O ataca-
dista, em 

relação ao
varejista

Período de
um bilhão
de anos

Etapa do
fabrico 
do CD

(?) Plate,
clube de
futebol

argentino

Abreviatu-
ra do livro
bíblico de
Ezequiel

"(?)
Louco",
sucesso
da MPB

(?) das 
Águas, pro-
va de mo-
tociclismo

Elemento
que forma
a base da
palavra

"In (?) 
we trust",
inscrição
no dólar

Abranda-
do; ame-
nizado

Casca 
de pão

Saldo (?):
o que

resta de
um débito

"Local" de
gravação
de dados 
na internet

Fruto
usado no
fabrico de

licores

Condição 
do príncipe

Páris
(Lit.)

"(?) tu,
Brutus?",
frase de
César

Radiação
que pode
causar o 

melanoma

Shin (?),
órgão de 

inteligência
de Israel

Suporte de câmeras
fotográficas
profissionais

Segundo (símbolo)

Tipo de
gramática
Inovação
teológica
do faraó 

Aquenáton
no Egito
Antigo

Bairro
de BH

Produto do
Sri Lanka

Veículo que leva
visitantes à estátua
do Cristo Redentor,
no Rio de Janeiro

Taça erguida pelo
capitão da seleção,
Carlos Alberto, ao

fim da Copa de 1970

Grupo de canto
orfeônico

Plano de (?),
documento de pilotos

Base de
montanha
Tipo de mo-
tor da F1

(?) de seringas: prá-
tica de toxicômanos

que favorece a disse-
minação do vírus HIV

Discórdia

Certo
(abrev.)

Prometido

Acenar,
em inglês

3/bet — éon — god — nod. 5/river — tirol. 7/troiano.



WRS INDÚSTRIA E RECICLAGEM DE PRODUTOS 
PLÁSTICOS LTDA, CNPJ: 13.474.862/0001-06, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: Licença Prévia (LP) 
e de Instalação (LI), das atividades de: 22.22-6-00 - Fa-
bricação de embalagens de material plástico; 22.29-3-02 
- Fabricação de artefatos de material plástico para usos in-
dustriais; 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos. 
Endereço: Av. Atílio Fontana nº S/N, Bairro Loteamento Le-
onel Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli (66) 9.99766751).

LEUCIR GOMES DA SILVA 95024719972 – CNPJ: 
33.262.365/0001-43, localizada na rua das Zínias, 1939w, 
Parque das Emas, Lucas do Rio Verde/MT torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de “Serviços de coleta e 
transporte de efluentes de fossas sépticas (limpa fossa)”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

FLORA SINOP LTDA, CNPJ 05.192.400/0001-60, situada 
na Avenida Integração, S/Nº, lote 69-A, bairro de Cháca-
ras, no município de Sinop/MT, torna público que requereu 
junto à  Coordenadoria de Meio Ambiente  da Prefeitura 
Municipal de Sinop/MT,  o pedido Renovação de LO (Li-
cença de Operação), referente  ao Cultivo de mudas em 
viveiro Florestal.

NG AUTO CENTER EIRELI, CNPJ: 33.848.127/0001-14, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: Licença 
Prévia (LP), de Instalação (LI), e Licença de Operação (LO) 
das atividades de: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-
04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para 
veículos automotores. Endereço Av. Los Angeles nº 989, 
Bairro Jardim Califórnia. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

J.F DE SOUZA SERRARIA - ME, CNPJ: 05.147.372/0001-
89 torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadu-
al do Meio Ambiente, a renovação  da Licença de Operação 
– LO para atividade de  Serraria Com Desdobramento de 
madeira localizada no município de Juara - MT. Não EIA/
RIMA.

BOLETIM SINE 

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

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) 
oferece as seguintes vagas de emprego para 
esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista 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 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando 
superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. 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 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de 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 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, com ensino médio completo e CNH 
AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, 
com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com 
experiência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino 
médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva 
para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino mé-
dio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensi-
no 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 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

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

O Sine 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 FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2019 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ESCOLINHAS 
DE BASE EM TODAS AS MODALIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E PARA 
UTILIZAR NAS COMPETIÇOES DO MUNICIPIO, VILA OLÍMPICA, MORADA DO 
OURO, GINÁSIO MÃE DE DEUS E DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedoras as empresas P. MOREIRA LIMA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, com o valor total de R$ 71.516,12 (setenta e 
um mil quinhentos e dezesseis reais e doze centavos); POTENCIA COMERCIO 
PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI, com o valor total de R$ 47.126,80 (quarenta e 
sete mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos); SG ARTIGOS ESPORTIVOS E 
PAPELARIA EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 66.559,74 (sessenta e seis mil 
quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e UTILÍSSIMA 
COMÉRCIO DE VARIEDADES EIRELI, com o valor total de R$ 82.776,10 (oitenta e 
dois mil setecentos e setenta e seis reais e dez centavos). Na fase de habilitação as 
concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias 
a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 02 de Julho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 036/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM GUARANTÃ LTDA, (CNPJ/MF nº 16.968.051/0001-41), no valor global de 
R$30.230,00 (TRINTA MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos em EXAMES DE IMAGEM, LABORATORIAL E SERVIÇO MÉDICO 
ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo 
I do Edital nº 010/2019 da Chamada Pública n° 003/2019, que dispõe sobre credenciamento 
dos serviços por preço fixo. 
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de julho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 037/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa RAPHAEL DUTRA LOPES, 
(CNPJ/MF nº 13.969.397/0001-76), no valor global de R$5.244,08 (CINCO MIL, 
DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), tendo como 
fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento 
público e do Anexo I do Edital nº 005/2019 da Chamada Pública n° 005/2018, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de julho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO N° 006/2019 

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa Paulo Ziober – Equipamentos Metalurgicos Ltda, nos 
itens 01 a 05, no valor total de R$ 18.286,00 (Dezoito mil, duzentos e oitenta e seis reais). 
Juina-MT, 02 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

 

 
  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº10/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2019 

 
Inscrição n° 042/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa 
CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI E GAKIYA LTDA (CNPJ nº 28.642.623/0001-87), 
fora julgada APTA ao Edital N° 010/2019 da Chamada Pública n° 003/2019 para os 
serviços médicos, no segmento de EXAMES DE IMAGEM E ANESTESIOLOGISTA do 
respectivo chamamento público, ITENS: 05, 06, 07, 08, 10, 11 e 12, produzindo desde já 
seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de julho de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP  

 

  

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº13/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 004/2019 

 
Inscrição n° 043/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa CLINICA E 
MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA (CNPJ nº 26.795.401/0001-79), fora julgada APTA ao 
Edital N° 013/2019 da Chamada Pública n° 004/2019 para os serviços médicos, no 
segmento de CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE CATARATA do 
respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de julho de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº13/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 004/2019 

Inscrição n° 044/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA (CNPJ nº 02.506.535/0001-
64), fora julgada APTA ao Edital N° 013/2019 da Chamada Pública n° 004/2019 para os 
serviços médicos, no segmento de CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE 
CATARATA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de julho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

ERRATA 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

ANEXO I CHAMADA PÚBLICA Nº. 013/2019 
TERMO DE REFERÊNCIA 

O Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, vem por meio deste 
retificar a publicação do dia 19/06/2019, do Diário De Contas Do Estado De Mato Grosso 
(TCE-MT), página 12; a publicação do dia 19/06/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM), 
página 32, quanto ao AVISO DE ABERTURA DE EDITAL (EDITAL n° 013/2019, CHAMADA 
PÚBLICA 04/2019). 
ONDE SE LER: “ 

N. ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

SERVIÇO DE 
PROCEDIME

NTO 
MEDICO- 

TIPO 
CIRURGIA 

DE 
CATARATA 

UNID. 450 R$ 
771,60 

R$ 
347.220,00 

02 

SERVIÇO DE 
PROCEDIME

NTO 
MEDICO- 

TIPO 
CONSULTA 

MÉDICA 

UNID. 50 R$ 90,00 R$ 40.500,00 

O valor máximo para a proposta deste CHAMADA PÚBLICA não poderá ser superior a R$ 
387.720,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETESSENTOS E VINTE REAIS), 
conforme estimativa de preços.” 
LEIA-SE: “ 

N. ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

SERVIÇO DE 
PROCEDIMENT

O MEDICO- 
TIPO CIRURGIA 
DE CATARATA 

UNID. 450 R$ 
771,60 

R$ 
347.220,00 

02 

SERVIÇO DE 
PROCEDIMENT

O MEDICO- 
TIPO 

CONSULTA 
MÉDICA 

UNID. 450 R$ 90,00 R$ 40.500,00 

O valor máximo para a proposta deste CHAMADA PÚBLICA não poderá ser superior a R$ 
387.720,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETESSENTOS E VINTE REAIS), 
conforme estimativa de preços.” 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de julho de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 022/2019
O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data 
de julgamento da referida licitação para o dia 22.07.2019 às 09:00 
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 e-
mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 02 de julho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de 
peças genuínas e de primeira linha   para os veículos escolares 
(Volkswagen, Iveco e Volare), máquinas e veículos pesados da 
Secretaria de Infraestrutura e Obras (Caterpillar, Fiatallis, New 
Holland, Zoomlion, JCB, Dynapac,Ford, Massey Ferguson, John 
Deere, Case, Komatsu e Volvo). Maior desconto por item - Data de 
abertura: 22 de julho de 2019. Horário 14h00min - local: Av. Mutum, n. 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  < 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou pelo e-
mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 02 de julho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de gás de cozinha e gêneros alimentícios para 
alimentação escolar - 2º semestre de 2019 - zona urbana e zona rural. 
Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 23 de julho de 2019. 
HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto 
a o  s i t e  o fi c i a l  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, 
no e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no 
Departamento de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 02 de julho de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2019

REGISTRO DE PREÇO N° 031/2019
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
empilhadeira, correia lisa, máquina de triturar vidro, máquina para 
prensa de terminais hidráulicos, máquina para corte de mangueira 
hidráulicas e conjunto de sistema para triagem de materiais recicláveis 
para o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de 
Lucas do Rio Verde-MT, nos termos do Termo de Referência Anexo I do 
edital. Realização: Por meio do site www.bll.org.br.  Inserção de 
propostas no sistema da BLL-LICITAÇÕES: das 10h de 05/07/2019 até 
as 18h do dia 16/07/2019, horário de Brasília - DF.  Início da sessão 
pública de disputa 17/07/2019 às 10h horário de Brasília - DF, por meio 
do site www.bll.org.br, na sede do SAAE de Lucas do Rio Verde – MT.  
Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-7715/7708, email: 
sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites www.bll.org.br e 
http://www.saaelrvmt.com.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei 
Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto 
Federal n° 5.450/05. Lucas do Rio Verde - MT, 02 de julho de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE FERRAGENS DIVERSAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA 
USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S).” CONFORME A SEGUIR, CLAUDINEI P. 
STASCZAK & CIA LTDA-ME, CNPJ Nº 02.970.924/0001-46, ITENS 
VENCEDORA - 829289 R$ 47,95 - 829290 R$ 25,60 - 829291 R$ 32,90 
- 829292 R$ 80,90 - 829293 R$ 116,30 - 829294 R$ 24,90, VALOR 
TOTAL 214.551,00; e ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME, CNPJ 
Nº 18.974.278/0001-25 - 20929 R$ 109,23 - 21561 R$ 52,27 - 828611 
R$ 66,32 - 828612 R$ 41,84 - 828613 R$ 46,88 - 828614 R$ 48,27 - 
828615 R$ 29,69 - 828616 R$ 37,59 - 828617 R$ 14,78 - 828619 R$ 
42,83 - 828620 R$ 25,53 - 828623 R$ 20,57 - 828630 R$ 57,32 - 
828631 R$ 79,75 - 828633 R$ 47,88 - 828635 R$ 37,44 - 828639 R$ 
153,01 - 828640 R$ 83,62 - 828644 R$ 30,32 - 828651 R$ 26,45 - 
828652 R$ 36,63 - 828655 R$ 106,01 - 828661 R$ 153,70 - 828663 R$ 
171,84 - 828664 R$ 130,93 - 828676 R$ 22,43 - 828677 R$ 22,40 - 
828682 R$ 19,87 - 828684 R$ 10,33 - 828685 R$ 146,42 - 828686 R$ 
32,46 - 828690 R$ 124,62 - 828691 R$ 5,12 - 828692 R$ 3,37 - 828693 
R$ 96,60 - 828695 R$ 113,24 - 828697 R$ 89,69 - 828700 R$ 49,19 - 
828702 R$ 78,45 - 828710 R$ 56,61 - 828711 R$ 74,21 - 828712 R$ 
88,29 - 828714 R$ 16,39 - 828715 R$ 31,25 - 828716 R$ 20,48 - 
828717 R$ 37,71 - 828718 R$ 23,23 - 828719 R$ 0,23 - 828723 R$ 
25,22 - 828724 R$ 77,60 - 828729 R$ 361,68 - 828731 R$ 26,51 - 
828732 R$ 6,37 - 828736 R$ 30,60 - 828738 R$ 60,70 - 828741 R$ 
49,47 - 828743 R$ 111,48 - 828744 R$ 63,07 - 828745 R$ 111,11 - 
828748 R$ 117,79 - 828749 R$ 220,95 - 828759 R$ 12,43 - 828760 R$ 
12,46 - 828761 R$ 4,06 - 828763 R$ 7,34 - 828764 R$ 16,22 - 828766 
R$ 7,23 - 828767 R$ 6,05 - 828769 R$ 16,31 - 828774 R$ 0,23 - 828776 
R$ 0,43 - 828777 R$ 0,97 - 828778 R$ 0,22 - 828783 R$ 17,04 - 828784 
R$ 19,68 - 829284 R$ 76,18 - 829285 R$ 201,54, VALOR TOTAL 
722.602,49, VALOR TOTAL GERAL 937.153,49.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 17 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. 
069/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA 
UNIDADE DE SAÚDE – PSF CENTRAL, COM RECURSOS 
ORIUNDOS DE AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SORRISO-
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR LOTE. 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019

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 18 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. 
070/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE RECARGA DE 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
(EXTINTORES) PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. 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



Momento tenso: a pesagem no MMA 

Argentina receberá abertura, enquanto a Colômbia sediará final 
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A perigosa luta dos
atletas contra a balança
KELVIN PAULO RAMIREZ

Colaborador

Que esportes de com-
bate são divididos em cate-
goria de pesos, isso já não é 
novidade para ninguém. Mas 
pouca gente sabe a guerra 
interna de um lutador antes 
de um confronto em virtude 
da necessidade de integra-
rem uma divisão. A luta vem 
muito antes, e não no com-
bate em si – no dia da gran-
de luta –, ela acontece alguns 
dias antes.

Apesar do formato da 
divisão de pesos ser para co-
locar os oponentes de forma 
equiparada no quesito força 
e peso, afim de fazer uma 
luta justa, sabe-se que os 
lutadores forçam baixar de 
categoria para levar vanta-
gem sobre seus adversários, 
já que eles perdem peso para 
bater o limite de uma divisão 
‘X’ no dia da pesagem, mas 
em sequência iniciam um 
processo de recuperação, 
voltando assim para seu peso 
natural até a hora da luta.

Pode parecer um ab-
surdo, mas é rotineiro pre-
senciarmos histórias como 
essa, onde o atleta tem que 
cravar o limite da categoria, 
mas antes é necessário fazer 
um corte brutal de 15 kg até 
o momento. Esse corte re-
pentino pode trazer grandes 
problemas para o atleta. É 
comum presenciarmos luta-
dores indo até a balança car-

regados por membros de sua 
equipe, ou em casos da luta 
ser cancelada devido a pro-
blemas de debilidade fun-
cional do atleta. “Se formos 
analisar como nós mesmos, 
o simples ato de sentir fome 
já nos deixa mais irritados e 
tristes. Com o lutador não 
é diferente. Muitos acabam 
potencializando esse senti-
mento, aflorando suas emo-
ções ao máximo. Ao mesmo 
tempo que alguns conse-
guem driblar esse processo, 
com outros a coisa é muito 
diferente”, explica o psicólo-
go Robson Rocha.

Vivendo na pele todo o 
sacríficio de um atleta de alto 
nível, a lutadora do UFC, Po-
liana Botelho, relembrou a 
época que perdia cerca de 
19kg para atingir a categoria 
até 52kg (peso-palha). Com 
uma dieta regrada, Botelho 
salientou o fato de iniciar a 
dieta durante os treinamen-
tos, deixando para perder 
apenas um pouco durante a 
semana da luta. “É muito pu-
xado durante o ‘camp’ (perí-
odo de treinamentos pré-lu-
ta) inteiro e não só na última 
semana. O corpo ficava bas-
tante debilitado, era bastante 
sacrificante, relata a atleta.

Atualmente na divisão 
dos moscas (até 57kg), em 
virtude de problemas na ba-
lança, Poliana não teve ou-
tra saída que não fosse uma 
subida de categoria. A atleta 
da Nova União afirmou que 

MMA | Métodos nenhum pouco convencionais colocam a vida de atletas em risco
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GERAÇÃO DOURADA?

Chile tenta feito histórico
na Copa América após 70 anos

COPA AMÉRICA

Trauco projeta clássico “intenso”
e vê Chile como favorito por vaga

DESAFIO LOGÍSTICO

Copa América 2020 terá 
abertura na Argentina 
e final na Colômbia

Foto: divuLgação

Chile pode chegar ao tri e repetir marca da 
Argentina em 1947 

DA REPORTAGEM

O Chile tenta vencer a 
atual edição da Copa Amé-
rica e consolidar sua seleção 
como orgulho de uma nação 
que ainda assimila os pri-
meiros dois títulos continen-
tais em sequência, em 2015 e 
2016.

Já eternizada, a geração 
de ouro chilena pode forçar 
uma mudança com requin-
tes históricos a um cântico 
tão recente. Se for campeã 
no Brasil, a seleção de Vidal, 
Sánchez e companhia será a 
primeira a conquistar o tri 
da competição em 70 anos.

Antes de viver um so-
nho que parece cada vez 
mais próximo, o Chile preci-
sa superar o Peru na semifi-
nal desta quarta-feira (3), às 
20h30, na Arena do Grêmio, 
para chegar à final no Mara-
canã. 

Depois, estará a um 
triunfo sobre Brasil ou Ar-

DA REPORTAGEM

Sem qualquer dúvida 
ou hesitação. Após o treina-
mento do Peru, comandado 
pelo técnico Ricardo Gareca 
na tarde de segunda-feira, 
o lateral-esquerdo Trauco 
não pensou duas vezes em 
apontar o favorito para o 
confronto pela semifinal da 
Copa América: o Chile.

Em uma sala de im-
prensa abarrotada de jorna-
listas peruanos, Trauco fez 
questão de elogiar os rivais. 
E projeta um duelo “inten-
so”. “Obviamente, o Chile é 
favorito pelo que vem mos-
trando, é o atual bicampeão. 
Temos que respeitá-los, tem 
jogadores de muita qualida-
de. Tenho visto jogos muito 
chamativos, intensos. Nós 
também estamos bem, cres-
cendo. Precisamos manter 

DA REPORTAGEM

Depois de 10 edições 
com o mesmo formato, a 
Copa América vai mudar de 
novo. O torneio de 2020 terá 
os mesmos 12 participantes 
(os 10 filiados à Conmebol e 
os convidados Austrália e Ca-
tar), mas um formato inédito, 
com a fase de grupos inchada 
e duas sedes: Argentina, que 
terá o jogo de abertura no dia 
12 de junho, e Colômbia, que 
receberá a final, provavel-
mente no dia 11 de julho, um 
sábado. Depois da edição de 
2020, a competição passará 
a ser disputada a cada quatro 
anos, nos anos pares entre 
as Copas do Mundo, sem-
pre em paralelo com a Euro 
(2020, 2024, 2028...). Impor-
tante: este novo formato vale 
só para 2020. Para 2024 em 
diante, ninguém sabe.

As 12 seleções serão di-
vididas em dois grupos de 
seis. A Conmebol resolveu 
dividir as seleções do conti-
nente em chaves “sul” e “nor-
te”. Um sorteio a ser realiza-
do na Argentina vai decidir 
onde ficarão os convidados 
Austrália e Catar.

O Grupo Sul, com sede 
na Argentina, terá a dona 
da casa, mais Bolívia, Chi-
le, Paraguai, Uruguai e um 
convidado. O Grupo Norte, 

esse ritmo e atitude. Mas 
como disse, o Chile é favori-
to”, argumenta Trauco.

Para o lateral do Fla-
mengo, o duelo entre Peru 
e Chile extrapola o futebol. 
Afinal, existe uma rivalida-
de histórica entre os países. 
“É um clássico, não só do 
futebol. Nós temos muita 
rivalidade com os chilenos. 
Esse clássico é especial. Tra-
taremos de fazer o melhor. 
Acho que vai ser um jogo 
muito intenso, O Chile gos-
ta da posse de bola, assim 
como nós. Será uma partida 
fechada, muito disputada”, 
projeta.

Em uma autocrítica, o 
lateral-esquerdo admite dé-
bito com a seleção peruana. 
No entanto, acha que fez 
a melhor atuação contra o 
Uruguai, quando o Peru ven-
ceu nas penalidades. “Sou 

com sede na Colômbia, terá 
a dona da casa, mais Brasil, 
Equador, Peru e Venezuela e 
o outro convidado. Os quatro 
melhores de cada grupo se 
classificam para os mata-ma-
ta, que serão divididos entre 
os dois países.

Os dois primeiros de 
cada chave ficam nos paí-
ses onde jogaram a primeira 
fase. Quem se classificar em 
terceiro e quarto lugares terá 
que viajar. Tanto a final quan-
to a disputa do terceiro lugar 
serão na Colômbia.

Na prática, o novo for-
mato incha a fase de grupos e 
mantém a fase final do mes-
mo tamanho. Em vez dos 
atuais 26 jogos, o torneio terá 
38. Cada seleção fará no mí-
nimo cinco partidas, contra 
três hoje. Os times que che-
garem às semifinais vão dis-
putar oito jogos, mais do que 
os atuais seis da Copa Amé-
rica e mais até do que os sete 
da Copa do Mundo.

A fórmula de dispu-
ta também permite que os 
anfitriões disputem parti-
das decisivas “fora de casa”. 
Caso Argentina e Colômbia 
terminem em terceiro ou 
quarto lugar nos seus respec-
tivos grupos, terão que viajar 
para a outra sede para jogar 
as quartas e eventuais semi-
finais.

Lateral Trauco aponta Chile como favorito nesta semifinal

Foto: divuLgação

muito autocrítico, acho que 
estou em falta com a sele-
ção. Graças a Deus, pude jo-
gar bem (contra o Uruguai)”, 
afirma.

O Peru deve ir a cam-
po com: Gallese; Advincula, 
Zambrano, Abram e Trauco; 
Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva 
e Florez; Guerrero.

problemas durante o trei-
namento em decorrência 
da desidratação afetaram 
sua performance no octó-
gono. “Não luto mais nessa 
categoria (peso-palha) por 
causa disso. Acho que atleta 
não tem que ficar perden-
do muito peso assim, pois 
acaba perdendo rendimen-
to nos treinamentos e na 
luta pode ficar afetado, foi 
o que acabou acontecendo 
comigo na minha última”, 
destacou Poliana. Ainda que 
existam rumores para uma 
mudança, é difícil enxergar 
uma solução para essa ba-
talha fora do tatame, octó-
gono, cage. O fato de levar 
vantagem sempre estará em 
pauta central em qualquer 
equipe, por isso, o caso de 
baixar drastiscamente o peso 
e levar vantagem sobre o ad-
versário dificilmente deixará 
de ser uma alternativa. Uma 
alternativa para frear os inci-
dentes, segundo o jornalista 
especializado em MMA, Edi-
son Ramos, é a mudança da 
pesagem para o dia da luta, 
e não um dia antes. “A perda 
brusca de peso é muito pre-
judicial, eu acho que se a pe-
sagem fosse na mesma noite 
da luta, o atleta precisaria ser 
consciente, atencioso e teria 
um poder de armazenamen-
to maior para a hora da luta”, 
concluiu Ramos. (Kelvin 
Paulo Ramirez é acadêmico 
do 5º semestre de Jornalis-
mo)

gentina para repetir um feito 
alcançado pela última vez no 
final da década de 40.

E com as cores azul e 
branca. A Argentina foi a úl-
tima seleção a conquistar o 
tri de maneira consecutiva, 
ao enfileirar títulos em 1945, 
1946 e 1947.

Desde então, cinco sele-
ções conseguiram apenas se 
aproximar da marca, como 
bicampeãs. A própria Argen-
tina abre a fila, em 1957 e 59 e 
em 1991 e 93. Depois, o Uru-
guai chegou bem perto de 
fazer história: foi bicampeão 
em 1983 e 1987 e amargou o 
vice para o Brasil em 1989. A 
Seleção também levou o tí-
tulo em dose dupla: em 1997 
e 99 e em 2004 e 2007.

Além de carregar o so-
nho da nação, nove rema-
nescentes da geração de ouro 
têm a chance de entrar para 
um seleto panteão de atletas 
tricampeões da Copa Améri-
ca. São eles: Aléxis Sánchez, 

Arturo Vidal, Eduardo Var-
gas, Jean Beausejour, Mau-
ricio Isla, Charles Aránguiz, 
Gary Medel, Gonzalo Jara e 

José Pedro Fuenzalida. Qua-
se todos titulares tanto nas 
edições anteriores como 
hoje, com Reinaldo Rueda.
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Assembleia decidiu pela manutenção da greve na educação 

Após greve ser mantida, servidores
da Educação decidem acampar na AL
DA REPORTAGEM

Os servidores da Educação 
de Mato Grosso, que decidi-
ram manter a greve da cate-
goria após assembleia na se-
gunda-feira (1º), acamparam 
na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso desde ontem 
(2). Uma nova reunião está 
marcada para sexta-feira (5), 
mas poderá ser antecipada, 
caso haja uma nova propos-
ta da equipe do governador 
Mauro Mendes (DEM).

Nesta terça, foi realizada 
uma “aula pública” e a insta-
lação do acampamento defi-
nitivo na Assembleia Legis-
lativa, com participação dos 
profissionais da Educação 
de Cuiabá e Várzea Grande, 
com representação de cada 
subsede do interior em gre-
ve.

Nesta quarta-feira (3), a ca-
tegoria fará um movimento 
em frente ao Banco do Brasil 
para arrecadação e mobiliza-
ção dos professores que es-
tão sem salário.  No dia 10 de 
julho, está previsto um ato 

público.
Para a suspensão da greve, 

o Sindicato dos Trabalha-
dores do Ensino Público de 
Mato Grosso (Sintep/MT) 
exige: que o governo apre-
sente um documento com 
o reconhecimento de que a 
Lei 510/2013 está em vigor 
é justa e deve ser respeitada; 
apresentação de um crono-
grama com a programação 
para aplicar os índices de 
7,69% antes de 2020, bem 
como a forma de recuperar 
os índices que deveriam ser 
aplicados, desde maio de 
2019.

A categoria explica ainda 
que o Sintep deve comuni-
car ao Tribunal de Justiça a 
necessidade de dar conti-
nuidade às tratativas sobre o 
corte de ponte, uma vez que 
– segundo o sindicato – é 
prerrogativa a ser incentiva-
da pela Justiça e que há in-
teresse do governo também 
em conciliar.

Em votação realizada na 
segunda-feira, a categoria 
decidiu não aceitar a propos-

EDUCAÇÃO PARADA | Servidores estão de braços cruzados há mais de um mês e condicionam volta a 
atendimento de demandas 
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ESTRADA DA GUIA

Primeira ponte sobre ribeirão
fica pronta; tráfego é liberado

SINOP

Mais duas patrulhas mecanizadas
entregues à agricultura familiar

RONDONÓPOLIS

Reeducandos recebem 
cursinho preparatório 
para o Enem

Obras de duplicação da MT-010 avançam com três frentes de 
trabalho

Segundo a CNJ, média nacional de custo por preso é de R$ 
2,4 mil 

Patrulhas mecanizadas servirão comunidades rurais

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os motoristas que tra-
fegam pelo trecho urbano 
da Rodovia Helder Can-
dia (MT-010), a “Estrada da 
Guia”, percebem que a região 
começa a ganhar um novo 
contorno. As obras de dupli-
cação de 4,9 km da via avan-
çaram e uma das duas pontes 
sobre o Ribeirão do Lipa, in-
clusas no projeto, já está con-
cluída e foi aberta ao tráfego. 
Agora, a construtora respon-
sável pelos serviços trabalha 
na execução da segunda. A 
previsão é que a obra seja 
totalmente finalizada até 
dezembro.O secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Olivei-
ra, reafirma que a duplicação 
da MT-010 é uma prioridade 
e acompanha o avanço dos 

DA REPORTAGEM

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, entregou 
duas patrulhas mecanizadas 
destinadas à agricultura fa-
miliar. Uma será destinada à 
Associação dos Produtores 
Rurais da Comunidade Gleba 
Mercedes V, enquanto a ou-
tra será utilizada nas ações do 
viveiro municipal Roque Ca-
nelli e também estará dispo-
nível para produtores rurais.

Durante a solenidade, 
Martinelli ressaltou a impor-
tância de incentivar os pe-
quenos produtores rurais. “A 
base da economia do Brasil é 
a agricultura e estamos foca-
dos, na nossa administração, 
em estar apoiando o peque-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cinquenta reeducandos 
da penitenciária Major Eldo 
Sá Corrêa, a Mata Grande, 
em Rondonópolis, estão se 
preparando para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019 por meio do 
cursinho Zumbi dos Palma-
res, que é oferecido gratui-
tamente pela Prefeitura. O 
objetivo da ação é contribuir 
para ressocialização e abrir 
novas oportunidades aos in-
ternos.

As aulas do cursinho 
acontecem no período diur-
no, dentro do próprio com-
plexo. Os alunos recebem 
gratuitamente todo material 
apostilado. Este é o segundo 
ano que as aulas do cursinho 
Zumbi dos Palmares estão 
sendo oferecidas na Mata 

Grande.
De acordo com o coor-

denador Odair José Araújo, a 
expectativa é que os alunos 
possam alcançar resultados 
ainda melhores no Enem, 
mas, sobretudo, que pos-
sam também almejar novas 
alternativas para suas vidas. 
“A intenção é aumentarmos, 
a cada ano, a inserção no en-
sino superior e, consequen-
temente, contribuirmos de 
forma efetiva para o proces-
so de reinserção social dessas 
Pessoas Privadas de Liberda-
de”, disse.

Ano passado, o cursi-
nho teve 40 alunos e 18 con-
seguiram ingressar em di-
versos cursos universitários, 
como Letras, Ciências Con-
tábeis, Ciências Biológicas, 
Administração, Matemática, 
Engenharia Agrícola e Zoo-
tecnia.

trabalhos de perto. “Ainda 
no fim de junho, foi concluí-
da a ponte do lado direito da 
via sentido Distrito da Guia, 
com a execução de pavimen-
tação, calçada e meio-fio. O 
tráfego está liberado. Esta-
mos trabalhando na finali-
zação da segunda ponte do 
lado esquerdo da pista”, rela-
tou. Segundo a equipe da Su-
perintendência de Execução 
e Fiscalização de Obras (Suef 
I), da Secretaria Adjunta de 
Obras Rodoviárias da Sinfra, 
durante esta semana serão 
três frentes de trabalho no 
trecho. Uma delas atua para 
concluir os serviços na rota-
tória do condomínio Florais, 
a segunda trabalha na pavi-
mentação do trajeto de du-
plicação da rodovia na altura 
da entrada de um grande bu-
ffet de Cuiabá e a terceira na 
execução da ponte do lado 

no produtor rural. É ele que 
movimenta nossa economia, 
fornece alimentos frescos e 
hortifruti para a nossa cida-
de”, enfatizou.

Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Billy Dal’Bosco, os 
equipamentos, que incluem, 
além de um trator de 50 cv 
4x4, uma grade aradora, uma 
roçadeira e uma carreta agrí-
cola, auxiliarão diretamen-
te as comunidades rurais no 
fortalecimento da atividade 
produtiva.

“Esse maquinário será 
utilizado para fazer o atendi-
mento ao pequeno produtor a 
fim de auxiliar sua produção. 
Isso vem ao encontro com o 
pensamento da prefeita, que 

PREFEITURA DE 
POCONÉ MULTADA...

Mantida a íntegra do Acórdão 
que aplicou multa de 30 UPFs ao ex-
-secretário de Planejamento de Ad-
ministração de Poconé, Edson de 
Campos Oliveira. Por unanimidade, o 
Pleno do TCE não acolheu recurso do 
ex-gestor, no sentido de eliminar as 
multas. Foram 10 UPFs por liquidação 
irregular e pagamento de despesas 
sem a comprovação dos serviços com 
publicidade; 10 UPFs realização do 
balizamento de preços de forma ine-
ficaz; e mais 10 UPFs pela realização 
do fracionamento de despesas para a 
dispensa indevida de licitação.

QUITAÇÃO DE 
DÉBITO EM PEIXOTO...
Durante dois meses – 1 de julho a 31 de agosto – o con-
tribuinte de Primavera do Leste terá a oportunidade de 
quitar seus débitos com o município. O projeto, de au-
toria do Poder Executivo Municipal, enviado à Câmara, 
foi autorizado pelos vereadores, para conceder parcela-
mento de débitos, descontos de juros e multas aos deve-
dores de tributos vencidos até 31 de dezembro de 2018. 
Para o pagamento à vista haverá 100% de isenção de ju-
ros e multas; para os parcelados a isenção será menor. 
Atualmente estão ajuizados mais de R$ 21 milhões. São 
4.106 processos de execução fiscal em andamento, além 
de 7.217 títulos protestado extrajudicialmente. Entre-
tanto, a Prefeitura vai oferecer a mesma oportunidade 
de isenção para todos os contribuintes, seja para quem 
está com seus débitos ajuizados ou não.

OBRAS EM 
NOVA UBIRATÃ...
Um milhão, setecentos e oitenta e seis mil re-
ais; esse é o valor aproximado destinado pela 
prefeitura de Nova Ubiratã para as obras de 
drenagem, pavimentação asfáltica e constru-
ção de uma ciclovia na extensão da avenida 
Juscelino Kubitschek, na área central do mu-
nicípio. Conforme a Administração Municipal, 
os recursos aplicados nas obras são provenien-
tes de receita própria e do Fundo Estadual de 
Transportes e Habitação (Fethab). Para reduzir 
custos e dar mais celeridade na execução do 
projeto, a Administração Municipal dividiu a 
obra em cinco etapas distintas, sendo que a ter-
ceira, a construção de quase um quilômetro de 
rede de drenagem, está em fase de conclusão.

diVulgação

ta do governo, que se com-
prometia a repor até o dia 
20 de julho 50% dos pontos 
que foram descontados e até 
o dia 10 de agosto o restan-
te, desde que o ano letivo de 
2019 fosse cumprido.

Agora, segundo o secre-
tário-chefe da Casa Civil, 
Mauro Carvalho, a questão 
do corte de ponte deverá ser 
retirada da pauta de nego-
ciações. Quando a proposta 
foi anunciada, ele já havia 
adiantado que ela só teria va-
lidade até esta segunda-feira.

Durante a audiência, o 
Executivo estadual reforçou 
a necessidade de entendi-
mento da categoria para a 
questão financeira do Esta-
do, destacando que o cum-
primento da Lei 510/2013 
só será possível quando for 
alcançado o limite de 49% 
de gasto com pessoal da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Conhecida como Lei 
da Dobra, a legislação prevê 
reajuste salarial de 7,69%, em 
2019, e é a principal reivindi-
cação do movimento.

é trabalhar com a agricultura 
familiar e trazer o mais pró-
ximo do cidadão sinopense”, 
ressaltou.

Esta é a terceira patrulha 
mecanizada entregue às co-
munidades rurais. As outras 
duas foram repassadas em 
dezembro de 2018, para as 

entidades rurais Associação 
Comunitária Rural Nova Es-
perança e a Cooperativa Co-
opernop. Tais equipamentos 
são fruto de emendas parla-
mentares dos deputados Sá-
guas Moraes, Nilson Leitão, 
Dilmar Dal’Bosco e Silvano 
Amaral.

esquerdo da rodovia. De 
acordo com o projeto, a Es-
trada da Guia será duplicada 
entre o entroncamento com 
a Rodovia Emanuel Pinheiro 
(MT-251), a “Estrada da Cha-
pada”, e o trevo de acesso ao 
Rodoanel, num total de qua-

se 5 km. A obra da MT-010 
contempla, além da duplica-
ção da via, duas pontes sobre 
o Ribeirão do Lipa, a cons-
trução de rotatórias e uma 
ciclovia no canteiro central. 
Os investimentos na obra so-
mam R$ 35,267 milhões.
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Usina hidrelétrica é autorizada a funcionar em fase de testes

UHE não tem previsão de funcionamento definitivo para gerar energia 

UHE tem autorização para iniciar
o funcionamento em fase de teste
DA REPORTAGEM

A Usina Hidrelétrica de 
Sinop teve autorização da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) para co-
meçar a operar. A licença 
de funcionamento para fase 
de testes foi dada na última 
sexta-feira (28). No entanto, 
segundo a usina, não há pre-
visão do início de operação 
definitiva para geração de 
energia.

A autorização dada pela 
agência nacional é restrita 
para fase de testes na geração 
de energia elétrica. Durante 
o período será feito os ajus-
tes nos equipamentos, como 
as turbinas, conversores e 
transmissores.

 Para começar a operar 
definitivamente na geração 
em escala comercial, a com-
panhia energética precisa de 
uma licença da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema).

Em janeiro de 2018 a com-
panhia solicitou a liberação 
para o funcionamento de-
finitivo, mas o documento 
ainda não foi expedido pelo 
órgão ambiental. De acordo 
com a Usina, antes de come-
çar os testes será feito ajustes 
na estrutura.

Quando estiver em funcio-
namento total e definitivo, 
a Usina deve fornecer ener-
gia elétrica para cerca de 1,6 
milhão de consumidores, o 
equivalente a 50% da popu-
lação do estado, segundo a 
empresa. 

A usina hidrelétrica foi 
construída no Rio Teles Pi-
res e as barragens estão entre 
Cláudia e Itaúba. Aproxima-
damente foram gastos cerca 
de R$ 3 bilhões para cons-
trução da usina.

SINOP | Liberação foi dada na última sexta; segundo a Usina, ainda não há previsão para iniciar as operações
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