




































 











 






























 

































































    





 












  

    
   
   

     

     





 
   



    
   
  








 


Cuiabá, sábado, 18 de julho de 2020



CAMPEONATO PAULISTA








    
   

   


- Mato Grosso - A7

O Paulistão de 2020 interrompido em 16 de março por causa
da Covid-19, deverá ser retomado na próxima quarta-feira (22)

Nem paralisação pela pandemia da Covid
vai fazer do Paulista de 2020 o mais longo




  



    
    
  





  





            






  











    



                 







 



  



 

    



   


  




  
    





  


   

  
  
    
   







entre a
primeira rodada e o jogo na Arábia Saudita”, diz Rubens
  
  
Minelli,
do título.
Mas não chegará nem
 
 que era técnico do São



Paulo.
Ele aceitou oferta do Alperto do
Paulista mais demorado



-Hilal.
da
história:
o
de
1978.

  
 
  foi
Os dois primeiros turnos
“Aquele
campeonato
in
 

levaram
oito meses e tiveram

terminável,
parecia
que
não
ia


Corinthians
e Ponte Preta como
acabar
nunca”,
constata
Sergi

  
 maior


campeões
depois de mata-matas
nho Chulapa,
artilheiro
 


    


semifinais e finais. Mas as
 com

da história
do 
São Paulo
 
 (242


 

conquistas
lhes deram o direito
que
defendia
à
época,

 gols), time
 


apenas
de
avançarem
para um

e
ídolo
do
Santos.







     
terceiro turno idealizado pelos
Essas
duas equipes
decidi

      
ALEX SABINO
ram o torneio
daquele ano, 
que dirigentes.


     





Além dos vencedores dos
Da Folhapress - São Paulo   
teve
a
última
partida
em
28
de










turnos,
se classificaram mais oito

junho de
1979.
Foram
10
meses


 Uma delas, a Francana,
Se tudo 
der certo, e
a segunda e 
equipes.
8 dias
até a definição do cam-
       



partida
da final acontecer
mesmo peão. Em
foi incluída por ter tido a maior

um dos regulamentos





 entre
  os clubes que não
em
8
de
agosto,
o
Campeonato
renda
mais
confusos
da
história
da





Paulista de 2020 terá sido o mais competição, o Santos levantou

a obtiveram a vaga em campo. A

     
 
 taça depois
longo deste
século, com 6 meses
Portuguesa
de
três
turnos
e
três

 


   entrou por causa do




e 17 dias de disputa.
Interrompi
melhor
ataque.
finais
diante
do
São
Paulo,
mes  

 

do em 16 de março por
causa
da
Paulista
e Juventus, vencemo
depois
de
perder
a
última,


         
pandemia
da Covid-19,
deverá por 2 a
dores do “Torneio Incentivo”,

0.




ser retomado na próxima
quarta
organizado entre

“Aquilo
foi uma loucura, Só campeonato
  

-feira (22).
os
eliminados,
também tiveram
no
Brasil
para
inventarem
uma

   
    
direito
 de participar. Como
Será
também
a
edição
de
regra
esdrúxula
como
aquela.



      

maior duração desde 1990,
quan- Minha
o time de Jundiaí havia sido
desilusão
por
ter perdi 
 

 
     
do o Bragantino foi campeão 
penúltimo no geral e teria de
do o título
foi tão grande que,





depois de 
6 meses e 
29 dias depois daquilo, fui
jogar um desempate para evitar

trabalhar





















 




    

   

   



www.diariodecuiaba.com.br













  

    
     







   
   





  







  








  










  











  

   









Acesse ao SITE:














    


     
    

   
    



   
     
















     

   









 











    




  






    







  
   

   






   
   

    











  
 
    

  
 



    




  
 

   

   

   
    







   





   
     








  
 







    

  
    




















    
   







 
 



    

   
   

Creci F-3486/MT

joaquinaimoveis@hotmail.com

Rua Monteiro Lobato, 155 | Pico do Amor,
Cuiabá-MT


Fones: 65 98175 1509 | 65 98124-7699

www.joaquinaimoveis.com.br
(NOVIDADES NO SITE)



O AUTO
POSTO CRUZEIRO D’OESTE LTDA, inscrita
no
CNPJ nº. 00.948.703/0001-46, localizada na Av. dos
Imigrantes, 2822, Centro, na cidade de Glória D’Oeste
estado 
do Mato Grosso. Torna público que REQUEREU
a SEMA/MT, a Renovação da Licença de Operação, para
a atividade
de Comércio varejista de combustíveis para

veículos automotores.



CER
AMICA CARRAPICHO EIRELI, CNPJ Nº
35.038.858/0001-20,
torna público que requereu à Secretaria

Municipal de Várzea Grande/MT, por meio da Secretaria
Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e

Sustentável – SEMMADRS, a Licença Prévia, Licença de

Instalação e Licença
de Operação, para atividade de Fabricação
de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção,

exceto azulejos e pisos, na Rua dos Ipes, s/n, Quadra 21 lote 08
CEP: 78.167-000 Distrito Pai Andre – Várzea Grande - MT.
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o rebaixamento, foi substituído
pelo Botafogo de Ribeirão Preto.
“Este tempo todo foi bom,
no final de tudo. Serviu para o
nosso time, que era muito jovem,
se acertar no decorrer da competição e sair com o título”, afirma
o atacante Juary, artilheiro do
torneio com 29 gols.
Quando começou o Paulista,
ele tinha 19 anos, mas comemorou a conquista já com 20. A
média de idade do Santos era
de 22, inflada pela presença dos
veteranos Nelson (hoje conhecido como Nelsinho Baptista,
então com 29 anos) e Gilberto
Sorriso (27).
Foi por causa deles que foi
criada a expressão “Meninos da
Vila”, que depois seria utilizada
sempre que o clube montava
elencos com garotos das categorias de base.
Comandado por Chico Formiga, o Santos ficou em segundo
na sua chave e eliminou o Guarani nas semifinais. O São Paulo
passou pelo Palmeiras para ir à

decisão, em que chegou depois
de obter mais pontos (13 a 10)
do que o rival pelo título e sem
perder nenhuma partida no terceiro turno. A equipe alvinegra
foi derrotada quatro vezes.
Mas o Santos anotou 18 gols,
contra 14 do adversário, e esse
era o critério previsto no regulamento para chegar às finais
com vantagem. Depois de vencer
a primeira decisão por 2 a 1 e
empatar a segunda em 1 a 1, os
garotos de Formiga poderiam
até perder a última partida no
tempo normal, desde que isso
não se repetisse na prorrogação.
Foi o que aconteceu. O São
Paulo venceu por 2 a 0 nos 90
minutos, mas ficou no 0 a 0 no
tempo extra.
“Eu me lembro que a Serra
[do Mar, caminho entre São
Paulo e Santos] estava parada.
Os torcedores desciam do carro
e alguns estavam vestidos de
bebês, com mamadeiras”, se lembra Pita, se referindo à juventude
santista.

AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA - inscrita no CNPJ N°
00.315.457/0022-10, torna público que requereu junto a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a Renovação
da Licença de Operação (LO) para atividade de Posto de
Abastecimento de Combustível, localizada na Rodovia MT 322,
Km 57, Margem Esquerda, S/N°, Zona Rural, Fazenda Vale do
Araguaia, Município de São Félix do Araguaia/MT.
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA - inscrita no CNPJ
00.315.457/0020-58, torna público que requereu junto
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a Renovação
da Licença de Operação (LO), para atividade de Oﬁcina
Mecânica, localizada no Estrada SZ, Km 01 – 34, Margem
Esquerda, Zona Rural, Fazenda Água Quente, Município de
Sapezal/MT.
MATHEUS MATTOS ENDER, portador do CPF 047.726.131-02
torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente SEMA/MT a ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E
DESMENBRAMENTO DE UM NÚCLEO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO nº 317295/2018 para atividade de avicultura de
corte localizada na Granja São Matheus no município de
Diamantino/MT.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL – EDITAL n. 10/2020
Processo n. 220297/2020 - OBJETO: Regime Diferenciado de
Contratação Presencial, para contratação de empresa de
engenharia para execução dos serviços de implantação e
pavimentação da rodovia MT-100, trecho: Torixóreu – Pontal do
Araguaia, subtrecho: Fim da Pavimentação (para Torixóreu) –
Início da Pavimentação (para Pontal do Araguaia), com
extensão de 18,048 Km. Lote: ÚNICO. O Edital será
disponibilizado a partir do dia 20/07/2020, às 09h00 (horário
local), pelo endereço eletrônico www.sinfra.mt.gov.br
acessando o menu “documentos” e o submenu “editais e
licitações”. Entrega das propostas: Deverão ser entregues à
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria
n.056/2020/CGAB/SINFRA, publicada no DOE n.27734, de
20/04/2020, páginas 16/17, na sessão pública do dia
11/08/2020, às 09 horas (horário local), na sala de
Aprendizagem na Escola do Governo localizada na Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, localizada na
Rua C, Bloco III, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT. A
sessão pública poderá ser acompanhada em tempo real através
da
transmissão
no
link:
https://www.youtube.com/channel/UCaDSklVwea-9jkFp5CM3ow. Portal Transparência do Estado de Mato Grosso:
http://www.transparencia.mt.gov.br/sinfra. Informações gerais:
telefone: (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Infraestrutura e Logística
SINFRA – MT
Visto.
Rogério Sebastião Magalhães
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SINFRA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público para
conhecimento dos interessados que na licitação com
modalidade Tomada de Preço p/ obras,serv.eng ou mat
obras/man Nº 0014/2020, destinada Contratação de empresa
para execução de obra de implantação de Pavimentação em
Vias Públicas no Município de Brasnorte – MT., teve como
vencedora(s) a empresa(s): RCM COMERCIAL LTDA com o
valor total de R$ 625.234,83.Brasnorte-MT, 17 (DEZESSETE)
de julho de 2020.
VANDERLEI FRONHA - Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇO Nº 0015/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público para
conhecimento dos interessados que na licitação com
modalidade Tomada de Preço p/ obras,serv.eng ou mat
obras/man Nº 0015/2020, destinada Contratação de empresa
para execução de obra de implantação de Pavimentação em
Vias Públicas no Município de Brasnorte – MT, em atendimento
aos Termos de Convênios nº 041, 042, 105 e 0699 - SECID e
Município de Brasnorte-MT., teve como vencedora(s) a
empresa(s): RCM COMERCIAL LTDA com o valor total de R$
537.975,59.Brasnorte-MT, 17 (DEZESSETE) de julho de 2020.
VANDERLEI FRONHA-Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 017/2020
A Prefeitura Municipal de Planalto da Serra/MT torna público a
REVOGAÇÃO do Pregão Presencial n. 017/2020, Processo de
Licitação n. 027/2020, com fundamento no artigo 49 da lei
8.666/93, cujo objeto refere-se á FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X
TIPO ANALÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO
DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,
SANANDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE
PLANALTO DA SERRA-MT, com abertura prevista para o dia
21/07/2020 ás 8h00m. Motivo: Analisando a necessidade
municipal, tendo em vista a epidemia de COVID-19, resolveu a
Administração renunciar à presente Licitação para aquisição
futura de outro equipamento de melhor qualidade. Maiores
informações poderão ser obtidas na Seção de Licitações, no
Paço Municipal sito à Praça São Carlos, n. 755 – Centro, CEP:
78.855-000, na cidade de Planalto da Serra-MT, das 07:00 às
13:00 ou pelo e-mail prefeituraps@bol.com.br, ou pelo telefone
(66) 3328-6101. Planalto da Serra/MT, dia 17 de julho de 2020.
DELIANA SILVA - Pregoeira

Em uma época que muitos
torcedores e dirigentes viam o
estadual como um título mais
importante do que o Brasileiro
e não davam grande atenção à
Libertadores, o Paulista de 1978
conseguiu o que parecia difícil.
Foi mais longo do que o torneio de
1977, que havia consumido 8 meses
e 8 dias do calendário dos clubes,
mas pelo menos havia começado e
terminado no mesmo ano.
O campeonato de 1981, vencido pelo São Paulo, chegou perto.
Durou 9 meses e 4 dias. Desde
então, os mais longos foram o de
1983 (6 meses e 29 dias), de 1985
(7 meses e 21 dias), o de 1990 e o
deste ano. Isso se a pandemia da
Covid-19 mantiver o calendário
acertado pela Federação Paulista
e o governador João Doria.
“Hoje em dia é inimaginável
o Campeonato Paulista durar 10
meses e ter três turnos. Só existiu
daquela vez. Depois do jogo eu
parabenizei o Santos pela conquista, mas foi uma derrota que
doeu”, confessa Rubens Minelli.

Transportes Rodoviário Gianesine LTDA, CNPJ: 07.231.203/0001-38,
Inscrição Estadual: 13.305.935-9, com sede na Rod. BR 163, Bairro:
Industrial, Lucas do Rio Verde – MT, comunica o extravio do Livro Termo de
Ocorrências Nº 01.
ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO. COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT.
JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇAO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS.
AUTOS N.º 4343-41.2009.811.0002. ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de
Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO
TRABALHO. PARTE REQUERENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE –
IEMAT. PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PAULA DA SILVA. INTIMANDO: Rosangela Paula
da Silva, portadora do RG de nº 842.067 SSP/MT e CPF de nº 666.715.581-91. FINALIDADE:
Intimação da parte devedora Rosangela Paula da Silva, portadora do RG de nº 842.067 SSP/MT
e CPF de nº 666.715.581-91, para, contados da expiração do prazo deste edital, proceder com o
cumprimento da obrigação de acordo com os cálculos de ﬂ. 234/235, perfazendo o montante de
R$ 16.598,35 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento). RESUMO
DA INICIAL: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela Instituição Educacional
Matogrossense – IEMAT (UNIVAG), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ de nº 02.485.183/0001-08 em face de Rosangela Paula da Silva, portadora do RG de nº
842.067 SSP/MT e CPF de nº 666.715.581-91, em que pleiteia o cumprimento da sentença
proferida às ﬂs. 171/172, modiﬁcada em sede de recurso de apelação conforme decisão de ﬂs.
227/230, transitada em julgado consoante certidão de ﬂ. 230v, de acordo com os cálculos de ﬂs.
234/235, perfazendo o montante de R$ 16.598,35 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e oito
reais e trinta e cinco centavos), devendo o pagamento ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento). DECISÃO/DESPACHO:
Vistos. Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Portanto, promovamse as devidas anotações quanto à alteração da fase processual. Intime-se a devedora Rosangela
Paula da Silva, através de edital (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação,
de acordo com os cálculos de ﬂ. 234/235, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser
acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação,
independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do
CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, ﬁxo os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença
(§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a
parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito,
salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.
Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. Várzea Grande – MT, 09 de março de 2020.
LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será
aﬁxado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Douglas França Costa, digitei.
Várzea Grande - MT, 22 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
Julio Alfredo Prediger
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ.
ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO. COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT.
JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇAO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS.
AUTOS N.º 14169-91.2009.811.0002 CÓDIGO 234178. ESPÉCIE: Cumprimento de sentença>Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO
CÍVEL E DO TRABALHO. PARTE REQUERENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
MATOGROSSENSE – IEMAT. PARTE RÉQUERIDA: ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS
SANTOS. INTIMANDO: ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS, inscrita no CPF de nº
567.501.29153 e RG de nº 881.270, SSP/MT. FINALIDADE: Intimação da parte devedora
ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS, inscrita no CPF de nº 567.501.29153 e RG de
nº 881.270, SSP/MT, para, contados da expiração do prazo deste edital, proceder com o
cumprimento da obrigação de acordo com os cálculos de ﬂs. 225/226, perfazendo o montante de
R$ 13.335,48 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento). RESUMO DA
INICIAL: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela Instituição Educacional
Matogrossense – IEMAT (UNIVAG), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ de nº 02.485.183/0001-08 em face de ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS,
inscrita no CPF de nº 567.501.29153 e RG de nº 881.270, SSP/MT, em que pleiteia o
cumprimento da sentença proferida às ﬂs. 155/156, transitada em julgado consoante certidão de
ﬂ. 221, de acordo com os cálculos de ﬂs. 225/226, perfazendo o montante de R$ 13.335,48 (treze
mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), devendo o pagamento ser
realizado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez
por cento). DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Trata-se de cumprimento de decisão judicial
transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas anotações quanto à alteração da fase
processual. Intime-se a devedora Angela aparecida Coimbra dos Santos, através de edital (art.
513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com os cálculos de ﬂ.
234/235, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez
por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o ME - 150 pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação,
independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do
CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, ﬁxo os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença
(§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a
parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito,
salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.
Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. Várzea Grande – MT, 09 de março de 2020.
LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será
aﬁxado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Douglas França Costa, digitei.
Várzea Grande - MT, 22 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
Julio Alfredo Prediger
Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

