
Um caso de raiva bovina foi diagnosticado em um assentamento na região de Sorriso. De acordo com o Indea, todas as propriedades, num raio de 12 km, terão 
que vacinar os animais. A doença foi identificada por um veterinário autônomo que foi chamado para atender uma vaca que estava prenhe.               Página -7

SORRISO

Caso de raiva bovina obriga 200
propriedades a vacinar rebanho

PRIMEIRO TEMPO

Governo e
Sintep-MT
finalmente
se entendem
Durante audiência de conciliação, 
as partes envolvidas, Governo do 
Estado e Sintep/MT, parece terem 
avançados nas negociações e o 
encerramento da greve da cate-
goria está perto de um desfecho. 
Os representantes do Sindicato 
acenaram positivamente depois de 
várias tentativas com as propostas 
apresentadas pelo Executivo.

                            Página  - 3

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro, no Barro Preto, e 
nos centros de treinamentos dos profissionais e das categorias de base: Toca da Raposa e To-
quinha.                                                 Página -6

APAMS 

CÂMARA SINOP

Feira de
adoção no
sábado

Leitura
da Bíblia é 
declarada
inconstitucional

Você já experimentou a 
sensação de ter um animal de 
estimação para chamar de seu? 
Já conheceu a alegria de saber 
que que ao chegar em casa 
tem um animalzinho te espe-
rando com toda alegria, sem se 
importar se você é rico ou pobre, 
branco ou preto, evangélico ou 
não?Ele não te pergunta nada, 
só quer carinho, um pouco de 
atenção, e são capazes de te 
ajudar na tensão do dia a dia. 

                              Página - 7

O Tribunal de Justiça de-
clarou inconstitucional um item 
do regimento interno da Câmara 
de Sinop que estabelecia a obri-
gatoriedade da disponibilização 
da Bíblia Sagrada durante as 
sessões do Legislativo.
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Não resta dúvida de que é necessário 
que o Governo Estadual reveja os in-
centivos fiscais que não tragam bene-
fício à sociedade

Difícil de entender...
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todo o corpo.
Não existe lógica nenhuma em ten-

tar “descansar os olhos” com a cara en-
fiada no celular. Isso, do meu ponto de 
vista, nada mais é que uma “desculpa” 
para deixar de lado o trabalho e dar 
atenção ao vício tecnológico.

Essa “descul-
pa” é muito co-
mum no ambien-
te profissional. 
Em incontáveis 
auditorias e con-
sultorias que eu 
faço é comum 
ver colaborado-
res adotando tal 
prática. E, pior 
que isso, é ver 
que alguns ges-
tores “acreditam” 
nisso. Desanima-
dor.

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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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) ouviu tanto vaias 
quanto aplausos no Maracanã, na conquista da Copa 
América pela seleção brasileira no domingo (7). A divi-
são da torcida reflete bem os sentimentos divergentes 
da população captados em nova pesquisa Datafolha. Se-
gue estável a profunda polarização evidente na eleição 
atípica de 2018, em que a forte rejeição a Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) beneficiou o eleito: um terço aprova 
Bolsonaro (33% de ótimo/bom), outro o deplora (33% de 
ruim/péssimo).

Há que assinalar, ainda, a terceira parte que o qua-
lifica como regular (31%) ou escolhe dizer que não sabe 
(2%). São eleitores pendulares, que poderão bandear-se 
para uma margem ou outra do espectro de opiniões, 
desequilibrando-o.

Tradicionalmente, o fiel da balança tende a mover-
-se com os ventos da economia. Embora o presidente 
possa dar-se por satisfeito com a momentânea calma-
ria, carregada mais de expectativa que de resultados, 
seria prudente que divisasse as turbulências à vista. O 
otimismo com a situação econômica segue em queda. 
Nenhum dos parâmetros sondados pelo Datafolha —de-
semprego, inflação, contas pessoais, situação do país e 
poder de compra— reagiu além da margem de erro.

O desemprego, que permanece na alta casa de 12%, 
se faz acompanhar da inflação entre os fatores mais 
preocupantes. Isso embora economistas não antevejam 
piora dos índices de preços, o que permite supor que a 
manifestação decorra de ansiedade com o futuro.

As energias políticas de Brasília têm se concentra-
do na reforma da Previdência, que não raro enfrenta 
obstáculos levantados pela própria Presidência em sua 
relação com o Congresso. Mesmo que o texto seja apro-
vado em breve, só uma fé cega pode levar a acreditar 
que produza efeitos imediatos no cotidiano.

Outro sinal de alerta para Bolsonaro parte dos jo-
vens. Eles temem pelo futuro da educação, entregue a 
dois ministros tresloucados. A erosão do apoio ao presi-
dente, aí, já faz com que o ensino apareça como terceiro 
maior problema do país, depois de segurança pública e 
saúde. O tema foi mencionado de forma espontânea por 
15% dos entrevistados. É seu maior índice obtido pelo 
Datafolha desde 1996.

O ocupante do Planalto parece acreditar que bas-
ta seguir jogando com a agressividade habitual para um 
contingente relativamente mais rico e mais velho, den-
tro ou fora do Maracanã, que forma o núcleo de sua po-
pularidade.

Se tivesse algum pendor para a prudência, Bolso-
naro atentaria para os 61% de brasileiros a avaliar que 
fez menos do que dele se esperava no período —e para 
o fato de carregar a pior avaliação de um presidente em 
primeiro mandato.

Editorial

Dividido em três

Ranking dos Políticos - Facebook

macroeconômica, é imprescindível 
que sejam revistas por parte do Go-
verno Estadual as regras propostas no 
sentido de alterar os benefícios fiscais 

dantes concedidos por prazo determi-
nado, ou seja, se foi concedido incentivo 
fiscal no valor e no prazo dantes formali-
zado, não pode o Estado alterar tal regra, 
sob pena de violar o princípio da segu-
rança jurídica.

Ainda para aclarar tal questão, é certo 
afirmar que uma indústria faz todo o seu 
investimento com base no percentual de 
benefício fiscal concedido pelo Estado e, 
principalmente, no prazo estipulado.

Desse modo, se houver a quebra desse 
pacto, não resta dúvida de que a indús-
tria sofrerá prejuízos financeiros passí-
veis de reparação civil perante o Poder 
Judiciário, uma vez que está prevista na 
legislação brasileira que qualquer um, 
inclusive o Estado, que venha a causar 
dano a outrem, é obrigado a indenizá-lo.

E a indenização em questão compre-
ende, além dos prejuízos sofridos, tam-
bém os lucros projetados para o período 
e percentual de incentivo dantes garan-
tido pelo Estado. Do exposto, espera-se 
que sejam dosadas as medidas propostas 
pelo Governo Estadual, a fim de que o re-
médio não se transforme em veneno.

Fazer as adequações devidas são ne-
cessárias a fim de alcançar a Justiça 
Fiscal almejada, porém como lembra o 
estadista romano Marco Túlio Cícero, a 
“Justiça extrema é Injustiça”.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É 
ADVOGADO, CONSULTOR JURÍDICO 
TRIBUTÁRIO E PROFESSOR EM DIREITO 
TRIBUTÁRIO

Indenização e o fim dos 
incentivos fiscais

VETO A NOMES
O vereador Diego Guimarães alfinetou o 

colega Toninho de Souza, que encabeça uma 
proposta para suspender os efeitos do decre-
to do prefeito de Emanuel Pinheiro, que re-
conhece o uso de nome social por travestis, 
homens e mulheres transexuais. Para o par-
lamentar, se o decreto for derrubado, a Câ-
mara também deve derrubar o uso do nome 
social dos próprios vereadores. No caso de 
Toninho de Souza, seu nome verdadeiro é 
Antonio Ferreira de Souza. Outros da casa 
também usam do mesmo expediente, como 
Wilson Kero Kero, Jucá do Guaraná e Felipe 
Wellaton.

“PRIMO” DO VLT
Enquanto o governador Mauro Mendes 

gasta massa cinzenta para decidir o desti-
no do VLT, o governador de São Paulo, João 
Doria, anunciou que desistiu de executar as 
obras para a construção do terceiro Mono-
trilho da capital paulista, que cruzaria as ci-
dades do ABC, na região metropolitana.  As 
obras foram contratadas no fim de 2014, pelo 
ex-governador Geraldo Alckimin. No lugar do 
monotrilho, Doria fará um corredor de ônibus 
especial, chamado BRT (Bus Rapid Transit), 
que existe em cidades como Goiânia, Rio e 
Belo Horizonte.

“É UM ENIGMA”
O ex-governador Júlio Campos (DEM) ex-

plicou o porquê do mistério em torno do fu-
turo político do presidente da Assembleia e 
também democrata, Eduardo Botelho (foto). 
Ao anunciar a desistência de Botelho de con-
correr à Prefeitura de Cuiabá e Várzea Gran-
de, Campos foi questionado se o parlamentar 
estaria de olho em uma vaga no Tribunal de 
Contas do Estado. Mas não quis alongar a 
conversa. “Ele é um enigma. É um bom ar-
ticulador, mas não abre muito a boca. É um 
papa-banana [nascido em Nossa Senhora do 
Livramento]. Fala pouco”.

Reservar períodos de tempo de descanso é excelente 
para seu corpo. Parar por alguns (poucos) minutos 
durante longos períodos em frente ao computador pode 
ser revigorante e ajudar a evitar transtornos maiores. 
Aproveite esse tempo para esticar o corpo, andar, ver 
coisas diferentes e conversar com quem estiver por 
perto. Sair do computador para o celular não vai adian-
tar praticamente nada.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

VICTOR MAIZMAN

Conforme amplamente divulgado, 
o Governo Estadual está fazendo um 
amplo ajuste no sistema tributário, em 
especial nos programas de incentivos 
fiscais.

De início é importante ressaltar que 
a redução de incentivos fiscais resulta 
sim na majoração da carga tributária, 
uma vez que, se uma determinada em-
presa tinha 1% de redução do valor de 
ICMS a pagar e, posteriormente teve seu 
benefício retirado, não resta dúvida que 
houve consequente aumento do referido 
ônus.

Tanto é verdade que o Supremo Tri-
bunal Federal decidiu que a alteração do 
benefício fiscal que resulte no aumento 
da carga tributária, deve apenas ter efi-
cácia no exercício subsequente aquele 
que formalizou tal alteração.

Pois bem, não resta dúvida de que é 
necessário que o Governo Estadual reve-
ja os incentivos fiscais que não tragam 
benefício à sociedade. Digo aqueles, que 
não resultem em ganho social decorren-
te do aumento de postos de trabalho e da 
circulação de riqueza, além de fomentar 
o desenvolvimento econômico da região 
onde está instalada a empresa benefi-
ciada.

Portanto, a análise deve ser criterio-
sa, a fim de que a Constituição Federal 
não seja descumprida, uma vez que im-
põe ao Poder Público buscar o desenvol-
vimento sócio e econômico das regiões 
menos favorecidas.

Todavia, sem prejuízo dessa análise 
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“São eleitores pendulares, que pode-
rão bandear-se para uma margem 
ou outra do espectro de opiniões, 
desequilibrando-o

“
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Na edição passada falei sobre a preo-
cupação com a saúde dos olhos nos pri-
mórdios da popularização da tecnologia 
e atualmente. Vejo, no que diz respeito a 
isso, algo bem interessante atualmente: 
pessoas que “descansam” do trabalho no 
computador utilizando o celular.

Não enten-
deu? É assim: a 
pessoa justifica 
uma pausa no 
trabalho com 
a fadiga visual 
causada pelo uso 
do computador 
(meus olhos es-
tão ardendo). Só 
que, durante esse 
“descanso”, o ca-
marada está ali, 
com os olhos “vi-
drados” na tela 
do smartphone, 
enquanto conversa com amigos pelo 
WhatsApp ou navega pelas redes sociais.

Temos que ter em mente, antes de 
qualquer coisa, que o descanso visual é 
mais do que recomendado após interva-
los de atividades no computador ou afins. 
Para descansar você, entre outras coi-
sas, olha para pontos distantes, procura 
mudar de ambiente e, claro, aproveitar a 
oportunidade para dar uma “folga” para 

A empresária Yeda Reis Carvalho faleceu na noite de segunda (8) em Sinop. 
Ela tinha 82 anos e era esposa do empresário Ascanio Baptista de Carvalho, 
um dos pioneiros do município. Dona Yeda estava hospitalizada e o quadro 
clínico se agravou. Ela acompanhou o marido na formação do município, na 
década de 70, deixou Maringá e residiu em Sinop nos últimos 30 anos. Foi 
presidente do Rotary em Sinop e, seu esposo, governador do clube no Estado.
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CUMPRINDO 
ORDENS...
O deputado estadual Wilson 

Santos (PSDB) descartou nesta se-
gunda-feira ser candidato novamente 
a prefeitura de Cuiabá, em 2020. Se-
gundo ele, a decisão é para atender 
um pedido de sua esposa, Adriana 
Bussiki. Em 2016, Wilson Santos per-
deu no segundo turno para o atual 
prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). 
Mesmo com o “recall eleitoral”, o tu-
cano avisou que buscará apoiar um 
candidato de oposição e rasgou elo-
gios aos vereadores Diego Guimarães 
(PP) e Felipe Wellaton (PV), além do 
deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

COISA 
PASSAGEIRA...
O presidente do MDB em Mato Gros-

so, deputado federal Carlos Bezerra, mi-
nimizou eventuais prejuízos numa alian-
ça entre o partido e o DEM, em função de 
atritos envolvendo o prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), e o governador 
Mauro Mendes (DEM). Recentemente, o 
governador chegou a classificar como 
“pouca vergonha” e “surreal” a atitude do 
prefeito de fazer propaganda de obras não 
iniciadas. O MDB integra a base governista 
de Mendes e fez parte do arco de alianças 
que o elegeu no ano passado. Emanuel, por 
sua vez, optou por apoiar a candidatura de 
Wellington Fagundes (PL).

LONGO 
TEMPO...
O desembargador do Tribunal de Jus-

tiça de Mato Grosso (TJMT), Orlando Perri, 
deu prazo de 30 dias para que as investi-
gações sobre o esquema de interceptações 
clandestinas operado por agentes públicos 
sejam concluídas. Na decisão, o magistrado 
cita o “longo tempo”, que as investigações 
perduram. O “escândalo dos grampos” veio 
à tona no dia 14 de maio, em uma reporta-
gem do Fantástico. O caso foi denunciado 
pelo promotor de Justiça Mauro Zaque. O 
esquema funcionou entre os anos de 2014 e 
2015. Na ocasião, médicos, advogados, polí-
ticos de oposição à gestão passada e jorna-
listas foram espionados.
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Audiência de conciliação parece ter sido positiva 

Governo e Sintep se entendem e
fim da greve fica mais próximo
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante a audiência de 
conciliação que ocorreu na 
última segunda-feira (8), no 
Núcleo de Solução de Con-
flitos do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, as partes en-
volvidas, Governo do Estado 
e Sintep/MT, parece terem 
avançados nas negociações e 
o encerramento da greve da 
categoria está perto de um 
desfecho.

Os representantes do 
Sindicato acenaram posi-
tivamente depois de várias 
tentativas com as propostas 
apresentadas pelo Executivo. 
De acordo com o secretário-
-chefe da Casa Civil, Mau-
ro Carvalho, a suspensão do 
corte de ponto dos servido-
res de forma imediata aca-
bou sendo o ponto de partida 
para o entendimento.

“Foi uma ótima reunião 
e conseguimos chegar a um 
entendimento com a catego-
ria. Uma das propostas foi a 
suspensão do corte de ponto 
e pagamento de 50% no dia 
26 de junho e os outros 50%, 
no dia 27 de agosto, do que já 
havia sido descontado. Caso 

os professores retornem ao 
trabalho, a folha salarial de 
julho será paga normalmente 
no mês de agosto”, pontuou 
Carvalho.

O secretário afirmou 
ainda que reuniões quadri-
mestrais serão realizadas 
com o Sintep/MT, com o ob-
jetivo de analisar a situação 
fiscal e financeira do Estado. 
Pois a melhora das finanças 
do Governo vai garantir que 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e, consequente-
mente, a manutenção da Lei 
510/2013, a Lei da Dobra, que 
reajusta os salários dos pro-
fissionais em 7,69% este ano, 
sejam cumpridos.

“O Estado em nenhum 
momento revogou a Lei 510, 
mas só poderemos pagar 
esses direitos quando cum-
prirmos a LRF, que no mo-
mento está estourada em 9% 
em Mato Grosso, pois o per-
centual atualmente é de 58%, 
quando o limite imposto é 
de 49%. Para tanto, teremos 
pautas de trabalho e reuniões 
conjuntas para a construção 
das melhores soluções para o 
Estado”, afirmou o secretário.

Agora as propostas do 
Governo serão levadas para 

PERTO DO FIM | Depois de um longo período, greve dos professores deve acabar essa semana
Foto: tchélo Figueiredo

Foto: Mauricio BarBant

COINCIDÊNCIA? 

Bolsonaro libera 
R$ 1,13 bi em emendas 
na semana decisiva
AGÊNCIA

ESTADO

O governo de Jair Bol-
sonaro liberou R$ 1,13 bilhão 
em emendas parlamentares 
voltadas para a área da saú-
de. A decisão está formaliza-
da em 37 portarias editadas 
ontem à noite em duas edi-
ções extraordinárias do Di-
ário Oficial da União (DOU) 
publicadas com data da se-
gunda-feira.

A liberação dos recur-
sos ocorre na semana em 
que o governo trabalha na 
conquista de votos de de-
putados pela aprovação da 
reforma da Previdência na 
Câmara. O processo de vo-
tação da proposta deverá ser 
iniciado ainda hoje e se es-
tender até o fim da semana. 
Levantamento da ONG Con-
tas Abertas, divulgado pelo 
jornal O Globo, mostra que, 
nos primeiros cinco dias de 
julho, o governo empenhou 
R$ 2,5 bilhões de emendas 
parlamentares. 

Além dos valores, as 
portarias indicam municí-
pios de vários Estados que 
estão habilitados a receber os 
recursos das emendas, que, 

segundo o ato, serão aplica-
dos para “incremento tem-
porário do Limite Financei-
ro da Assistência de Média e 
Alta Complexidade (MAC)”.

Em um dia, o Ministério 
da Saúde definiu o destino 
de 1% do orçamento da área 
para todo o ano de 2019. O 
conjunto de portarias edita-
das ontem pela pasta somam 
R$ 1,1 bilhão em liberação de 
emendas parlamentares. Um 
valor expressivo, diante dos 
R$ 130 bilhões reservados 
pelo governo para todas as 
ações de saúde ao longo do 
ano. O Ministério da Saúde 
disse não haver relação entre 
a liberação das emendas par-
lamentares e a proximidade 
com a votação da reforma da 
Previdência, esperada para 
esta semana. 

A verba não seria para 
animar os ânimos de par-
lamentares, mas, sim, para 
atender a demandas de ges-
tores locais, ouvidas duran-
te o Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde, que ocorreu em Bra-
sília na semana passada. A li-
beração estaria ainda dentro 
da estratégia de fortalecer a 
atenção básica.

Foto: eBc BraSil

As emendas parlamentares são voltadas para a área da saúde 

Botelho descartou disputar prefeitura 

NOVOS PLANOS

Botelho descarta Executivo 
em 2020 e agora mira no TCE

CONCLUSÃO

Governo gasta apenas 8,3% 
com a saúde pública em MT

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de ter seu nome 
envolvido em uma possí-
vel disputa às prefeituras de 
Cuiabá e Várzea Grande, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Eduardo Botelho 
(DEM), parece ter desistido 
dessas possibilidades.

Quem confirma a in-
formação é o vice-presi-
dente dos democratas, o ex-
-governador Júlio Campos. 
Em entrevista segunda-feira 
(8), disse que Botelho comu-
nicou ao partido sua deci-
são de não concorrer, mes-
mo Campos o classificando 
como um forte nome para 
a disputa em qualquer uma 
das cidades. 

“Ele comunicou que 
não tem possibilidade e nem 
pretensão, de disputar Vár-
zea Grande e nem Cuiabá”, 
disse.

DA REPORTAGEM

A Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência 
Social realizou ontem (9) 
audiência pública para de-
bater o 1º quadrimestre – 
janeiro a abril de 2019 – do 
balancete orçamentário e 
financeiro da Secretaria de 
Estado e Saúde (SES). Nesse 
período, de acordo com o 
secretário Gilberto Figuei-
redo, a despesa própria exe-
cutada com a saúde foi de 
R$ 316.3 milhões.

Nos primeiros quatro 

A cúpula do DEM quer 
muito que Botelho dispute a 
sucessão de Lucimar Cam-
pos em Várzea Grande para 
garantir o domínio da sigla 
na importante cidade mato-
-grossense, tendo em vista 
que o TRE/MT impediu a 
atual prefeita de concorrer.

NOVOS RUMOS
Agora se colocando 

fora do radar da disputa elei-
toral de 2020, Botelho vira 
em outra possibilidade. Ser 
indicado pelo Governador 
Mauro Mendes (DEM), para 
uma vaga no Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), se-
guindo o mesmo caminho 
do ex-presidente da ALMT, 
Guilherme Maluf.

O atual presidente da 
Assembleia, nas entrelinhas, 
em entrevista aos jornalistas 
na capital, semana passada, 
deixou no ar a possibilidade 
de se tornar um conselheiro 

meses do ano, ao invés de o 
governo aplicar os 12% cons-
titucional à saúde pública, o 
governo do Estado aplicou 
apenas 8.34%. 

Com isso o valor re-
ferente à diferença entre o 
executado e o limite míni-
mo constitucional foi me-
nor em R$ 138.4 milhões. 

Para os 141 municípios 
mato-grossenses, nesse pe-
ríodo, o governo repassou 
o montante de R$ 107,6 mi-
lhões. No ano passado, na 
gestão do ex-governador 
Pedro Taques, na mesma 

Assembleia Geral da catego-
ria amanhã (11). A expectativa 
do Governo é de que os pro-
fessores retornem às salas de 
aula já na segunda-feira (15).

AVANÇOS
Outros avanços para 

a categoria já haviam sido 
anunciados pelo Governo, 
como investimentos de qua-
se R$ 115 milhões na Educa-
ção, ainda este ano. 

Segundo estimativa do 
Governo, serão R$ 52 mi-
lhões para o pagamento de 
1/3 de férias dos servidores 
contratados, que passará a ser 
garantido a partir deste ano; 
R$ 15,6 milhões para substi-
tuição de servidores efetivos 
que se afastarão para qualifi-
cação profissional; e mais R$ 
11,9 milhões para substitui-
ção de servidores, que sairão 
de licença-prêmio ou se apo-
sentarão. 

Serão investidos ainda 
R$ 35 milhões para melhoria 
na infraestrutura das escolas. 
Outra reivindicação atendi-
da pelo Governo é o chama-
mento do cadastro de reserva 
do concurso público de 2017, 
que vai contemplar vários 
municípios de Mato Grosso.

da TCE. “Poderia é um verbo 
do futuro e o futuro perten-
ce a Deus, Deus é que sabe 

o nosso futuro, é que sabe o 
meu futuro, o que vai acon-
tecer”, declarou.

época, o montante transfe-
rido foi de R$ 101,5 milhões.

O presidente da Co-
missão de Saúde, Paulo 
Araújo (PP), disse que a saú-
de pública tem que ser prio-
ridade para qualquer gestor. 
Segundo ele, para a pasta 
volta a investir é preciso ti-
rar recursos financeiros de 
outras áreas e direcioná-los 
para a saúde. Ele disse que 
existe o Fethab que foi apro-
vado em janeiro que trouxe 
um incremento de recita 
para o estado de R$ 500 mi-
lhões ao ano.

“Com 12% de recursos 
financeiros para a saúde o 
estado não tem condições 
de investir. Isso leva a As-
sembleia Legislativa e o Go-
verno do Estado a debater 
no segundo semestre. Os 
12% constitucional não são 
suficientes para investir na 
saúde pública. 

Hoje, o valor apresen-
tado nesse período de R$ 
450 milhões de déficit orça-
mentário. Esses valores são 
de custeio e não de inves-
timentos”, explicou Paulo 
Araújo.
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Luana Piovani: ‘Para mim, a 
monogamia é um sacrifício’

TV  e Entretenimento

Separada de Pedro Scooby há alguns 
meses, é ao lado do surfista que Luana 
Piovani aparece no episódio de seu pro-
grama que trata de monogamia, que vai 
ao ar nesta terça-feira, no canal pago E!. A 
apresentadora do Luana É de Lua sai para 
jantar com o então marido – a atração foi 
gravada quando eles ainda eram um casal, 
muito antes de o rapaz começar a namorar 
Anitta e criar uma verdadeira novela, com 
troca de farpas entre as partes -, se reúne 
para conversar sobre relacionamentos e 
até cria um perfil em um site para quem 
busca relações com menos amarras. Entre 
uma coisa e outra, Luana afirma que se en-
trega quando está em um relacionamento, 
mas, ao mesmo tempo, ser monogâmica, 
ou seja, estar com apenas uma pessoa, é 
um sacrifício para ela. “É um esforço que 
eu faço, porque eu sempre seduzi, sempre 
gostei disso e eu sempre tive muita oferta”, 
diz. “Eu sempre tive uma vida desse jeito. 
Então se esse acordo é rompido, eu falo: ‘Eu 
estou me sacrificando e ele não’.”

A atriz recebe convidados para falar 
sobre o assunto: a também atriz Maria 
Flor com o marido, o ator Emanuel Ara-
gão, o artista Bruno Bogossian, conhecido 
como BR, e a psicanalista Regina Navarro 
Lins. “Eu acho que o sexo é uma coisa mui-
to íntima. Para mim é, mas eu sou muito 
careta nesse sentido. Para mim quando eu 
faço sexo com alguém é porque realmente 
eu estou ali já engajada naquela coisa”, diz 
Maria Flor.

No jantar com Scooby, Luana pergunta 
se ele já gostou de duas meninas ao mes-

Internautas criam
 vaquinha para José 
de Abreu pagar multa 
ao Einstein

Após ser condenado a pagar 20 000 re-
ais por danos morais ao Hospital Israelita 
Albert Einstein, na última sexta (6), José de 
Abreu passou a receber diversos donativos 
em dinheiro de internautas que sentem se 
“representados” pelas publicações feitas nas 
redes sociais do ator, como informa o texto 
que divulga a arrecadação no esquema de va-
quinha online. O montante doado chegava a 
quase 19 000 reais na manhã desta terça (9). 
Em publicação realizada ontem, Abreu afir-
mou que irá repassar o valor arrecadado para 
duas entidades. Confira: O ator foi condenado 
por publicar no Twitter que a o Hospital teria 
ajudado a “elaborar” a facada que Bolsonaro 
foi alvo durante compromissos de campanha 
em Juíz de Fora (MG), no mês de setembro do 
ano passado.  “Teremos um governo repressor, 
cuja eleição foi decidida numa facada elabo-
rada pelo Mossad, com apoio do Hospital Al-
bert Einstein, comprovada pela vinda do PMI 
israelense, o fascista matador e corrupto Bibi. 
A união entre a Igreja Evangélica e o Governo 
Israelense vai dar merda”, escreveu o ator. A 
publicação já foi apagada. 
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mo tempo. “Já, já. Meu coração é grande”, diz o 
surfista, ao que a apresentadora responde com 
surpresa. “Mas nunca gostei de duas mulheres 
pensando: eu gostaria de ter essas duas mulhe-
res ao mesmo tempo, mas mais de estar confu-
so sobre com quem eu queria ficar.”

Luana e Scooby ficaram juntos por cerca 

de oito anos e tiveram três filhos, Dom, Bem e 
Liz. Eles chegaram a se separar em 2016, por 
três meses, mas reataram. Em março de 2019, 
porém, Luana confirmou que o casamento ti-
nha chegado ao fim. No começo de junho, o 
surfista viajou com Anitta, com quem engatou 
um namoro.



TRIÂNGULO DE MINAS CONGELADOS LTDA, CNPJ: 
33.845.139/0001-95, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA:  as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação 
(LO), da atividade de: 10.91-1-01 - Fabricação de produtos 
de panificação industrial. Endereço: Av. Adolino Bedin, nº 
530, Bairro Jardim das Américas. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 
09.590.018/004-08,  torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, a alteração da Razão 
Social de C.B.F INSUMOS AGRÍCOLAS - LTDA, CNPJ 
11.026.031/0001-38 para IMPACTO INSUMOS AGRÍCO-
LAS LTDA, CNPJ 09.590.018/004-08, Licença de Opera-
ção nº 036/2019, para atividades de Comércio Atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo, instalada na Rua Colonizador Enio Pipino, n 463, 
Setor Ind. Sul, Sinop-MT. CENTRO NORTE AMBIENTAL. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARI-
NENSE EIRELI, CNPJ n° 03.496.314/0003-87, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Renovação da Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Laboratórios de ana-
tomia patológica e citológica. Localizada na Avenida Luiz 
Amadeu Lodi, n° 1161,Sala 03, Centro, Município de Sorri-
so/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

JAQUELINE ZIEM - ME, CNPJ 34.031.852/0001-68, tor-
na público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a 
Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividades de Reparação e manu-
tenção de computadores e de equipamentos periféricos / 
Reparação e manutenção de equipamentos de comunica-
ção / Reparação e manutenção de equipamentos eletroe-
letrônicos de uso pessoal e doméstico, localizada na AV. 
Luiz Amadeu Lodi, N 1141, Sala 1-A, LOTE 11 – QUADRA 
37F, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

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 financeiro, 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 fiscal, 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 oficinas;
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 classificador 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 gráfico, 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 finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro 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 insulfilm, 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 frigorífico, 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 certificação 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 oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
É preciso ter ensino médio completo e 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 fica na Rua Avenida das Acácias, 280 
- Jardim Botânico – em frente à igreja Todos 
os Santos e atende pelos telefones (66) 3511-
1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

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, conheci-
mento pacote Office 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 Deficiência;
8-Técnico em Enfermagem;
9-Vendas, com experiência;
10-Representante Comercial, para prote-
ção veicular, com experiência;
11-Vendedor Interno, para linha automo-
tiva, com experiência;
12-Operador (a) de Caixa, com experi-
ência;
13-Vendedora para Boutique, com experi-
ência e referência;

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

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 10 de julho de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 040/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA, 
(CNPJ/MF nº 02.506.535/0001-64), no valor global de R$ 193.860,00 (CENTO E NOVENTA 
E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos em SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE 
CATARATA. do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 013/2019 da 
Chamada Pública n° 004/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. Peixoto de Azevedo/MT, 05 de julho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 038/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa CENTRO DE IMAGEM 
BERTINETTI E GAKIYA LTDA, (CNPJ/MF nº 28.642.623/0001-87), no valor global de 
R$30.520,00 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos em EXAMES DE IMAGEM, LABORATORIAL E SERVIÇO MÉDICO 
ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo 
I do Edital nº 010/2019 da Chamada Pública n° 003/2019, que dispõe sobre credenciamento 
dos serviços por preço fixo. Peixoto de Azevedo/MT, 05 de julho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 039/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa CLINICA E MICROCIRURGIA DE 
OLHOS LTDA, (CNPJ/MF nº 26.795.401/0001-79), no valor global de R$193.860,00 
(CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), tendo como 
fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTAS 
OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE CATARATA. do respectivo chamamento público e 
do Anexo I do Edital nº 013/2019 da Chamada Pública n° 004/2019, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. Peixoto de Azevedo/MT, 05 de julho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE 2º PRORROGAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 057/2019  
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que não 
compareceram interessados na data inicial publicada. Devido a importância do objeto 
para a administração, determinou a PRORROGAÇÃO do Pregão Presencial, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÇÃO, 
INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE SOMBRITE COM TELA 
SOLPACK – CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO E/OU CARBONO, COM 
CHAPA DE FERRO TUBULAR, 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADAS 
EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM CONEXÕES EM AÇO, 
MEDINDO 2,5X5,0X2,0 METROS DE ALTURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 24 DE JULHO DE 2019 ÀS 08:00 
HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, 
situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 09 de Julho de 
2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: MELINSCK NETO & JACOB LTDA-ME, no item 01, no 
valor total de R$ 43.800,00 (Quarenta e três mil e oitocentos reais). Juina-MT, 08 de julho 
de 2019. 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

 
 

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 IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019

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 031/2019 referente à “Registro de preços para futura e 
eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios de Panificadora, Padaria e 
Confeitaria destinados a Coffee Break, lanches e Outros, para atender 
as necessidades das Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - 
MT”, a seguinte Empresa: 1) ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.272.980/0001-07, 
localizada na Avenida Rio Branco, n.° 844, Centro, na Cidade de 
Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora da presente 
licitação com o valor global R$ 136.328,67 (Cento e Trinta e Seis Mil  
Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos).
Ipiranga do Norte – MT, 09 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2019
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
Agrimensura para levantamento planialtimétrico com coleta de pontos 
no máximo de 30x30 metros (um ponto à outro), utilizando o sistema 
GPS/RTK. Data de Abertura: 29 de julho de 2019. Horário: 14:00 horas. 
Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-
mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 09 de julho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL
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Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro 

Jorge Jesus orienta os jogadores durante treino no Ninho do 
Urubu 

Mandados de busca e apreensão na sede
do Cruzeiro, Toca e casa de dirigentes
DA REPORTAGEM

A Polícia Civil cumpriu, 
na manhã desta terça-feira 
(9), mandados de busca e 
apreensão na sede do Cru-
zeiro, no Barro Preto, e nos 
centros de treinamentos dos 
profissionais e das categorias 
de base: Toca da Raposa e 
Toquinha. Há também cum-
primento de mandado nas 
residências do presidente 
Wagner Pires de Sá, de Itair 
Machado, vice-presidente 
de futebol, e Sérgio Nonato, 
diretor-geral do Cruzeiro.

A operação foi denomi-
nada de “Primeiro Tempo” 
e foi realizada pela Divisão 
Especializada de Investiga-
ção a Fraudes da Polícia Ci-
vil. Segundo a corporação, a 
operação está em fase inicial. 
A operação corre em segre-
do de Justiça. Após realizar 
as ações durante o dia, a Po-
lícia Civil emitirá um comu-
nicado. Ela é um desmem-
bramento das investigações 
iniciadas pela corporação e 
reveladas pelo Fantástico no 
fim do mês de maio.

Na casa de Itair Macha-
do, cinco membros da Polí-
cia Civil estiveram no local 
por volta das 7h. Eles dei-
xaram a residência do vice-
-presidente de futebol pouco 

tempo depois.
Foram deslocadas, tam-

bém, viaturas para as resi-
dências de Wagner Pires de 
Sá, no bairro Luxemburgo, 
Região Centro-Sul de Belo 
Horizonte, e em um dos en-
dereços de Sérgio Nonato 
dos Reis, no bairro Carlos 
Prates, região Noroeste.

A residência do empre-
sário Cristiano Richard dos 
Santos Machado, com quem 
o Cruzeiro firmou contrato 
cedendo direitos econômi-
cos como forma de paga-
mento a um empréstimo 
de R$ 2 milhões realizado, 
também foi alvo de busca da 
Polícia Civil. Duas viaturas e 
agentes estiveram no condo-
mínio do empresário no iní-
cio da manhã.

Por volta das 10h, a Po-
lícia Civil, que estava na sede 
administrativa do Cruzeiro, 
atravessou a Rua dos Tim-
biras, na região Centro-Sul 
da capital mineira, e esteve 
também na sede da torcida 
organizada Máfia Azul, reco-
lhendo documentos.

Por meio de nota ofi-
cial, o Cruzeiro disse que 
apoia as apurações da Polícia 
Civil e informou que entre-
gou toda a documentação 
solicitada pela Operação 
Primeiro Tempo. O clube 

OPERAÇÃO PRIMEIRO TEMPO | Presidente, de futebol e diretor-geral foram alguns dos alvos da operação
Foto: Vladimir Vilaça

Foto: alexandre Vidal

PALMEIRAS

Veja cinco motivos para acreditar
em “outro espírito” contra o Inter

GRÊMIO

David Braz é regularizado e fica livre para estrear

FLAMENGO

Jesus dá pistas 
da escalação 
com Arrascaeta e 
Rafinha titulares

Foto: Cesar GreCo

Palmeiras abre contra o Inter sequência de jogos importantes 

DA REPORTAGEM

No principal teste du-
rante a pausa da Copa Amé-
rica, o Palmeiras perdeu de 
virada para o Guarani, em 
Campinas, por 2 a 1. Uma 
derrota que foi encarada 
pelos jogadores como uma 
lição para os compromissos 
oficiais do segundo semestre.

O primeiro deles será 
às 20h30 desta quarta-feira, 
no duelo de ida das quartas 
de final da Copa do Brasil, 
contra o Internacional, na 
arena. A promessa do elenco, 
logo após a derrota em Cam-
pinas, é de que o time entra-
ria com “outro espírito”. 

“Não tenho dúvidas de 
que contra o Inter, numa de-
cisão, o time vai entrar com 
outro espírito”, disse o golei-
ro Weverton.

Listamos cinco motivos 
para a torcida acreditar que, 
de fato, o Palmeiras volta-
rá a campo com o mesmo 
“espírito” de antes da pausa, 
quando avançou nos tor-
neios mata-mata e disparou 
na liderança do Campeonato 
Brasileiro.

1-A própria derrota
Além do goleiro Wever-

ton, o zagueiro Edu Dracena 
(autor do único gol em Cam-
pinas) também encarou o 
resultado no amistoso como 
um sinal de alerta. Tivesse 
ganhado, talvez a cobran-
ça da comissão técnica seria 
menor nesta quarta-feira. 
“Sinal de que tem de me-
lhorar, trabalhar mais, com 
humildade e pés no chão, 
como a gente sempre fez até 
aqui, para chegar no nível de 
antes da parada. Antes estava 
bem entrosado, equipe bem 

DA REPORTAGEM

O Grêmio pode rela-
cionar o zagueiro David Braz 
para o jogo contra o Bahia, 
nesta quarta (10), às 18h15, 
pelas quartas da Copa do 
Brasil. O defensor foi regu-
larizado na CBF e, mesmo 
sem ter sido anunciado ofi-
cialmente, pode atuar com a 
camisa gremista. David Braz 
assinou contrato de dois 
anos com o Tricolor e che-
gou para resolver o proble-
ma do primeiro semestre, a 
ausência de reservas para os 
zagueiros Geromel e Kanne-
mann. No período de trei-

DA REPORTAGEM

Jorge Jesus completa 
nesta quarta-feira 20 dias 
de treinamento à frente do 
Flamengo. A estreia oficial 
será hoje, contra o Athletico-
-PR, na Arena da Baixada, às 
20h30, no jogo de ida das 
quartas de final da Copa do 
Brasil. 

Foi um período intenso 
de preparação e tentativa de 
assimilação de um novo tra-
balho. A torcida rubro-negra 
já terá a chance de ver uma 
equipe com uma formatação 
diferente.

Nos poucos minutos de 
treino aberto para imprensa 
na 2ª feira, Jesus deu algumas 
dicas da equipe que deve en-
frentar o Furacão. Em uma 
atividade de posicionamen-
to, apenas com jogadores de 
linha, ele escalou: Rafinha, 
Léo Duarte, Rodrigo Caio e 
Renê; Cuéllar, Diego, Vitinho 
e Arrascaeta; Bruno Henri-
que e Gabigol.

Em relação ao jogo-
-treino com Madureira, du-
rante a Copa América, algu-

namentos durante a Copa 
América, Braz já trabalhou 
ao lado de Geromel e dei-
xou para trás na hierarquia 
o jovem Rodrigues, titular 
na reta final antes do recesso. 
Mas para o jogo desta quarta, 
na Arena, Kannemann deve 
ter condições para atuar nor-
malmente após se recuperar 
de uma fratura na região.

Para a posição, Renato 
conta com Geromel, Kan-
nemann, Braz, Rodrigues e 
Paulo Miranda, este ainda 
sem treinar normalmente 
com o restante dos compa-
nheiros por conta de lesão 
muscular.

mas mudanças. A entrada de 
Rafinha na lateral direita no 
lugar de Rodinei, a de Cuéllar 
no lugar de Arão, e a de Ar-
rascaeta na vaga de Lucas Sil-
va. Vitinho foi para a direita, 
e o uruguaio ocupou o lado 
esquerdo.

Principal destaque do 
Flamengo neste ano, Everton 
Ribeiro ficou em um outro 
grupo, formado por reservas, 
mas está liberado para esta 
partida. O meia ficou boa 
parte do período de inter-
temporada se recuperando 
de uma lesão no tendão de 
Aquiles.

A principal mudança tá-
tica de Jorge Jesus neste iní-
cio de trabalho é a presença 
de apenas um volante de ofí-
cio. Contra o Madureira foi 
William Arão, já que Cuéllar 
estava com a Colômbia e 
agora retoma naturalmente 
seu posto. Neste novo forma-
to, Diego é quem tem mais a 
obrigação de auxiliar na mar-
cação e ser quase um segun-
do volante. O camisa 10 foi 
mantido no posto de capitão 
da equipe.

Zagueiro treina, mas ainda não foi apresentado oficialmente 

Foto: diVulGação

lamentou, entretanto, que 
“este fato esteja acontecendo 
exatamente às vésperas de 
uma decisão importante na 
Copa do Brasil” diante do ri-
val Atlético-MG, na próxima 
quinta, no Mineirão.

O atual bicampeão da 
Copa do Brasil é investiga-
do por suspeita de operações 
irregulares. A dívida do clu-
be chega a R$ 500 milhões. 
Em maio, a TV Globo teve 
acesso a documentos inter-
nos do clube que revelam 
transações irregulares e uso 
de empresas de fachada para 
ocultar crimes.

No fim de 2018, a Po-
lícia Civil abriu inquérito 
para apurar irregularidades 
no clube. O inquérito se ba-
seia em um balancete con-
tábil analítico, que demons-
tra pagamentos feitos pelo 
Cruzeiro no decorrer do ano 
passado, ao qual o Fantás-
tico também teve acesso. A 
reportagem foi além e con-
seguiu quase 200 páginas de 
contratos e planilhas de con-
trole interno. Há evidências 
de que a diretoria cruzei-
rense quebrou regras da Fifa 
e da CBF, no âmbito do fu-
tebol, e do governo federal, 
por meio do Profut (progra-
ma de renegociação de dívi-
das fiscais com clubes).

consciente, sabia o que ia en-
frentar nos jogos”, afirmou o 
experiente defensor.

2-É mata-mata
São apenas dois jogos 

para definir a classificação à 
semifinal, sendo o segundo 
como visitante, no Beira-
-Rio, na semana que vem. A 
necessidade de um bom pla-
car em casa aumenta mais a 
cobrança para a partida con-
tra o Internacional.

3-Bom público
A arena receberá um 

bom público nesta quarta-
-feira. A última parcial di-
vulgada pelo clube, na terça-

-feira, foi de 30 mil ingressos 
vendidos. “É dentro da nossa 
casa, com nosso torcedor, 
não tenho dúvida de que 
vamos retomar aquilo que a 
gente vinha fazendo no pri-
meiro semestre”, comentou 
Weverton.

4-Desempenho em casa
Com apoio de seu tor-

cedor, a equipe treinada por 
Luiz Felipe Scolari perdeu 
uma única partida em seu 
estádio na temporada (para 
o Corinthians, na primeira 
fase do Campeonato Paulis-
ta). Em 2019, o Verdão vem 
de sequência de dez jogos 
consecutivos sem sofrer gol 

na arena. No total, são 11 vi-
tórias, dois empates e uma 
derrota no local na tempora-
da (83,3% de aproveitamento 
no estádio).

5-Retorno de Gómez
A última derrota em 

jogo oficial neste ano foi 
para o San Lorenzo, na Ar-
gentina. Um jogo em que 
Gustavo Gómez foi um dos 
poucos – se não o único – a 
se desdobrar em campo em 
busca do empate. O zaguei-
ro paraguaio, que virou xodó 
da torcida por jogar sério, 
está de volta ao time depois 
de defender sua seleção na 
Copa América.
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Um total de 200 propriedades terão que vacinar rebanho 

Caso de raiva bovina é
identificado em Sorriso
DA REPORTAGEM

Um caso de raiva bovina 
foi diagnosticado em um 
assentamento na região de 
Sorriso. De acordo com o 
Instituto de Defesa Agrope-
cuária de Mato Grosso (In-
dea), todas as propriedades, 
num raio de 12 km, terão que 
vacinar os animais.

Ainda segundo o Indea, a 
doença foi identificada por 
um veterinário autônomo 
que foi chamado para aten-
der uma vaca que estava pre-
nhe. Entretanto, o profissio-
nal percebeu que o animal 
apresentava sinais da doen-
ça. Ele então, orientou que 
a vaca fosse sacrificada e co-
letou amostras para exames. 
O resultado foi positivo para 
raiva. 

O veterinário comunicou 
o Indea, que fez a notificação 
de todas as propriedades ao 
redor.

“Cerca de 200 fazendas fo-
ram notificadas e terão que 
vacinar todos os animais, 
bovinos, equinos, ovinos, ca-
chorros, gatos, para que não 
haja risco de contaminação”, 
disse a veterinária do Indea, 
Danielle Macedo.

Os pecuaristas têm um 
prazo de 15 dias, a contar da 
notificação para fazer a vaci-
nação. No caso dos bovinos, 
uma segunda dose deve ser 
aplicar 30 dias depois da pri-
meira. 

Segundo Daniela, o fato 
não acarreta prejuízos ao 
mercado da carne. Porém, 
existe risco de transmissão 
da doença para o homem. 

ALERTA | Todos os animais num raio de 12 km da propriedade onde o caso foi diagnosticado devem ser vacinados
Foto: Divulgação

Foto: Cleiton isiDoro

Foto: Wheverton Barros

Foto: arte/reproDução

SORRISO

Se instalada, Ceasa 
pode gerar 2,5 mil 
empregos

SINOP

Apams realiza 
feira de adoção 
no próximo sábado

RONDONÓPOLIS

Festrilha recebe 
cerca de 3 mil pessoas 
no fim de semana

Central deve fomentar a agricultura familiar e gerar muitos 
empregos 

Quem não participou ainda pode participar dia 17

Cães e gatos estarão à disposição para adoção responsável 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Aproveitar o posiciona-
mento logístico de Sorriso 
e o potencial de produção 
da agricultura familiar para 
instalar uma central de abas-
tecimento de hortifruti no 
município.  Este foi o tema 
de uma reunião entre o pre-
feito Ari Lafin, secretários 
municipais e os empresários 
Júlio César D´Frasson, Thia-
go Scabello e o advogado 
Michel Platini, que represen-
tam a Companhia Regional 
de Abastecimento Integra-

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Você já experimentou 
a sensação de ter um animal 
de estimação para chamar de 
seu? Já conheceu a alegria de 
saber que que ao chegar em 
casa tem um animalzinho 
te esperando com toda ale-
gria, sem se importar se você 
é rico ou pobre, branco ou 
preto, evangélico ou não?

Ele não te pergunta 
nada, só quer carinho, um 
pouco de atenção, e são ca-
pazes de te ajudar na ten-
são do dia a dia. Se você não 
conhece que tal adotar um 
bichinho desses? E a opor-
tunidade para adotar pode 
ser na Feira de Adoção que 
a Associação de Proteção aos 
Animais do Município de Si-
nop (Apams) realiza no sába-
do (13), no pátio da Todimo 
(Rua João Pedro Moreira de 
Carvalho, 2100). 

A presidente da Apams, 
Luciani Prante Chiarello, 
disse que esta feira vai ser 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O maior festival de 
quadrilha de Mato Grosso 
movimentou Rondonópolis 
no último final de semana. 
Nos dois dias do Festival Ma-
to-grossense de Quadrilhas 
(Festrilha), mais de três mil 
passaram pelo Casario de 
Rondonópolis. Durante a 5ª 
edição do evento, cinco gru-
pos se apresentaram Levanta 
Poeira, Caipiras Unidos, Im-
pério, do Núcleo de Estudos 
e Atividades da Terceira Ida-
de (Neati) e ainda um grupo 
de São José do Povo. As duas 
melhores equipes que classi-
ficaram são Império Junino 

em primeiro lugar e Caipiras 
Unidos na segunda coloca-
ção.

“O festival de quadri-
lhas ele vem para contemplar 
uma importante tradição do 
povo brasileiro que são as 
quadrilhas juninas. Em Mato 
Grosso, tem o festival e nós 
temos em Rondonópolis um 
polo importantíssimo onde 
já fomos campeões e ainda 
teremos a felicidade de se-
diar a final do evento agora 
no fim do mês de julho” res-
saltou o secretário de Cul-
tura, Humberto de Campos. 
No próximo dia 17 de julho, 
Rondonópolis receberá a fi-
nal do evento que contará 
com mais 15 juninas.

do (Craisa) de Santo André. 
Os empresários vieram ao 
município conhecer o po-
tencial para a implantação 
de uma unidade nos moldes 
da Central de Abastecimento 
(Ceasa) de Santo André, mas 
já com o objetivo de atender 
todo o Centro-Oeste. Segun-
do D’Frassom, a implantação 
de uma unidade pode gerar 
2,5 mil empregos diretos e 
10 mil indiretos, podendo 
chegar a até 25 mil. Além da 
central distribuidora, o com-
plexo também pode trazer 
a Sorriso grandes redes de 
distribuição e também de 

patrocinada por empresas. 
“Vai ter praça de alimentação 
e brinquedos para as crian-
ças, o dia todo, teremos 30 
animais para adoção”, apon-
tou. A presidente alerta que 
a adoção tem que ser res-
ponsável.  “É necessário um 
espaço com proteção contra 
sol e chuva, quintal fechado 
e ficar atenta para cumprir 
o calendário de vacinas. Ter 
consciência que esse animal 
vai ter um custo na família 
porque ele pode precisar de 
atendimento veterinário”, 
pontuou.

Esses companheiros 
graciosos podem ser muito 
benéficos para a saúde, se-
gundo a revista Exame, ter 
um cachorro pode reduzir 
o estresse, a depressão, faz 
bem para o coração, reduz as 
alergias em crianças, ajudam 
no emagrecimento, detec-
tam hipoglicemia e câncer. 
Os gatos reduzem os riscos 
de um Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC) e ajudam contra 
a asma.

ENERGISA CAMPEÃ 
NO PROCON...

Em junho, o sistema da Secre-
taria Adjunta de Proteção e Defesa 
dos Direitos do Consumidor do Es-
tado (Procon-MT) registrou quase 3 
mil reclamações. De acordo com da-
dos levantados, o setor de “serviços 
essenciais” foi o mais reclamado. 
Nesta categoria, 581 registros foram 
em desfavor da energia elétrica. Do 
total de reclamações para este ser-
viço, 306 se referem à cobrança in-
devida ou abusiva. A concessionária 
de energia ainda não se manifestou 
sobre o assunto.

VACINA EM 
RONDONÓPOLIS...
O ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, anunciou, na tarde de 
ontem (9), o envio de 30 mil doses 
suplementares de vacina contra 
H1N1 para Rondonópolis, a 218 km 
de Cuiabá. De acordo com o minis-
tro, apesar da campanha nacional 
já ter se encerrado, Rondonópolis 
terá mais doses disponíveis, em 
razão de duas mortes registradas 
da cidade. As vacinas devem ser 
entregues nos próximos 20 dias e 
a Secretaria Municipal de Saúde 
vai estabelecer um cronograma de 
vacinação.

OPERAÇÃO 
TENTÁCULOS...
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na terça-
-feira (9), 58 mandados de prisão em uma opera-
ção contra membros de facções criminosas com 
atuação forte em roubos, tráfico de drogas, homi-
cídio e crimes diversos de estelionatos, muitos 
deles praticados a mando e por membros que 
estão presos em unidades prisionais do Estado.
Os mandados de prisão foram expedidos contra 
18 criminosos já presos em unidades dos muni-
cípios de Campo Novo, Tangará da Serra, Barra 
do Bugres, Cuiabá, Rondonópolis, e 40 integran-
tes da organização que estão soltos atuando no 
cometimento de crimes, totalizando 58 alvos. So-
mente na cidade de Campo Novo dos Parecis são 
36 alvos.   

Divulgação

Dessa forma, é preciso fazer 
a vacinação com urgência 
para eliminar os focos.

CAUSADOR
Transmitido pela picada de 

morcegos hematófagos, que 
são portadores, reservatórios 
e transmissores do vírus, por 
meio da saliva infectada que, 
pela mordedura ou lambida 
em alguma ferida aparente 
do animal, transmite a raiva. 
O vírus não tem tratamento. 
Por isso, a alternativa é a va-
cinação. 

Após a contaminação, o 
animal tem até três meses de 
vida, período em que se de-
senvolvem sintomas como 
isolamento, agressividade, 
salivação e dificuldade ao an-
dar. O ser humano também 
pode ser infectado.

produção destes itens, além 
de estimular a produção lo-
cal. “Estamos dando todo o 
apoio a esta iniciativa, que 
vai potencializar a produção 
local, além de dinamizar a 

economia de forma expo-
nencial, por meio do incre-
mento de empresas ligadas 
a transportes, autopeças, 
pneus e uma série de outros 
insumos”, comenta Lafin.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 10 de julho 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Relatório final da comissão deve ser votado pelos vereadores 

Lei que obrigava uso da Bíblia nas
sessões da Câmara é inconstitucional
DA REPORTAGEM

O Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJMT) 
declarou inconstitucional 
um item do regimento in-
terno da Câmara de Sinop 
que estabelecia a obriga-
toriedade da disponibi-
lização da Bíblia Sagrada 
durante as sessões do Le-
gislativo.

O artigo contestado des-
taca que os membros da 
mesa e os vereadores de-
veriam ocupar os lugares 
e a bíblia sagrada deveria 
ficar, durante todo o tem-
po da sessão, sobre a mesa, 
à disposição de quem dela 
quiser fazer uso.

O colegiado, por una-
nimidade, entendeu que 
a Constituição Federal de 
1988 declara que o Brasil 
é um estado laico, neu-
tro, livre e independente 
de qualquer confissão re-
ligiosa. Segundo o relator 
do processo, desembar-
gador João Ferreira Fi-
lho, além da Constituição 
assegurar aos cidadãos 
brasileiros liberdade de 
consciência religiosa, de 
culto, e de associação re-
ligiosa, atribui ao Estado, 
por consequência, entre 
outras obrigações, o dever 
da laicidade.

O desembargador res-
salta ainda que o artigo 
declarado inconstitucio-
nal também contraria a 
Constituição Estadual de 
Mato Grosso a qual pon-
tua que não deve haver 
discriminação entre os 
cidadãos em razão de re-
ligião.

SINOP | Colegiado entende que a CF declara o Brasil estado laico, neutro, livre e independente de qualquer religião
Foto: Câmara/Divulgação

O magistrado citou o 
artigo 10, inciso III, da 
Carta Estadual em que 
está expressamente des-
tacado que deverá haver 
nos órgãos públicos “a 
implantação de meios as-
securatórios de que nin-
guém será prejudicado ou 
privilegiado em razão de 
(...) religião, orientação se-
xual, convicções políticas, 
ou filosóficas, deficiência 
física ou mental e qual-
quer particularidade ou 
condição”.

No processo, na defesa, 
a Câmara de Sinop defen-
deu a lei informando que 
a ação não possui relevân-
cia prática por ter caído 
em desuso. Entretanto, 
de acordo com o relator, 
mesmo estando em de-
suso, o regramento acer-
ca da liberdade religiosa 
permite a discriminação 
entre os cidadãos em ra-
zão da religião.

“Independentemente, 
de ser ou não colocada em 
prática e de ter ou não caí-
do em desuso, essa dispo-
sição afronta o comando 
constitucional supramen-
cionado, na medida em 
que cria distinções entre 
os cidadãos, promovendo 
determinadas confissões 
em detrimento daquelas 
que não adotam referido 
livro, inibindo a liberda-
de de religião, e, por con-
sequência, violando os 
princípios da laicidade do 
Estado e da liberdade de 
crença, impondo-se, pois, 
a declaração de inconsti-
tucionalidade”, apontou o 


