
O primeiro semestre de 2019 encerrou com redução de 23% nos registros de mortes no trecho sob con-
cessão da BR-163, entre Itiquira e Sinop, em comparação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro 
a junho de 2018 foram registrados 57 óbitos, sendo que no mesmo período deste ano foram 44 mortes.
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NA BR-163

Número de mortes diminui
23% no primeiro semestre

BOTAFOGO

Prorrogação
de salários
escalonados
no estado
Depois de dizer que os paga-
mentos dos salários dos ser-
vidores públicos seriam pagos 
de forma escalonada até o final 
do primeiro semestre de 2019, o 
Governo do Estado, através do 
secretário de Estado de Fazen-
da, Rogério Gallo, afirmou que o 
procedimento será mantido até 
o mês de dezembro.        Página  - 3

A sala de imprensa do Botafogo está trancada há uma semana. Enquanto os jogado-
res não falam por protesto ao atraso de salários, dirigentes se pronunciaram, mas 
não têm muito a dizer.                        Página -7

SEM SOLUÇÕES PARA A CRISE

ZOOLÓGICO/UFMT
Excursões
escolares
e visitas
técnicas

O zoológico da UFMT 
em Cuiabá só terá excursões 
escolares e visitas técnicas, 
após adequações no espaço 
físico do local serem concluídas. 
Recentemente, o espaço foi 
transformado em um Centro 
de Medicina e Pesquisa de Ani-
mais Silvestres (Cempas).
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O líder deve focar em três pontos prin-
cipais: saber como alcançar metas, 
conhecer a equipe e promover uma 
cultura de alto desempenhoDr. Google?
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que não é.
Acontece que você não tem esse co-

nhecimento, e se tivesse não precisaria 
buscar tal informação na internet.

Em outras palavras: você pode até 
usar o recurso de pesquisa para ajudar 
a tirar algumas dúvidas ou mesmo para 
encontrar o passo-a-passo de algo que 

tenha conheci-
mento, mas imagi-
nar que vai conse-
guir fazer alguma 
coisa muito acima 
disso, apenas se 
baseando em in-
formações obtidas 
na internet, é uma 
verdadeira “loucu-
ra”.

Use a internet 
como uma ferra-

menta de apoio. Qualquer coisa além 
disso você deve, invariavelmente, bus-
car ajuda profissional.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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A controvérsia a respeito do Censo Demográfico 
2020 levantou dúvidas relevantes a respeito do ques-
tionário a que os brasileiros vão responder no ano que 
vem, mas a opinião pública permanece pouco esclareci-
da quanto à pertinência de inovações e críticas.

Instituições costumam ser refratárias a mudanças, 
mesmo no caso de burocracias de competência e inte-
gridade reconhecidas, como o IBGE. Por outro lado, a 
nova direção do órgão agiu com atropelo intransigente, 
à maneira do atual governo. A polêmica acabou politiza-
da além do razoável.

O comando do instituto determinou a diminuição 
do número de questões no censo em cerca de um terço. 
Argumentou que uma pesquisa enxuta favorece o au-
mento da cobertura (mais casas recenseadas) e a quali-
dade das respostas.

Segundo o raciocínio, os temas eliminados podem 
ser tratados por meio de levantamentos amostrais, re-
gistros administrativos e tecnologias de processamento 
de dados.

Os críticos denunciam o risco de “apagão estatísti-
co” e a súbita desconsideração de anos de trabalho téc-
nico e de consultas públicas.

Afirmam que certos pontos deveriam constar do 
formulário básico (de 26 questões dirigidas ao universo 
da pesquisa, todos os 71 milhões de domicílios) e não 
apenas do formulário da amostra (de 76 questões para 
7,1 milhões de domicílios), também encurtado. 

De fato, causa inquietude a eliminação da pergunta 
sobre a renda total do domicílio na pesquisa completa, 
com o que faltarão dados específicos de cada cidade.

Quanto ao acesso a serviços e à posse de bens, res-
taram questões a respeito de internet e máquina de lavar 
roupa (e não mais aquelas sobre energia elétrica, veícu-
los e outros eletrodomésticos). Não se entende bem o 
motivo da supressão, dado que o tempo da entrevista 
pouco aumentaria. 

Caem as perguntas sobre emigrantes, informação 
que talvez possa ser suprida por registros administrati-
vos, assim como aquelas relativas ao tipo de escola fre-
quentada ou a nascidos vivos e mortos.

A direção do IBGE argumenta que o censo bra-
sileiro é um dos mais extensos do mundo. Os críticos 
respondem que o Brasil é um país enorme, com popu-
lações dispersas e que ainda não conta com registros ad-
ministrativos acessíveis ou de qualidade bastante para 
dispensar informações censitárias. Tal problema não 
seria solucionado, acrescentam, por pesquisas amostrais 
de maior frequência.

Difícil discordar, em tese, da pertinência desses 
pontos de vista antagônicos, tanto responsáveis quanto 
inovadores. Mas falta discussão mais aberta e objetiva 
quanto a vantagens e desvantagens relativas de cada po-
sição. A polêmica constitui amostra precisa da má quali-
dade do debate nacional.

Editorial

Censo sem bom senso

Ranking dos Políticos - Facebook

e selecionar pessoas e identificar talentos.
Ele ainda precisa se envolver cotidiana-

mente no treinamento da equipe, para iden-
tificar pessoas que precisam melhorar. Deve 
conseguir promover a meritocracia, fazendo 
uma avaliação de desempenho honesta e cons-
trutiva que possibilite o crescimento de cada 
colaborador. Claro que tudo isso tira a todos da 
zona de conforto, mas promove crescimento!

Mesmo com tantos esforços, há casos em 
que deverá lidar com uma tarefa crucial: saber 
demitir. O próximo e último desafio na agenda 
do líder é estimular a cultura de alto desempe-
nho, fazendo com que a equipe não fique satis-
feita com o aceitável e busque superar desafios, 
para tanto, é essencial racionalizar a tomada 
de decisões baseada em fatos e dados, definin-
do indicadores de desempenho e análises de 
cenários.

Pode parecer óbvio, mas é imperativo im-
plantar uma cultura da honestidade intelectual 
em que todas as pessoas do time, incluindo o 
líder, não tenham receio em admitir suas fa-
lhas e se sintam à vontade para falar quando 
não possuem o conhecimento necessário para 
realizar uma tarefa.

Outro ponto importante é manter uma co-
municação objetiva, clara e honesta, que per-
mita o melhoramento contínuo dos processos 
a partir da correção de problemas existentes. 
Tudo isso combinado ao alinhamento de valo-
res da empresa, ou seja, líder e empresa têm de 
caminhar juntos para um objetivo comum.

Como podem ver, são tantas habilidades 
exigidas que ninguém ‘vira’ um líder da noite 
para o dia, pois se trata de um processo tra-
balhoso com horas de estudo, treinamento e 
prática. Se não tiver outro jeito, corra atrás do 
prejuízo e busque ajuda emergencial. Mas o 
ideal é estar preparado antecipadamente para 
as oportunidades. Sabia que há treinamentos 
de gestão que podem apoiar você a consolidar 
seu papel como líder? Pense nisso!

KELLY NUNES É FORMADA EM ADMINIS-
TRAÇÃO PELA UFMT

Me tornei líder, e agora?

DEU NO ANTAGONISTA
O deputado federal José Medeiros vai 

propor que a Comissão de Constituição e 
Justiça realize uma audiência pública para 
que o ex-deputado Jean Wyllys explique as 
acusações feitas no ano passado contra o jor-
nalista norte-americano Glenn Greenwald, 
do site The Intercept Brasil. Segundo site O 
Antagonista, Jean Wyllys teria acusado Gre-
enwald de “comprar candidaturas” no PSOL. 
Uma corrente ligada ao presidente Jair Bol-
sonaro acredita que Wyllys teria renunciado 
a seu mandato, em troca de dinheiro, para 
dar lugar ao suplente David Miranda, com-
panheiro de Greenwald.

DESATUALIZADO
Mesmo sete meses após deixar a gestão 

do Estado, o ex-governador Pedro Taques 
continua se intitulando como gestor do Exe-
cutivo estadual. Pelo menos no seu Insta-
gram pessoal: “Perfil oficial do Governador 
do Estado de MT, Pedro Taques”, consta na 
descrição. Em janeiro, a conta do Facebook 
do ex-governador também estava desatua-
lizada, algo corrigido horas depois. Pelo jei-
to, Taques esqueceu que possui outras redes 
com a mesma descrição. A última postagem 
do perfil foi no dia 31 de dezembro, quando se 
despediu da gestão.

NA BRONCA
O desembargador Orlando Perri (foto) cri-

ticou o Núcleo de Ações de Competência Ori-
ginárias Criminal pela condução a “passos 
demasiadamente lentos” dos procedimentos 
que apuram o suposto envolvimento de pro-
motores de Justiça no esquema de grampos 
operados no estado. A crítica consta na deci-
são que estabeleceu o prazo de 30 dias para o 
encerramento da investigação. No documen-
to, Perri ainda negou pedido do coordenador 
do Naco, procurador de Justiça Domingos 
Sávio, para excluir a participação da OAB/MT, 
responsável pela denúncia dos fatos, nas apu-
rações.

Você pode se aventurar em seguir os “faça você mes-
mo” da internet em coisas que não coloquem sua saúde 
e sua segurança em risco. Tenha noção dos seus limi-
tes, dos limites dos seus conhecimentos e dos riscos 
envolvidos. Fazer algo que possa vir a ser prejudicial 
passa longe de ser economia. Todo o cuidado é pouco!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

KELLY NUNES

Muita gente que ambiciona chegar ao pos-
to de gestor encara um duro cenário quando 
essa aspiração se torna realidade: não possui 
o preparo necessário para absorver pronta-
mente a alteração significativa na natureza da 
função que exerce.

Durante um bom período, é comum o novo 
líder realizar sua gestão por tentativa e erro, 
atuando de forma pontual em cima dos pro-
blemas que ocorrem. Normalmente o apren-
dizado vem de experiência com outros líderes 
da empresa e informações buscadas em cur-
sos, livros e internet.

É comum fazer capacitação em liderança, 
quando não se sabe questões básicas, como 
definição de metas e técnicas de entrevista. O 
primeiro passo, então, ao assumir o cargo deve 
ser descobrir quais são as atuais responsabi-
lidades e funções, pois não basta ter o perfil 
e comportamento adequado, também precisa 
ter técnicas para obtenção de resultados.

Outra necessidade é conhecer a nova ro-
tina de trabalho do ponto de vista individual 
e perante a equipe. Além disso, é fundamen-
tal entender a mudança do modelo atual e os 
resultados que o seu time deve alcançar na 
empresa. O líder deve focar em três pontos 
principais: saber como alcançar metas, co-
nhecer a equipe e promover uma cultura de 
alto desempenho. Para acelerar a transição, 
me parece o modelo ideal, a agenda do líder 
proposta pelo consultor e escritor Vicente Fal-
coni, onde a ideia principal do líder deve ser: 
‘liderar é bater metas consistentemente, com 
o time fazendo certo’. Mas, para isso, é preciso 
saber estabelecer metas desafiadoras que le-
vem o time para outro patamar.

Também é importante avaliar constan-
temente os resultados, identificar lacunas e 
entender possíveis desvios, traçar planos de 
ação para alcançar os objetivos e saber anali-
sar os processos, corrigir problemas e melho-
rar continuamente. Outro ponto fundamental 
é conhecer o time. O líder deve saber recrutar 
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“Tal problema não seria solucio-
nado, acrescentam, por pesquisas 
amostrais de maior frequência

“
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Depois que as buscas na internet se 
tornaram populares muita gente acredita 
que pode encontrar, ali, as respostas para 
todos os seus problemas, não importa 
sua complexidade. Problemas jurídicos, 
de saúde, mecânicos e outros são “solu-
cionados” por algumas pessoas apenas 
recorrendo aos mecanismos de busca, 
especialmente o Goo-
gle.

Temos que ter 
em mente que você 
pode encontrar tudo 
que possa imaginar 
e mais um pouco. 
Coisas boas, ruins, 
certas e erradas es-
tão a apenas alguns 
cliques de distância 
de você. Isso é algo 
bastante “perigoso”, 
e você deve ter muito cuidado para não 
acabar em uma situação ainda pior do 
que já está.

A questão que deve ser analisa é a 
seguinte: se você pudesse contar ape-
nas com informações verdadeiras basta-
ria uma boa interpretação para ter uma 
“ideia” de algo que poderia ajudar. Mas 
com todos os tipos de informação dispo-
níveis a coisa se torna muito mais com-
plexa, e você precisaria de conhecimento 
avançados para separar o que é “útil” do 

Morreu na madrugada desta quarta-feira (10) o jornalista Paulo Henrique 
Amorim, aos 76 anos. Ele trabalhou em diversas redações, inclusive na Glo-
bo. Seu último emprego foi na TV Record, mas estava fora do ar desde o mês 
passado, quando foi afastado do programa Domingo Espetacular. O jornalista 
morreu de enfarte na capital fluminense.



DIVULGAÇÃO

CONTRA SELMA...
Deu na coluna da jornalista Mô-

nica Bergamo no jornal Folha de S. 
Paulo: A Presidência do Senado re-
cebeu um requerimento pedindo a 
suspensão da nomeação da senadora 
Juíza Selma Arruda (PSL-MT), apeli-
dada de Moro de saias, para o Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Casa.A parlamentar teve o mandato 
cassado pelo Tribunal Regional Elei-
toral do Mato Grosso (TRE-MT), por 
abuso de poder econômico. Ela não 
quis comentar o requerimento, assi-
nado pela socióloga Giselle Agnelli e 
pelas publicitárias Roseli Machado e 
Regina Aparecida de Souza.

MT PELA REFORMA...
O Palácio do Planalto está liberando R$ 30 

milhões em emendas aos deputados que disse-
rem “amém” nos dois turnos de votação da refor-
ma da Previdência, na Câmara. Líderes de parti-
do, esnobados no começo do Governo, recebem 
R$ 40 milhões.  Levantamento do jornal O Esta-
do de S. Paulo indica que são a favor da reforma 
os seguintes deputados de MT: Carlos Bezerra 
(MDB), Dr. Leonardo (SD), Emanuel Neto (PTB), 
José Medeiros (Podemos) e Neri Geller (PP). Têm 
R$ 30 milhões garantidos cada um. Segundo o 
Estadão, Nelson Barbudo (PSL), notório devoto 
de Bolsonaro, estaria em cima do muro em rela-
ção à reforma proposta pelo patrão. Rosa Neide 
(PT) e Juarez Costa (MDB) disseram ao jornal 
que são frontalmente contra.

 

BOTELHO IRRITADO...
O presidente da Assembleia Le-

gislativa, deputado Eduardo Botelho 
(DEM), se mostrou irritado com o veto 
do Executivo a um projeto seu que ho-
menageava o jornalista Paulo Leite, que 
morreu em 2014. O parlamentar colo-
cou o nome do jornalista em uma esco-
la. O veto acabou derrubado pelos par-
lamentares por 20 votos a 1. “Eles estão 
argumentando que os deputados não 
podem indicar nome, que tem que ser 
o Executivo. Isso aqui é um desrespeito 
com o Legislativo, que foi quem sempre 
indicou e colocou os nomes. Quem en-
tende assim, peço que derrube o veto”, 
disse.
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Secretário anunciou extensão do escalonamento 

Governo anuncia prorrogação de
salários escalonados no estado
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de dizer que os 
pagamentos dos salários dos 
servidores públicos de Mato 
Grosso seriam pagos de for-
ma escalonada até o final do 
primeiro semestre de 2019, o 
Governo do Estado, através 
do secretário de Estado de 
Fazenda, Rogério Gallo, afir-
mou ontem (10) que o proce-
dimento será mantido até o 
mês de dezembro.

“Nós estamos com a 
operação no Banco Mundial. 
Eu não tenho condições até 
o mês de setembro de passar 
uma perspectiva um pouco 
melhor. Mas certamente até 
dezembro, conforme a gente 
anunciou, nós devemos che-
gar ao pagamento de todo 
salário no dia 10”, afirmou o 
secretário em entrevista con-
cedida à Rádio Mega FM.

A medida adotada no 

início da gestão, e agora am-
pliada até o fim do ano, é 
uma forma, segundo o Go-
verno, de equalizar o com-
prometido fluxo de caixa do 
Estado, como também cum-
prir as determinações da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) que impede o gasto 
exacerbado do caixa com fo-
lha de pagamento de pessoal.

Até o final de 2019, o 
Governo pretende ter uma 
estabilização e isso passa 
muito por conseguir apro-
var o empréstimo junto ao 
Banco Mundial, decisão que 
precisa ser tomada antes de 
setembro pelo Congresso 
Nacional.

“Para isso [colocar fim 
ao escalonamento], temos 
que cumprir algumas pre-
missas. Uma destas premis-
sas é não aumentar mais a fo-
lha, para cumprir a LRF. Eu 
não poderei ser leviano de 
pagar em um mês no dia 10 

SEM MELHORAS | Secretário de Fazenda, Rogério Gallo, revelou que o procedimento seguirá até dezembro
Foto: Mayke toscano

Foto: Ronaldo Mazza/alMt

EVANGÉLICO NO STF 

Bolsonaro diz que 
indicará evangélico 
para o Supremo
DA REPORTAGEM

EBC BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou que indicará 
um ministro evangélico para 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF), pois, para ele, a busca 
pelo “resgate dos valores fa-
miliares” deve estar presente 
em todos os poderes do país. 
“Entre as duas vagas que terei 
para indicar para o Supremo 
um deles será terrivelmente 
evangélico”, disse, durante 
sua participação em um cul-
to da bancada evangélica na 
Câmara dos Deputados, na 
manhã desta quarta (10).

No mês passado, ao cri-
ticar a decisão do STF de cri-
minalizar a homofobia como 
forma de racismo, Bolsonaro 
já havia sugerido a indica-
ção de um evangélico para a 
Corte. Até 2022, o presidente 
da República poderá indicar 
nomes para pelo menos duas 
vagas, que serão abertas com 
a aposentadoria compulsória 
dos ministros Marco Aurélio 
e Celso de Mello.

Hoje, Bolsonaro elo-

giou a atuação dos parla-
mentares evangélicos nos 
últimos anos. “Vocês sabem 
o quanto a família sofreu nos 
últimos governos. Vocês fo-
ram decisivos na busca da in-
flexão do resgate dos valores 
familiares”, disse. “Quantos 
tentam nos deixar de lado 
dizendo que o Estado é lai-
co. O Estado é laico mas nós 
somos cristãos. Ou para pla-
giar a minha querida Dama-
res, nós somos terrivelmente 
cristãos”, disse, em referên-
cia à declaração da ministra 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves.

O ESCOLHIDO
O juiz Marcelo Bretas, 

Membro da Comunidade 
Evangélica Internacional da 
Zona Sul, originário da As-
sembleia de Deus e que con-
duz a Operação Lava-Jato 
no Rio de Janeiro deve ser o 
nome indicado pelo presi-
dente. Bolsonaro e Bretas se 
tornaram próximos nos últi-
mos tempos, com o juiz ten-
do participado de um coque-
tel a convite do presidente.

Foto: ValteR caMpanato

Foto: RoneIR coRRÊa

Declaração foi dada em culta na Câmara Visera questiona os gastos da empresa 

O texto original já foi aprovado em 1ª votação 

FUNDO DE APOIO

Projeto altera programas 
sociais em Mato Grosso

ADMINISTRADORA DA UPA

Vereador quer informações do 
contrato firmado de R$ 1,9 mi

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

 governador Mauro 
Mendes (DEM) encaminhou 
à Assembleia Legislativa o 
Projeto de Lei 559/2019, 
alterando três leis mato-
-grossenses voltadas às ações 
sociais. A proposta em tra-
mitação institui o Fundo de 
Apoio às Ações Sociais de 
Mato Grosso (FUS/MT). A 
Lei 8.059/2003, por exem-
plo, implementou os progra-
mas sociais, criando o Fundo 
Partilhado de Investimentos 
Sociais.

Encaminhado para ser 
votada em regime de urgên-
cia, a proposta já foi apro-
vada em primeira votação. 
O texto recebeu um subs-
titutivo integral, de autoria 
do deputado Wilson Santos 
(PSDB), mas foi rejeitado 
pela Comissão de Fiscali-
zação e Acompanhamento 
da Execução Orçamentária 
(CFAEO).

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Foram votadas, na Ses-
são Ordinária de segunda 
(8), da Câmara de Vereado-
res de Sinop, seis matérias 
legislativas de autoria do 
primeiro vice-presidente, 
vereador Leonardo Visera 
(PP). Entre elas, o requeri-
mento nº 116/2019, onde o 
parlamentar solicita infor-
mações referentes ao con-
trato nº 075/2018, firmado 
entre o Executivo e o Insti-
tuto Social Saúde Resgate à 
Vida (ISSRV).

A empresa recebe pou-
co mais de R$ 1,9 milhão, 
para administrar a Unida-
de de Pronto Atendimen-
to (UPA 24H) e mais cinco 

Em virtude de a pauta 
da sessão deliberativa estar 
sobrestada (quando é prio-
rizada uma votação) para a 
votação de vetos, o PL não 
entrou na ordem do dia para 
a segunda votação. O texto 
original recebeu seis emen-
das, mas cinco foram rejei-
tadas, e apenas uma acatada, 
a do 1º secretário da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Max Russi (PSB).

O objetivo do FUS/
MT, de acordo com gover-
no, é de alavancar recursos 
financeiros às implementa-
ções de ações sociais que são 
desenvolvidas pelo governo 
estadual. O fundo será admi-
nistrado pela Secretaria de 
Estado de Assistência Social 
e Cidadania (Setasc). A pro-
posta define que os recursos 
serão recolhidos na Conta 
Única do Tesouro do Estadu-
al ou conta especial.

De acordo com a pro-
posta, os recursos devem ser 
implementados em medidas 

Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) sendo eles: Alto da 
Glória, Menino Jesus, Sa-
brina, Sebastião de Matos e 
Camping Clube. O contrato 
tem validade de 60 meses 
e iniciou em novembro de 
2018.

Em resumo, o parla-
mentar questiona os gastos 
que o instituto tem com a 
aquisição de insumos e fo-
lha de pagamento. “Quere-
mos saber os valores que a 
empresa investe para man-
ter em funcionamento essas 
unidades. As informações 
que tivemos do diretor clíni-
co da UPA, é que a empresa 
está trabalhando no verme-
lho e essa seria a motivação 
do atraso no pagamento do 
mês passado”, esclareceu.

e no mês subsequente fazer o 
escalonamento. Nós estamos 
fazendo o escalonamento já 
fazendo a previsão do pior 
cenário, que seria de ter que 
pagar [a parcela do emprés-
timo em setembro]”, comple-
tou Gallo.

Caso consiga até o final 
de 2019 equilibrar as contas 
do Estado, o secretário acre-
dita que a partir de 2020 os 
vencimentos dos servidores 
públicos voltem a ser pagos 
dentro do próprio mês. “En-
tão a gente espera que pou-
co antes de dezembro tenha 
condições de voltar ao dia 10. 
E a meta para 2020 é voltar a 
pagar dentro do mês”, com-
pletou.

O Estado está com o 
limite de gasto com pessoal 
estourado de acordo com a 
LRF. O limite máximo pre-
visto pela lei é de 49% e Mato 
Grosso consome atualmente 
58%.

que contribuem para pro-
porcionar à população de 
Mato Grosso níveis dignos 
de subsistência da cidadania. 
Parte dos recursos deve ser 
destinada às ações de quali-
ficação profissional.

A proposta define ainda 
que dos recursos recolhidos 
ao Fundo de Desenvolvi-
mento Industrial (Fundeic), 

pelo menos 10% da recei-
ta devem ser destinados ao 
FUS/MT. O projeto determi-
na ainda que os recursos des-
tinados ao FUS/MT podem 
ser transferidos de outros 
fundos estaduais. A norma 
impede que as receitas do 
fundo não sejam remaneja-
das para outras unidades or-
çamentárias.
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Morre o jornalista Paulo 
Henrique Amorim, aos 77 anos

TV  e Entretenimento

O jornalista Paulo Henrique Amorim 
morreu, na madrugada desta quarta-feira 
(10), aos 76 anos e deixou um legado para 
a comunicação brasileira.

Amorim estava em casa, no Rio de 
Janeiro, quando sofreu um infarto ful-
minante — informação confirmada pela 
mulher dele. Na noite da terça-feira (9), 
o jornalista havia saído para jantar com 
amigos. Paulo Henrique Amorim estava 
na Record TV desde 2003. Antes, passou 
por diversos jornais, revistas e emissoras 
de televisão do país. 

Na televisão, passou pela extinta TV 
Manchete e pela TV Globo, também como 
correspondente internacional em Nova 
York. Em 1996, deixou a TV Globo e foi 
para a TV Bandeirantes, onde apresentou 
o Jornal da Band e o programa Fogo Cru-
zado. Depois, foi para a TV Cultura.

Também foi o idealizador do primeiro 
canal de notícias em streaming na inter-
net brasileira, o UOL News, lançado em 
2000, no UOL, portal onde ficou até 2006. 
Neste mesmo ano, começou no portal 
IG, repetindo o formato do seu programa 
Conversa Afiada, então exibido na TV 
Cultura.

Em 2003, foi contratado pela Record 
TV, onde apresentou o Jornal da Record 
segunda edição. No ano seguinte, ajudou 
a criar a revista eletrônica Tudo a Ver na 
emissora. Em 2006, assumiu a apresen-
tação do Domingo Espetacular, onde fi-
cou até junho deste ano.  Amorim deixa 
uma filha e a mulher, a jornalista Geórgia 
Pinheiro.

Record quer contratar 
Mauro Naves após 
demissão da Globo

Poucos dias após o anúncio de sua saída 
da Globo, Mauro Naves já está sendo sondado 
por outras emissoras. Dentre elas, a Record, 
que quer ter o jornalista em seu time espor-
tivo. Segundo o jornal “O Dia”, o canal deverá 
procurá-lo em breve para uma conversa. No 
entanto, nem mesmo o veterano está muito 
ciente do assunto.

Procurado, Mauro demonstrou surpresa: 
“Fico feliz em saber porque estarei aberto a 
novos caminhos a partir do momento que mi-
nha saída for concretizada. Mas não mantive 
contato com ninguém, por enquanto”.

O famoso, porém, ainda não assinou os do-
cumentos de demissão do grupo dos Marinho. 
Ele foi dispensado após se envolver na polê-
mica de Neymar Jr, que foi acusado de estu-
pro, facilitando o contato entre o advogado da 
suposta vítima e o pai do craque.

CHARGE DO DIACRUZADAS
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JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 
1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e cozinha 
conjugada  lavanderia  
garagem individual casa 
nova. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – 
MT. Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria Vindilina II 
na cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 01 
quarto, 01 banheiro social, 01 
área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua Sonia Maria, 
nº 12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 500,00 
(quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 04. 
Valor: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Pássaros, 
nº 323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora Aparecida 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 08. 
Valor: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 01 
banheiro social , 01 área 
de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 
1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra roubo 
Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da UFMT 
e UNIC Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes do 
imóvel 4 Suíte(s) , 4 Quarto(s) 
,   Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 675 
m². Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop – 
MT. Telefone: (66) 3532-4489

Vagas de Emprego
1-Gerente de Fazenda, com experiência, para 
o município de Carlinda – MT;
2-Serralheiro, com experiência comprovada;
3-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
4-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
5-Vendedor, com experiência, conhecimento 
pacote Office e conhecimento na linha auto-
motiva pesada;
6-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
7-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
8-Pessoa com Deficiência;
9-Técnico em Enfermagem;
10-Vendas, com experiência;
11-Representante Comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
12-Vendedor Interno, para linha automotiva, 
com experiência;
13-Operador (a) de Caixa, com experiência;
14-Vendedora para Boutique, com experiência 
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
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Prorrogação 02 

Pregão Presencial n.º 19/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta data fica 
retificado o edital do Pregão Presencial 19/2019, Processo N° 263/2019 cujo objeto é: 
Seleção de melhor proposta objetivando a aquisição de uma Escavadeira Hidráulica 
(Nova e sem Uso), motor a Diesel, cabine fechada com ar condicionado para o 
Município de Nova Guarita – MT.Todas as exigências encontram-se devidamente 
publicadas em edital de Pregão Presencial No 19/2019, processo n° 263/2019 e 
Retificação ao Edital do Pregão Presencial n.º 19/2019 e  Retificação 02 ao Edital do 
Pregão Presencial n.º 19/2019. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que 
estava previsto para o dia 16 de Julho de 2019 fica prorrogado para 23 de Julho de 
2019, às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso). Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br  e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacaonovaguarita@hotmail.com. 

           Nova Guarita – MT,  10 de Julho de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 21/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 21/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor Proposta 
objetivando o Registro de Preço para Aquisição futura e fracionada de óleo 
lubrificante, graxa, fluidos para freio e aditivo para radiadores, para uso em todos 
os veículos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 24/07/2019, às 
08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de 
Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 10 de Julho de 2019. 
Yana Maria Marcon 
 Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 26/07/2019, às 08H00, para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÃO (ALMOÇO) EM PEIXOTO DE AZEVEDO MT, COM OBJETIVO DE ATENDER 
A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível 
no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 08H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 10 de julho de 2019. 
Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 

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 FINAL 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, 10 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019
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 032/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da 
Informação, para a Locação de Software de Gerenciamento de XMLS 
do APLIC/TCE-MT, com a devida implantação, treinamento, 
customização, manutenção corretiva legal e atendimento técnico 
especializado”, a seguinte Empresa: 1) FORGOV CONSULTORIA E 
CONTABILIDADE LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
20.936.958/0001-04, localizada na Avenida Blumenau, n.º 2385, Sala 
104, Centro, na Cidade de Sorriso - MT, CEP: 78.890-000, vencedora 
da presente licitação com valor total de R$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e 
Oitocentos Reais). Ipiranga do Norte – MT, 10 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 27 de Junho 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto contratação de pessoas jurídicas 
prestadores de serviços na área da saúde – fisioterapia, 
fonoaudiologia e psicologia, para atender aos usuários do sistema 
único de saúde (sus) das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
830336, 832873, 832874, 832903, VINNICIUS ALMEIDA NOBRE 
inscrita no CNPJ sob o número 31.875.948/0001-14 no valor de R$ 
302.136,00; Itens 832872, KALITA HELENA BARROS TABORDA 
inscrita no CNPJ sob o número 33.929.614/0001-01 no valor de R$ 
65.760,00; Itens 832719, 832875, 832876, ALINE OLIVEIRA 
SAMPAIO DE ARRUDA FISIOTERAPIA inscrita no CNPJ sob o 
número 33.766.021/0001-71 no valor de R$ 204.000,00; Itens 832720, 
VALCIR RICARDO CELLONI EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
33.982.607/0001-73 no valor de R$ 60.000,00.
Nova Mutum – MT, 10 de Julho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019
O Município de Nova Mutum, torna público que por conveniência 
administrativa, resolveu prorrogar a data de julgamento do referido 
certame para o dia 18.07.2019 às 14:00 horas.
Nova Mutum - MT, 10 de julho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N° 021/2019

O Município de Nova Mutum, torna público que após respeitados os 
prazos de interposição recursos relativos ao certame, comunica que os 
trabalhos para análise e julgamento da proposta de preços serão 
realizados no dia 11.07.2019 às 16:30 horas.
Nova Mutum - MT, 10 de julho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
transporte intermunicipal (passagem terrestre), para atender pacientes 
usuários do SUS e as pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 23 de julho de 2019. 
HORÁRIO: 15h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo 
site: http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoese-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 10 de julho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O LEVANTAMENTO DE 
PONTOS DE CONTROLE GEORREFERENCIADOS, SENDO 
LEVANTAMENTO DE PONTOS DE CONTROLE ENTRE OS LIMITES 
URBANOS E LOTEADOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO E 
CONTRATAÇÃO DE HORA/VOO COM CAPTURA DE IMAGENS 
(RGB) GEORREFERENCIADAS COM GSD DE 7,32CM E COM AS 
C O O R D E N A D A S  G E O G R Á F I C A S  E  A LT I T U D E ,  PA R A 
ELABORAÇÃO DE ORTO MOSAICO, COM A FINALIDADE DE 
IDENTIFICAR PROBLEMAS PONTUAIS, ANALISAR E BUSCAR 
ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DESSES PROBLEMAS, 
REALIZAR MAPEAMENTOS DIVERSOS PARA PLANEJAMENTO 
URBANO FUTURO DE TODA EXTENSÃO DA AREA URBANIZADA 
D E  S O R R I S O  ( S O M E N T E  N U C L E O  P R I N C I A L ,  N Ã O 
CONTEMPLANDO AS AREAS URBANIZADAS DOS DISTRITOS), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S),” CONFORME A SEGUIR, 
ANDRE LUIS DANTAS, CNPJ Nº 07.558.781/0001-83, VALOR 
GLOBAL R$ 61.000,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 24 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
073/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, 
CONSERTO, TROCA DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME TERMO DE REFERÊRNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

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

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício Prudente 
salas 02 e 13 (+ condominio 
de 120,00, água e IPTU). 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L P Ã O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim Das 
Primaveras - Sinop / MT. Ref: 
00173.001. Valor: R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 100m² 
Jardim Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 13870.448. Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do 
imóvel 1 Suíte(s) , 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 
82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de 
tv, banheiro social, espaco 
gourmet c/churrasqueira, 
estendal, área de serviço 
garagem para 1 carro 
coberto. fachada moderna 
toda em laje, porcelanato e 
blindex valor r$ 265.000,00 
em construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 

Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 20m² 
03 Banheiros Área de 
Serviços / Despensa Forro 
de Laje e Piso de Porcelanato 
Construção de 164m² / 
Terreno de 420m² Contato: 
(66) 3531-7222 / 9 9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 226 
m² Descrição Alto padrão, 
3 suites 226m² de area 
construida mais pergolado 
de 17m², area gourmet de 9 x 
6 terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada do 
Lavabo em pedra espanhola 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 Suíte(s) 
, 2 Quarto(s) , 2 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Despensa 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 
03 Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE 
- R$115.000,00 Detalhes do 
imóvel 360 m² Descrição  
quadra 14 lote 05 12 x 30 
(360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
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Jogadores do Botafogo seguem se dedicando aos treinos no Nilton Santos 

Estreante Anderson Conceição marca e Cuiabá vence o Vitória 

Botafogo não expõe soluções
para a sua crise financeira
DA REPORTAGEM

A sala de imprensa do 
Botafogo está trancada há 
uma semana. Enquanto os 
jogadores não falam por 
protesto ao atraso de salá-
rios, dirigentes se pronun-
ciaram, mas não têm muito a 
dizer. O discurso é alinhado 
- “Estamos trabalhando para 
resolver isso” -, mas os cami-
nhos para a solução não são 
concretos.

Nas conversas com o 
elenco, nada de diferente. A 
impaciência começa a tomar 
conta do vestiário e cumprir 
a agenda fica mais compli-
cado a cada dia que passa e 
a grana não cai nas contas. 
Mesmo com o foco nos trei-
namentos, já que continuam 
se dedicando aos trabalhos 
no Nilton Santos, a ausência 
de prazos irrita. Há ainda a 
preocupação com os atletas 
que recebem menores salá-
rios. Mas deixar de treinar 
ainda não passa pela cabeça 
dos jogadores.

Onde conseguir o di-
nheiro? Uma das apostas está 
no marketing. Sem o patro-
cínio da Caixa desde o início 
de 2019, o Botafogo busca 
uma empresa para estampar 
o master. No sétimo mês do 
ano, as negociações ainda 
são rasas e pioraram com o 
período sem jogos por conta 
da Copa América.

“O período da Copa 
América atrasou o fecha-
mento de algumas negocia-
ções de patrocínio que es-
tavam acontecendo, porque 
patrocinadores não querem 

investir e ficar cerca de um 
mês sem exposição por con-
ta do torneio e da parada do 
Brasileiro. Agora, essas ne-
gociações foram retomadas 
e vamos avançar”, garante 
o diretor de marketing João 
Vieira.

João admite que o de-
partamento “precisa ser mais 
criativo para gerar novas re-
ceitas e conquistar espaços 
qualificados na mídia”. Espa-
ços esses que o clube perdeu 
com o silêncio dos jogadores 
nos últimos dias. Outra con-
sequência do protesto está 
na insatisfação de patrocina-
dores que não têm sua marca 
exposta.

“Muito ao contrário, ele 
tem dificuldades também 
porque está inserido num 
cenário de dificuldades pe-
las quais estamos passando 
no Brasil e mais fortemente 
no Rio por conta de proble-
mas político-econômicos. 
E podemos dizer que pro-
vavelmente 99% dos clubes 
brasileiros também estão 
passando por dificuldades. A 
diferença é que no Botafogo 
falamos sobre isso”.

É verdade que as difi-
culdades financeiras assolam 
grande parte das equipes, 
mas o abismo entre alguns 
clubes impressiona. No Rio 
de Janeiro, além do Botafo-
go, Fluminense e Vasco tam-
bém enfrentam problemas. 
Por outro lado, as finanças 
do Flamengo vão de vento 
em popa. Em São Paulo, o 
Palmeiras também não tem 
do que reclamar. Na visão do 
diretor, o caminho é a pro-

FALTAM AÇÕES | Internamente, discurso de que o Alvinegro não é o único clube com dificuldades no Brasil ganha força
Foto: Vitor SilVa
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RECORREU AO TAS

Cruzeiro perde processo na
Fifa por dívida de Willian

SANTOS

Valor da venda de Vecchio
dá alívio na folha salarial

SÉRIE B

Cuiabá encerra 
jejum de 6 jogos
e vence o Vitória 
fora de casa

Foto: DiVulgação

Processo por Willian agora corre no TAS 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro tem mais 
uma situação de ordem fi-
nanceira para resolver. E essa 
pode gerar prejuízo despor-
tivo. O clube foi acionado 
na Fifa pelo Zorya, da Ucrâ-
nia, por uma dívida referen-
te à aquisição do atacante 
Willian, hoje no Palmeiras. 
A Raposa perdeu o processo 
em primeira instância, e foi 
punida pela Fifa com a perda 
de seis pontos no Campeo-
nato Brasileiro. Porém, os 
advogados celestes recorre-
ram da decisão no Tribunal 
Arbitral do Esporte (TAS, na 
sigla em inglês) para suspen-
der, ao menos por ora, a pu-
nição. O valor do débito gira 
em torno de R$ 6 milhões.

Em junho de 2017, os 
ucranianos acionaram o 
Cruzeiro na Fifa cobrando o 
valor devido pelo clube ce-
leste. A decisão do Comitê 
Disciplinar da Fifa, favorá-
vel ao Zorya, determinando 
a perda de seis pontos por 
parte da Raposa, saiu no dia 
22 de março.

DA REPORTAGEM

O Santos comemorou 
e muito a venda de Emilia-
no Vecchio ao Al-Ittihad, da 
Arábia Saudita, oficializada 
na noite da última segunda-
-feira. 

Depois de semanas de 
negociações, o Peixe con-
cluiu a venda por 600 mil 
euros (R$ 2,5 mi), além de 
15% de uma futura venda do 
meio-campista de 30 anos.

O Alvinegro analisou 
como alto o valor para um 
atleta com contrato até de-
zembro e a possibilidade de 
assinar um pré-acordo para 

DA REPORTAGEM

O Cuiabá recomeçou 
bem a Série B do Campe-
onato Brasileiro. A equipe 
mato-grossense voltou a 
campo diante do Vitória, no 
Barradão, em Salvador, na 
noite de terça (9) e venceu 
por 1 a 0, gol de cabeça do 
estreante Anderson Concei-
ção, aos 38 minutos da pri-
meira etapa.

O Cuiabá (que vinha 
de quatro derrotas, além de 
dois empates, somando seis 
jogos sem vencer) chega aos 
11 pontos, passando mo-
mentaneamente para a 10ª 
posição na classificação da 
Série B. 

A equipe volta a jogar 
na segunda (15), na Arena 
Pantanal, diante do Sport.

A vitória foi construí-
da com muito empenho e 

sair livre em janeiro. O pa-
gamento será feito em duas 
parcelas pelos árabes. 

E além da compensa-
ção financeira, o Santos terá 
um alívio de mais de R$ 200 
mil na folha salarial sem Vec-
chio. Ele tinha um dos maio-
res vencimentos do elenco.

Vecchio foi contratado 
em 2016, atuou como se-
gundo volante e armador, 
porém, nunca se firmou no 
elenco e chegou a treinar 
separadamente em algumas 
oportunidades. Ele esteve no 
Shabab Al Ahli, dos Emira-
dos Árabes, antes de acertar 
com o Al-Ittihad.

entrega dos atletas. O time 
da casa começou com for-
ça, procurando pressionar o 
Dourado. 

Aos poucos, o Cuiabá 
foi se encontrando na parti-
da e passou a levar perigo. O 
gol saiu aos 38 minutos com 
o zagueiro Anderson Con-
ceição, de cabeça, após cru-
zamento do meia-esquerda 
João Henrique.

No segundo tempo, 
o Cuiabá manteve a posse 
de bola, trocou passes, fez 
o tempo correr, e, pratica-
mente, não tomou sustos do 
Vitória, que chegou em pou-
quíssimas oportunidades. 
Nem mesmo com sete mi-
nutos de acréscimos, o time 
da casa conseguiu ameaçar 
a meta de Victor Souza. Vi-
tória merecida do Dourado, 
comandado pelo técnico Ita-
mar Schulle.

Vecchio foi vendido para time da Arábia Saudita 

Foto: DiVulgação

fissionalização, mas isso não 
acontecerá da noite para o 
dia, como necessita o Alvi-
negro.

“(Esses clubes) Passa-

No dia 23 de maio, o 
Cruzeiro recorreu da deci-
são no TAS e as partes (Cru-
zeiro, Zorya e CBF) recebe-
ram uma carta da Fifa a qual 
suspende a perda de pontos 
por reconhecer a validade do 
recurso interposto pelo jurí-
dico da Raposa.

O advogado que repre-
senta o Cruzeiro nas ações 
contra o clube na Fifa, Breno 
Tannuri, explica que, a prin-

cípio não há mesmo a chan-
ce de punição. “A informa-
ção que tenho da Fifa é que 
não há punição. Nós apela-
mos para a Corte Arbitral. 
Temos direito de ir até a últi-
ma instância antes de sofrer 
qualquer tipo de punição”, 
disse Tannuri, explicando 
também que o processo no 
TAS deve demorar de oito a 
10 meses.

Em nota, o Cruzeiro 

confirmou a derrota na Fifa, 
o recurso no TAS e disse que, 
em caso de derrota no Tribu-
nal Arbitral do Esporte, fará 
o pagamento para não sofrer 
punições desportivas. Após o 
TAS deliberar de forma defi-
nitiva sobre o tema, e o clube 
mineiro ainda for considera-
do culpado, ele só sofreria a 
punição de seis pontos caso 
não executar a dívida (R$ 6 
milhões) no prazo de 90 dias.

ram por dificuldades, deram 
a volta por cima e venceram. 
Assim será com o Botafogo. 
Tenho certeza. Somos brasi-
leiros, não desistimos nunca. 

Acontecia com 100% dos clu-
bes. Hoje atinge 99%”.

Enquanto os dirigentes 
buscam uma solução, o cli-
ma no futebol segue instável. 

Nesta quarta, os atletas trei-
nam à tarde e, mais uma vez, 
não haverá entrevista. A ati-
vidade também será fechada 
à imprensa.
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Um total de 200 propriedades terão que vacinar rebanho 

Número de mortes diminui
23% no primeiro semestre
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O primeiro semestre de 
2019 encerra com uma redu-
ção de 23% nos registros de 
mortes no trecho sob conces-
são da BR-163, entre Itiquira 
e Sinop, em comparação ao 
mesmo período do ano an-
terior. As informações cons-
tam em um levantamento da 
Concessionária Rota do Oes-
te, que aponta ainda queda 
de 10% no número de feridos 
e 6% na quantidade de aci-
dentes com vítimas.

De acordo com os dados, 
de janeiro a junho de 2018 
foram registrados 57 óbitos, 
sendo que no mesmo perío-
do deste ano foram 44 mor-
tes. Na comparação entre os 
semestres dos dois anos, o 
número de acidentes com 
feridos caiu de 602 para 565 
casos ao longo dos 850,9 km 
sob a responsabilidade da 
Rota do Oeste. 

O envolvimento de moto-
cicletas nos acidentes com 
vítimas é identificado em 
54,5% dos casos. Com parti-
cipação em 34,3% das ocor-

rências, os automóveis são 
o segundo tipo de veículos 
com maior envolvimento, 
seguidos dos veículos de car-
ga (23,5%).

Diante do resultado rela-
cionado às ocorrências com 
motos, o gerente de Opera-
ções da Rota do Oeste, Wil-
son Ferreira, reforça o alerta 
aos motociclistas, que devem 
redobrar a atenção ao trafe-
garem pela rodovia. “Nor-
malmente os acidentes com 
motocicletas ocorrem nas 
travessias urbanas, onde os 
condutores deixam o trânsi-
to da cidade e entram na ro-
dovia sem a observação dos 
devidos cuidados e, muitas 
vezes, descumprindo as nor-
mas do Código de Trânsito 
Brasileiro, o CTB”.

Sobre a redução nos nú-
meros, Ferreira afirma que 
os dados são positivos e de-
monstram que os motoristas 
estão mais atentos e cautelo-
sos. Destaca ainda que todo o 
trabalho da Rota do Oeste é 
realizado com o objetivo de 
poupar vidas. “Trabalhamos 
para que os números sejam 
cada vez menores. A queda é 

BR-163 | Entre janeiro e junho de 2018, foram 57 óbitos, contra 44 do mesmo período neste ano
Foto: Divulgação
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CUIABÁ

Concurso Público para duas mil
vagas na Secretaria de Educação

VÁRZEA GRANDE

Mulher é assassinada em hotel e
corpo é encontrado 2 dias depois

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Educação financeira 
nas escolas
preparam cidadãos 
mais conscientes 

Os candidatos passarão por provas objetivas, discursivas, 
prática e de títulos 

Ferramenta importante para a realização de seus sonhos 
Luciana Aparecida da Silveira foi encontrada 

morta em cama de hotel 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Cuiabá 
lançou terça-feira (9) o Edital 
do Concurso Público da Se-
cretaria de Educação. Serão 
2.002 mil vagas, sendo 1.408 
para ampla concorrência e 
as demais 594 distribuídas 
para cotas de negros e índios 
(398 vagas), e para pessoas 
com deficiência (196 vagas), 
em várias funções, inclusi-
ve administrativas, e mais 
cadastro reserva. O último 
concurso público da Secre-
taria de Educação foi realiza-
do em 2015, quando foram 
abertas cerca de três mil va-
gas. Os candidatos passarão 
por provas objetivas, dis-
cursivas, prática e de títulos. 

DA REPORTAGEM

Uma mulher foi encon-
trada morta na manhã desta 
quarta-feira (10) dentro de 
um quarto de hotel na re-
gião do Bairro Chácara dos 
Pinheiros, em Várzea Gran-
de. Ela teria sido assassinada 
por asfixia. Segundo a Polícia 
Militar e a Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), a 
vítima foi identificada como 
Luciana Aparecida da Silvei-
ra, 32 anos. 

O ex-companheiro 
dela, Daniel Domingos Men-
des, 39, é apontado como 
principal suspeito do cri-
me. Ele não foi localizado e 
é procurado pela polícia. O 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Educação financeira 
não se trata somete de como 
gastar melhor seu orçamen-
to, como economizar, como 
reduzir gastos. Vai muito 
além disso, trata-se de uma 
programação consciênte a 
longo prazo, como econo-
mizar e investir para ter uma 
qualidade de vida melhor no 
presente e no futuro, para 
isso é preciso estabelecer ob-
jetivos e metas.

Pensando nisso, na ma-
nhã de terça (9), a equipe da 
cooperativa de crédito Si-
credi de Vera esteve na Es-
cola Municipal Aloízio Jacob 
Webler onde ministrou uma 
palestra para as turmas do 
5º ano. A ação da cooperati-

va está sendo realizada pelo 
dia de cooperar onde todas 
as agências da cooperativa 
realizam algum tipo de ação 
social, por isso decidiu conti-
nuar o trabalho de educação 
financeira, já iniciado na es-
cola em outra oportunidade.

Desta vez os colabora-
dores da cooperativa de Vera 
levaram para os alunos o as-
sunto educação financeira e 
sustentabilidade. Mostrando 
para as crianças que é neces-
sário economizar em tudo 
não só no dinheiro. De acor-
do com o Alessandro Miotto 
gerente da Agência do Sicre-
di é muito gratificante poder 
levar para os alunos essa no-
ção de educação financeira 
que reflete nos lares dos alu-
nos e que geram resultados 
reais no dia a dia.

Todas as etapas terão caráter 
eliminatório e classificató-
rio. Os cargos de técnico de 
nível superior, nas funções 
de engenheiro civil, eletri-
cista, sanitarista/ambiental 
e arquiteto, e de técnico de 
nível médio, na função de 
motorista, passarão por pro-
va prática. Além disso, todos 
os candidatos classificados, 
nos cargos de nível superior, 
serão submetidos à análise 
de títulos, de caráter classifi-
catório.

O secretário de Educa-
ção de Cuiabá, Alex Vieira 
Passos, disse que a expecta-
tiva da Secretaria é de que 
imediatamente após o lan-
çamento oficial do Concurso 
Público, as inscrições já se-
jam abertas.

hotel fica perto do Trevo do 
Lagarto.

De acordo com a polí-
cia, o corpo de Luciana foi 
encontrado por funcionários 
do hotel dois dias depois que 
ela se hospedou no local. Ela 
teria ido ao hotel acompa-
nhada por um homem por 
volta de meio-dia na segun-
da (8). O homem trancou o 
quarto e deixou o hotel por 
volta de 15h do mesmo dia e 
não retornou.

Pela manhã desta quar-
ta, os funcionários abriram 
o quarto e encontraram o 
corpo da mulher em cima da 
cama. A Perícia Oficial Técni-
ca (Politec) apurou, prelimi-
narmente, que a vítima teve 
morte por asfixia mecânica.

FALSO PROFESSOR...
Um falso professor de educação físi-

ca que atuava irregularmente em Cuiabá foi 
condenado pela Justiça de Mato Grosso por 
exercício irregular da profissão. A decisão é 
do Juizado Especial Criminal da capital. Se-
gundo o Conselho Regional de Educação Fí-
sica em Mato Grosso (CREF-MT), o acusado 
optou por cumprias pena de prestação comu-
nitária. O falso professor havia sido flagrado 
trabalhando em uma academia sem o regis-
tro do conselho, descumprindo a Lei Federal 
nº 9696/98. Depois disso o caso foi encami-
nhado ao Ministério Público. Além de atuar 
sem registro, o falso professor não tinha gra-
duação na área o que, segundo o CREF-MT, 
coloca em risco a saúde da população.

SUSPEITO É PRESO...
Maikon Douglas Alves dos Santos se entre-
gou na manhã de quarta-feira (10), na Delega-
cia Especializada de Roubos e Furtos de Vár-
zea Grande (DERFVA), região metropolitana 
de Cuiabá. Ele é suspeito de participação na 
morte da servidora pública da prefeitura, 
Sandra Regina de Siqueira Travaina, de 48 
anos. Ele era procurado pela polícia e chegou 
à delegacia acompanhado de um advogado. 
Maikon, Jordão, preso na terça-feira (9) e 
André, preso no dia 7 deste mês, devem ser 
indiciados por latrocínio consumado e asso-
ciação criminosa. De acordo com a polícia, os 
três são suspeitos de matar a assistente so-
cial, durante uma tentativa de assalto à casa 
dela, no dia 2 de julho.

ACIDENTE COM FOGO...
Carlos Eduardo da Silva, de 15 anos, 
teve mais de 60% do corpo queimado ao 
acender um fogareiro improvisado, em 
uma quitinete, em Tangará da Serra. De 
acordo com o irmão da vítima, a família 
estava sem botijão de gás e, por isso, im-
provisaram um fogão à base de álcool. 
Ainda segundo o irmão, o adolescente 
queria assar carne. Ele tentou acender o 
fogo, mas achou que ficou baixo e seria 
insuficiente para cozinhar. O adolescen-
te foi socorrido pelo Serviço Móvel de 
Urgência (Samu) e encaminhado para 
uma Unidade de Terapia Semi-intensiva 
(UTI) da Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) de Tangará.

Divulgação

relevante, mas ainda há mui-
to o que fazer. Para continu-
ar esta redução ao longo do 
ano, contamos também com 
a conscientização dos con-
dutores”.

Entre os fatores que favo-
recem a queda no número 
de óbitos, o gerente cita a fis-
calização permanente reali-
zada pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), a manutenção 
do trecho sob concessão, 
além de intervenções viárias 
como a realizada na travessia 
urbana de Sorriso e a oferta 
de socorro imediato a quem 
se envolve em acidentes por 
meio das 18 ambulâncias da 
Concessionária, sendo que 
cinco são consideradas Uni-
dades Tratamento Intensivo 
(UTIs).

“Sabemos que a assistência 
médica rápida e eficiente é 
fundamental para salvar vi-
das. Por isso, contamos com 
equipes treinadas para estas 
situações, minimizando as 
chances de um agravamen-
to no estado de saúde e até 
mesmo diminuindo o risco 
de morte das vítimas”, fina-
liza.
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Visitas no ambiente serão monitoradas, como prevê a legislação ambiental 

UFMT: zoológico só terá excursões
escolares e visitas técnicas
DA REPORTAGEM

O zoológico da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT) em 
Cuiabá só terá excursões escolares 
e visitas técnicas, após adequações 
no espaço físico do local serem 
concluídas. Recentemente, o espa-
ço foi transformado em um Centro 
de Medicina e Pesquisa de Animais 
Silvestres (Cempas). As visitas no 
ambiente serão monitoradas, como 
prevê a legislação ambiental, segun-
do a UFMT.

O local estava embargado pelo 
Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e as visitações 
suspensas desde maio, depois que 
dois macacos foram encontrados 
mortos. À época, a Vigilância de Zo-
onoses de Cuiabá diagnosticou os 
animais mortos com febre amarela.

Com o novo formato, o Cempas 
contará com uma área restrita para 
os animais resgatados da natureza, 
seja em acidentes ou vítimas de trá-
fico. Com a mudança, parte dos ani-
mais que estavam acomodados na 
unidade já foram transferidos. Des-
te trabalho, 50 jabotis, cuja espécie 
está ameaçada de extinção saíram 
do Campus de Cuiabá e agora habi-
tam um novo espaço, fora do cati-
veiro: o Parque Nacional da Tijuca, 
no Rio de Janeiro.

Além dos 50 jabotis, a UFMT tam-
bém encaminhou animais como o 
gavião do penhasco, o gavião-pega-
-macaco, tucanos, patos do mato, 
urubus reis para unidades como o 
Zoológico e o Aquário, ambos de 
São Paulo, e o Criadouro Onça Pin-
tada, em Curitiba.

Outros animais, cujas espécies so-
frem ameaça de extinção, já estão 
ou com a situação de movimenta-
ção em avaliação pelo Ibama ou em 
início de tratativas com outras uni-
dades de preservação.

CENTRO DE PESQUISA | Local foi transformado em um Centro de Medicina e Pesquisa de Animais Silvestres (Cempas)
Foto: Mateus Hidalgo


