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Luciano Huck dá detalhes sobre 
o acidente de seu fi lho Benicio

TV  e Entretenimento

Luciano Huck concedeu uma en-
trevista ao Fantástico, exibida no do-
mingo (23), dando mais detalhes sobre 
o acidente que seu fi lho, Benicio, 11, 
sofreu enquanto praticava wakeboard, 
no último sábado (22), nas proximida-
des de Ilha Grande, no litoral sul do Rio 
de Janeiro. “Ele caiu e a prancha bateu 
na cabeça dele. Ele fi cou consciente o 
tempo todo, não perdeu a consciência, 
mas fez um afundamento relevante”, 
explicou Luciano. “A gente achou que 
tinha que vir para o hospital e a gente 
veio e não saiu, porque foi uma fratura 
craniana que o protocolo era cirúrgi-
co”, completou.

Benício sofreu um afundamento 
de crânio após se desequilibrar e ba-
ter com a cabeça na prancha. O cho-
que causou um hematoma subdural 
– acúmulo de sangue entre o cérebro 
e o crânio – e o pequeno foi submetido 
a uma craniotomia, ou seja, abertura 
cirúrgica do crânio. No procedimento, 
o cirurgião abre a duramater (região 
externa das três meninges que envol-
vem o cérebro e a medula espinhal), 
remove o coágulo de sangue, identifi ca 
e controla os locais de sangramento.

Em hematomas menores, o sangra-
mento é drenado pela inserção de um 
pequeno cateter temporário por meio 
de um orifício no crânio. Os casos 
mais leves podem ser apenas acom-
panhados.

Estado de saúde
Benício está internado no hospital 

Copa Star, da Rede D’or, em Copacaba-

na, na zona sul do Rio. Em boletim médico 
divulgado pelo hospital, é afi rmado que “o 
paciente encontra-se lúcido, orientado, mo-
vimentando os quatro membros, respiran-
do por meios próprios e estável sob o ponto 
de vista neurológico e hemodinâmico”. En-
tretanto, ainda não há previsão de alta.

“Não acho que tenha que ter pressa nis-
so [na alta]. Acho que uma cirurgia neuroló-
gica na cabeça é uma cirurgia neurológica 
na cabeça, então, você tem que fazer com 
calma, um passinho de cada vez. Por mais 

traumático que seja para os pais e para ele 
estar passando por isso, eu acho que a gen-
te tem que aprender nessas situações difí-
ceis”, explicou Luciano ainda ao Fantástico.

O pequeno está sendo assistido pelo 
médico João Pantoja, em conjunto com a 
equipe médica do neurocirurgião Gabriel 
Mufarrej e sua pediatra Andrea Paiva.

Benício é o fi lho do meio do apresenta-
dor com Angélica. Além dele, o casal tem 
um fi lho de 14 anos, Joaquim, e uma meni-
na de seis anos, Eva.

Antigas ‘rivais’, Xuxa, 
Eliana e Angélica 
planejam viagem juntas

Após se encontrarem na TV, Xuxa Me-
neghel e Eliana estão planejando fazer uma 
viagem juntas. Apontadas como rivais no 
passado, as duas garantiram que sempre fo-
ram próximas. “Nosso objetivo é fazer uma 
viagem ou um encontro. Um encontro é mais 
provável”, contou Eliana durante as gravações 
de seu programa no SBT.

As loiras ainda mantêm um grupo de con-
versas íntima no WhatsApp, que ainda conta 
com Angélica, que também participará da 
reunião. “A viagem seria incrível, mas não 
sei se a gente vai conseguir. Eu adoraria. Só 
as três, sem os maridos”, acrescentou a apre-
sentadora.

Mara Maravilha, que antes também era 
tida como rival das beldades, fi cará de fora. A 
morena, ao que tudo indica, não conseguiu ter 
amizade com o trio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Prorrogação 

Pregão Presencial n.º 18/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta data foram 
acrescidas novas exigências ao edital do Pregão Presencial 18/2019, Processo N° 
333/2019 cujo objeto é: Seleção de melhor proposta objetivando o Registro de Preço 
para aquisição futura e fracionada de equipamentos e materiais permanentes para 
uso nas diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT. Todas as 
exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de Pregão Presencial No 
18/2019, processo n° 333/2019 e Edital Complementar 01 ao Pregão Presencial n.º 
18/2019. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que estava previsto para o dia 
27/06/2019 fica prorrogado para  11 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 licitacao@novaguarita.mt.gov.br  

           Nova Guarita – MT,  24 de Junho de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Prorrogação 

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. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que estava previsto 
para o dia 09 de Julho de 2019 fica prorrogado para 16 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,  24 de Junho de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701213600  046.783.511
279002800558300  190.980.538
279002700876800  619.221.370
279002701491700  823.851.571
279002701285900  397.604.268
279002701448700  930.964.378
279002700718200  029.072.461
279002700379400  780.241.881
279002800772000  933.720.782
279002800835100  009.457.729
279042800                 07.362.018/0001
279002701239600  000.234.251
279002701043700  033.963.191
279002700594900  021.855.661
279002700700400  117.536.228

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

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

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 


