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Um homem foi preso na noite de terça (2) após confessar ter matado a tia dele, arranca-
do o coração dela e levado o órgão para a filha da vítima em Sorriso. Segundo a polícia, a 
vítima foi identificada como Maria Zélia da Silva, 55 anos, que foi morta a facadas dentro 
da casa dela pelo sobrinho Lumar Lopes, que é usuário de drogas.     Página -7

CRIME MACABRO

Homem mata a tia 
e arranca o coração

NOVA RODOVIÁRIA

Deputado
contrário a
projeto de
tributação
O deputado estadual Ulys-
ses Moraes criticou a pos-
tura do governador Mauro 
Mendes em relação à refor-
ma tributária. A proposta do 
Executivo estadual foi tema 
de audiência pública que 
debateu o tema com o setor 
produtivo na tarde de se-
gunda-feira (1°).             Página  - 3

A prefeita Rosana Martinelli extinguiu o contrato e estabeleceu multa de R$ 1,8 milhão ao Grupo 
JVF LTDA SPE, vencedor do processo licitatório para construção da nova rodoviária de Sinop. O 
grupo também fica impedido de licitar e contratar com a Prefeitura POR 5 anos.           Página -7

FIM DO CONTRATO E MULTA

PEIXES
Morte foi
causada pelo
baixo nível
de oxigênio

Um laudo da Sema apon-
tou que a morte de peixes no 
Rio Teles Pires nos dias 13 e 14 
de junho foi provocada pela fal-
ta de oxigênio na água. Não foi 
identificado o fator principal da 
mortandade devido à ausência 
de peixes mortos para ser peri-
ciados no dia da vistoria.

 Página - 8
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Os políticos apavorados com condena-
ções pretéritas e futuras correm para 
tentar minar a Lava Jato e salvar o 
pescoço da guilhotinaO mesmo telefone para tudo?
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genciais, em horário comercial.
A forma mais “simpática” de fazer 

com que os contatos mais “teimosos” 
consigam “entender” essa separação é 
não resolver problemas profissionais (a 
menos que sejam realmente urgentes) 
fora do horário de trabalho. Algumas 

vezes que você diz 
para o contato que 
vai resolver no pró-
ximo expediente 
ele, mesmo que in-
satisfeito, acaba por 
“aceitar” a situação.

Eu não deixo de 
ajudar em situações 
extremas, sejam 
questões pessoais 
ou profissionais. 

Mas com a infinidade de pessoas co-
nectadas e cada uma com horários e 
costumes diferentes, ou você firma seu 
“padrão” e tem um pouco de sossego ou 
vai viver em função do telefone.

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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A Câmara de São Paulo aprovou na quarta-fei-
ra (26) um projeto de lei apresentado pelo prefeito 
Bruno Covas (PSDB) que amplia os vencimentos 
de alguns setores do funcionalismo.

O caso torna-se especialmente preocupante 
pelo fato de o diploma abrir brecha para que se 
ultrapasse o teto salarial do município, de R$ 24 
mil mensais —o valor recebido pelo chefe do Exe-
cutivo local. 

O estratagema foi apresentar uma versão 
substitutiva do projeto promovendo mudanças em 
indenizações e gratificações destinadas a algumas 
categorias. As modificações foram criadas entre a 
primeira votação do projeto, em maio, e a segunda, 
nesta semana. 

Um dos artigos do texto permite que o procu-
rador-geral do município requisite servidores para 
desempenhar a função de assistentes técnicos em 
ações judiciais. Uma vez convocados, passam a ter 
direito a remuneração que pode chegar a cerca de 
R$ 9.500 por ação.

Essas assim qualificadas “verbas indeniza-
tórias” não se submetem ao teto remuneratório 
paulistano. Ou seja, servidores com salários mais 
elevados que venham a ser requisitados podem 
perceber, na prática, mais do que o prefeito.  Um 
segundo dispositivo proposto pela administração 
faculta uma certa “gratificação por função federa-
tiva” aos ganhos dos auditores fiscais. O texto, con-
siderado confuso por vereadores da própria base 
governista, suscita dúvidas quanto a seu impacto 
orçamentário.

É ocioso recordar a situação de penúria vivi-
da por todo o setor público nacional —e que, nos 
estados e prefeituras, as despesas com servidores 
ativos e inativos são o principal gargalo financeiro. 
Benesses como as recém-aprovadas pela Câmara 
paulistana podem não representar, isoladamente, 
um expressivo gasto extra. Entretanto o acúmulo 
de manobras do gênero, em geral pouco transpa-
rentes, dificulta sobremaneira o controle da folha 
de pagamentos.

Concebido como regra de fácil compreensão 
para o combate a privilégios, o teto salarial do fun-
cionalismo é frequentemente driblado por meio 
de penduricalhos diversos —mais usuais, diga-se, 
no Judiciário e no Ministério Público.

Tentativas de moralização do mecanismo, in-
felizmente, arrastam-se há anos no Congresso Na-
cional, sob ataque das corporações.

Editorial

Acima do teto

Ranking dos Políticos - Facebook

da República. Esta é uma opinião des-
provida de qualquer rigor técnico por-
que não tenho formação na área. Mesmo 

por isso, sinto dificuldade em entender as 
firulas da justiça, que neste caso não ques-
tiona a justeza da condenação do Lula que 
foi confirmada em duas outras instâncias, 
mas a imparcialidade do juiz que a decre-
tou.

Ora, se a sentença está livre de vícios 
como garantem o TRF4 e o STJ, não se ma-
nifestou nela a sugerida parcialidade do 
julgador. Ou dito de outra forma, estando 
clara a culpa do sentenciado, qualquer ou-
tro juiz competente e correto o condenaria 
igualmente à prisão. Assim, para nós lei-
gos, parece ilógico soltar um preso justa-
mente condenado, indagando improvável 
suspeição de quem o julgou em primeira 
instância, principalmente neste caso em 
que a sentença foi confirmada por desem-
bargadores e ministros no julgamento de 
recursos do preso.

Só que o buraco é mais embaixo. Os po-
líticos apavorados com condenações pre-
téritas e futuras correm para tentar minar 
a Lava Jato e salvar o pescoço da guilhoti-
na. Agora eles querem, através de leis que 
estão rapidamente aprovando, ter meios de 
retaliar as autoridades públicas quando fo-
rem indiciados, denunciados ou julgados.

Se o preço a pagar pela moralização da 
política brasileira for tolerar alguns presu-
midos pequenos deslizes dos operadores 
do direito ou suportar o exibicionismo de 
alguns deles, creio que é barato. Caro mes-
mo é ficar do lado dos corruptos de sempre 
e contra a Justiça, o Ministério Público e a 
Polícia Federal que botaram dezenas de la-
drões na cadeia e recuperaram bilhões do 
dinheiro roubado.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Imparcialidade

COISAS DA VIDA...
O novo desembargador do Tribunal de 

Justiça, Mário Kono, revelou que seu sonho 
era ser jornalista. Em seu discurso de posse, 
disse que cursou o segundo grau e se formou 
em técnico de redator auxiliar, sonhando em 
ser jornalista de televisão, imprensa escrita 
ou rádio. “Me inscrevi no vestibular da UEL 
para Direito. Sabia que não iria passar, pois 
não tinha estudado nada. Era o curso so-
nhado pelo meu pai e servia como descul-
pa para passear em Londrina. E não é que 
acabei passando? Começo Direito e transfiro 
para Comunicação. Não deu certo. Gostei das 
disciplinas e acabei ficando”, afirmou.

SEM FOLGA
O presidente da Assembleia, Eduardo Bo-

telho, afirmou que, se for preciso, os deputa-
dos irão trabalhar aos finais de semana e o 
recesso previsto para este mês será suspenso 
para garantir a votação do projeto do gover-
nador Mauro Mendes, que prevê a reinstitui-
ção e revogação dos incentivos fiscais conce-
didos no Estado. A legislação determina que 
a medida deve ser sancionada até 31 de julho, 
ou todos os incentivos serão automaticamen-
te cancelados.

APÓS “BORDOADA”
A diretoria da Federação das Indústrias de 

Mato Grosso (Fiemt) classificou como “perso-
nificação” a resposta do governador Mauro 
Mendes às críticas do presidente da federa-
ção, Gustavo de Oliveira (foto). Ele disse que o 
projeto de lei que revê a questão dos incenti-
vos fiscais irá gerar desemprego e inseguran-
ça jurídica. Em resposta, Mendes disse que 
Oliveira entende bem de desemprego, pois 
ele o a gestão Pedro Taques “quebraram Mato 
Grosso”.

Este “homem” é Lumar Costa. Ele foi o responsável por assassinar a pró-
pria tia a facadas, arrancar o coração dela, colocar numa sacola e levar até a 
filha dela. Disse ainda ser apaixonado pela neta da vítima, de apenas 7 anos. 
O psicopata ainda roubou o carro da mulher e fugiu, mas foi preso. Qual será 
a pena para ele? Em nossa opinião, falta a pena de morte ou prisão perpétua. 
No mínimo.

É sempre importante respeitar os horários e limites 
de seus contatos. O fato dele estar online no WhatsA-
pp não significa que esteja à disposição para assun-
tos alheios à sua vida pessoal. Trate emergências 
com a devida prioridade, mas se não for o caso, res-
peitar limites é fundamental, com ou sem tecnologia.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Os políticos investigados por crimes 
comuns ou eleitorais, seus colegas ou 
ex-colegas que aguardam sentenças e 
os que cumprem penas estão em êxtase 
diante da possibilidade de culparem o ex-
-juiz Sergio Moro por supostos delitos pra-
ticados enquanto era magistrado.

Esbravejando nas redes sociais que 
dos juízes não é possível aceitar qualquer 
desvio, mesmo os mais comezinhos, dos 
quais ninguém está livre, apressam-se a 
condenar Sergio Moro pedindo anulação 
da sentença que condenou o Lula, que já 
foi confirmada em instâncias superiores.

A hipocrisia interessada e a ira seleti-
va rapidamente se espalham pela mídia, 
procurando transformar, por conveniên-
cia, pequenos possíveis descuidos do juiz, 
que passam longe de ser delitos, em atos 
de parcialidade que teriam levado a sen-
tenças judiciais injustas.

Claro que não vou chamar de desones-
tos ou antiéticos todos os que veem algu-
ma inconveniência nas conversas do Juiz 
com membros do Ministério Público, pois 
sempre existem os puristas que se atém 
à formalidades e ao rígido espírito da lei. 
Mas estes são poucos, a maioria que estre-
bucha e esperneia está mesmo tentando 
evitar a punição pelas safadezas próprias.

Todos sabem que juízes conversam 
com promotores e com advogados de de-
fesa, mesmo fora das audiências formais, 
o que não caracteriza desonestidade. O 
convívio social entre os que trabalham 
diretamente com a justiça nada tem de 
ilegal e é natural a troca de ideias entre 
eles, salvados os sigilos necessários ao 
bom andamento dos processos.

As conversas vazadas pelos hackers, 
mesmo que sejam verdadeiras, não incri-
minam, a meu ver, o Juiz e o Procurador 

Crédito: Reprodução
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“Essas assim qualificadas “verbas 
indenizatórias” não se submetem 
ao teto remuneratório paulistano

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Falei, na edição anterior, sobre ter me 
desconectado do mundo virtual por algu-
mas horas, ao desligar meu celular no fim 
do dia. É importante ter em mente que, 
no mundo moderno, pode acontecer com 
muita gente o mesmo que acontece co-
migo: utilizar o mesmo telefone para tra-
balho e para conta-
tos particulares.

Isso é uma 
constante em mi-
nha vida há muito 
tempo, praticamen-
te desde que come-
cei a utilizar celu-
lar. Estou, então, 
bastante habituado 
a “educar” os conta-
tos de forma a não 
ter a vida privada “invadida” questões 
profissionais.

Essa “tarefa” já foi muito mais fácil. 
Nos tempos em que o celular apenas 
fazia e recebia chamadas as pessoas ti-
nham um pouco mais de “limite”. Mesmo 
que o contato fizesse a chamada, bastava 
não atender quem você não quisesse e 
tudo estaria bem.

Hoje a pessoa vê que você está onli-
ne, e deixar de atender passa a ser algo 
“ofensivo”. Algumas pessoas demoram 
um pouco para “entender” que trabalho 
deve ser tratado, salvo em casos emer-



DIVULGAÇÃO

BEZERRA DE VOLTA...
O deputado federal Carlos Bezer-

ra, presidente do MDB-MT, reassumiu 
hoje (03) o mandato na Câmara depois 
de 120 dias de licença. O primeiro su-
plente e correligionário Valtenir Perei-
ra, que ocupou a vaga, retorna às suas 
atividades na Defensoria Pública do 
Estado.Quanto ao principal tema em 
debate na Casa, a Previdência Social, 
Bezerra destaca que a reforma é neces-
sária, mas que não votará em questões 
que prejudiquem os trabalhadores. No 
quarto mandato consecutivo, desde 
2007 Bezerra figura como um dos mais 
dinâmicos parlamentares na apresen-
tação de proposições, conforme dados 
divulgados pela consultoria da Casa.

DESVALIDOU...
O presidente da Assem-

bleia Legislativa Eduardo Bo-
telho (DEM) afirmou que a de-
putada Janaina Riva (MDB), na 
condição de presidente inte-
rina, tomou algumas decisões 
que ele não tomaria. Janaina 
ficou à frente do Legislativo por 
47 dias. Nesse período, segundo 
Botelho, ela demitiu nove taquí-
grafos, que tinham salários en-
tre R$ 9,9 mil e R$ 10,9 mil. “Ela 
fez algumas mudanças lá den-
tro que eu não faria. Mas, se ela 
fez, eu tenho que respeitar. Ela 
demitiu todos os taquígrafos. 
Ela fez e eu não vou desfazer”.

MEIDEIROS MINISTRO?
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 

Antônio, está na berlinda. Mais do que nunca, 
só quem o segura no cargo é o presidente Jair 
Bolsonaro, que aguardará o término das in-
vestigações da Polícia Federal (PF) para deci-
dir se o mantém ou não no cargo. Suspeito de 
liberar verbas públicas para candidaturas la-
ranjas nas últimas eleições, em Minas Gerais, 
quando era presidente do diretório estadual 
do PSL. Pessoas próximas da presidente na-
cional do PODEMOS, deputada Renata Abreu 
(SP), dizem que não houve consulta sobre o 
tema. “É muito difícil (o Lucena ocupar). O 
perfil me parece mais favorável para o (José) 
Medeiros (MT, vice-líder do governo na Câ-
mara) ou para o (Marco) Feliciano (SP)”, disse 
um interlocutor.
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Audiência pública debate reinstituições dos Incentivos Fiscais 

Ulysses Moraes é contra projeto
de tributação do governador
DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Ulysses Moraes (DC) criti-
cou a postura do governador 
Mauro Mendes em relação à 
reforma tributária prevista 
na Mensagem 114/2019, en-
viada pelo Governo do Esta-
do para a Assembleia Legisla-
tiva. A proposta do Executivo 
estadual foi tema de audi-
ência pública que debateu o 
tema com o setor produtivo 
na tarde de segunda-feira (1°), 
no Plenário Renê Barbour.

Ulysses Moraes deixou 
claro, durante seu discurso 
na audiência, de que não vo-
tará a favor de nenhum pro-
jeto que preveja o aumento 
de tributos. O parlamentar 
afirmou que uma das possí-
veis consequências das no-
vas alíquotas previstas pelo 
Governo do Estado na Men-
sagem 114/2019 é a fuga de 
empresas de Mato Grosso, 
além do aumento na sonega-
ção fiscal. Ele criticou ainda a 
proposta, que deveria tratar 
apenas da regulamentação de 
incentivos fiscais.

“Manifesto meu des-
contentamento com o Go-
verno do Estado, pelo atro-
pelo como foi enviada esta 
Mensagem para a ALMT. 
Achei o ato um tanto desres-
peitoso com todas as entida-
des que aqui estão, por não 
ter discutido e debatido estas 
reformas anteriormente com 
elas. Iríamos tratar apenas de 
incentivos fiscais, mas veio 
de surpresa uma reforma 
tributária. O que deveria ter 
vindo, na verdade, era uma 
reforma administrativa, com 
corte de gastos”, afirmou.

O deputado comentou 
sobre mudanças na taxação 
do etanol, que impactariam 
no preço do combustível nas 
bombas, além do impacto 
que este aumento acarreta-
ria em outros produtos. Ele 
citou ainda que Mauro Men-
des pretende reajustar os tri-
butos referentes a remédios, 
lembrando ainda que existe 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) tramitan-
do no Congresso Nacional 
que prevê a isenção de im-
postos a esta categoria. Ao fi-
nal, Ulysses Moraes ironizou, 

POLÊMICA DA TRIBUTAÇÃO | ”Mauro Mendes quer tributar até o sol, e eu sou contra!”, ironizou deputado
Foto: Fablicio RodRigues

AUTO-AJUDA

Prefeito de Lucas 
institui VI  para ele e
 vice que nem existe
DA REPORTAGEM

Prefeito de Lucas do 
Rio Verde, Luiz Binotti (PSD) 
resolveu instituir verba inde-
nizatória para ele e seu secre-
tariado. O projeto de lei com 
as especificações nesse senti-
do foi enviado para votação 
na Câmara Municipal da ci-
dade e prevê a VI de R$ 8,5 
mil para ele, R$ 3,5 mil para 
o vice (que não existe, pois 
saiu para se eleger deputado 
estadual, Sílvio Fávero-PSL), 
e vários outros em níveis de 
diretores e gerentes, entre os 
R$ 3,5 mil e R$ 8 mil.

O mesmo projeto pre-
vê a instituição da verba ao 
Procurador Municipal, dire-
tores de autarquias, gerentes 
de projetos e controladoria 
interna, de maneira a com-
pensar o fato de todos esses 
citados e a si mesmo não re-
ceberem adiantamentos, aju-
da de transporte, diárias ou 
passagens, pois essas seriam 
“despesas cotidianas ineren-
tes ao exercício dos cargos”. 
Assim, a VI além de justifi-
cada seria fundamental para 
custeio das despesas tanto no 
município quanto no restan-
te do Estado.

Porém, de acordo com 
a redação do projeto, mes-
mo com o pagamento da VI, 
despesas de transporte, hos-
pedagem e alimentação de 
viagens para fora do Estado 

continuarão a ser custeadas 
pela municipalidade.

Binotti recebe R$ 13 mil 
de salário e os secretários, 
um pouco menos, R$ 11 mil 
mensais, o mesmo que ge-
rentes de projetos, diretores 
de autarquias e da controla-
doria interna. O prefeito ad-
mite que não sabe bem o im-
pacto financeiro a ser gerado 
caso a instituição da verba 
seja levada à frente e aprova-
da pelos vereadores de Lucas 
do Rio Verde.

Quem tornou pública a 
intenção do prefeito foi Jiloir 
Pelicioli, o “Mano da Saúde” 
(PDT), que divulgou a do-
cumentação à imprensa. Ele 
também disse que o prefeito 
havia protocolado o projeto 
na quinta-feira (27), mas na 
manhã do dia primeiro, ele 
pediu a retirada do projeto 
da pauta para “reordenação”.

VEJA OS VALORES
Divididos por cargo, fo-

ram distribuídos da seguinte 
forma os dinheiros das novas 
VIs: R$ 8, 5 mil para o prefei-
to; R$ 3,5 mil para o vice, R$ 
8 mil para os diretores de De-
senvolvimento Humano e de 
desenvolvimento sustentá-
vel; R$ 6 mil para secretários 
municipais, o procurador-
-geral do município e diretor 
executivo do serviço autôno-
mo de águas e R$ 3 mil para 
gerentes da administração.

Foto: RepRodução Youtube

Foto: thiago beRgamasco/tce-mt

VI é de R$ 8,5 mil e R$ 3,5 mil para vice 

25 municípios no Estado não vêm publicando os relatórios 

SEM TRANSPARÊNCIA

TCE pode multar 25 prefeitos 
de MT por desrespeito à LRF

MAIS SOBRE TRIBUTAÇÃO

Governo quer acabar com a farra 
da isenção promovida por Silval

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-MT) pode 
aplicar uma multa de até 1/3 
dos salários dos prefeitos de 
25 municípios de Mato Gros-
so que não estão publicando 
relatórios e levantamentos 
exigidos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF).

De acordo com uma 
publicação feita pelo órgão 
na terça-feira (2), nenhum 
prefeito dos municípios de 
Colniza, Indiavaí, Juína, Ju-
ruena, Reserva do Cabaçal, 
Rio Branco, Rondolândia, 
Santo Afonso, Jauru, Are-
nápolis, Aripuanã, Várzea 
Grande, Cotriguaçu, Ara-
putanga, Brasnorte, Cur-
velândia, Nova Marilândia, 
Denise, Castanheira, Figuei-
rópolis D’Oeste, Lambari 
D’Oeste, Mirassol D’Oeste, 
Vale do São Domingos, São 
José dos Quatro Marcos e 
Salto do Céu estariam cum-
prindo integralmente a LRF.

De acordo com o con-

DA REPORTAGEM

O projeto de Lei de 
Reinstituição dos Benefícios 
Fiscais, que está em tramita-
ção na Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso, se apro-
vado, irá colocar um fim nas 
brechas existentes hoje no 
Estado, que permitiram que 
no passado fossem concedi-
dos incentivos para determi-
nadas empresas em troca de 
pagamento de propina.

Parte dos esquemas se 
tornaram públicos com as 
investigações da operação 
Sodoma, comandada pelo 

selheiro interino do TCE-
-MT, Luiz Henrique Lima, 
nem mesmo as 3 audiên-
cias públicas para discutir o 
assunto, exigidas pela LRF, 
vem sendo cumpridas pelas 
25 cidades de Mato Grosso. 
Lima é o relator das con-
tas municipais das referidas 
cidades referentes ao exer-
cício de 2018. “O acompa-
nhamento realizado avaliou 
os 25 municípios, dos quais 
sou relator no exercício de 
2018 e concluiu que nenhum 
comprovou a realização das 
03 audiências públicas exi-
gidas [...] Cabe dizer que a 
ausência de divulgação do 
RREO e do RGF também ca-
racteriza irregularidade pas-
sível de multa de 30% (trinta 
por cento) dos vencimentos 
anuais do agente que lhe der 
causa”, explicou o conselhei-
ro Luiz Henrique Lima.

Os exemplos de irre-
gularidades citados pelo 
conselheiro interino Luiz 
Henrique Lima referem-se 
principalmente aos gastos 

Ministério Público Estadu-
al. Recentemente, o pró-
prio ex-governador Silval da 
Cunha Barbosa (2011 a 2014) 
revelou, em delação premia-
da, que vários segmentos 
econômicos o procuraram 
para receber o benefício em 
troca de “retorno anual”, o 
pagamento de propina, que 
na maioria das negociações 
envolvia cifras milionárias.

Em nove termos de 
declarações, com provas 
anexadas, o ex-governador 
descreveu que concedia as 
vantagens para as empresas, 
auxiliando-as nas questões 

afirmando que o Governo 
do Estado quer tributar até o 
maior astro do sistema solar.

“Tivemos um incre-
mento na energia solar que 

tributárias, e em contra-
partida era necessário que 
os empresários fizessem 
“aportes financeiros” de pa-
gamento de propinas anuais.

“Assim, foram cobra-
dos retornos de empresas, 
pagamentos para concessão 
de incentivos ilegais, paga-
mentos de desapropriações 
indevidas, os quais conta-
ram com minha participa-
ção e das várias secretarias 
envolvidas”, diz trecho ex-
traído do volume 1 da dela-
ção do ex-governador Silval.

Na colaboração pre-
miada, Silval também deta-

lhou que os incentivos fo-
ram concedidos a “diversas 
empresas e setores específi-
cos cujos retornos eram pri-
mordialmente para os paga-
mentos das citadas dívidas 
[de campanha, de aliados 
políticos e para sustentar o 
esquema e garantir a gover-
nabilidade]”.

A delação ainda revelou 
que o esquema de concessão 
indevida de incentivos fis-
cais beneficiou ilegalmente 
empresas ligadas aos seto-
res atacadistas, frigoríficos, 
cervejaria, sucroalcooleiro e 
biodiesel.

com pessoal. O membro do 
TCE revelou que na análise 
do 3º quadrimestre de 2018, 
os municípios de Araputan-
ga, Brasnorte, Curvelândia, 
Juína, Rio Branco e Várzea 
Grande estavam acima do 
limite de alerta. Já Colniza, 
Cotriguaçu e Nova Marilân-
dia encontravam-se acima 
do limite prudencial de 95% 
da relação entre a receita 

corrente líquida (LCL) e os 
gastos com servidores.

Arenápolis, Aripuanã e 
Denise já haviam extrapola-
do esse limite. O conselheiro 
interino Luiz Henrique Lima 
já avisou que representações 
de natureza interna no âm-
bito do TCE-MT poderão ser 
emitidas contra os gestores 
municipais que participam 
do levantamento.

pode ser gerada pelo pró-
prio consumidor, onde quem 
era isento, pode pagar até 
27,5%. Nenhum outro estado 
fez tributação neste sentido. 

A Europa tentou e recuou. 
Energia renovável é o futu-
ro e estamos tentando fugir 
disso. Mato Grosso tem uma 
das tarifas energéticas mais 

caras do país e esta é uma das 
formas de se mudar isso. Mas 
o Estado está na contramão 
disso e quer tributar até o 
sol”, concluiu.
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Pegadinha! Maisa Silva esclarece 
‘noivado’ com Nicholas Arashiro: ‘É zoeira!’

TV  e Entretenimento

Maisa Silva contou que estava brin-
cando quando disse que havia ficado 
noiva do namorado, o estudante Nicho-
las Arashiro, com quem se relaciona há 
um ano e 7 meses. “Aconteceu. Foi uma 
visão divina. Tudo na vida tem seu 
tempo. Aquilo que eu disse esses dias 
de não adiar a felicidade é um resu-
mo do que está acontecendo na minha 
vida. Estou noiva e muito feliz. Obri-
gada por todo o carinho, Nicholas. Te 
amo, te quero, rumo a Dubai”, escreveu 
a cantora, atriz e apresentadora exi-
bindo uma joia no dedo anelar da mão 
direita, nesta quarta-feira (3). “Gente é 
zoeira”, completou nos comentários da 
postagem. 

’Não vou casar’, esclareceu Maisa
Em seguida, Maisa deletou a posta-

gem e fez outro post revelando se tratar 
de brincadeira do humorista Maurício 
Meirelles, convidado do seu talk-show 
no SBT. “Gente eu amo vocês, mas eu 
não vou casar!! É coisa do Maurício”, 
explicou a adolescente, já presenteada 
por Nicholas com uma joia. A foto havia 
deixado os seguidores desconfiados de 
que fosse uma brincadeira da artista, 
revelada ainda criança no “Programa 
Raul Gil”. “Só eu acho que é trollagem?”, 
perguntou um. “Meu Deus, deve ser pe-
gadinha”, opinou um segundo. Alguns 
famosos acabaram parabenizando a 
apresentadora pelo noivado. “Você me-
rece toda a felicidade meu amor... Vai 
se joga e sem felizes”, desejou Camilla 
Camargo, com quem Maisa atuou na 
novela infantil “Carinha de Anjo”. “Meu 
coração veio na boca”, completou Klara 
Castanho.

Paolla Oliveira fará 
boletim de ocorrência 
após polêmica envolvendo 
falso vídeo íntimo

A atriz Paolla Oliveira vai acionar a Jus-
tiça após a divulgação de um vídeo porno-
gráfico atribuído a ela. A informação é de seu 
advogado, Ricardo Brajterman, que negou 
que a mulher que aparece no vídeo é a artista 
brasileira. “Trata-se de uma atriz americana 
chamada Veronica Radke”, afirmou ao portal 
UOL. A atriz teria reagido ao episódio com in-
dignação e irá notificar os portais adultos que 
atribuem o vídeo a ela para removerem o con-
teúdo. Além disso, Paolla deve registrar um 
boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes 
de Informática, na zona norte do Rio de Janei-
ro, por calúnia e difamação. Os advogados da 
atriz, que hoje atua na novela “A Dona do Pe-
daço”, também procuram o homem que narra 
o vídeo e afirma que é Paolla que aparece nas 
imagens.
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MORETI MADEIREIRA LTDA, CNPJ: 03.711.481/0001-31, 
TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SECRETARIA DE 
ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA A LICENÇA PRÉ-
VIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO PARA 
INCLUSÃO DE ATIVIDADE NA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(LO) SOB Nº 319382/2019, NO MUNICÍPIO DE FELIZ NA-
TAL/MT. NÃO EIA/RIMA.

CRISTIANE MAGGIONI CAMARGO, CNPJ: 
33.937.732/0001-61, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: Licença Prévia (LP), de Instalação (LI), e Licença 
de Operação (LO) da atividade de: 86.30-5-04 - Atividade 
odontológica. Endereço: Av. Noemia Dalmolin nº 1214, 
Bairro Vitória Régia. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

JOACIR MISSIO, CPF 363.063.041-34, torna público que 
requereu junto à SAMA/SORRISO-MT as Licenças Prévia 
e de Instalação (LP e LI) para área de 49,26 ha (área am-
pliada) e a Licença de Operação (LO) para área total de 
249,76 hectares, para atividade de irrigação com sistema 
de aspersão móvel tipo pivô central, realizada na Fazenda 
Dakar, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) 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 ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista fi nanceiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência 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 ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
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 indus-
trial, 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 experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e fi nais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino 
médio completo e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). 
É preciso ter ensino médio completo e dispo-
nibilidade 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 expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 
- Jardim Botânico – em frente à igreja Todos 
os Santos e atende pelos telefones (66) 3511-
1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019VENDAS
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, 

Vagas de Emprego
1-Serralheiro, com experiência comprovada;
2-Auxiliar de balanceiro, acima de 20 anos;
3-Encarregado de pré-moldados, com experiên-
cia, acima de 30 anos;
4-Vendedor, com experiência, conhecimento pa-
cote Offi ce e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
5-Secretária do Lar, com experiência e referência;
6-Departamento Pessoal, com experiência e 
referência;
7-Vendedor, com experiência no setor automo-
tivo;
8-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
9-Auxiliar de Pátio, com experiência, para área 
hospitalar;
10-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
11-Vaqueiro, com experiência e referência;
12-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
13-Pessoa com Defi ciência;
14-Técnico em Enfermagem;
15-Vendas, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem a 
vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em recebê-los. 
Lembrando que o encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 

e são realizados das 07h30min às 10h30min e das 13h30min 
às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 002/2019 E NOVA DATA SESSÃO RDC INTEGRADO 

PRESENCIAL Nº 001/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 

Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal 
nº 505/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital RDC INTEGRADO 
PRESENCIAL Nº 001/2019, regida pela Lei Federal 12.462/2011 e 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em edital, para seleção 
da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E 
EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E 
SUFICIENTES PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO 
ARMADO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT CONFORME CONDIÇÕES 
DO EDITAL, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E 
ANTEPROJETO ANEXOS”.  Para acesso ao Edital Complementar 002/2019 os 
interessados deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores 
informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 07h às 11h e 
das 11h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 
4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova 
sessão pública para às 08h00min do dia 26 de Julho de 2019, na sala de Licitações, no 
Paço Municipal Milton José Santana. Peixoto de Azevedo, 03 de Julho de 2019. 

 
NATALIA FERNANDES DA SILVA 

Presidente CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993, torna público que consagrou-se vencedora do Pregão 
Presencial n.º 029/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em prestação de 
serviços técnico-profissionais de Topografia com o fornecimento de 
equipamentos e serviços de investigação geotécnica por meio de 
sondagem a percussão, com de amostras e de ensaios de laboratórios 
para atender as necessidades do Município de Ipiranga do Norte”, as 
seguintes Empresas: 1) DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.º 17.997.264/0001-64, localizada na Avenida 
Santa Catarina, n° 324, Centro, na Cidade de Itanhangá – MT, CEP: 
78.579-000, vencedora dos itens n° 001 e 002, com valor global  de R$ 
116.160,00 (Cento e Dezesseis Mil, Cento e Sessenta Reais). 2) ARY 
ALEXANDRE DA SILVA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
22.533.660/0001-70, localizada na Rua Roma, n° 1087, Sala 01, Bairro 
Jardim Itália, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, vencedora 
do item n° 003, com valor global de R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e 
Dois Mil Reais). Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

PREFEITURA MUNCIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT
AVISO DE ADESÃO A ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
A Comissão Permanente de licitações do Município de Ipiranga do 
Norte-MT nomeada pela portaria 001/2019, torna público que 
atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos e a competente autorização do senhor prefeito municipal 
procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços n° 006/2019 – Pregão 
Presencial 008/2019 - DETENTORA: Prefeitura Municipal de Tabaporã 
– MT – PROMITENTE FORNECEDRA: D. E. MOCELIN - ME. 
OBJETO: “Registro de Preços do tipo Menor Preço por Item para 
Aquisição de Madeiras Serradas para Uso na Manutenção em Pontes, 
Bueiros e Demais Atividades”.
Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2019.

Marcelo Jardel Bresolin
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: aquisição de parque infantil colorido com colunas em alumínio 

para instalação em praças públicas. Tipo: menor preço por item - Data 

de abertura: 24 de julho de 2019. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, 

nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: 

P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 

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

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

3308.5400. Nova Mutum – MT, 03 de julho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a redação 
dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER a 
notificada ISOLDE SALETE CARLOT, ora apontada como antiga CONFRONTANTE, que 
se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o 
nº 14119, em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO 
GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado Fazenda Colorado, 
caracterizado como Lotes nºs 57 e 56-B, com área total de 600,00 ha, localizado no 
Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 1557, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
MT, de propriedade de Jose Edemir Guareschi e sua esposa Marivete Lodi Guareschi, o 
qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade da já referida notificada. Fica Vossa 
Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, 
perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 
min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe 
é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. 
 

Nova Ubiratã - MT, em 02 de julho de 2019. 
Bruno Becker 

Registrador de Imóveis 
04,05/07/2019 

 



Adversários também na Espanha, Messi e Casemiro trocam figurinhas 

Thiago Mendes foi apresentado ao Lyon nesta quarta 
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Seleção “flex” rompe padrões para
chegar à final da Copa América
DA REPORTAGEM

Um Brasil “flex” con-
quistou o direito de dispu-
tar a final da Copa América. 
Num grandíssimo jogo de 
futebol, a Seleção topou ne-
gociar alguns de seus mais 
marcantes paradigmas dian-
te da atuação da Argentina, 
possivelmente superior até 
ao que os próprios argen-
tinos imaginavam. Intensa, 
veloz, corajosa e regida pelo 
gênio dos gênios da bola: 
Lionel Messi.

O manual de conduta 
futebolística da Seleção de 
Tite tem, entre outros itens, 
saída pelo chão, posse de 
bola e finalizações.

A vitória por 2 a 0 so-
bre o maior rival começou a 
ser construída com a cartilha 
seguida à risca. Mesmo pres-
sionado, o time girou a bola 
pela defesa até encontrar es-
paços e jogar. Também foi 
belíssimo o gol de Gabriel 
Jesus, num toque comple-
mentar a um ataque que teve 
início em Alisson e passou 
pelos pés de 10 jogadores – 
só Everton não participou 
– até ser finalizado com a 
brilhante jogada de Daniel 
Alves, o passe perfeito de 
Firmino e o primeiro gol de 
Jesus em copas.

A partir daí, em vanta-
gem no placar e acuada pela 
atitude de Messi de colocar 
o jogo sob seus braços em 
busca do empate, a Seleção 
recuou linhas e posicionou 
11 jogadores no campo de 
defesa, fez substituição no 

intervalo, ganhou minutos 
com atendimentos médicos 
e viu até Alisson bater um 
raríssimo tiro de meta longo.

O extraterrestre Messi, 
como bem disse Tite, che-
gou a buscar a bola com os 
zagueiros em determinados 
momentos, e conduziu ata-
ques com tabelas e triangu-
lações rápidas pelo meio, 
setor no qual o técnico Lio-
nel Scaloni apostava ter su-
perioridade, sobretudo pela 
presença do craque.

Os erros e ajustes cria-
tivos da Seleção ao longo do 
torneio só têm sido possíveis 
graças à força do sistema de-
fensivo, ainda intacto depois 
de cinco jogos.

Só uma equipe com um 
goleiro fora de série, laterais, 
zagueiros e um volante dis-
postos o tempo todo a mar-
car muito, sem falar na co-
laboração coletiva dos mais 
ofensivos, poderia aceitar o 
risco de ser atacada por Mes-
si, Aguero, Lautaro Martínez, 
Di Maria e companhia. Risco, 
inclusive, de não pressionar 
Paredes, iniciador de jogadas 
que teve liberdade para pro-
curar seus perigosos compa-
nheiros do setor ofensivo. A 
estratégia funcionou porque 
o Brasil venceu, e mereceu 
sim, como também não teria 
sido injusta a classificação da 
Argentina. Ela carimbou a 
trave em duas finalizações e 
viu uma bola correr por toda 
a pequena área. Além de 
uma pitadinha de sorte bra-
sileira, mérito de uma defe-
sa que atrapalha, incomoda, 

ANÁLISE | Após sair na frente com um lindo gol, Brasil se fecha, contra-ataca e valoriza tempo
Foto: BP Filmes

Foto: Divulgação

MAUS PERDEDORES

Imprensa argentina detona VAR
e contesta vitória brasileira

“TENHO EDUCAÇÃO”

Jesus fica na bronca com Casão
após conversa em elevador

EX-SÃO PAULO

Thiago Mendes 
é anunciado 
oficialmente 
pelo Lyon

Foto: RePRoDução

Versão online do Olé questiona atuação da arbitragem 

DA REPORTAGEM

Na noite de terça-feira, 
o Brasil conseguiu uma vitó-
ria incontestável sobre a Ar-
gentina pelo placar de 2 a 0, 
na semifinal da Copa Améri-
ca. Mas, para os argentinos, 
não foi bem assim.

Isso porque a imprensa 
argentina coloca o triunfo de 
Tite e companhia na conta 
da arbitragem e, principal-
mente, na conta do VAR. 
Um dos principais jornais 
esportivos do país, o diário 
Olé trouxe na capa da edição 
desta quarta duras críticas 
contra o árbitro equatoriano 
Roddy Zambrano.

Já na edição online do 
jornal, o jogo de palavras uti-
lizado é “Uma VARbaridade”. 
Segundo a publicação, “VAR 
brilhou por sua ausência” em 
“outro papelão da arbitra-
gem”.

A bronca dos argentinos 
fica por conta de dois supos-
tos pênaltis ocorridos no se-
gundo tempo. No primeiro 

DA REPORTAGEM

O atacante Gabriel Je-
sus teve provavelmente o seu 
jogo mais emblemático com 
a camisa da Seleção Bra-
sileira contra a Argentina, 
no Mineirão, pela semifinal 
da Copa América, mas não 
foi só sorrisos após o 2 a 0. 
Questionado na zona mista 
do estádio sobre um papo 
com Walter Casagrande Jr., 
a princípio um incentivo, ele 
disse não ter gostado do que 
ouviu.

“Na verdade, ele não 
falou assim, não, mas tudo 
bem”, afirmou ele para o 
SporTV ao ser questionado 
se o ex-atacante da Seleção, 
hoje comentarista da TV 
Globo, havia dito que o seu 
gol sairia no embate contra 
Messi e companhia. Jesus 
não explicou qual seria o 
motivo do seu incômodo.

DA REPORTAGEM

Thiago Mendes foi 
anunciado oficialmente nesta 
quarta-feira (3) como novo 
reforço do Lyon. O ex-jo-
gador do São Paulo e Goiás, 
27 anos, foi comprado junto 
ao Lille por 25 milhões de 
euros de acordo com a im-
prensa francesa. O brasileiro 
fez exames médicos, assi-
nou contrato (cuja duração 
não foi revelada pelo Lyon) 
e concedeu uma coletiva de 
imprensa.

Mendes foi vendido 
pelo São Paulo ao Lille em 
2017 por 9 milhões de euros. 
Ele se destacou na última 
temporada do Campeonato 
Francês, sendo um dos pro-
tagonistas da boa campanha 
do time, vice-campeão. Ele 
disputou 71 jogos, marcou 
quatro gols e deu oito assis-

“Alguns dos meninos 
que estavam no elevador até 
me zoaram que eu não res-
pondi. Fui muito educado 
porque eu tive educação da 
minha mãe. Óbvio que ele 
brincou ali, não foi nessas 
palavras (que o repórter dis-
se). Não gostei, óbvio”, ob-
servou, voltando a lembrar a 
influência da sua mãe, Vera, 
na resposta calma.

“Porém, minha mãe 
educou os seus filhos para 
poder responder educada-
mente. Fico feliz pela partida 
da equipe, pela vitória, pela 
classificação, pelo gol, deixo 
bem claro que o que importa 
é a vitória. Estou muito feliz”, 
continuou o atleta do Man-
chester City.

Casão justificou o que 
disse para Jesus e afirmou 
não ter entendido o motivo 
da reação do atleta. “Falei 
para ele que centroavante é 

tências pelo Lille em dois 
anos, segundo o site Trans-
fermarkt.

Além de Thiago Men-
des, o Lyon já contratou na 
atual janela de transferências 
outro brasileiro: o volante 
Jean Lucas, ex-Flamengo e 
Santos. Vale lembrar que Ju-
ninho Pernambucano assu-
miu recentemente a diretoria 
de futebol do clube, e o ex-
-lateral-esquerdo Sylvinho é 
o técnico dos Gones.

Thiago Mendes torna-
-se o 19º jogador brasileiro 
da história do Lyon. Em or-
dem cronológica: Constan-
tino Pires, Marcelo Djian, 
Sonny Anderson, Edmilson, 
Claudio Caçapa, Cris, Elber, 
Nilmar, Juninho, Fred, Clé-
ber Anderson, Fabio Santos, 
Ederson, Michel Bastos, Ra-
fael Marçal, Marcelo e Jean 
Lucas.

Gabriel Jesus deu resposta sobre suposto comentário de 
Casagrande 

Foto: RePRoDução

assim mesmo, eu fiquei sem 
fazer gol um tempão e o gol 
sempre sai no melhor jogo. 
O importante foi que ele fez 

o gol e uma p*** jogada no 
segundo gol”, respondeu o 
atacante da Seleção na Copa 
de 1986.

pressiona, não permite fina-
lizações em liberdade.

De uma Seleção postada 
para o contra-ataque espera-
va-se mais encaixes. Houve 
erros individuais e falta de 
sincronia. Everton, o mais 
indicado para essa proposta, 
mostrou-se um tanto abaixo 
da necessidade do confron-
to. A entrada de Willian deu 
maior recomposição defen-
siva e saída apoiada também 
em seu lado – por esse com-
bo ele foi convocado para o 
lugar de Neymar.

Casemiro teve sua me-
lhor participação na Copa 
América, apesar de ter des-
perdiçado contra-ataques no 
segundo tempo – mais por 
culpa da falta de movimen-
tação dos parceiros para re-
ceber o passe em velocidade. 
E Daniel Alves, minha nossa, 
exibiu-se no significado ple-
no de um jogador grande, 
enorme, vencedor, íntimo 
das glórias. Por uma noite, 
ele foi o Messi de amarelo no 
sentido de compreensão de 
seu papel e execução.

Falta apenas um jogo 
para o título que pode dar a 
Tite e sua comissão técnica 
tranquilidade para dar pas-
sos adiante na remontagem 
da Seleção, em que a busca 
de compensar o envelheci-
mento da fortíssima defesa 
com mais volume ofensivo 
será o grande desafio. Mas, 
por enquanto, no domingo 
(7), é esse Brasil, organizado, 
sólido e eficiente, que ten-
tará quebrar o tabu de seis 
anos sem conquistas.

lance, após cruzamento na 
área, Arthur teria obstruído e 
derrubado Otamendi dentro 

da área. Na outra jogada, que 
inclusive originou o segundo 
gol brasileiro, Daniel Alves 

teria, sem bola, utilizado a 
perna direita para derrubar 
Aguero.
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Maria Zélia da Silva, 55 anos, foi assassinada em Sorriso 

Sobrinho mata a tia e arranca o coração
DA REPORTAGEM

Um homem foi preso na 
noite de terça-feira (2) sus-
peito de ter matado a tia 
dele, arrancado o coração 
dela e levado o órgão para 
a filha da vítima em Sorriso. 
Segundo a polícia, a vítima 
foi identificada como Maria 
Zélia da Silva, 55 anos, que 
foi morta a facadas dentro 
da casa dela pelo sobrinho 
Lumar Lopes, 28, que é usu-
ário de drogas. Ele confessou 
o crime à família. 

O crime aconteceu em 
uma residência na Rua Rio 
Negro, no Bairro Vila Bela.

Poliglota (falava cerca de 
três idiomas), o suspeito tra-
balhava em uma grande em-
presa em São Paulo e tinha 
vindo recentemente para 
Sorriso. Segundo os familia-
res, o Lumar chegou a morar 
com a tia. 

Porém, ela teria se inco-
modado com o uso de dro-
gas do rapaz e pediu para 
que ele saísse de sua casa.

O primo dele, filho da víti-
ma, arrumou uma quitinete 
para que ele ficasse tempora-
riamente. 

O suspeito já havia deixa-
do a residência, porém, foi 
até a casa da tia dele e a ma-
tou a facadas. 

O suspeito ainda arrancou 
o coração da mulher e levou 
o órgão em uma sacola para 
a filha dela.

A filha da vítima, Patrícia 
Cosmos, afirmou que o pri-
mo ‘estava fora de si’ e que 
ainda exigia que ela entre-
gasse a filha dela, de 7 anos. 
Lumar roubou o carro de Pa-
trícia, um Citröen C3, e saiu 
da casa.

Segundo o perito Nilson 
Carlos Dalberto, o suspeito 
usou duas facas para matar 
a vítima. A mulher tinha três 
ferimentos, sendo no pesco-
ço e no tórax. 

“Ela apresenta espuma na 
boca, o que muito provavel-
mente indica que, durante a 
abertura do tórax, essa víti-
ma ainda estava respirando. 
Não é possível afirmar se es-
tava consciente ou não. É um 
fato completamente fora do 
comum, muito diferente do 
que a gente está acostumado 
a ver”, analisou.

O corpo da vítima foi leva-
do ao Instituto Médico Le-
gal (IML) de Sorriso. Lumar 
foi preso pela Polícia Militar 
após invadir um terreno da 
concessionária de energia 
em Sorriso, localizado na 
Marginal Esquerda. Ele foi 
levado à delegacia da Polícia 
Civil.

CRIME MACABRO | Psicopata ainda fez questão de colocar o órgão em uma sacola e levar para a filha da vítima
Foto: Arquivo pessoAl

Foto: AssessoriA

Foto: Arquivo pessoAl

EDUCAÇÃO

Sesi Sinop abre vagas para quem
deseja concluir o Ensino Médio

VÁRZEA GRANDE

Sem água, moradores ateiam
fogo em pneus e protestam

SINOP

Fim do contrato e 
multa em empresa 
que construiria 
nova rodoviária

Inscrições seguem até amanhã 

Moradores fizeram barricadas bloqueando avenida 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Serviço Social da 
Indústria (Sesi) em Sinop 
está com 150 vagas abertas 
na modalidade Educação à 
Distância (EaD) para a Nova 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). O curso é gratuito, 
com prioridade para quem é 
da indústria, mas aberto para 
toda a comunidade. As ma-
trículas vão até sexta-feira (5) 
e as aulas têm início no dia 
12 de agosto.O curso é 80% 
à distância e 20% presencial 
e as matrículas podem ser 
feitas na unidade do Sesi. A 
idade mínima para realizar o 
curso é de 18 anos.

Os documentos neces-
sários para trabalhadores da 
indústria são: cópia legível 
do documento de RG e CPF; 
cópia legível do comprovan-
te de endereço dos últimos 

DA REPORTAGEM

Moradores do Bair-
ro Sete de Maio em Várzea 
Grande, região metropoli-
tana de Cuiabá, fecharam a 
principal via que dá acesso a 
vários bairros da área na noi-
te de terça-feira (2). De acor-
do com os moradores, eles 
estão sem água nas casas há 
mais de uma semana.

Eles fizeram barricadas 
bloqueando a avenida. A li-
nha de transporte que passa 
pela região teve que desviar o 
itinerário para deixar os pas-
sageiros no bairro. 

Em nota, a Secretaria de 
Comunicação Social e o De-
partamento de Água e Esgo-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana 
Martinelli extinguiu o con-
trato de concessão núme-
ro 063/2016 e estabeleceu 
multa de R$ 1,855 milhão ao 
Grupo JVF LTDA SPE, ven-
cedor do processo licitatório 
para construção da nova ro-
doviária de Sinop. O grupo 
também fica impedido de 
licitar e contratar com a Pre-
feitura de Sinop pelo perío-
do de cinco anos. As decisões 
constam em âmbito do Des-
pacho 008/2019. 

A empresa tem prazo 
de 10 dias para recorrer da 
decisão proferida, contados 
a partir da notificação. “As 
empresas são responsáveis 
sobre os compromissos que 
assumem com a Prefeitura 
Municipal e devem cumprir 
com o que está no contrato. 

Caso contrário, serão penali-
zadas conforme determina a 
lei [Lei 10.520 de 17 de julho 
de 2002 e a Lei 8.666 de 21 
de junho de 1993]”, diz Rosa-
na Martinelli.

De acordo com o proje-
to apresentado pela empresa 
à Prefeitura de Sinop, a nova 
rodoviária contaria com 25 
mil m² a serem construídos 
em área localizada no cruza-
mento das avenidas Jacaran-
dás com Palmeiras, compre-
endendo, além do terminal 
de embarque/desembarque, 
um complexo de loja situ-
ado em dois pavimentos. A 
previsão de construção para 
a rodoviária era de 12 me-
ses e para as demais áreas 
do complexo (shopping), 24 
meses. O contrato de con-
cessão foi assinado em 2016 
e a empresa teria que entre-
gar a rodoviária pronta em 
outubro de 2017.

seis meses e, na falta deste, 
autodeclaração de residên-
cia; carteira de trabalho (có-
pias das páginas da foto, qua-
lificação civil e contrato de 
trabalho); e histórico escolar 
original.

to – DAE/VG disseram que o 
bairro Sete de Maio e bairros 
vizinhos são abastecidos por 
poços artesianos, 24 horas 
todos os dias com bombea-
mento.

Disse também que ‘com 
a estiagem das chuvas, vis-
to que a mais de 40 dias não 
chove em Mato Grosso, a ca-
pacidade dos postos reduziu 
de forma drástica’.

Os órgãos se justificam 
na nota e afirmam que ‘com 
menos água e forte calor, as 
bombas elétricas passaram a 
ter maior oscilação de energia 
e o constante desligamento 
das mesmas, exigindo mano-
bras para religação e retirada 
de ar da tubulação’.

BARBÁRIE EM 
SORRISO...

Um homem foi preso na noite de 
terça-feira (2) suspeito de ter matado a tia 
dele em Sorriso, a 420 quilômetros de Cuia-
bá. De acordo com a polícia, ele arrancou o 
coração da mulher e entregou o órgão para 
a filha da vítima. Segundo a polícia, a ví-
tima foi identificada como Maria Zélia da 
Silva, de 55 anos. Ela foi morta a facadas 
dentro da própria casa, no bairro Vila Bela, 
pelo sobrinho Lumar Costa da Silva, de 28 
anos, que é usuário de drogas. O homem 
confessou o crime à família. Ele foi abor-
dado, bastante transtornado, quando anda-
va a pé pela cidade e foi preso pela Polícia 
Militar na Rua das Videiras.

BRIGADISTAS
 EM SINOP...
Brigadistas contratados pela prefeitura de Si-
nop para atuar com prevenção e combate às 
queimadas nas áreas urbana e rural (inseridas 
no perímetro da cidade), apoiando as ações do 
Corpo de Bombeiros, começam a trabalhar no 
dia 15 de julho. A equipe será composta por 
sete profissionais, dos quais um ficará lotado 
exclusivamente na Gleba Mercedes, em apoio 
à corporação militar naquela localidade. De 
acordo com a secretária municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ive-
te Mallmann, além do efetivo humano, a Briga-
da Mista Municipal contará ainda com suporte 
de um caminhão pipa neste período. A base ur-
bana será o Parque Florestal.

LAFIN EM 
BRASÍLIA...
O prefeito Ari Lafin está em Brasília onde 
busca recursos para investimentos nas 
áreas da educação, saúde e infraestrutura. 
Na manhã desta quarta-feira (3), a pauta 
na capital federal foi o Aeroporto Regional 
Adolino Bedin, que necessita passar por 
uma reforma na pista do terminal. Lafin 
solicitou a liberação de recursos para as 
adequações necessárias que possibilitem 
o retorno às operações de jatos no Aero-
porto de Sorriso e afirmou que um contra-
to está fechado com a Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) 
para que sejam feitos o estudo e o projeto 
de revitalização e pintura da pista.

DivulGAÇÃo

Já para a comunidade 
em geral, os documentos ne-
cessários são: cópia legível 
do documento de RG e CPF; 
cópia legível do comprovan-
te de endereço dos últimos 
seis meses e, na falta deste, 

autodeclaração de residên-
cia; e histórico escolar ori-
ginal. Caso os interessados 
precisem de mais informa-
ções, podem procurar a uni-
dade ou ligar nos telefones 
(66) 3531-3611.
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Peixes foram encontrados mortos no Rio Teles Pires

Morte de peixes foi causada pelo
baixo nível de oxigênio da água
DA REPORTAGEM

G1-MT

Um laudo da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema) apontou que a morte 
de peixes no Rio Teles Pires 
nos dias 13 e 14 de junho foi 
provocada pela falta de oxi-
gênio na água. Não foi iden-
tificado o fator principal da 
mortandade devido à ausên-
cia de peixes mortos para ser 
periciados no dia da vistoria.

A vistoria foi feita no dia 14, 
após denúncia de morado-
res que encontraram peixes 
mortos boiando em um lago 
formado pela construção da 
Usina Hidrelétrica. Antes da 
coleta das amostras da água 
foram recolhidos 710 kg de 
peixes mortos. Segundo os 
moradores, além dos peixes 
mortos estão surgindo bor-
bulhas na água, que seriam 
de peixes tentando acesso 
à superfície para respirar. A 
situação seria consequência 
do surgimento de resíduos 
na água e, por isso, causou a 
dificuldade de respiração dos 
peixes. No relatório, a Sema 
constatou que as borbulhas 
podem ter sido causadas 
por degradação de matéria 
orgânica no fundo do lago. 
Esse processo liberaria gases, 
como o gás sulfídrico e me-
tano. Portanto, esses gases 
elevaram-se até a superfície, 
provocando o surgimento 
das borbulhas. De acordo 
com o gerente da Secretaria, 
Gabriel Conter, não foi pos-
sível fazer análises nos peixes 
mortos devido o estado de 
decomposição e só foi possí-
vel constatar o baixo nível de 
oxigenação da água que não 
está nos parâmetros ideais.

Após o resultado da perí-
cia, a Sema notificou a Usina 
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Hidrelétrica a tomar precau-
ções para remediar a situ-
ação, como a instalação de 
mais 10 aeradores na região 
onde ocorreram as mortes. 
Esse equipamento ajudaria 
no controle do oxigênio da 
água.

PRIMEIRO CASO
O primeiro caso foi em fe-

vereiro, quando pescadores 
denunciaram o surgimento 
de peixes mortos na região de 
Itaúba. Naquela época, foram 
recolhidas 13 toneladas de 
peixes mortos no Rio Teles 
Pires.Na primeira aparição, 
o relatório da Sema apontou 
negligência por parte da Usi-
na Hidrelétrica pela mortan-
dade dos peixes. Na época, o 
governo afirmou que a morte 
foi causada pela alteração da 
turbidez da água, em função 
da transposição de sedimen-
tos da barragem.

A Sinop Energia, empresa 
responsável pela usina, re-
cebeu uma multa no valor 
de R$ 50 milhões por danos 
ambientais, que, segundo 
a Sema-MT, foi provocada 
pela abertura das compor-
tas que causou o lançamento 
de sedimentos nas águas do 
Rio Teles Pires e ocasionou 
a morte de toneladas de pei-
xes. De acordo com a Sema, a 
multa aplicada a usina ainda 
não foi paga porque a em-
presa pode recorrer da deci-
são judicial, pois o processo 
está em andamento. O órgão 
ambiental está aguardando 
o resultado de uma perícia 
judicial pedida pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) 
determinada pela Advocacia 
Geral da União (AGU) que irá 
apontar a dimensão total do 
impacto ambiental causado 
pela usina.


