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COMBUSTÍVEL

INDEPENDÊNCIA

Seleção
ainda vai
precisar
melhorar

A Copa América da seleção 
começou no frio do Morum-
bi. Nem tanto climático, 
mas da indiferença da torci-
da com o que acontecia no 
gramado. Tite navegou en-
tre os problemas e entregou 
o título, seu primeiro pelo 
time nacional, mas sabe, 
ou deveria saber, que a sua 
equipe precisa melhorar.
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A denúncia oferecida pelo Gaeco contra os alvos da ‘Operação Assepsia’, que prendeu policiais mili-
tares, agentes penitenciários e outros por facilitar a entrada de celulares na Penitenciária Central do 
Estado também expõe os detalhes da atuação do Comando Vermelho em Mato Grosso.             Página -8

COMODORO

AsseMbleiA

Dois presos
com 470
pedras de
diamante

Presidente
dispara 
contra
os faltosos

Dois homens foram flagra-
dos com 470 pedras de diaman-
te, extraídas supostamente de 
uma terra indígena, e foram pre-
sos em Comodoro. Segundo a 
Polícia Civil, a apreensão ocorreu 
após uma denúncia anônima de 
que dois homens estariam com 
as pedras preciosas dentro de 
um carro indo para Cuiabá.
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O presidente da As-
sembleia, Eduardo Botelho, 
demonstrou muita irritação 
com as constantes faltas de 
seus colegas parlamentares. O 
democrata disse que muitos se 
habituaram a registrar presença 
em plenário e se ausentar das 
sessões o que, para ele, é algo 
“vergonhoso”.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

CV tem SeiS mil membroS

imposto cobrado sobre etanol
no estado é o menor do país

A alíquota cobrada para a comercialização de etanol combustível dentro de Mato Gros-
so atualmente é a menor do País, no comparativo com os demais estados. Atualmente, 
a tarifa do ICMS que incide sobre o produto é de 10%, três vezes menos que o maior 
cobrador, Rio Grande do Sul, cuja alíquota é de 30%.                                           Página -7



Quando a gente pensa em desenvol-
vimento sustentável, achamos que é 
uma questão muito macro, algo into-
cávelE a saúde das vistas?
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agressivas, com maior controle de ima-
gem e, claro, muito mais tecnológicas. 
Toda essa evolução faz com que tenha-
mos muito mais conforto visual duran-
te nossas jornadas na frente do compu-
tador, da TV e, claro, do celular.

Além de toda essa mudança nos 
dispositivos houve 
uma mudança cultu-
ral também. Hoje é ex-
tremamente comum a 
exposição exagerada à 
tecnologia e outros efei-
tos colaterais, talvez até 
mais nocivos, como o 
isolamento social, não 
são levados a sério.

Seja como for, cuide 
da sua saúde como um todo. Exageros 
não são bem vindos, e você deve pensar 
nos efeitos para sua postura, suas vis-
tas, seu convívio em família e socieda-
de e muito mais.

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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Jair Bolsonaro (PSL) deu na sexta-feira (5) sua de-
claração mais reveladora a respeito dos questionamen-
tos à conduta pregressa do hoje ministro Sergio Moro, 
da Justiça. “O povo vai dizer se estamos certos ou não”, 
disse o presidente. A frase escancara uma estratégia do 
Palácio do Planalto e do titular da Justiça —tanto quanto 
possível, tratar apenas na esfera política da divulgação 
de conversas que revelam uma proximidade indevida 
entre Moro, quando juiz da Lava Jato, e procuradores 
da operação.

Aposta-se, claro, no respaldo da opinião pública 
ao ministro, capaz de mobilizar manifestações de apoio 
como as que tomaram ruas do país no domingo de 30 
de junho.

“Eu vejo, eu ouço”, gabou-se o ex-magistrado dian-
te dos atos, nos quais se ouviram ataques ao Congresso e 
ao Supremo Tribunal.

Um par de dias depois, ele ainda mostraria disposi-
ção para o enfrentamento ao falar por mais de sete ho-
ras na Câmara dos Deputados, sob ataque dos oposicio-
nistas que querem a revisão da sentença que condenou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Joga-se com o inegável —e merecido— prestígio da 
Lava Jato na sociedade. Não poucos terão visto os parla-
mentares inquisidores como meros defensores da cor-
rupção própria ou de aliados. Entretanto a percepção do 
eleitorado a respeito do tema se mostra mais sofisticada, 
conforme indica a pesquisa Datafolha publicada neste 
domingo (7).

Para 58% dos brasileiros, as trocas de mensagens 
reveladas pelo site The Intercept Brasil, depois analisa-
das também por esta Folha e pela revista Veja, mostram 
atuação inadequada de Moro. São 31% os que aprovam 
os procedimentos. As proporções se repetem entre os 
que defendem a revisão de decisões judiciais, em caso 
de irregularidades, e os que entendem serem mais im-
portantes os resultados do combate à corrupção.

Em nada mudou, porém, a divisão em torno da 
condenação de Lula, justa para 54% e injusta para 42% 
—este percentual oscilando na margem de erro ante os 
40% de sondagem de abril de 2018.

Os clamores populares talvez sejam decisivos na 
permanência ou não de Moro no Executivo. Não podem 
sê-lo, certamente, na delicada análise jurídica que o caso 
impõe.

Novos diálogos revelados reforçam a impressão 
de cumplicidade entre o ex-juiz e os acusadores, mas 
ao Supremo restará traçar a linha entre o aceitável e o 
suficiente para anular um julgamento. Isso, óbvio, se os 
vazamentos forem admitidos como evidências.

Ao ministro cabe apresentar esclarecimentos obje-
tivos sobre seus atos, anteriores e atuais. A popularidade, 
como todo político deveria aprender, é um ativo volátil.

Editorial

Não é o povo

Ranking dos Políticos - Facebook

mos em fazer algo na comunidade não 
é só uma questão de trabalho voluntário 
ou iniciativas sociais. Mas sim peque-

nas ações, por exemplo: Quanto eu gero 
de lixo em minha casa, onde esse lixo vai 
parar? Como contribuo para solucionar os 
problemas da minha comunidade? Como 
posso ser mais participativa nos lugares 
em que estou inserido?

Empresas também podem contribuir 
com a implantação dos ODS nas suas es-
tratégias de negócios, aliando rentabili-
dade e geração de impactos positivos na 
gestão ambiental, social e econômica. Um 
exemplo são as empresas que atuam junto 
a seus fornecedores exigindo práticas sus-
tentáveis também.

Já os países podem se comprometer 
com os ODS com ações que impactam dire-
tamente suas políticas públicas e legisla-
ção, que vão desde o combate à corrupção, 
passando pela erradicação da fome e da 
pobreza até investimento em fontes reno-
váveis de energia e ações de preservação 
do meio ambiente.

Na Fundação André e Lucia Maggi 
(FALM) e na AMAGGI, os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável permearam 
nosso planejamento estratégico, ações e 
projetos desenvolvidos. Também enga-
jamos os nossos colaboradores e nossos 
parceiros a olhar como podem contribuir 
para esta agenda, de maneira simples, mas 
efetiva.

Convido você a conhecer um pouco 
mais sobre os ODS (https://nacoesunidas.
org/pos2015/agenda2030/) e a se engajar 
na vida em coletivo do planeta. Escolha 
aqueles temas que mais fazem sentido 
para você e venha somar com a gente.

JULIANA DE LAVOR LOPES É DIRETO-
RA DE SUSTENTABILIDADE, COMUNICA-
ÇÃO E COMPLIANCE DA AMAGGI

Qual o seu papel no desenvolvimento

MODELO LAVA JATO
A Polícia Civil pretende criar uma dele-

gacia de combate à corrupção em Mato Gros-
so. A informação é do diretor-geral da corpo-
ração, delegado Mário Dermeval de Resende. 
A ideia atende ao Ministério da Justiça, sob 
comando do ex-juiz Sérgio Moro, que condi-
cionou a destinação de recursos para Segu-
rança aos estados à criação destas unida-
des. Segundo Resende, a ideia do Ministério 
é criar delegacias que trabalhem aos moldes 
da Operação Lava Jato, na qual atuou Moro.

“VÁ SER JUIZ”
A coluna Radar da Revista Veja publi-

cou, nO presidente da Assembleia, Eduardo 
Botelho, demonstrou muita irritação com as 
constantes faltas de seus colegas parlamen-
tares. O democrata disse que muitos se ha-
bituaram a registrar presença em plenário 
e se ausentar das sessões o que, para ele, é 
algo “vergonhoso”. “Com todo o respeito, acho 
que deputado que faz isso tem que arrumar 
outra função. Não ser deputado. Tem que se 
candidatar a outro cargo: Ministério Público, 
juiz, sei lá o quê. Porque ele não gosta de ple-
nário. Se não gosta, não pode ser deputado”, 
disparou.

VLT: PEPINO
O presidente do Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-
-MT), João Pedro Valente, revelou que mais 
de 130 autos de infração foram emitidos por 
fiscais durante a execução da obra do Veícu-
lo Leve sobre Trilhos, que está parada desde 
dezembro de 2014. O modal, que começou a 
ser executado na Grande Cuiabá no segundo 
semestre de 2012 e já consumiu mais de R$ 1 
bilhão dos cofres públicos, deve ter seu futuro 
anunciado pelo Governo do Estado em breve.

Os cientistas concordam que, embora a imagem seja surpreendente, não 
é inesperada. Nela aparecem vários cães puxando um trenó no fiorde de In-
glefield Bredning, no noroeste da Groenlândia, e se vê como os animais estão 
caminhando sobre o gelo derretido. Embora o verão já esteja muito próximo, 
nesta região da Terra as temperaturas máximas em junho costumam ser de 
3,2 graus Celsius.

Respeite os limites do seu corpo e os sinais de que 
algo pode estar errado com sua saúde. Evite excessos 
e sempre que perceber que algo está errado diminua o 
ritmo e, se for o caso, procure ajuda profissional. Nada 
vale mais que nosso bem estar.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

JULIANA DE LAVOR 
LOPES

Você já ouviu a frase “pensar global-
mente e agir localmente?” Já parou para 
pensar o que ela representa? Em 2015, a 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
fez um chamado universal com olhar até 
2030, para pensarmos de forma coletiva 
e participativa, qual o legado queremos 
deixar para a vida do planeta. Neste mo-
vimento, foram lançados os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, os ODS.

Se você nunca ouviu falar deles, te con-
vido a conhecer mais. São 17 objetivos que 
contém 169 metas, guiados por cinco ele-
mentos: pessoas, prosperidade, paz, pla-
neta e parcerias.

Alcançar os ODS requer o engajamento 
de todos: governos, setor privado, socieda-
de civil e cidadãos comuns para garantir-
mos que deixaremos um planeta melhor 
para as futuras gerações. Ou seja, não se 
limita a uma atuação somente dos países 
ou das empresas e organizações sociais. 
Ele nos convida, como cidadãos que habi-
tam o Planeta Terra, a contribuir coletiva-
mente, com pequenas ações no nosso dia 
a dia.

Mas eu, como pessoa física, posso con-
tribuir? Aí é que entra a frase “pensar glo-
balmente, agir localmente” do sociólogo 
alemão Ulrich Beck. Essa frase pode ser 
pensada em diversos contextos, mas o 
significado é sempre o mesmo: cada um 
precisa fazer sua parte. Temos que ter em 
mente que o planeta é um só. E quando 
a gente tem consciência disso, qualquer 
ação que a gente faça, reverbera em todo 
o planeta.

Quando a gente pensa em desenvolvi-
mento sustentável, achamos que é uma 
questão muito macro, algo intocável. Mas 
na verdade, isso está presente em muitas 
ações do nosso cotidiano. E quando fala-
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“ele ainda mostraria disposição 
para o enfrentamento ao falar por 
mais de sete horas na Câmara dos 
Deputados

“
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Tempos atrás falava-se sobre pos-
síveis danos às vistas de quem ficava 
muito tempo em frente ao computador 
e à TV. Em uma época onde o comércio 
de bugigangas era extremamente pro-
missor, óculos dos mais variados tipos e 
modelos, telas de sobreposição e muitos 
outros dispositivos 
enchiam o comércio e 
esvaziavam os bolsos 
dos usuários que bus-
cavam formas de estar 
mais tempo em frente 
aos dispositivos ele-
trônicos com menos 
prejuízos físicos.

Hoje em dia não 
vemos nada disso, as 
pessoas utilizam seus dispositivos por 
horas a fio e nada (ou praticamente nada) 
se fala sobre saúde dos olhos. Qual o mo-
tivo de tal mudança?

É evidente que as telas evoluíram 
muito nesse meio tempo. Os primeiros 
monitores eram de fósforo verde, as pri-
meiras TVs, valvuladas, passavam longe 
de apresentar boas condições de ajustes. 
Mesmo com a evolução os dispositivos 
CRT, aqueles com tubo de imagem, acaba-
vam causando um cansaço visual maior. 
Danos físicos às vistas já soa como um 
pouco de exagero.

As telas mais modernas são menos 



DIVULGAÇÃO

VETO DOS TRIBUTOS...
A maioria dos deputados está numa 

saia-justa em relação à proposta do gover-
no de reinstituição dos incentivos fiscais. 
Enfrenta pressão do Palácio Paiaguás para 
votar sim e, ao mesmo tempo, tem recebi-
do cobranças do agronegócio para rejeitar 
a mensagem do Executivo. Num primeiro 
momento, quando as mudanças não esta-
vam bem esclarecidas, quase todos disse-
ram que iriam votar contra. Mas, depois de 
um almoço destes com o governador Mau-
ro, mudaram de opinião. O certo é que ape-
nas quatro dos 24 pretendem se manifestar 
contra a minireforma, sendo eles Xuxu Dal 
Molin, Ulysses Moraes, Wilson Santos e Lú-
dio Cabral. Como o Executivo precisa de no 
mínimo 13 votos, já se considera vitorioso.

BOTELHO BEDEL...
O presidente da Assembleia Legis-

lativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), 
anunciou que deverá começar a cortar o 
salário e a publicar a lista dos parlamen-
tares faltosos. Isso porque, ao longo das 
últimas sessões, o parlamentar tem en-
contrado dificuldade para obter número 
mínimo de deputados em plenário para 
realizar a votação de projetos. “O horário 
que os deputados têm que estar lá [em 
plenário] é na hora da votação, a ordem 
do dia. Combinei que 30 minutos antes 
vamos ligar nos gabinetes dizendo que a 
ordem do dia vai começar. Em 15 minu-
tos, iremos ligar de novo. Se ele não vir, 
vamos descontar salário e fazer uma lis-
ta e publicar toda semana”, disse.

SUPLENTE 
NO GABINETE...
Levantamento da revista Veja aponta 

que 11 senadores empregam em seus gabi-
netes suplentes que participaram em suas 
chapas nas eleições de 2018, que foram seus 
apoiadores e hoje estão na sua relação de ser-
vidores.  Conforme a publicação, nessa práti-
ca, tem político de primeiro mandato. É o caso 
da senadora bolsonarista Selma Arruda, que 
emprega Clérie Fabiana Mendes, sua segunda 
suplente. Ela recebe um salário de R$ 22,9 mil.  
Para Veja, esse tipo de contratação é discutí-
vel. Em resposta, a senadora disse que Clérie é 
de sua “inteira confiança”, com quem trabalha 
há mais de 19 anos, e “vem desempenhando 
regularmente as suas atividades em Brasília”.
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Carvalho disse que uma equipe técnica está avaliando 

Governo deve prorrogar estado 
de calamidade financeira
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carva-
lho, informou na manhã de 
ontem (8), que o decreto de 
calamidade financeira assi-
nado pelo governador Mauro 
Mendes nos primeiros dias 
de seu mandato, deve ser 
prorrogado. 

Uma equipe técnica 
do governo está avaliando o 
caso para uma definição. A 
informação foi dada por Car-
valho, durante entrevista ao 
Bom Dia MT, da TV Centro 
América, dentro do quadro 
Papo das Seis.

“Realmente o estado 
continua com uma situação 
financeira extremamente de-
licada. Ainda estamos com 
salários escalonados e isso 
tem dificultado muito”, co-
mentou o secretário.

Na visão do secretário, 

nesses pouco mais de seis 
meses, avanços foram con-
quistados, mas que ainda 
existem dívidas, o que justi-
ficaria a extensão do decreto.

“Recuperamos os pa-
gamentos de alguns forne-
cedores, mas ainda existem 
restos atrasados. Estamos 
trabalhando diariamente 
para que essa situação se re-
solva o mais rápido possível”, 
completou.

Na época do decreto, o 
Governo classificou a medi-
da como necessária, pois as 
dívidas deixadas pelas ad-
ministrações passadas eram 
estimadas em R$ 4 bilhões 
e já havia deixado, no caso 
da gestão Taques, para 2019, 
despesas acima da arrecada-
ção.

Depois da avaliação 
dos técnicos do Governo, 
de acordo com o secretário 
Mauro Carvalho, a prorro-
gação do decreto deve ser 

SITUAÇÃO DELICADA | A informação foi dada nesta segunda-feira pelo secretário-geral da Casa Civil, 
Mauro Carvalhocial 

Foto: tVCA/RepRodução

Foto: CâmARA dos deputAdos

Foto: tV GLoBo/RepRodução

É INCOMPETÊNCIA QUE FALA?

Por falta de projetos, 
Leverger perde R$ 5 
milhões para obras
DA REPORTAGEM

O município de Santo 
Antônio de Leveger perdeu 
um convênio de R$ 5 mi-
lhões com o Fundo Nacio-
nal de Saúde (Funasa) para 
a construção de adutoras 
que levariam água tratada 
da ETA central diretamente 
para as residências da Cohab 
Marechal Rondon e também 
para a comunidade de Vargi-
nha.

O convênio foi cance-
lado por falta de projetos 
básicos e medidas efetivas 
do prefeito, Valdir Pereira 
de Castro Filho (PSD). Os 
recursos foram destinados 
ainda em 2018 via emenda 
parlamentar do então depu-
tado federal, e hoje suplen-
te de senador, Fábio Garcia 
(DEM).

Existia também a pre-
visão de que outras duas 
outras sub-adutoras fossem 
construídas para levar água 
ao residencial Altos do Le-
verger I e II, Jardim Santo 

Antônio, Jardim Aeroporto e 
Peixinho. 

Mas a prefeitura de Le-
verger não elaborou sequer 
o projeto de abastecimento 
de água que beneficiaria sete 
mil moradores. Por conta 
disso, o presidente da Funa-
sa, Ronaldo Nogueira, atra-
vés da portaria nº 4749/2019, 
cancelou o convênio com a 
prefeitura.

“Determinar o cance-
lamento de empenhos ins-
critos em restos a pagar e o 
consequente cancelamento 
dos respectivos instrumen-
tos de transparência de re-
cursos que se enquadrem nas 
situações a seguir descritas: I 
– celebrados nos exercícios 
de 2017 e 2018, oriundos de 
emenda coletiva, com empe-
nho parcial, sem desembol-
so por parte do concedente, 
sem execução física iniciada 
e sem disponibilidade orça-
mentária suficiente para ga-
rantir a execução dos objetos 
pactuados”, consta em trecho 
do documento. 

Foto: AssessoRiA

Leveger perdeu convênio com a Funasa 

Aécio é réu por corrupção e obstrução da Justiça

Caso dos laranjas foi denunciado pelo JN 

LIMPANDO A CASA

PSDB quer expulsar Aécio 
e Beto Richa do partido

LARANJAL MATA-GROSSENSE

Diretório do PSL em MT será 
investigado pelo MP Eleitoral

DA REPORTAGEM

A cúpula do PSDB quer 
que o deputado federal Aécio 
Neves (MG) e outros tucanos 
na mira da Polícia Federal 
(PF) se licenciem do partido 
até agosto. O partido discute 
até a expulsão de Aécio, mas 
segundo apurou a jornalis-
ta Andréia Sadi da Globo, o 
comando do partido tem a 
expectativa de que o deputa-
do se antecipe e se afaste do 
partido para que a medida 
mais “traumática” – a expul-
são – não seja necessária.

O PSDB, agora sob o 
comando do ex-deputado 
federal e ex-ministro Bruno 
Araújo (PE), tem articulado 
para “repaginar” a imagem 
da sigla, que tem entre seus 
caciques o governador de 
São Paulo, João Doria.

DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
Eleitoral em Mato Gros-
so instaurou procedimento 
com o objetivo de investi-
gar os fatos que envolvem as 
contas e/ou funcionamento 
do diretório estadual do Par-
tido Social Liberal (PSL).

A instauração se deu 
tendo em vista o teor da re-
portagem veiculada no Jor-
nal Nacional na data de 26 
de junho de 2019, sobre o 
suposto uso de doadores “la-
ranjas” em favor de candida-
tos do PSL em Mato Grosso.

O procurador Regional 
Eleitoral, Pedro Melo Pou-
chain, além de determinar 
a instauração do procedi-
mento, também expediu 
ofício ao promotor Eleito-
ral de Juína (MT) para que 
seja avaliada a abertura de 
investigação de crime elei-

Doria nega publica-
mente, mas já pavimenta 
candidatura à sucessão pre-
sidencial em 2022. Por isso, 
seu grupo trabalha para afas-
tar políticos investigados do 
partido, numa tentativa de 
“blindar” a sigla. A movi-
mentação para expulsar Aé-
cio, revelada pelo colunista 
Lauro Jardim, de O Globo, 
inclui também outros inves-
tigados, como Beto Richa, 
ex-governador do Paraná.

Na semana passada, 
Aécio Neves virou réu na 
Justiça Federal de São Paulo 
por corrupção e obstrução 
à Justiça, acusado de tentar 
atrapalhar o andamento da 
Operação Lava Jato. O em-
presário Joesley Batista afir-
ma ter pago propina de R$ 
2 milhões ao deputado e sua 
irmã em 2017.

toral, relativamente aos fa-
tos veiculados na imprensa 
nacional e regional. O pro-
cedimento investigatório 
ficará sob a tutela do Ofício 
de Fiscalização Partidária 
da Procuradoria Regional 
Eleitoral em Mato Grosso. 
O caso envolve o suplen-
te de deputado estadual de 
Mato Grosso, Doutor Emílio 
Populo da Viação Juína, que 
obteve 6.364 votos. Em sua 
prestação de contas, cons-
ta que Waldeeny de Moura 
Pereira doou dinheiro para 
a campanha. O candidato 
apresentou à Justiça Eleito-
ral duas notas fiscais de R$ 1 
mil e R$ 1.050 mil totalizan-
do R$ 2.050 mil. Entretanto, 
Waldeeny nega ter doado 
dinheiro. Alega que apenas 
distribuiu panfletos e diz 
que está pronto para falar a 
verdade caso seja intimado 
pela Justiça Eleitoral.

anunciada ainda esta semana.
Decretado em 17 de ja-

neiro, o estado de calamida-
de financeira apontado pelo 
novo governo justificou a 
medida com algumas situ-
ações encontradas, como a 
arrecadação insuficiente para 
arcar com as despesas; o en-
dividamento causado por 
sediar a Copa do Mundo de 
2014; o crescimento de 695% 
em despesas de pessoal entre 
os anos de 2003 e 2017; a de-
soneração tributária adotada 
nos últimos anos, o “altíssi-
mo grau de inadimplência 
em Mato Grosso; e por fim, 
o não repasse por parte da 
União do FEX referente ao 
ano de 2018. 

Segundo o governo, a 
intenção é equilibrar as con-
tas do estado, que deve aos 
fornecedores, prestadores de 
serviços, o que afeta, princi-
palmente as áreas de segu-
rança. 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 09 de julho de 2019 04 | VARIEDADES | www.diariodoestadomt.com.br

José de Abreu cita morte de filha de Gloria 
Perez para atacar visão política da escritora

TV  e Entretenimento

José de Abreu usou as 
redes sociais para atacar a 
visão política de Gloria Pe-
rez. No Twitter, o ator citou 
o assassino condenado pela 
morte de Daniella, filha da 
escritora, Guilherme de Pá-
dua. “O Brasil está tão doido 
que vemos Guilherme de Pá-
dua e Gloria Perez apoiando o 
mesmo espectro político! Que 
tempos!”, publicou José, sem 
citar qualquer nome político.

O ator, que chegou a se 
autoproclamar presidente de 
República, é conhecido fazer 
oposição ao governo atual.

A mensagem repercutiu e 
chegou até Gloria, que dispa-
rou, em resposta: “Você é mui-
to canalha! Não vou revidar 
lembrando sua tragédia pes-
soal. É block e mais nada!”. 
Criticado por boa parte dos 
internautas, que apontaram a 
falta de empatia do ator, José 
pediu desculpas à escritora e 
afirmou que não teve a inten-
ção de magoá-la. “Gloria, eu 
fiz apenas uma constatação, 
não tive intenção de mago-
ar você, jamais faria isso. Se 
você sentiu assim, desculpe.” 

Em dezembro deste ano, o 
assassinato de Daniella Pe-
rez completa 27 anos. O caso 
ainda é considerado um dos 
mais chocantes da história 
do país.

Juju Salimeni é 
vista aos beijos com 
ex-namorado de amiga

Juju Salimeni parece já ter feito a fila an-
dar. Após romper com Felipe Franco, a loira 
foi vista aos beijos com outro homem em um 
bar de São Paulo, no último domingo (7). Se-
gundo Leo Dias, se trata de Guilherme Fer-
nandes. O bonitão também já namorou com a 
ex-Panicat Babi Rossi.

Para quem não sabe, Salimeni deu fim ao 
casamento com Felipe Franco no mês passa-
do. Ela revelou que sofre de depressão e a do-
ença acabou desgastando o relacionamento 
com o antigo marido.

Recentemente, o fisiculturista falou publi-
camente a respeito do assunto. Durante uma 
conversa com a imprensa, ele diminuiu a si-
tuação psicológica de Juju.
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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 072/2019

Vagas de Emprego
1-Serralheiro, com experiência compro-
vada;
2-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
3-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
4-Vendedor, com experiência, conhecimen-
to pacote Offi ce e conhecimento na linha 
automotiva pesada;
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
7-Pessoa com Defi ciência;
8-Técnico em Enfermagem;
9-Vendas, com experiência;
10-Representante Comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
11-Vendedor Interno, para linha automotiva, 
com experiência;
12-Operador (a) de Caixa, com experiência;
13-Vendedora para Boutique, com experi-
ência e referência;

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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 

AVISO DE RESULTADO 
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Tomada de Preço nº 005/2019, 
realizada no dia 27/06/2019, às 08:00 horas, na sua Sede Administrativa, licitação 
destinada a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, meio fio, 
sarjeta e ciclovia na avenida JK rua Goiás e transversais, homologada e adjudicada em 
08/07/2019, sagrou-se vencedora do certame a empresa BR PAVING CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. Nova Ubiratã - MT, 08 de julho de 2019.  

Mauro Odinei Soliani 
Secretário de Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA CONCORRENCIA 002/2019 

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6412-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedor ADALBERTO MACIEL, no item 01, no valor total de R$ 41.510,00 
(Quarenta e um mil, quinhentos e dez reais). Juina-MT, 08 de julho de 2019. 

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

  
 
  
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
CONTRATO Nº 020/2019 – DATA: 08/07/19 – OBJETO: EXECUÇÃO DE CAPA 
ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA E CICLOVIA NA AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHECK, RUA GOIÁS E TRANSVERSAIS – CONTRATADO: BR 
PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 15.264.721/0001-86 – VALOR 
DO CONTRATO: R$ 762.133,13 - VIGÊNCIA: 08/07/2020 – ORIGEM: TOMADA DE 
PREÇO 005/2019. 

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

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU nos dia 05 DE JULHO DE 
2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - 
MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2019, com objeto de “REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA 
NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE 
AZEVEDO MT”, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das atividades do Hospital Regional de 
Peixoto de Azevedo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios que 
compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-se em 05 de julho de 2019, as 08:00 
horas, onde consagraram-se vencedoras do certame as seguintes licitantes: As empresas 
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 
n° 26.457.348/0001-04, sagrou se vencedora dos itens no valor global de R$ 25.170,40 
(Vinte e Cinco Mil, Cento Setenta Reais e Quarenta Centavos); J D DE ANDRADE 
DROGARIA - EPP, inscrita no CNPJ n° 18.175.769/0001-06, sagrou se vencedora dos 
itens no valor global de R$ 195.064,50 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Sessenta e Quatro 
Reais e Cinqüenta Centavos); MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 28.418.133/0001-00, sagrou se 
vencedora dos itens no valor Global de R$ 10.439,50 (Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e 
Nove Reais e Cinqüenta  Centavos); RINALDI & COGO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 
07.269.677/0001-79, sagrou se vencedora dos itens no valor global de R$ 114.625,00 
(Cento e Quatorze Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais); e  VALE DO TAPAJÓS 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 
36.960.961/0001-95, sagrou se vencedora dos itens no valor global de R$ 1.995,00 (Hum 
Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais); e os itens 823 e 196 foram declarados como 
Desertos e os itens 840, 842, 905, 1376, 2347, 2371, 2377, 3780, 3791 e 3910 foram 
declarados como Fracassados as propostas apresentadas estavam com os valores muito 
superiores ao nosso balizamento. Totalizando o Certame no valor Global de R$ 
347.294,40 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais e 
Quarenta Centavos).  Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–
feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489 e no e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com.  

Peixoto de Azevedo MT, 05 de julho de 2019. 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019

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 consagraram-se vencedoras do Pregão 
Presencial n.º 030/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as 
diversas secretarias do Município de Ipiranga do Norte”. As seguintes 
Empresas: 1) GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 24.321.932/0001-02, 
localizada na Avenida Júlio Domingos de Campos, n.° 6591 - A, Bairro 
Santa Isabel, na Cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78.150-538, 
vencedora dos itens n.° 28 e 51 dos lotes n.° 001 e 002, com valor total 
de R$ 87.822,00 (Oitenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais); 
2) OLMIR IORIS & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
70.429.956/0001-99, localizada na Avenida Mato Grosso, n.° 92 N, 
Centro, na Cidade de Juína – MT, CEP: 78.320-000, vencedora dos 
itens n.° 4, 5, 6, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 47, 50, 53, 56, 
59, 61, 62, 67, 73, 77, 82, 84, 85, 87 dos lotes n.° 001 e 002, com valor 
total de R$ 167.417,70 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e 
Dezessete Reais e Setenta Centavos); 3) POTÊNCIA COM. PROD. 
INF. EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 17.874.189/0001-
44, localizada na Avenida Dometildes Rocha Lima, n.° 03, Quadra 04, 
Bairro Jardim Mossoró, na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.090-852, 
vencedora dos itens n.° 1, 8, 22, 55, 57, 63, 65, 79, 80 e 88 dos lotes n.° 
001 e 002, com valor total de R$ 104.083,90 (Cento e Quatro Mil, 
Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos); 4) LF COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA – 
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 22.328.534/0001-84, 
localizada na Rua Duzentos, n.° 94, Bairro Jardim Imperial, na Cidade 
de Cuiabá – MT, CEP: 78.075-648, vencedora dos itens 3, 10, 11, 12, 
15, 16, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 52, 58, 59, 64, 72, 76, 78, 86, 
91 e 92 dos lotes n.° 001 e 002, com valor total de R$ 121.880,00 
(Cento e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Oitenta Reais). 5) STILUS MÁQ. 
E EQUIP. PARA ESCR. LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob 
n.° 05.870.717/0001-08, localizada na Rua Joaquim Murtinho, n.° 
1.140, Centro Sul, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.020-290, 
vencedora dos itens 2, 17, 29, 54, 68, 74, 75, 81, 83 e 89 dos lotes n.° 
001 e 002, com valor total de R$ 107.319,00 (Cento e Sete Mil, 
Trezentos e Dezenove Reais); 6) SUPER ÚTIL COMERCIAL LTDA – 
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 15.392.562/0001-03, 
localizada na Avenida Natalino João Brescansin, n.° 1014, Sala 3, 
Centro, na cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, vencedora dos 
itens 18, 19, 32, 37, 41, 48, 49, 69, 70 e 71 dos lotes n.° 001 e 002, com 
valor total de R$ 69.936,70 (Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta 
e Seis Reais e Setenta Centavos); 7) AUDISERVICE ASSITÊNCIA DE 
APARELHOS AUDITIVOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob 
n.° 00.497.262/0001-03, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, n.° 
1575, Sala 201, Bairro Floresta, na Cidade de Porto Alegre – RS, CEP: 
90.560-004, vencedora do item n.° 7 dos lotes n.° 001 e 002, com valor 
total de R$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais). Os itens 
43, 44, 45, 46, 60, 66 e 90 restaram-se frustrados.
Ipiranga do Norte – MT, 08 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

 
 

09,10/07/2019. 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000823-51.2017.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/12/2017 
Valor da causa: R$ 52.499,28 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERIDO)  
RONI FRUETT (REQUERIDO) 
ROSECLER BAASCH (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
 

Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
NELSON PEDROSO JUNIOR (ADVOGADO) 
LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO) 
 
 

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

 
PROCESSO 1000823-51.2017.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, RONI FRUETT, 
ROSECLER BAASCH 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: LEDOCIR ANHOLETO 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do Lote 21-A, do Loteamento Ki-Sorte, com área de 34.539,00m², objeto da matrícula n. 
54.086, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de 
que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 52.499,28. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos 
termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que 
tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para 
OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU 
CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que 
este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 
78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a 
sexta-feira, das 09:00 às 18:00  
horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 
Sinop, datado eletronicamente. 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

 
 Num. 41048990 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 20/03/2019 
12:42:35http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento
/listView.seam?x=19031819310232100000040745533  
Número do documento: 19031819310232100000040745533 

09,10/07/2019

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
NOTIFICADO: TIAGO GONÇALVES PINHEIRO– CPF: 040.724.141-82 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 09/01/2012, e; firmado 
Aditivo Contratual em 23/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
11 da QUADRA 06 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/11/2018, 15/02/2019 e 15/03/2019. 
Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em 
atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  
ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. 
postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos 
e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, 
pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação 
contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa 
Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão 
tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários 
advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, 
bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 
(Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 01 DE 
ABRIL DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

09,10,11/07/2019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: LILIAN ALVES TELES – CPF: 045.410.911-35 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 31/12/2013, e; firmado 
Aditivo Contratual em 17/05/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 10 
da QUADRA 15 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-
se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações 
vencidas referentes aos vencimentos 10/02/2019, 10/03/2019 e 10/04/2019.Assim sendo, 
fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, 
para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 
3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 
JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para 
solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se 
Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com 
parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará 
a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas 
e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia 
para notificar. SINOP/MT, 03 de Maio de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

09,10,11/07/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: ”aquisição de material para pintura e sinalização das vias 
públicas municipais, para atender o Departamento de Trânsito”, Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 25 de Julho de 2019 -
HORÁRIO: 14:00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site 
d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone 
** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 08 de julho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 025/2019

Objeto: contratação de empresa para construção de fechamento 

frontal e rampa de acesso no CMEBI - Carlos Drummond de Andrade, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 

memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 26 

de julho de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 

E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 

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

mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum - MT, 08 de julho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

Presidente da CPL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE IPIRANGA DO NORTE - SAAE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019
A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte do 
Estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira, no uso de suas 
atribuições, torna público que não houve vencedor do Pregão 
Presencial n.º 002/2019, para “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de empresa especializada (laboratório) para a 
execução de serviços de analises físico-químicas, microbiológicas e 
agrotóxicas em amostras de água”, pois nenhuma empresa 
compareceu a abertura do Certame e nem enviou seu envelope de 
Proposta de Preços, ocasionando uma Licitação DESERTA, o Pregão 
deverá ser repetido com uma nova data para sua abertura.
Ipiranga do Norte – MT, 08 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO PARA 

TRATAMENTO CLÍNICO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DO 

MENOR “D.M.S.”, PARA MANUTENÇÃO DE DETERMINAÇÃO 

JUDIC IAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº  0000477 -

56.2019.8.11.0040. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação 

de Casa de Recuperação para tratamento clínico de desintoxicação 

química de menor, tendo em vista, a necessidade de promover 

tratamento clínico adequado, conforme determinação judicial nos 

autos do processo nº 0000477-56.2019.8.11.0040. FUNDAMENTO 

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

CONTRATADO: JANIO RIBEIRO DA SILVA (GRUPO VIDA CLÍNICA 

DE REABILITAÇÃO), CNPJ Nº 25.163.273/0001-88. VALOR 

GLOBAL: R$ 14.175,00 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais). 

VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal
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Everton.
Houve problemas para 

furar a defesa boliviana no 
primeiro tempo, e o jogo 
contra a Venezuela terminou 
0 a 0. Contra o Paraguai, os 
pênaltis foram necessários. 
O drible ajudou a abrir o ca-
minho diante de Argentina e 
Peru, mas em ambos os jogos 
houve momentos de apuros. 

Jogadores com a taça: falta muito para o Brasil realcançar o mundo 

Atacante foi artilheiro com 3 gols, ao lado de Guerrero 

Tite navegou entre as dificuldades,
mas seleção ainda precisa melhorar
DA REPORTAGEM

A Copa América da se-
leção brasileira começou no 
frio do Morumbi. Nem tan-
to climático, mas da indife-
rença da torcida com o que 
acontecia no gramado. Foi o 
início de um torneio compli-
cado para Tite, pressionado 
e questionado, com dificul-
dades que começaram ainda 
na preparação. Precisou en-
contrar um time ideal sem 
seu principal jogador e, no 
fim das contas, embora não 
tenha conseguido fazer o 
Brasil desempenhar um fu-
tebol brilhante, navegou en-
tre os problemas e entregou 
a Copa América, seu primei-
ro título pelo time nacional, 
mas sabe, ou deveria saber, 
que a sua equipe precisa me-
lhorar.

O primeiro desafio de 
Tite foi lidar com Neymar. 
Depois de tudo que aconte-
ceu, nem parece que a pre-
paração começou com a dis-
cussão em torno da agressão 
do jogador do Paris Saint-
-Germain a um torcedor na 
final da Copa da França, que 
acabou por lhe tirar a braça-
deira de capitão, sem que o 
treinador ou a CBF deixas-
sem claro que aquele havia 
sido o motivo. Surgiram a 
acusação de estupro, a lesão 
que gerou o corte e a presen-
ça do pai e agente de Ney-
mar nos vestiários do amis-
toso contra o Catar.

Não houve uma melho-
ra significativa na maneira 
como Tite tratou Neymar e 
tudo que o envolve, mas esse 

problema pelo menos ficou 
para trás, ao mesmo tem-
po em que outro foi criado. 
Com todas suas questões, 
o ponta-esquerda ainda é a 
principal fonte de criativida-
de e qualidade técnica da se-
leção brasileira. Willian, seu 
substituto, foi recebido por 
críticas quase unânimes. Jo-
gou bem quando entrou em 
campo, mas nem de longe 
conseguiu suprir a ausência 
do craque brasileiro.

Até porque, no time ti-
tular, quem ocupou a vaga 
de Neymar foi Everton Ce-
bolinha, o principal acerto 
de Tite na Copa América. 

O jogador do Grêmio, 
amado pelas arquibancadas, 
ganhou a posição na tercei-
ra rodada da fase de grupos, 
depois de ter ido bem nos 
dois primeiros jogos. Acabou 
artilheiro, com três gols, ao 
lado de Guerrero, e em um 
patamar acima ao que esta-
va quando começou a Copa 
América.

A outra alteração do 
treinador que deu certo foi 
o deslocamento de Jesus à 
ponta direita, com Firmino 
de centroavante. Os frutos 
surgiram especialmente na 
semifinal contra a Argentina, 
quando um deu assistência 
para o outro nos dois gols. O 
atacante do Manchester City 
terminou o torneio expulso, 
mas foi decisivo nas duas 
partidas mais difíceis, retri-
buindo a confiança que Tite 
sempre depositou em seu 
futebol.

Os questionamentos à 
convocação foram respon-

COPA AMÉRICA | Treinador perdeu seu craque e teve problemas para furar defesas em campeonato de baixo nível
Foto: ReuteRs

Foto: Divulgação

APITO E VAR

Copa América manteve a arbitragem como
uma constante: foi sempre horrorosa

SELEÇÃO

Jogadores defendem permanência de
Tite: “Desejamos que ele fique”

3 GOLS

Decisivo em final, 
Everton Cebolinha 
celebra artilharia

Foto: getty images

Roberto Tobar errou em dois pênaltis na decisão 

DA REPORTAGEM

A Copa América ter-
minou com título do Brasil 
contra o Peru no Maracanã 
e algo que foi constante ao 
longo de todo o torneio: uma 
arbitragem de nível péssimo. 
Roberto Tobar, do Chile, foi 
o escolhido para a final e er-
rou muito ao longo da par-
tida. Por exemplo, marcou 
dois pênaltis inexistentes, 
um para o Peru, outro para 
o Brasil, além de uma ex-
pulsão que foi exagerada de 
Gabriel Jesus. Como grande 
parte dos árbitros, usou car-
tões para “controlar o jogo”, 
errou em decisões pequenas 
e também em grandes.

O nível da arbitragem 
foi baixo e, infelizmente, não 
é uma novidade em torneios 
da Conmebol. O que se viu 
na semifinal entre Brasil e 
Argentina foi um sinal dis-
so: dois lances capitais que 
poderiam mudar o resultado 
do jogo passaram sem que 
houvesse uma aparente re-
visão no VAR. Algo absurdo 
considerando que os dois 

DA REPORTAGEM

Muito se falou sobre 
o futuro de Tite nas véspe-
ras da final da Copa Améri-
ca, conquistada pela seleção 
brasileira com vitória por 3 
a 1 sobre o Peru na final, no 
Maracanã. 

Quando perguntado 
sobre o assunto, antes e de-
pois do jogo, o treinador do 
Brasil desconversou e citou 
apenas o contrato com a 
CBF, que vai até 2022.

Os jogadores da equi-
pe, por sua vez, foram dire-
tos e pediram a permanên-
cia do comandante. Dentre 
eles, Marquinhos foi o mais 
breve, mas também o mais 
contundente. “Eu ouvi falar 
que (o Tite) tem contrato até 
a Copa do Mundo, a gente 
deseja que ele fique”, afirmou 
aos jornalistas na zona mista 
do Maracanã.

Alisson, eleito o me-

DA REPORTAGEM

O atacante Everton dei-
xou sua marca na vitória do 
Brasil por 3 a 1 sobre o Peru, 
no Maracanã, e se tornou o 
artilheiro da Copa América 
2019, com três gols, empa-
tado com Guerrero, a quem 
‘secou’ – sem sucesso – na 
cobrança de pênalti que re-
sultou no único tento adver-
sário.

“Fui artilheiro, né. Torci 
para ele [Guerrero] perder o 
pênalti, mas nem pela arti-
lharia, mais pelo jogo mes-
mo. Feliz por ter feito três 
gols na competição, agrade-
ço meus companheiros que 
me deram assistências e que 
contribuíram para isso ter 
acontecido”, disse Everton.

Mais do que a artilharia 
dividida com o peruano, o 
jogador do Grêmio celebrou 
sua volta por cima na reta fi-
nal da competição. Após ser 

lhor goleiro da Copa Amé-
rica, endossou a opinião de 
Marquinhos. “Crescemos na 
competição, passamos por 
muita coisa. Isso cria casca. 
É muito importante dar con-
tinuidade para esse trabalho. 
Tem que dar continuidade. É 
mérito nosso, de entrar den-
tro de campo e executar, e 
mérito do Tite, disse.

Thiago Silva, por sua 
vez, recordou todo o proces-
so que se deu depois da eli-
minação na Copa do Mundo 
do ano passado e lembrou 
que o fato de conquistar a 
Copa América sem Neymar é 
mérito da comissão técnica.

“Não foi justa a nos-
sa eliminação na Copa (do 
Mundo), merecíamos um 
resultado melhor, principal-
mente pelo segundo tempo. 
Mas o trabalho, com a Copa 
ou não, teria que seguir, por-
que está sendo bem feito, 
bem executado. A demons-

discreto no triunfo sobre a 
Argentina, pelas semifinais, 
Everton abriu o placar dian-
te do Peru e sofreu o pênalti 
convertido por Richarlison, 
que deu números finais à de-
cisão.

“No último jogo fiquei 
meio apagado, fiquei chatea-
do com a minha atuação, mas 
hoje botei na minha cabeça 
que tinha que fazer o meu 
melhor e me entregar, dar o 
sangue pelos meus compa-
nheiros. Fui feliz com o gol e 
acabei sofrendo o pênalti no 
final”, celebrou.

Everton marcou o seu 
primeiro gol com a camisa 
da Seleção na vitória por 3 
a 0 sobre a Bolívia, pela es-
treia da Copa América, no 
Morumbi. Antes de balançar 
as redes na final, o atacante 
já havia marcado no Peru, na 
goleada por 5 a 0, pela segun-
da rodada da fase de grupos, 
em Itaquera.

Tite comemora título da Copa América 

Foto: ReuteRs

tração disso é que perdemos 
a nossa estrela principal [e 
ganhamos]. Sentimos, é ver-
dade. Mas temos uma comis-
são técnica que nos dá condi-

ção de trabalhar sem a nossa 
estrela principal. O Everton 
entrou bem. O trabalho tem 
que continuar. afirmou o za-
gueiro do PSG.

didos com resultados mistos. 
Daniel Alves acabou sendo 
eleito o craque da Copa Amé-
rica, Willian entrou bem e 
Fernandinho começou titu-
lar, saiu contra a Venezuela e 
uma lesão atrapalhou o resto 
do seu torneio. Lucas Paque-
tá teve apenas seis minutos 
contra o Paraguai e merecia 
mais chances, enquanto a 
ausência de Marcelo segue 
sem explicação.

Pouco a pouco, a sele-
ção brasileira conseguiu ga-
nhar mais apoio da torcida, 
culminando em uma atmos-
fera vibrante contra a Argen-
tina, impulsionada pela riva-
lidade entre as duas seleções. 
O futebol melhorou o sufi-
ciente para que o Brasil fosse 
o melhor time da Copa Amé-
rica, um pouco por exclusão, 
porque o resto decepcionou, 
em uma competição de nível 
baixo, mas ainda está longe 
do ideal, o que até certo pon-
to é normal nesse estágio do 
ciclo, ao fim do primeiro ano 
pós Copa do Mundo.

SETORES
A defesa foi um desta-

que incontestável. O único 
gol sofrido pelo Brasil foi 
marcado pelo Peru, em um 
pênalti mal marcado pelo 
árbitro. Isso é uma constan-
te do trabalho de Tite: em 
42 jogos, seu time foi vazado 
apenas 11 vezes. O problema 
foi no ataque. Até as quartas 
de final, a Seleção havia feito 
gol no primeiro tempo ape-
nas contra o Peru, em bola 
parada e em um erro cras-
so de Gallese. Depois, com 

lances são bastante polêmi-
cos. E gerou reclamações dos 
argentinos – que passaram 
do tom, evidentemente, mas 
havia um ponto ali sobre a 
questão da arbitragem.

Isso tem a ver com um 
fator que acontece por aqui: 
os árbitros são muito mais 
caseiros do que, por exem-
plo, na Europa. E essa é uma 
característica da Conmebol 
como entidade: os sorteios 
costumam ser muito gene-
rosos com os anfitriões, as 
arbitragens costumam ser 
lenientes com os mandantes 
dos jogos (vale para torneios 
de clubes também), e, por 
isso, tudo relacionado a arbi-
tragem acaba sofrendo com 
isso. Inclusive a tecnologia, 
como o VAR.

O VAR, aliás, também 
se tornou um problema em 
torneios da Conmebol. A 
tecnologia passou a ser usa-
da mais frequentemente em 
nível mundial na Copa do 
Mundo e já era utilizado em 
outras ligas antes. Atualmen-
te, é usada em quase todas e 
as que não usam passarão a 

usar, incluindo aí o Brasilei-
rão, que adotou em sua edi-
ção 2019. Na Itália, Holanda 
e Alemanha, houve proble-
mas no início, mas depois foi 
bem aplicado, algo que se-

guiu em outros países, como 
Espanha e França. Não é o 
que acontece em torneios da 
Conmebol, que parece ter ali 
mais uma ferramenta para 
errar com gosto.

O time de Messi dominou o 
jogo entre os gols de Jesus e 
Firmino, e o de Guerrero co-
meçou melhor no Maracanã 
e chegou a ser superior em 
períodos do segundo tempo.

Com tantos problemas, 
e por ser um começo de tra-
balho, o Brasil fez uma Copa 
América aceitável, mas não 
deixa de preocupar a sensa-

ção de que o desempenho do 
time foi melhor quando Tite 
assumiu do que nas últimas 
semanas. Seu próximo desa-
fio é inverter essa tendência 
de queda e voltar a evoluir, 
pensando nas Eliminatórias 
Sul-Americanas e, acredite 
se quiser, na reedição do tor-
neio sul-americano ano que 
vem.
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Alíquota cobrada em Mato Grosso é de 10%, aponta Sefaz

Imposto cobrado sobre etanol em
MT é o menor do país, aponta Sefaz
DA REPORTAGEM

A alíquota cobrada para a 
comercialização de etanol 
combustível dentro de Mato 
Grosso atualmente é a me-
nor do País, no comparativo 
com os demais estados. Atu-
almente, a tarifa do Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
que incide sobre o produto 
no Estado é de 10%, um nú-
mero três vezes menor que 
o maior cobrador, Rio Gran-
de do Sul, cuja alíquota é de 
30%.

“Na maioria dos Estados 
o Etanol está com alíquota 
acima de 20%. Hoje, apenas 
o Estado de São Paulo está 
perto de Mato Grosso, com 
a tarifa do ICMS que incide 
sobre o etanol, de 12%. Aquilo 
que já falaram sobre o proje-
to de lei, que irá inviabilizar 
o setor de etanol e afastar o 
empresário é uma inverda-
de. O setor continua com-
petitivo perante todos os es-
tados da federação, tanto no 
comércio interno como no 
externo”, defendeu o gover-
nador Mauro Mendes.

O Projeto de Lei ao qual o 
governador se refere trata da 
revalidação dos incentivos 

fiscais concedidos em Mato 
Grosso e institui uma minir-
reforma tributária, alterando 
a alíquota de alguns produ-
tos. A pauta está em discus-
são na Assembleia Legislativa 
e deve ter trâmite reiniciado 
na próxima semana.

No caso do etanol, a partir 
da aprovação do projeto de 
lei 53/2019 está previsto um 
aumento de 2,5% na alíquo-
ta para o mercado interno, 
ou seja, passará de 10%, para 
12,5%. Nas operações inte-
restaduais, conforme dados 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, a car-
ga tributária deverá ficar em 
6%, menor do que a aplicada 
atualmente. Além disso, esse 
valor poderá cair para 5%, 
dependendo do incremento 
da produção.

De acordo com o governa-
dor, a minirreforma vai gerar 
um incremento de R$ 500 
milhões na receita do Esta-
do a partir do próximo ano. 
A revalidação dos incentivos 
fiscais precisa ser aprovada 
até dia 31 de julho, sob pena 
de todos os benefícios vi-
gentes perderem validade. A 
medida segue determinação 
de uma lei complementar fe-
deral aprovada em 2017.

COMBUSTÍVEL | Tarifa do ICMS é de 10%, três vezes menos que o maior cobrador, Rio Grande do Sul
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: Divulgação
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COMODORO

Dois são presos com 470 pedras de
diamante extraídas de terra indígena

REINTEGRAÇÃO

Juiz determina desocupação de
TI em favor do povo Bororo

L.R.VERDE

Fogo criminoso atinge 
veículos que atendem 
centro socioeducativo

Ex-assessor da ALMT e mais um foram presos com 470 
pedras de diamante 

Dois veículos foram parcialmente queimados 

Decisão pode ser recorrida pelo povo Jarudore 

DA REPORTAGEM

Dois homens foram fla-
grados com 470 pedras de 
diamante, extraídas suposta-
mente de uma terra indígena, 
e foram presos em Comodo-
ro. Segundo a Polícia Civil, a 
apreensão ocorreu no último 
sábado (6) após uma denún-
cia anônima de que dois ho-
mens estariam com as pedras 
preciosas dentro de um carro 
indo para Cuiabá.

Um dos presos é Almir 
Ribeiro de Carvalho Júnior, 
43 anos. Ele é ex-assessor da 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT). Almir 
foi exonerado do cargo de as-
sessor adjunto do gabinete da 

DA REPORTAGEM

O juiz federal Victor de 
Carvalho Saboya Albuquer-
que proferiu uma decisão 
liminar em favor do povo 
Bororo. Na decisão, ele re-
quer que a Terra Indígena 
(TI) Jarudore, em Poxoréu, 
seja devolvida aos indígenas. 
Os ocupantes podem recor-
rer da decisão. De acordo 
com um estudo histórico 
apresentado na decisão, a 
área pertencente aos índios 
foi demarcada por Marechal 
Cândido Rondon, em 1912. A 
terra seria equivalente a 100 
mil hectares. Entretanto, em 
1945, o Estado, atendendo 
aos interesses de garimpei-
ros, fazendeiros e arrenda-
tários, publicou um decreto 
reduzindo a área indígena 

DA REPORTAGEM

Dois veículos de um 
restaurante que atende ao 
Centro Socioeducativo de 
Lucas do Rio Verde, foram 
parcialmente incendiados na 
madrugada desta segunda-
-feira (8). A Polícia Civil abriu 
uma investigação e acredita 
em incêndio criminoso. O 
caso aconteceu no restauran-
te que atende o centro socio-
educativo, que fica no Bairro 
Téssele Júnior.

De acordo com a polí-

cia, foram jogadas duas gar-
rafas com combustíveis no 
pátio do restaurante e na 
sequência foi ateado o fogo. 
Dois veículos foram parcial-
mente queimados. 

O combate das chamas 
foi feito pelo Corpo de Bom-
beiros, que conseguiu evitar 
que o incêndio se alastras-
se e atingisse o restaurante. 
Ninguém ficou ferido. Ainda 
não há pistas de quem tenha 
cometido o crime. O caso 
está sendo investigado pela 
polícia.

ALMT em outubro de 2018. 
O outro preso é Alison Celsa 
da Silveira, 48. Ele era o pas-
sageiro do veículo.

De acordo com a Polí-
cia Civil, a denúncia apontou 
que as duas pessoas estariam 
em um determinado veículo 
passando pela BR-364, rumo 
à capital mato-grossense. Os 
policiais localizaram o carro 
e abordaram a dupla. Alison 
estava com 290 pedras de 
diamante em dois sacos. Já 
Almir estava com 180 pedras 
preciosas, além de um brinco 
e um pingente cravejado em 
diamante. Os dois também 
estavam como R$ 2,8 mil em 
dinheiro.

Conforme informações 

para 6 mil hectares. Poste-
riormente, o Departamento 
de Terras e Colonização do 
Estado (Intermat), em 1951, 
por meio de um despacho, 
reduziu novamente a área 
destinada aos Bororos, fixan-
do-a em 4.076 hectares.

O título definitivo de 
doação da área à União foi 
registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis do 1º 
Ofício de Poxoréu, em 1958. 
De acordo com o relato, 
mesmo depois do registro da 
área como propriedade da 
União, os direitos dos índios 
sobre a terra foram afronta-
dos por uma lei estadual que 
criou o Distrito de Paz de Ja-
rudore, ainda em 1958.

O distrito foi criado 
em uma área equivalente a 
142.800 hectares, sobrepos-

MPF QUER FEHCAR BR...
Uma ação civil pública movida 

pelo Ministério Público Federal de Barra 
do Garças (MPF), quer o fechamento do 
traçado da BR-158, no trecho que corta 
a Terra Indígena O documento também 
requer que o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 
apresente um Plano Básico Ambiental 
para a regularização ambiental da es-
trada. A ação também inclui o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) e a 
União. O MPF solicita que o Ibama se 
abstenha de emitir licenças a qualquer 
empreendimento que possa ocasionar 
prejuízos ao povo indígena.

VAGA EM CRECHE...
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) reformou acórdão de segunda instância e de-
terminou a disponibilização de vaga para que uma 
criança seja matriculada em creche pública de 
Primavera do Leste. O Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) havia negado o pedido em virtude 
da alegação do município de que as creches esta-
vam com sua lotação esgotada e ainda havia lis-
ta de espera, mas os ministros da Segunda Turma 
consideraram que essas circunstâncias não justifi-
cam o descumprimento da Constituição, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA). No mandado de 
segurança, a mãe alegou que tentou matricular sua 
filha em creche próxima à sua residência, porém 
foi informada da inexistência de vaga.

INCÊNDIO EM 
SORRISO...
Um incêndio na tarde de segunda-
-feira (8), quase atingiu uma empresa 
de aviões agrícolas que fica no quilô-
metro 745 da BR-163, em Sorriso. Os 
bombeiros foram acionados e, com 
o apoio de aeronaves e de um cami-
nhão-pipa conseguiram controlar as 
chamas. As causas do incêndio ain-
da estão sendo apuradas. Entretanto, 
no local em que o fogo começou, a 
vegetação estava muito seca, segun-
do os bombeiros. Um trator de uma 
fazenda que fica em frente ao local 
do incidente, também deu apoio às 
equipes de socorro.

Divulgação

to às terras reservadas aos 
índios. Dessa forma, as ter-
ras foram ocupadas por não 
índios. Ao longo do tempo, 
segundo o relato, houve vá-
rios conflitos que acabaram 
por expulsar os bororos da 
localidade, restando apenas 
uma família.

Diante de todo o con-
texto histórico, o juiz deter-

mina que a área de pouco 
mais de quatro mil hectares 
seja desocupada e devolvida 
aos índios. De acordo com a 
decisão, a desocupação seria 
feita em duas etapas. Na pri-
meira, seria retomada uma 
área de aproximadamente 
dois mil hectares, em frente 
de onde os indígenas estão 
alojados atualmente.

da polícia, os homens não 
explicaram no depoimento a 
origem das pedras e também 
não apresentaram nenhum 
documento de posse delas. 
A suspeita é que os diaman-

tes tenham sido extraídos da 
Reserva Indígena Roosevelt, 
que fica em Rondônia. O caso 
foi repassado para a Justiça 
Federal de Cáceres para ser 
investigado.
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Gaeco: alta presença de membros CV em Mato Grosso 

Comando Vermelho no estado tem
seis mil membros e independência
DA REPORTAGEM

A denúncia oferecida 
pelo Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Or-
ganizado (Gaeco) contra os 
alvos da ‘Operação Assep-
sia’, que prendeu policiais 
militares, agentes peniten-
ciários e outros por facili-
tar a entrada de celulares 
na Penitenciária Central 
do Estado (PCE) também 
expõe os detalhes da atu-
ação do Comando Verme-
lho em Mato Grosso. 

A facção criminosa conta 
com mais de seis mil cri-
minosos batizados e tem 
independência da do Rio 
de Janeiro, apesar de man-
ter a aliança. Segundo os 
setores de Inteligência li-
gados à Secretaria de Se-
gurança Pública e também 
ao Sistema Prisional, a 
estimativa é de que o nú-
mero de faccionados devi-
damente “batizados” já su-
pere os seis mil membros.

Paulo Cesar dos Santos 
(Petróleo) e Luciano Ma-
rino dos Santos (Marreta), 
presos pelo envolvimen-
to na entrada do freezer 
com 86 celulares na Peni-
tenciária Central do Esta-
do (PCE), são apontados 
como detentores de fun-
ção de liderança na facção 
criminosa, exercendo essa 
liderança do interior da 
PCE, onde se encontram 
cumprindo longo período 
de prisão, em virtude de 
crimes de homicídio, tráfi-
co de drogas, roubos, orga-
nização criminosa, dentre 
outros.

As investigações da Ge-
rência de Combate ao Cri-
me Organizado (GCCO) 

MEMBROS BATIZADOS | Dados foram levantados pelo GAECO; sabe-se que o CV tem suas regras, independentes do RJ
Foto: Divulgação

referentes à ‘Operação 
Assepsia’ apontam que a 
tentativa de entrar com 
86 celulares dentro de um 
freezer na Penitenciária 
Central do Estado (PCE) 
pode ter relação com a 
volta de Sandro da Silva 
Rabelo, conhecido como 
‘Sandro Louco’, a Cuiabá.

Coincidências à parte, 
segundo destacou o Gae-
co, a entrada dos celula-
res ocorreu poucos dias 
antes do líder máximo do 
Comando Vermelho em 
Mato Grosso, Sandro da 
Silva Rabelo, o “Sandro 
Louco”, ter sido trazido de 
volta do presídio federal 
onde se encontrava cum-
prindo pena. “Interessante 
essa coincidência entre a 
chegada do chefe supre-
mo da facção e a entrada 
do freezer recheado com 
86 celulares, apurada nes-
tes autos. Isso demonstra 
que os três policiais mi-
litares, juntamente com 
os dois diretores da PCE, 
aliaram-se a esses líderes 
e entabularam a entrada 
dos celulares, para o bom 
proveito da facção, opor-
tunizando a sua expansão 
e boa administração da 
atividade criminosa”, diz 
trecho da denúncia.

Com a vinda do líder 
máximo [Sandro Louco], a 
intensificação das ativida-
des se faria necessária. “Os 
também líderes Petróleo 
e Marreta viram esse mo-
mento como o ideal para 
ampliação das atividades, 
lançando mão do víncu-
lo que mantinha com os 
demais denunciados para 
obter aquela imensa quan-
tia de celulares”.


