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Divulgação

Depois de uma análise da equipe técnica/econômi-
ca do Governo, o governador Mauro Mendes deci-
diu que o decreto de calamidade financeira está 
prorrogado por mais 120 dias. O objetivo do Execu-
tivo é continuar buscando o reequilíbrio das finan-
ças do Estado. A decisão foi publicada na edição 
extra do Diário Oficial.             Página  3

MAIS 120 DIAS

MT segue em estado 
de calamidade 
financeira

A 3ª edição do Liquida Sinop movimentou próximo de R$ 1 milhão. O evento 
também trouxe em torno de 20 mil pessoas à Praça Plínio Callegaro, duran-
te 12 horas – das 8h às 20h.          Página -4

COMPORTAMENTO

SINOP

Como superar uma separação?

Reserva técnica museológica

“Até que a morte nos separe”. É nisso que o casal acredita e 
espera que aconteça quando resolve dar um passo mais sério em 
direção ao futuro da relação, o casamento. A proposta de uma vida 
feliz a dois parece finalmente ser possível.   Página - 7

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) 
abriu inscrições gratuitas para a oficina de Organização de Reserva 
Técnica museológica, que será realizada em Sinop, nos dias 20 e 21 
de agosto. 

                                                                          Página - 6

Embrapa

assEssoria

ilustração

Divulgação

MOVIMENTOU O COMÉRCIO

Maracujá:
enxertia
resistente
à fusariose
Uma pesquisa em anda-
mento em Terra Nova do 
Norte está levando espe-
rança aos produtores de 
maracujá e reativando a 
cultura no estado. O traba-
lho valida a resistência à 
fusariose de maracujazei-
ros enxertados. Causada 
pelo fungo Fusarium oxys-
porum f. passiflorae.

Página  -8

Divulgação

A Iluminare chega em 2019 à sua sexta edição. A mos-
tra de arquitetura e interiores deixa de ser focada apenas na 
exposição de espaços decorados e vira uma grande feira, que 
promete oportunizar negócios. O evento será realizado de 9 a 
18 de agosto, no Ghizoni.           Página - 9

Iluminare: oportunidade de negócios



Corrupção é o coração rompido do 
Brasil. Não apenas simbolicamente

E celular, pega?
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situação é muito diferente, e a quanti-
dade de dispositivos ativos, com acesso 
à internet, faz com que os olhares sejam 
outros. O campo é extremamente pro-
missor para quem quer aplicar golpes.

Para deixar a situação ainda mais 
atraente uma boa parte dos usuários 

não instala aplica-
tivos antivírus em 
seus celulares, dei-
xando-os extrema-
mente vulneráveis.

Proteja seu 
smartphone, e não 
acredite nessa te-
oria furada de que 
esses dispositivos 

são seguros. Ou você cuida da sua segu-
rança ou vai se contaminar. É evidente 
que um comportamento seguro faz toda 
a diferença, mas contar com aplicativos 
para essa finalidade é extremamente 
importante.

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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Decorridos dois anos desde a sanção da re-
forma da CLT, ainda é cedo para uma análise con-
clusiva sobre seu impacto na geração de empregos 
formais. Mas já se nota outro impacto importante 
das mudanças promovidas — a tendência de redu-
ção dos litígios judiciais.

Quanto à criação de novas vagas, compreen-
de-se a dúvida. Os efeitos da reforma levam tempo 
para se materializarem. Não se dá de imediato a 
sedimentação dos novos conceitos jurídicos essen-
ciais, como a valorização da negociação coletiva e a 
criação de mais formas de contratação, o que pro-
voca uma insegurança natural.

No período de implementação das novas re-
gras, que passaram a vigorar em novembro de 
2017, o país ainda padece de uma recuperação eco-
nômica muito frágil. O crescimento do Produto 
Interno Bruto continua a decepcionar, devendo fi-
car abaixo de 1% neste ano. Nesse contexto, a queda 
do desemprego acontece com lentidão frustrante 
—até maio ainda havia 13 milhões de desocupados, 
ou 12,3% da população ativa.

A criação de postos de trabalho informais e 
por conta própria predomina, mas não se deve 
desprezar a abertura líquida de 747 mil vagas com 
carteira assinada desde o final do ano retrasado. 
Em 2016 e 2015, afinal, houve brutal fechamento 
de 3 milhões de postos.

Alguns pontos da reforma ainda dependem de 
ratificação do Supremo Tribunal Federal. A preva-
lência do negociado sobre o legislado, ao menos, já 
foi reafirmada pela corte, mas ainda não está paci-
ficado até que ponto trabalhadores terão de arcar 
com as custas de processos em caso de derrota. 

Sem prejuízo do direito fundamental de aces-
so à Justiça, é salutar que a nova legislação desen-
coraje ações aventureiras, deixando para trás a 
ideia de que qualquer um pode reivindicar o que 
bem entender, livre de riscos.

A permissividade anterior estimulava a liti-
gância de má-fé, que no final das contas encare-
cia as contratações e dificultava a formalização da 
mão de obra. A abertura de novos processos, que 
costumava ultrapassar a casa dos 200 mil mensais, 
passou a ficar abaixo dos 160 mil. A queda deve 
continuar.A reforma foi um passo importante e, 
em linhas gerais, correto. Longe de significar um 
ponto de parada, demanda que se avance em no-
vas etapas, como a modernização da representação 
sindical.

Editorial

Nova CLT, 2 anos

Ranking dos Políticos - Facebook

Assim, é preciso deixar claro que a cor-
rupção mata e que os corruptos na área da 
saúde são verdadeiros serial killers, de alta 
periculosidade. Por exemplo, no Rio de Janei-
ro, operações policiais como a Ressonância e a 
Fratura Exposta comprovaram desvios de cen-
tenas de milhões de reais da saúde pública.

Crianças em escolas aos pandarecos, enfer-
mos atirados nos corredores de ambulatórios, 
idosos sem medicação ou assistência, todos são 
vítimas da destruição que a corrupção acarreta.

Por fim, a corrupção é uma traição à de-
mocracia e à Pátria. Quantos não são alçados 
ao poder e, uma vez investidos de funções de 
elevada responsabilidade, nelas se locupletam, 
beneficiando a si próprios, às suas famílias ou 
grupos de interesses.

Mas é necessário dizer que a corrupção não 
se limita à compra e venda de votos ou de va-
gas; não se reduz à propina que impulsiona ou 
retarda um processo ou uma medida provisó-
ria; e não se esgota no maço de notas escon-
dido nas roupas íntimas, acomodado em ma-
las executivas ou transferido eletronicamente 
para paraísos fiscais. A irresponsabilidade na 
gestão fiscal também é corrupção. A ausência 
de planejamento na gestão pública também é 
corrupção. A complacência com o desperdício 
de recursos públicos também é corrupção. A 
violência contra os mais fracos também é cor-
rupção. A omissão diante da injustiça também 
é corrupção. Um dos livros de maior sucesso 
de Francisco Cândido Xavier tem como título: 
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. 
Lançado em 1938, teve muitas dezenas de reim-
pressões. O título de Coração do Mundo, além 
de outras considerações espirituais, remete ao 
formato do território brasileiro que se aproxi-
maria da imagem estilizada de um coração hu-
mano. É esse nosso coração que está rompido 
e que precisamos recompor, reconectar, reviver, 
com muito trabalho, amor, respeito ao próximo 
e democracia.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-MT

Coração rompido

“VERBA SECRETA”
O cabo PM Gerson Correa fez graves acu-

sações contra o Ministério Público Estadual 
(MPE) e alguns de seus membros, durante 
depoimento à Justiça. Ele disse, por exem-
plo, que membros do Gaeco usaram uma 
verba secreta para outras finalidades, que 
não as operações do órgão, como a compra 
de um cachorro, conserto de moto e compra 
de rastreadores veiculares. “Por exemplo, 
rastreador de veículo. A aquisição e manu-
tenção desses rastreadores devem ser feitas 
com contratos, mas eram pagos com verbas 
secretas”, acusou.

AMIZADE
Durante reinterrogatório relativo à ação 

penal que apura um esquema de grampos 
ilegais operado no Estado, o cabo Gerson Cor-
rea Júnior – réu confesso – foi questionado 
por um juiz militar sobre os motivos que o 
levaram a participar da denominada “gram-
polândia”, mesmo sabendo das ilegalidades 
ali cometidas. “Lealdade, lealdade. Não tem 
outra palavra. Já refleti sobre isso várias ve-
zes, especialmente quando estive encarcera-
do. Mas não tenho outra palavra. Eu não ga-
nhei dinheiro algum com isso”, respondeu o 
militar, emocionado.

CORTINA DE FUMAÇA
Irritada com o posicionamento de alguns 

colegas, a deputada Janaina Riva citou um 
suposto oportunismo de alguns deputados na 
greve dos profissionais da Educação. Segun-
do ela, há membros da Casa usando a greve 
para tentar proteger empresários contra a mi-
nirreforma tributária encaminhada pelo Go-
verno do Estado. Em tempo: apesar de apoiar 
os servidores, Janaina diz publicamente que 
este não seria o movimento para os profissio-
nais paralisarem as atividades. Para ela, seria 
preciso dar um tempo a Mauro Mendes para o 
ajuste da máquina.

Por mais que a mensagem recebia coincida com situ-
ações que você esteja vivendo os cuidados não devem 
ser ignorados. Situações como essas podem acontecer, 
e seu descuido pode causar prejuízos e transtornos. 
Todo o cuidado é pouco.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

LUIZ HENRIQUE LIMA

Poucas imagens podem ser tão impactan-
tes quanto a de um coração rompido. De fato, 
na nossa cultura o coração simboliza não ape-
nas o repositório dos sentimentos mais nobres, 
mas também o responsável pelo impulso vital. 
Um coração rompido revela um ser cujo amor 
foi perdido, traído, acabado. Ademais, um co-
ração rompido indica um organismo cuja vida 
se esvai e agoniza. O coração rompido é a mor-
te do amor e o fim da existência.

A corrupção é o coração rompido do Bra-
sil. Não apenas simbolicamente. Etimologi-
camente, a palavra corrupção deriva do termo 
latino corruptione que é a junção das palavras 
cor (coração) e rupta (rompimento). A corrup-
ção é, portanto, um grande mal que faz sangrar 
o nosso país e multiplica o sofrimento dos bra-
sileiros. Sim, porque a corrupção não é ape-
nas um desvio ético, como afirmam alguns, 
que acusam de moralistas os que a condenam 
e combatem. Além de ser um crime previsto 
no Código Penal e, portanto, uma violação da 
ordem jurídica, a corrupção provoca prejuízo 
econômico em larga escala. Os empresários 
que pagam propinas repassam esses custos 
aos seus consumidores. Os investidores se 
afastam desse ambiente encarecendo o custo 
de captação de novos recursos e reduzindo a 
oportunidade de criação de empregos.

A corrupção também compromete a execu-
ção de políticas públicas, sacrificando princi-
palmente os setores mais vulneráveis da so-
ciedade. O exemplo mais gritante é na área da 
saúde. Desde o roubo na compra de ambulân-
cias às fraudes nas guias de internação; des-
de as emergências fabricadas para justificar 
compras sem licitação e superfaturadas até o 
acúmulo de medicamentos com validade ven-
cida; desde as terceirizações sem adequada 
fiscalização até os desvios de equipamentos 
para clínicas privadas; em toda parte, o que 
se constata é que a saúde pública poderia es-
tar em muito melhor condição sem gastar um 
centavo a mais, mas apenas aplicando corre-
tamente os valores que hoje já lhe são desti-
nados.

Crédito: Kyodo/Reuters
IMAGEM DO DIA

“é salutar que a nova legislação desenco-
raje ações aventureiras, deixando para 
trás a ideia de que qualquer um pode 
reivindicar o que bem entender, livre de 
riscos

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Quando falamos em vírus é quase 
unanime entre os usuários o pensamento 
nos computadores com Windows. Hoje, 
com toda a tranquilidade, o volume de 
smartphones com outros sistemas ope-
racionais pode ser, inclusive, superior ao 
número de dispositivos com Windows 
entre os usuá-
rios “normais”. 
A grande ques-
tão, que muitos 
ignoram ou fi-
cam presos à 
falsas referên-
cias do passado 
é: celular pega 
vírus sim.

É sempre importante ter o claro con-
ceito do que é um vírus. Para quem não 
está por dentro do assunto vírus nada 
mais são que pequenos programas cria-
dos para, de alguma forma, fazer uso ou 
interagir com o dispositivo do usuário, 
seja para roubar informações ou para co-
locar o equipamento para “trabalhar” em 
alguma função específica, alheia ao seu 
cotidiano.

No início acreditava-se que celulares 
não se contaminavam com vírus. É fato 
que enquanto suas funções eram limi-
tadas e seu acesso difícil o cenário era 
pouco atraente para quem desenvolve 
esse tipo de praga virtual. Hoje, porém, a 

Um incêndio criminoso em um estúdio de animação em Kyoto, no oeste do 
Japão, deixou 27 mortos nesta quinta (18), de acordo com os bombeiros. Várias 
pessoas foram encontradas sem sinais vitais, mas ainda não está claro se elas 
estão incluídas nesse balanço de mortos. Cerca de 70 pessoas estavam nos 
estúdios da Kyoto Animation quando um homem não identificado entrou no 
imóvel de três andares e jogou um líquido inflamável. Durante a ação, gritou: 
“Morram”.
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Apesar dos esforços, crise ainda continua 

Mato Grosso continua em estado
de calamidade financeira
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de uma análise 
da equipe técnica/econômi-
ca do Governo, o governa-
dor Mauro Mendes decidiu, 
como o Diário do Estado MT 
já indicava, que o decreto de 
calamidade financeira está 
prorrogado por mais 120 
dias. O objetivo do Execu-
tivo é continuar buscando o 
reequilíbrio das finanças do 
Estado. A decisão foi publi-
cada na edição extra do Di-
ário Oficial de quarta-feira 
(17). 

Mesmo com os ajustes 
desses primeiros seis me-
ses, o tão esperando equilí-
brio financeiro não veio e o 
governador achou necessá-
rio estender as medidas de 
controle. Além da herança 
maldita recebida das gestões 
passadas, inviabilizou a recu-
peração do fôlego financeiro 
nesse primeiro semestre, 
como também o não rece-
bimento do repasse do FEX 
por parte da União, já que 
não há previsão de repasse 
para 2019.

“As receitas arrecada-
das continuam sendo insu-
ficientes para arcar com as 
despesas públicas, inclusive 
as decorrentes dos exercí-
cios anteriores, o que ain-
da gera os déficits financei-
ros apontados. De acordo 
com o Relatório de Gestão 
Fiscal do 1º Quadrimestre 
de 2019, fechado em 31 de 
abril do corrente ano, o ín-
dice de gastos com despe-
sas de pessoal permanece 
8,12% acima do permitido 

pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal, o que representa 
um extrapolamento de R$ 
1.256.280.013,37”, diz trecho 
do documento enviado à im-
prensa.

Apesar de mostrar as 
dificuldades encontradas no 
primeiro semestre de gestão, 
Mendes fez questão de enal-
tecer os esforços feitos pelo 
seu governo. 

“Nestes primeiros seis 
meses, conseguimos grandes 
avanços. Diminuímos valo-
res de contratos, renegocia-
mos dívidas de modo a con-
seguir manter a prestação de 
serviços na Saúde, Educação 
e Segurança e enxugamos 
cargos comissionados e con-
tratados. Regularizamos os 
repasses aos municípios, à 
Saúde, ao Fundeb. Aperta-
mos os cintos, mas esse es-
forço precisa continuar”, de-
clarou.

Para a nova etapa do 
decreto de calamidade fi-
nanceira, o governo prevê a 
revisão de todos os contratos 
e licitações até o final do ano. 
O decreto prevê também a 
suspensão de pagamento de 
horas extras, exceto para as 
atividades na segurança pú-
blica e saúde, se justificado o 
interesse público.

Entre tantas outras me-
didas, o governo também 
continuará não cedendo ser-
vidores do Estado para os 
outros poderes, ou até mes-
mo para o Governo Federal. 
Como também, sem a auto-
rização da licença-prêmio, 
caso esta implique na con-
tratação temporária de outro 
funcionário.

PRORROGAÇÃO | Governo prorrogou decreto por mais 120 dias com objetivo de reequilibrar finanças
Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: JLsIQUeIRa / aLMt

GREVE CONTINUA

Professores fazem 
passeata e mantém 
paralisação em MT
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os servidores da Edu-
cação através do Sintep/MT 
voltaram às manifestações 
no final da tarde de quarta-
-feira (17). Eles foram às ruas 
de Cuiabá protestarem con-
tra o Governo Mauro Men-
des (DEM). O impasse entre a 
classe e o governador já che-
gou ao seu 54º dia.

A passeata dos grevistas 
passou pelo Centro Político 
Administrativo da capital e 
teve como destino final a As-
sembleia Legislativa.

Os educadores protesta-
ram principalmente pelo não 
cumprimento da Lei salarial 
510/2013 e ao corte do ponto 
dos servidores que desde 27 
de maio aderiram à parali-
sação.Números repassados 
pelo sindicato apontam que 
65% dos servidores da Edu-
cação ainda permanecem 
em greve. Segundo o Sintep, 
cerca de 65% de trabalhado-
res permanecem em greve, 
apesar de terem os salários 
cortados. 

“Não paga a Revisão 
Geral Anual, não cumpre a 
Constituição Estadual em seu 
artigo 245 (garantir o percen-
tual da Educação nas isen-
ções), corta salário, e retira 
direitos dos trabalhadores do 

executivo. Diante disso, nos-
sa greve continua”, afirmou 
o presidente do Sintep/MT, 
Valdeir Pereira.

Durante a manifestação 
sobrou até para o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MT), 
acusado pelo diretor sindi-
cal, Henrique Lopes, de ser 
conivente com a postura do 
Governo.

No começo da semana 
em Assembleia Geral, os ser-
vidores, por aclamação opta-
ram por rejeitar as propostas 
do Governo que torcia para 
que a solução fosse resolvida 
e as atividades voltassem ao 
normal nesta semana.

AGRESSÃO
Na manhã de ontem 

(18), profissionais da Edu-
cação que acompanham os 
trabalhos da Sessão Plenária 
na ALMT foram agredidos 
por seguranças da Casa. Se-
gundo relato da assessoria do 
Sintep/MT, eles usaram de 
violência física contra os pro-
fessores. “Usaram de violên-
cia física, com empurrões e 
pressão nos braços e até pes-
coço”, relatou a professora 
Leliane Borges, que teve um 
entorce no pulso. Da mesma 
forma a professora Marivone 
Pereira, que ficou prensada 
no tumulto, e ficou com he-
matomas no pescoço.

Foto: sIntep/Mt

Manifestação termina em confusão na ALMT 

Governo conquista importante vitória na ALMT 

VITÓRIA DE MENDES

AL aprova fim incentivos e impõe 
Reforma Tributária em Mato Grosso

FELIZ NATAL

Após reprovarem investimento em asfalto 
vereadores discutem nas redes sociais 

DA REPORTAGEM

Após uma sessão tensa, 
que chegou a ser suspen-
sa e teve ameaça de inva-
são do plenário por parte 
dos professores em greve, 
a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso aprovou em 
1ª votação o Projeto de Lei 
Complementar 53/2019, 
que reinstitui os incentivos 
fiscais e prevê uma minirre-
forma tributária no Estado. 
Foram 15 votos favoráveis 
ao projeto, sete contrários e 
duas ausências.

Deputados contrários 
ao projeto tentaram a todo 
custo obstruir a votação e 
ganhar tempo para negociar 
com o Governo. Alguns que-
riam condicionar a votação 
do projeto a uma proposta 
do Executivo para encer-
rar a greve dos professores. 
“É um desrespeito discutir 
esse projeto sem resolver a 
questão dos professores que 
estão parados há mais de 50 
dias. O Governo desconside-
rou até uma proposta dessa 
Casa, que prevê o pagamen-
to parcelado e mostra que é 
plenamente possível pagar o 
que eles reivindicam”, disse o 
deputado Lúdio Cabral (PT).

Outros parlamentares 

DA REPORTAGEM

Após uma atitude to-
talmente política e contra 
a população, os vereadores 
do município de Feliz Natal 
não estão sabendo lidar com 
a pressão popular gerada 
após a negativa de investi-
mento de 6 milhões de re-
ais para asfaltar cerca de 10 
ruas na cidade. Os recursos 
seriam provenientes de um 
financiamento junto à Caixa 
Econômica Federal e, inclu-
sive, foram adquiridos pelo 
município de Sinop, no va-

reclamaram que o projeto 
é o original, enviado pelo 
Executivo ainda no mês de 
junho. O substitutivo, apre-
sentado após discussões com 
segmentos do empresariado 
e em audiências públicas, 
não foi acatado. “O Governo 
não pode interferir na As-
sembleia deste jeito ao des-
cumprir um acordo firmado 
aqui. Não temos que aceitar 
isso”, disparou Valdir Barran-
co (PT).O deputado Ulysses 
Moraes (DC) defendeu que a 

lor de R$ 99 milhões, e tam-
bém por outros municípios 
da região. Em Feliz Natal, o 
recurso foi negado pelos ve-
readores, sendo inclusive o 
único município da região a 
ter essa atitude. 

Os vereadores contrá-
rios ao asfalto foram Ademir 
Alves de Oliveira, Adriana de 
Souza Silva, Sidônia Kessler, 
Tatiany de Souza Costa, e 
Txonto Ikpeng. Em resposta 
a uma cobrança no Facebook 
da moradora Evanir Richter, 
o vereador Ademir Alves de 
Oliveira chegou a chamar a 

cidadã de “tapada”, desres-
peitando duramente a opi-
nião da eleitora. 

Com uma escrita total-
mente errada, o parlamentar 
disse que o “progeto” (proje-
to) não se tratava de investi-
mento. 

“Acho que tapada e a 
senhora achar que endivida-
mento é envestimento” [sic], 
escreveu na publicação. 

Já em um grupo de 
WhatsApp, a vereadora Si-
dônia Kessler escreveu um 
longo texto para justificar 
seu voto contrário ao impor-

tante projeto. 
Ela ainda fez questão de 

dizer em caixa alta no texto 
(o que nas linguagens de re-
des sociais pode ser entendi-
do como um grito), que não 
havia prometido asfalto ne-
nhum para a população. 

“EU NUNCA PROME-
TI ASFALTO NA PORTA DA 
SUA CASA, se tem problema 
comigo estou a disposição 
para ouvir e responder, eu 
prometi lutar pelas bela vis-
ta e meu municipio como 
etou fazendo” [sic], escreveu 
a parlamentar. 

mensagem fosse “desmem-
brada”. Queria que votassem 
inicialmente apenas a regu-
lamentação dos incentivos 
fiscais e, num outro projeto, 
analisassem a minirrefor-
ma tributária. Segundo ele, 
a segunda parte do projeto 
resultará no aumento de im-
postos à classe produtora e a 
população. “Não é possível 
termos mais aumento de im-
postos no Estado”, desabafou 
Moraes.

Além de Lúdio, Barran-

co e Ulysses, votaram contra 
o projeto os deputados Eli-
zeu Nascimento (DC), João 
Batista (Pros), Wilson Santos 
(PSDB) e Faissal Calil (PV).

Já os deputados da base 
alegaram que o substitutivo 
e as emendas serão analisa-
dos em 2ª votação. Agora, o 
projeto será encaminhado 
para as comissões, antes de 
retornar ao plenário. A ex-
pectativa é de que a apre-
ciação definitiva ocorra já na 
próxima terça-feira.
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Muita gente foi ao Liquida Sinop para comprar produtos com desconto 

Liquida Sinop traz números
próximos aos do ano passado
DA REPORTAGEM

A 3ª edição do Liquida 
Sinop, realizada no último 
sábado (13), movimentou 
próximo de R$ 1 milhão, de 
acordo com dados extraofi-
ciais. O evento, organizado 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) em parceria 
com os comerciantes sino-
penses, também trouxe em 
torno de 20 mil pessoas à 
Praça Plínio Callegaro, du-
rante 12 horas – das 8h às 
20h.

Foram 45 empresas 
montadas em 50 estandes, 
em um evento que contou 
ainda com sorteios de hora 
em hora, praça de alimenta-
ção, apresentações culturais 
e espaço kids com brinque-
dos, pintura de rosto e per-
sonagens.

O objetivo foi oferecer 
descontos e promoções re-
lâmpagos aos consumido-
res. Isso porque, do ponto 
de vista econômico, julho é 
“morto” em termos de datas 
comemorativas, e um evento 
como este, por vezes, triplica 
os lucros de um fim de sema-
na – ou de um mês todo.

“Esse ano nós articula-
mos ainda mais para benefi-
ciar o consumidor. Além de 

aumentarmos os estandes e 
opções de produtos, criamos 
um espaço kids com monitor 
para que as crianças e seus 
pais se divirtam durantes as 
compras”, explicou o diretor 
conselheiro da CDL Sinop, 
Márcio Kreibich. Também 
houve praça de alimentação, 
sorteios de hora em hora e 
promoções instantâneas.

Em 2017, foram 25 es-
tandes que comercializaram 
mais de R$ 300 mil. O suces-
so foi grande e os pedidos de 
lojistas para entrarem na fei-
ra fez com que no ano passa-
do o número de estandes su-
bisse para 34 (movimentação 
de quase R$ 1 milhão – visto 
que houve a venda de dois 
terrenos do Grupo Sinop). 
Neste ano, houve aumen-
to no número de estandes e 
movimentação financeira se-
melhante.

“Quem estava acostu-
mado a vender cerca de R$ 3 
mil nos sábados, vendeu em 
torno de R$ 15 mil. Além dis-
so comerciantes que partici-
param na intenção de pros-
pectar a marca, ou seja, que 
não tinham intenção de ven-
das, sempre fazem muitos 
orçamentos e pré-cadastros”, 
destaca o presidente da CDL, 
Marcos Antônio Alves.

MOVIMENTOU O COMÉRCIO | Evento de promoções e preços mais baixos trouxeram 20 mil pessoas à 
Praça Plínio Callegaro

Foto: AssessoriA

Foto: Abr

Foto: PAblo Peixoto

Foto: ilustrAção

EFEITO UBER

Aplicativos de transporte aumentam
financiamento de veículos

ENCOLHEU

PIB recua 0,8% no trimestre
encerrado em maio, diz FGV

SLOGAN

Turismo do Brasil 
“com z” no exterior 
ganha nova marca

Efeito Uber pode ser sentido na procura de financiamento 
de veículos para trabalho 

Nova marca foi lançada nesta semana 

PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país 

AGÊNCIA BRASIL

Os aplicativos de trans-
porte estão impactando o 
mercado de crédito para 
veículos. Os financiamentos 
para compra de carros, mo-
tos e caminhões cresceu 9,1% 
no primeiro semestre deste 
ano em comparação com o 
mesmo período de 2018. Se-
gundo levantamento da B3, 
que opera o Sistema Nacio-
nal de Gravames (SNG), os fi-
nanciamentos possibilitaram 
a compra de 2,87 milhões de 
unidades, sendo que 1,06 
milhão são veículos novos – 
aumento de 9,7%. Os usados 
totalizaram 1,81 milhão de 
unidades, uma alta de 8,7%.

Entre os fatores que ex-
plicam o aumento das ven-
das está o mercado criado 
pelos aplicativos como Uber, 
99 e Cabify. “Muita gente que 
fica desempregada enxerga 

AGÊNCIA BRASIL

O Produto Interno 
Bruto (PIB), que é a soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, recuou 0,8% 
no trimestre encerrado em 
maio deste ano, na compara-
ção com o trimestre encerra-
do em fevereiro. O dado é do 
Monitor do PIB, divulgado 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV).Segundo a FGV, 
no entanto, o PIB brasileiro 
cresceu 0,5% quando compa-
rado ao trimestre encerrado 
em maio de 2018. Conside-
rando-se apenas o mês de 
maio deste ano, houve altas 
de 0,5% em relação ao mês 
anterior e de 4,3% na com-
paração com maio do ano 
passado. No acumulado de 
12 meses, o PIB cresceu 1,2%.

Na comparação do tri-
mestre finalizado em feve-
reiro com o trimestre en-
cerrado em maio, os três 
grandes setores produtivos 
tiveram queda: serviços 
(-0,4%), indústria (-1,4%) e 
agropecuária (-1,2%).

Dentro dos serviços, a 
maior queda foi observada 
nos transportes (-2%). Os ser-
viços de informação foram 
os únicos a apresentar cresci-
mento (0,2%). Já na indústria, 

DA REPORTAGEM

O Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur) de-
senvolveu uma nova marca 
para promover o turismo 
do Brasil no exterior. Ela 
virá acompanhada do slo-
gan Visit and love us (Vi-
site e encante-se), ou seja, 
um convite aos visitantes se 
encantarem com o Brasil, 
conhecendo e apreciando 
tudo de melhor que o país 
pode oferecer.De acordo 
com a Embratur, a nova 
marca é inspirada na Ban-
deira Nacional, símbolo do 
país reconhecido em todo o 
mundo. “É o maior símbo-
lo nacional. Nossa natureza, 
nossos esportistas, a mú-
sica, a comida, todos estes 
pontos da cultura nacional 
levaram nossa bandeira lá 
fora, com muita maestria, 
e nós, como governo, de-
vemos fazer jus a esse país 

no setor de transportes uma 
alternativa de renda e para 
isso precisa de um automó-
vel”, ressalta a coordenadora 
da graduação em Economia 
do Instituto de Ensino e Pes-
quisa, Juliana Inhasz.

Esse crescimento pro-
movido pelos investimentos 
em automóveis, seja com-
prados ou alugados, para 
fazer o transporte de passa-
geiro já vem sendo observa-
do desde o ano passado, de 
acordo com o economista 
chefe da Associação Nacional 
das Instituições de Crédito, 
Financiamento e Investi-
mento, Nicola Tingas. “Tem 
um impacto importante. 
Desde o ano passado isso é 
notório”.

Tingas destaca que esse 
crescimento não significa 
um aquecimento do merca-
do de consumo, mas um in-
vestimento dos que preten-

tão rico”, disse o presidente 
da Embratur, Gilson Ma-
chado Neto. “Nos inspira-
mos também na rosa dos 
ventos, em um Brasil que 
em todas suas direções é 
lindo e cheio de vida, na-
tureza, cultura e encanta-
mento”, acrescentou. “Esta 
nova marca chancela isto e 
a importância do governo 
federal dá ao setor do turis-
mo, fortalecendo a imagem 
do Brasil e sua bandeira em 
todo o mundo”, frisa o pre-
sidente Embratur.

Outra mudança na 
marca é uso da letra “z”, na 
grafia do nome do país em 
inglês, no lugar do “s” na 
grafia em português. Se-
gundo a Embratur, a troca 
de letra objetiva fortalecer 
o marketing digital da mar-
ca “Brazil”, facilitando as 
buscas na internet realiza-
das pelos estrangeiros.

dem trabalhar nesse sistema. 
“Para mim, esse tipo de fi-
nanciamento indireto via 

Uber não é um consumo. Ele 
não comprou um carro para 
uso pessoal ou para lazer”.

houve queda entre todos os 
subsetores, com destaque 
para a indústria extrativa mi-
neral (-4,8%).

Sob a ótica da deman-
da, a queda do trimestre fin-

do em maio na comparação 
com o trimestre encerrado 
em fevereiro foi puxada pe-
las exportações, que recua-
ram 5,2% no período. O con-
sumo de governo também 

caiu (-0,4%). Já as importa-
ções subiram 2,4%. Por outro 
lado, tanto o consumo das 
famílias quanto a formação 
bruta de capital fixo (investi-
mentos) cresceram 0,2%.



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

Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Secretária, com experiência e  referência;
3-Gerente de Fazenda, com experiência, para 
o município de Carlinda – MT;
4-Serralheiro, com experiência comprovada;
5-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
6-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento 
pacote Office e conhecimento na linha auto-
motiva pesada;
8-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
9-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
10-Pessoa com Deficiência;
11-Técnico em Enfermagem;
12-Vendas, com experiência;
13-Representante Comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
14-Vendedor Interno, para linha automotiva, 
com experiência;
15-Operador (a) de Caixa, com experiência;
16-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

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) oferece as seguintes vagas de emprego 
para esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista financeiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na 
função;
03 vagas para auxiliar de produção indus-
trial, com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino 
médio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
É preciso ter ensino médio completo e dispo-
nibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com 
curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 
- Jardim Botânico – em frente à igreja Todos 
os Santos e atende pelos telefones (66) 3511-
1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
PREVENTIVA E CORRETIVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS 
SECRETARIAS BEM COMO SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS - JUINA MT, 
estando a sessão pública para o dia 05 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na 
sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, 
das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em 
portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 18 de Julho de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 021/2019

O Município de Nova Mutum  torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 

empresa para adequação da edificação existente, visando a 

implantação do abrigo municipal de animais, conforme cronograma 

físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da 

qual foi vencedora a empresa: ENGEMAKI ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

52.703.444/0001-97 no valor de R$ 233.588,34.

Nova Mutum - MT, 18 de Julho de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs

Presidente da CPL em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Parte interessada: Empresa Valdeci Silvério Pereira, inscrita no CNPJ 
sob o nº 26.299.649/0001-49, representada pelo Sr. Valdeci Silvério 
Pereira, inscrito no CPF sob o nº 362.676.431-15 e portador do RG sob 
o nº 541.613 SSP/MT. O Presidente da Comissão de Processo 
Administrativo Sancionador nº 011/2018, instaurado(a) pela Portaria nº 
206, de 17 de dezembro de 2019, do Exmo. Sr. Adriano Xavier Pivetta, 
NOTIFICA Vossa Senhoria, para apresentar, na sede de instalação da 
Comissão Processante, no prazo 20 (vinte) dias, contados do 
r e c e b i m e n t o  d a  p u b l i c a ç ã o  d e s t e  E d i t a l ,  R E C U R S O 
ADMINISTRATIVO, em relação ao Julgamento do Processo 
Administrativo Sancionador nº 011/2018, o qual foi publicada no Diário 
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso, edição nº 1.637 (link: 
https://www.tce.mt.gov.br/diario/preview/numero_diario_oficial/1637), 
página 104, publicada no dia 04 de junho de 2019, sob pena de revelia.
Nova Mutum - MT, 11 de julho de 2019.

Marcia Cristina de Matos
Presidente da Comissão

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de 
Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 31/07/2019, 
às 07:30h, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos 
Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada 
a “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa 
especializada (laboratório) para a execução de serviços de analises 
físico- químicas, microbiológicas e agrotóxicas em amostras de água”, 
conforme planilha de especificação e quantitativos constante no Edital. 
A presente licitação é para participação exclusiva de Micro e Pequenas 
Empresas. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no 
horár io de expediente da Prefei tura ou obtê- lo no s i te 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, portal de transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte-MT, 18 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal
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Evento será realizado em Sinop nos dias 20 e 21 de agosto

Inscrições abertas para oficina
de reserva técnica museológica
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel) abriu inscrições gra-
tuitas para a oficina de Orga-
nização de Reserva Técnica 
museológica, que será reali-
zada em Sinop, nos dias 20 
e 21 de agosto. A capacitação 
oferecerá conhecimentos 
fundamentais sobre trato, 
manipulação, embalagem e 
armazenamento de objetos 
dos acervos não expostos 
nos museus.

“A Reserva Técnica é o 
patrimônio que geralmente 
é invisível para o público”, 
explica a gerente de equi-
pamentos culturais da Se-
cel, Fernanda Quixabeira. 
De acordo com a gerente, a 
organização adequada per-
mite a preservação das peças 
do acervo, assegurando que 
as mesmas estejam em con-

dições de serem expostas 
quando possível.

Para que o espaço des-
tinado à reserva técnica es-
teja em condições adequa-
das é necessário respeitar as 
normas de conservação pre-
ventiva, como de adequação 
de mobiliários e de acondi-
cionamentos, de localização 
dos itens, de controle do 
ambiente e de segurança. As 
inscrições para a capacitação 
são gratuitas e podem ser 
feitas pela internet.

Durante a oficina, os 
participantes terão acesso à 
parte teórica das normas e 
também farão aulas práticas 
de manuseio de peças mu-
seológicas. “Apenas solicita-
mos que cada participante 
leve os materiais de prote-
ção individual para uso na 
parte prática da oficina. Es-
ses materiais estão listados 
no site de inscrição”, esclare-

SINOP | Participantes terão acesso a informações teóricas e práticas sobre organização do acervo não exposto
Foto: Divulgação

MARCELÂNCIA

Homem morre 
carbonizado 
apósexplosão de 
caminhão tanque 

HIDROVIA

Cáceres quer concessão de porto
que está parado há 10 anos

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Um homem morreu 
carbonizado após a explosão 
de um caminhão carregado 
de combustível no distrito de 
Analândia, 50 km de Marce-
lândia. 

O acidente aconteceu 
em uma fazenda na tarde da 
última quarta-feira (17). Ain-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris, se reuniu com 
o governador Mauro Men-
des para trazer uma proposta 
para que o município possa 
assumir a administração do 
Porto de Cáceres (concessão). 
A Prefeitura tem interes-
se de fazer funcionar e tra-
zer de volta várias fontes de 
trabalho para os munícipes, 
proporcionando desenvolvi-
mento para a cidade.

“O porto faz parte da 
nossa cidade, temos uma lo-
calização privilegiada, e te-
mos que fazer essa proposta 
para que o porto possa voltar 
a funcionar. Está parado a 

da não se sabe se o corpo en-
contrado era do motorista do 
caminhão.

Com a explosão, equi-
pamentos e maquinários que 
estavam ao lado do cami-
nhão ficaram destruídos. As 
chamas foram controladas 
por funcionários da fazen-
da. A Polícia Civil aguarda o 
trabalho de perícia que deve 
apontar a causa do acidente.

mais de 10 anos e o governo 
está inerte a essa situação”, 
afirma o prefeito.

O governo sinalizou 
positivamente, mas que todo 
esse processo precisará an-
tes de um estudo técnico e 
jurídico e de como estão as 
condições de operacionali-
dade do porto. “É de suma 
importância esse interesse 
de Cáceres, sabemos que a 
abertura fará com que nos-
sos produtos  chegará mais 
barato ao destino final, além 
de ter um caminho de retor-
no das barcaças com ureia, 
fosfatos e outros minerais, 
para os produtores de soja e 
criadores de gado e outros 
produtos como vinho, trigo”, 
finaliza Mendes.

Foto: Ronivon BaRRos

Foto: RepRoDução

Foto: Divulgação

L.R.VERDE

Produtores podem se inscrever
para curso de criação de camarão

Poderia há ver desenvolvimento e sustentabilidade econômica 

Ainda não se sabe a causa do acidente 

A atividade é opção para pequenos produtores 

DA REPORTAGEM

Em grande expansão 
no mercado brasileiro, a 
aquicultura vem sendo uma 
atividade econômica bas-
tante expressiva. Nesses úl-
timos anos a carcinicultura, 
produção de camarão em 
viveiro, vem conquistando 
valor e espaço diante dos 
produtores. Com a condição 
climática favorável e a gran-
de aceitação pelo sabor, a de-
manda cresceu e o agricultor 
brasileiro viu carcinicultura 
um investimento viável com 
rentabilidade a curto prazo. 

Com o objetivo de 
oportunizar conhecimento 
e novas tecnologias para di-
versificar a produção, o Se-
brae de Lucas do Rio Verde, 
com apoio da Prefeitura e da 
Empaer, realiza no próximo 
mês o curso de cultivo de 
camarão com a tecnologia 
de bioflocos. O curso será 
realizado nos dias 9 e 10 de 

MAIS DA 
GRAMPOLÂNDIA...

Em interrogatório na Vara Militar, o coro-
nel Evandro Lesco, suspeito de comandar um 
suposto esquema de interceptações telefônicas 
clandestinas, citou o envolvimento o ex-pro-
curador-geral do Ministério Público Estadual 
(MPE), Paulo Prado, no suposto esquema. De 
acordo com o depoimento do PM, as placas usa-
das nos grampos eram do Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Organizado (Gaeco). Du-
rante o depoimento do coronel Zaqueu Barbosa, 
após o contato feito por Paulo e Pedro Taques 
em 2014, o coronel Celso Barbosa teria trazido 
do Rio de Janeiro duas placas de interceptação 
de telefone. Zaqueu teria passado o equipamen-
to para Lesco, que teria entregue ao cabo Gerson.

JOVEM 
AFOGADO...

Um jovem, de 18 anos, morreu afo-
gado nessa quarta-feira (17) enquanto 
tomava banho no Rio Cuiabá, na região 
do Bairro Coophamil, em Cuiabá. O corpo 
dele foi encontrado pelos bombeiros da 
capital. Testemunhas disseram que Gus-
tavo tomava banho no local e pulou na 
água tentando descer pela correnteza do 
rio. Ele entrou em um rebojo, uma espécie 
de redemoinho, e foi puxado para baixo. 
Ainda conforme os bombeiros, o jovem 
não conseguiu voltar à superfície e se 
afogou. O afogamento ocorreu por volta 
de 17h30 e os bombeiros foram chamados 
para fazer as buscas.

PILOTO 
DESAPARECIDO...

Um piloto está desapare-
cido há 14 dias após sair com 
um avião PR TRB – 210 de um 
hangar, em Poconé, com destino 
a uma fazenda Corumbá (MS). 
Valmir Nogueira Moreira, de 63 
anos, disse à família que volta-
ria em quatro dias, mas não deu 
mais notícias. A filha de Valmir, 
Cataria Neves Nogueira Cardoso, 
contou que o pai é piloto agríco-
la há 35 anos. No entanto, como 
está no período da entressafra, 
Valmir estava fazendo trabalhos 
extras.

Divulgação

agosto, das 8h às 18h, minis-
trado pelo especialista, Mes-
tre em aquicultura, Bruno R. 
Scopel. A parte teórica será 
ministrada na sexta-feira, de 

ce Fernanda Quixabeira.
A oficina faz parte das 

ações do convênio fede-
ral entre a Secel e o Insti-
tuto Brasileiro de Museus 
(Ibram) para implantação do 
Sistema Estadual de Museus 
de Mato Grosso (Sisem-MT). 
O convênio possibilitou, 
dentre outras ações, a con-
tratação da Viés Museologia 
e Patrimônio, empresa es-
pecializada em assessoria de 
museus e centros culturais, 
para conduzir as capacita-
ções. Desde dezembro de 
2018, a Secel vem promo-
vendo atividades de quali-
ficação profissional na área 
museológica e visitas técni-
cas por todo o Estado. Em 
Cuiabá já foram oferecidas 
as oficinas de Plano Museo-
lógico e de Reserva Técnica. 
Os cursos também foram le-
vados a Rondonópolis e Bar-
ra do Garças.

manhã e à tarde, e na manhã 
de sábado, no Auditório dos 
Pioneiros, na Prefeitura. Já 
a aula prática será no sába-
do, à tarde, na Piscicultura 

Amazonas. Inscrições e in-
formações pelo telefone (65) 
3549-7168 ou 0800 570 0800 
e pelo site www.mt.sebrae.
com.br.
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O divórcio envolve luto e dor emocional, segundo psicóloga 

Como superar uma separação?
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

“Até que a morte nos 
separe”. É nisso que o casal 
acredita e espera que acon-
teça quando resolve dar um 
passo mais sério em direção 
ao futuro da relação, o casa-
mento. A proposta de uma 
vida feliz a dois parece final-
mente ser possível.

E os dois, juntos, reco-
meçam uma nova vida, com 
novos hábitos e costumes. 
O sujeito do verbo, conju-
gado na primeira pessoa do 
singular, o “eu”, dá espaço à 
primeira pessoa do plural, 
“nós”. Mas e quando as coi-
sas começam a dar errado no 
meio do caminho e os dois se 
veem novamente como dois 
estranhos? O que foi que deu 
errado? Onde foi que os dois 
se perderam no caminho que 
levava ao final do “felizes 
para sempre”?

Na verdade, não há nada 
de errado em descobrir que 
“foi bom enquanto durou”, 
mas isso não facilita o pro-
cesso de chegar à conclusão 
que todos os sonhos e proje-
tos sonhados a dois, tem que 
voltar para o singular. Essa 
redescoberta de si mesmo é 
lenta, dolorosa e muitas vezes 
traumática, principalmente 
quando a decisão não é de 

comum acordo, quando só 
uma parte quer retomar seu 
caminho sozinho costuma 
despertar no outro um sen-
timento de vingança e pro-
fundo sentimento de revolta. 
Mas se você está passando 
por uma situação assim, sai-
ba que é possível superar e 
ser feliz novamente.

A psicóloga e coach de 
vida e relacionamento, Li-
sandra Zanuto, dá algumas 
dicas em seu blog, Separei e 
Agora. Segundo ela, são cin-
co passos importantes para a 
superar da dor.

1º: Aceite a realidade do 
seu divórcio

Divorciar é aceitar as 
consequências naturais do 
divórcio, e um sair da vida do 
outro é uma delas, evitar as 
proximidades. Se tiver filhos 
envolvidos, o contato deve 
ser o mais distante possível, 
por e-mail ou mensagem, 
evitando a interação.

2º: Tome a decisão de 
assumir sua vida

A decisão de viver se la-
mentando pelo fim do casa-
mento ou levantar a cabeça 
e inventar um novo futuro 
faz parte dessa escolha. Você 
tem que entender que o que 
acontecer daqui para frente 
é responsabilidade sua. Se-

COMPORTAMENTO | Psicóloga e coach de relacionamento dá dicas; são 5 passos importantes para a superar a dor
Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

Foto: lucAs torres

Foto: DivulgAção

PERÍODO PROIBITIVO

Órgãos dão início à etapa de
resposta a incêndios florestais

PANES VEICULARES

119 casos são registrados
diariamente na BR-163

CASO PERDIDO...
Sobrinho que arrancou 
coração de tia tenta enforcar 
reeducando em Sinop

Órgãos estaduais e federais deram início à nova etapa

Homem foi transferido para Sinop e já causou confusão

Caminhões são vítimas constantes de panes 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O lançamento da etapa 
de resposta da temporada de 
incêndios florestais foi reali-
zado em Cuiabá. Nesta fase 
órgãos estaduais e federais 
se juntam para o monitora-
mento e combate às quei-
madas em áreas rurais, evi-
tando que se transformem 
em incêndios de grandes 
proporções causando danos 
ao meio ambiente e a saúde 
humana e de animais.

Áreas prioritárias, 
como Unidades de Conser-
vação, entre elas Pantanal 
e Chapada dos Guimarães, 
terão monitoramento cons-
tante.

A etapa de resposta se 
inicia durante o período 
proibitivo entre 15 de julho 
e 15 de setembro, que foi 
estabelecido por meio de 
decreto. O prazo pode ser 
prorrogado dependendo das 
condições climáticas. Du-
rante estes meses fica proi-
bido o uso de fogo em áreas 
rurais para limpeza e mane-
jo até mesmo para os pro-

DA REPORTAGEM

As panes veiculares 
atrapalham a viagem de 119 
motoristas por dia, em mé-
dia, no trecho sob concessão 
da BR-163. De 1º de janeiro a 
30 de junho, a Rota do Oes-
te foi acionada 21.472 vezes 
para prestar atendimentos 
relacionados a problemas 
mecânicos, elétricos, de su-
peraquecimento do motor, 
nos pneus e até mesmo falta 
de combustível (pane seca). 
Além de aumentar o tempo 
do percurso, essas situações 
comprometem a segurança 
de quem trafega pela rodo-
via. A Concessionária dispõe 
de mais de 500 funcionários 
voltados ao atendimento dos 
usuários.

Diante dos números, 
o gerente de Operações da 
Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, alerta sobre a impor-
tância da manutenção vei-
cular antes de seguir viagem, 
reforçando que a segurança 
deve estar sempre em pri-
meiro lugar para quem de-
seja seguir viagem. Lembra 
ainda que o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), no arti-
go 27, prevê a responsabiliza-

DA REPORTAGEM

Com Só Notícias

Lumar Costa da Silva, 
28 anos, tentou matar um jo-
vem, 19, enforcado após ser 
transferido nesta semana da 
cadeia de Sorriso para a Pe-
nitenciária Osvaldo Floren-
tino Leite Ferreira, o “Ferru-
gem”, em Sinop. 

As informações foram 
registradas na delegacia de 
Polícia Civil por um agente 
penitenciário, que relatou 
ter ouvido gritos de socor-
ro, no camburão, e flagrou a 
tentativa de enforcamento. 
Não foi informado, no docu-
mento policial, o motivo da 
desavença e por que o jovem 
está preso. Não foi informa-
do se Lumar ficará em um 
setor separado dos demais 
reeducandos.

Lumar confessou que 
matou a sua tia, Maria Zélia 
da Silva Cosmos, 55 anos, a 
facadas e arrancou o cora-
ção dela, no último dia 2, em 

Sorriso. Além disso, afirmou 
não se arrepender do bárba-
ro crime e admitiu ser usuá-
rio de drogas. “Eu matei ela 
mesmo e não me arrependo 
de ter matado. Ela mereceu 
morrer. Ela ficou me difama-
do, me chamando de ‘viado’ 
e arrumando confusão. Eu 
só queria a paz, mas ela ficou 
insistindo em fazer isso. Ti-
nha tomado LSD no mesmo 
dia”, disse.

Ele foi autuado por ho-
micídio qualificado por mo-
tivo fútil e pode pegar pena 
de 12 a 30 anos de reclusão, 
O brutal assassinato foi em 
uma residência na rua Rio 
Negro, no bairro Vila Bela. 
A filha de Maria disse que 
ele apareceu em sua casa, 
no mesmo bairro, com o 
coração de Maria em uma 
sacola plástica, confessando 
o assassinato. Em seguida, 
furtou o veículo Citröen e 
fugiu. A filha disse que foi até 
a residência da mãe e a en-
controu morta.

prietários que tem certidão 
com autorização de queima 
controlada.

A proibição considera 
o aumento de focos de in-
cêndio, devido ao período 
de estiagem, calor intenso e 
baixa umidade. As queima-
das em perímetro urbano 
são proibidas durante o ano 
todo.

ção do motorista que trafega 
com veículo sem condições 
de segurança.

“As equipes estão dispo-
níveis 24 horas para prestar o 
atendimento a quem preci-
sar, estamos na rodovia para 
isso. Imprevistos acontecem, 
problemas são normais em 
uma viagem. A questão é que 
muitas situações podem ser 
evitadas com uma manu-
tenção simples do veículo. 
São cuidados que deixam a 
viagem mais tranquila e sem 
transtornos”, explica.

O chefe do Seop da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Alvino Domingues, 
alerta que o motorista que 
transita com veículo em mal 
estado de conservação co-
mete infração grave e pode 
ser penalizado com multa 
no valor de R$ 195,23, além 
de ter o veículo retido até a 
regularização. Isso ocorre 
diante da possibilidade de 
envolvimento em acidente 
de trânsito. 

“Se for apenas defeito 
no sistema de iluminação, si-
nalização ou lâmpadas quei-
madas, como uma lanterna 
indicadora de direção, acar-

A secretária de Meio 
Ambiente, Mauren Lazza-
retti, falou da importância 
da colaboração da sociedade 
durante este período. “Nosso 
objetivo é o controle e com-
bate aos incêndios florestais 
em uma resposta rápida e 
com o maior número de re-
cursos humanos e tecnológi-
cos à nossa disposição. É um 

período complicado para o 
Estado e a população pode 
colaborar denunciando. Os 
esforços estão concentrados 
em promover uma diminui-
ção no impacto da qualidade 
de vida do cidadão”.

A penalidade para 
quem provocar queimadas 
está prevista em lei, de acor-
do com a gestora.

rão suas escolhas. Seu futuro 
dependerá das escolhas que 
você fizer agora.

3º: Dê pequenos passos 
todos os dias para criar a sua 
nova vida

Dar tempo ao tempo 
sem se prostrar, entender 
que nada vai se resolver do 
dia para a noite e não fugir 
para o fundo de uma cama 
para se esconder e esperar 
que tudo se resolva por um 
passe de mágica. É um pro-
cesso, dê pequenos passos, 
pequenas ações diárias que 
vão dar início a sua nova ro-
tina, sua nova vida.

4º: Veja diferentes pers-
pectivas

Tente se lembrar do que 
te fazia feliz e você nem lem-
brava mais. Agradeça pelas 
suas conquistas, não as subs-
titua por suas perdas. 

5º: Peça ajuda
Superar o divórcio é di-

fícil, mas possível, não pre-
cisa tentar passar por isso 
sozinha, peça ajuda. Faça te-
rapia, converse com pessoas 
que estão na mesma situação 
que você. Entenda que sua 
vida precisa ser programada 
daqui para frente, com novas 
projeções. Sua vida e sua fe-
licidade dependem de você.

reta infração média, com 
multa no valor de R$ 130,16. 
Nestes casos, não há reten-
ção do veículo”.

Antes de ‘pegar a estra-
da’ verifique: condições dos 

freios; condições do motor; 
nível de água e óleo; calibra-
gem e condições dos pneus; 
limpador de para-brisa; fun-
cionamento da sinalização; 
equipamentos de segurança.
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Trabalho é conduzido em parceria entre Embrapa e a cooperativa Coopernova 

Enxertia resistente à fusariose
revive produção de maracujá
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma pesquisa em an-
damento em Terra Nova do 
Norte está levando esperança 
aos produtores de maracujá e 
reativando a cultura no esta-
do. 

O trabalho, conduzido 
em parceria entre Embrapa 
e a cooperativa Coopernova, 
valida a resistência à fusario-
se de maracujazeiros enxer-
tados. Causada pelo fungo 
Fusarium oxysporum f. pas-
siflorae, a doença atinge as 
raízes e mata as plantas em 
poucos dias, inviabilizando o 
cultivo em áreas infectadas.

Dados preliminares 
mostram que ao menos um 
dos três porta-enxertos utili-
zados tem se mostrado resis-
tente à doença nas condições 
climáticas e de solo daquela 
região. Enquanto as plantas 
cultivadas sem enxertia (pé-
-franco) morreram e algu-
mas das enxertadas em Passi-
flora alata e Passiflora gibertii 
também já apresentaram o 
problema, todas as plantas 
enxertadas em Passiflora ni-
tida permanecem vivas, sem 
sintomas e produzindo bem.

O resultado é um alívio 
para os produtores, uma vez 
que a fusariose praticamen-
te inviabilizou a cultura do 
maracujá na região de Terra 

Nova do Norte. Entre 2008 
e 2009, mais de 300 coope-
rados produziam maracu-
já. A produção era vendida 
in natura ou processada na 
agroindústria da cooperativa. 
Em dois anos, cerca de 90% 
dos produtores abandona-
ram a atividade devido aos 
problemas com a doença. O 
prejuízo com a perda do in-
vestimento se somou a uma 
capacidade ociosa de cerca 
de 85% da indústria de bene-
ficiamento da Coopernova.

ADVERSIDADE
O problema foi tão 

grande na região que, a par-
tir dele, surgiu a solução. Pri-
meiramente, produtores e a 
equipe técnica da cooperati-
va observaram que nas mes-
mas áreas onde as plantas de 
maracujá-azedo morriam, 
havia espécies de maracujá 
silvestre que permaneciam 
vivas. Intrigados, foram bus-
car na pesquisa formas de 
utilizar aquela resistência em 
plantas de maracujá-azedo.

A solução foi encontra-
da em uma técnica de enxer-
tia de maracujazeiro desen-
volvida há cerca de 15 anos. 
Responsável pela inovação, 
o pesquisador da Embrapa 
Agrossilvipastoril Givanildo 
Roncatto explica que, dife-
rentemente de outras espé-
cies como mangueira e ci-

PESQUISA EM PARCERIA | Causada por um fungo, a doença atinge as raízes e mata as plantas em poucos dias
Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

Foto: FAmAsul Foto: DivulgAção

DESAFIO FREQUENTE

Conhecer o perfil de compactação
do solo gera economia na lavoura

DESTE ANO

Milho impulsiona estimativas
da safra nacional de cereais

Compactação do solo é um desafio frequente para os produtores 

Próxima etapa será em Barra do Garças, em agosto Estimativas para safra aumentam e atingem 236 milhões/t 

DA REPORTAGEMA

A compactação do solo 
é um desafio frequente para 
os produtores. Especialmen-
te em épocas de seca, a terra 
compactada afeta a corre-
ta irrigação da cultura e a 
penetração dos nutrientes 
necessários para o cultivo e 
desenvolvimento das raízes. 
Uma forma de combater este 
problema é fazer a medição 
do solo para detectar o nível 
de compactação. Em algu-
mas regiões do país, onde 
é muito comum realizar a 
subsolagem para romper as 
camadas mais endurecidas, 
o custo da operação acaba 
onerando a preparação do 
plantio.

Estudo publicado pela 
Revista Brasileira de Enge-
nharia Agrícola e Ambiental 
mostra a importância em sa-
ber qual o nível de profun-
didade da compactação da 
área de plantio, o que acar-
retará em redução de custos 
para o produtor. 

Conforme o trabalho 
desenvolvido por pesquisa-
dores da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (UFMT) 
e da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp), de Botuca-
tu, fazer a subsolagem com 
profundidade variável em 
relação à fixa, permite uma 
economia de 25% no con-
sumo de combustível e di-
minuição no tempo de tra-
balho de cerca de 6%. Eles 
compararam o desempenho 
dos equipamentos em di-
ferentes tamanhos de áreas 
e profundidades, a fim de 
estimar o gasto energético 
de um subsolador em cada 
caso.

O uso de tecnologias 
específicas para esta análise 
auxilia no manejo correto da 
terra, agindo apenas onde 
há necessidade. Na pesqui-
sa, os cálculos foram reali-
zados a partir de medições 
com o medidor eletrônico 
de compactação de solo da 
Falker, o PenetroLOG, que 

PECUÁRIA

MT terá mais 
uma etapa do
Circuito Nelore 
de Qualidade
DA REPORTAGEM

A iniciativa, promovi-
da pela Associação dos Cria-
dores de Nelore do Brasil 
(ACNB) e pela Associação dos 
Criadores de Nelore do Mato 
Grosso (ACNMT), aconte-
cerá em unidades da Friboi. 
Pecuaristas da região já po-
dem entrar em contato com 
o frigorífico e escalar seus 
animais para o abate. O pró-
ximo evento será nos dias 15 
e 16 de agosto, em Barra do 
Garças.

“O Circuito é uma fer-
ramenta extremamente 
importante para avaliação 
dos animais, do sistema de 
produção, do manejo e da 
genética utilizada pelos pe-
cuaristas. Fornecendo ao 
produtor informações de-
talhadas sobre idade, peso 
e cobertura de gordura nas 
carcaças de seus animais, po-
demos ajudá-lo a produzir o 
padrão desejado pelo frigorí-
fico, buscando assim, melhor 
remuneração e propiciando 
ao consumidor um produto 
de melhor qualidade”, afirma 

DA REPORTAGEM

A safra nacional de 
cereais, leguminosas e ole-
aginosas deve atingir 236 
milhões de toneladas em 
2019, de acordo com as es-
timativas de junho do Le-
vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, divulga-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Isso representa uma 
alta de 4,2% em relação à sa-
fra do ano passado e de 0,6% 
na comparação com o prog-
nóstico de maio.

A alta foi puxada pe-
las estimativas da produção 
de milho, em especial a se-
gunda safra, que aumentou 
24,7% e bateu recorde de 
69,3 milhões de toneladas. 
Com esse resultado, a ex-
pectativa é que sejam pro-
duzidas 95,3 milhões de 

o presidente da ACNB, Nabih 
Amin El Aouar.

Todos os pecuaristas, 
associados ou não à ACNB e 
entidades regionais, podem 
participar do Circuito Nelo-
re de Qualidade, indepen-
dentemente de tamanho do 
rebanho e foco da produção. 
Podem ser inscritos lotes a 
partir de 18 animais. Os asso-
ciados da ACNB têm ainda a 
oportunidade de abater seus 
animais seguindo o Proto-
colo Nelore Natural Friboi, 
que oferece premiações de 
até R$ 10,50 por arroba, de 
acordo com as características 
de carcaças e habilitação da 
propriedade.

“Os três melhores lo-
tes de machos e fêmeas são 
premiados com troféus, re-
conhecendo o bom trabalho 
realizado”, diz Nabih. Além 
dos troféus, os primeiros co-
locados entre os lotes de ma-
chos e fêmeas receberão 500 
quilos de suplementos mine-
rais da Matsuda Sementes e 
Nutrição Animal, que, junto 
da Friboi, também apoia o 
circuito.

toneladas do grão em 2019, 
uma alta de 17,1% em relação 
ao ano passado.O gerente 
da pesquisa, Carlos Antô-
nio Barradas, explica que a 
janela de plantio do milho 
foi beneficiada pela ante-
cipação da colheita da soja. 
“Além disso, tem chovido, 
o clima está beneficiando a 
segunda safra do milho. Na 
época de plantio, também, o 
preço estava melhor que no 
ano passado, o que estimula 
os produtores e os investi-
mentos em tecnologias nas 
lavouras”, diz o pesquisador.

Já a soja e o arroz, ou-
tros dois principais grãos da 
safra nacional, reduziram a 
produção na comparação 
com 2018. Para a soja, foi 
estimada uma produção de 
112,5 milhões de toneladas, 
o que representa uma queda 
de 4,5%.

alcança profundidade máxi-
ma de 60 centímetros e que 
indica o valor de resistência 
à penetração corresponden-
te à compactação do solo 
em cada camada de 1 cm. O 
equipamento mostra a pro-
fundidade e o quanto está 
compactada determinada 
área, evitando assim a sub-
solagem em toda a região do 

plantio, que é um processo 
muito caro, principalmente 
em termos de diesel. O estu-
do mostra a importância de 
se conhecer o perfil da com-
pactação ao constatar que 
reduzir a profundidade de 
subsolagem de 35 cm para 
25 cm representa um con-
sumo de combustível 66% 
menor.

tros, por exemplo, a enxertia 
no maracujá não depende da 
retirada de galhos de plantas 
adultas.

“Na fase de viveiro se 
utiliza 100% de mudas jo-
vens. Você produz tudo por 
semente, não só o porta-en-
xerto, mas também a planta 
que vai dar origem à copa. As 
plantas jovens não possuem 
caule oco, como as adultas. 
O caule oco é um problema, 
pois a planta enxertada não 
vinga”, explica Roncatto.

O diretor técnico da 
Coopernova, Carlos Távora, 
foi quem começou a coletar 
e multiplicar as sementes 
do maracujá silvestre, que 
depois veio a ser identifica-
do como Passiflora nitida. 
Ele utilizou as mudas como 
porta-enxerto e, desde então, 
com apoio da Embrapa, vem 
desenvolvendo testes em vi-
veiro e no campo. Os bons 
resultados levaram ao retor-
no do interesse dos agricul-
tores.

Atualmente cerca de 90 
agricultores voltaram ao cul-
tivo do maracujá. Todos eles 
utilizando as mudas enxerta-
das produzidas no viveiro da 
Coopernova. De acordo com 
Távora, a demanda dos coo-
perados chega a 40 mil mu-
das por ano, três vezes maior 
do que a capacidade de pro-
dução.
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ILUMINARE: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A Iluminare chega em 
2019 à sua sexta edição. A 
mostra de arquitetura e inte-
riores, na verdade, deixa de 
ser focada apenas na exposi-
ção de espaços decorados e 
vira uma grande feira, que 
promete oportunizar negó-
cios. O evento será realizado 
de 9 a 18 de agosto, no Ghi-
zoni Centro de Eventos.

De acordo com a em-
presária e idealizadora da 
Iluminare, Val Araújo, o 
principal objetivo da feira 
é atrair consu-
midores inte-
ressados não 
só em acom-
panhar a ex-
posição, mas 
principalmen-
te fechar negó-
cios. “Diversas 
lojas estarão 
expondo suas 
marcas, e mui-
ta gente pre-
tende vir até o 
Ghizoni para 
acompanhar 
as tendências 
e novidades e 
trazê-las para 
dentro de suas 
casas. É uma 
oportunidade 
única de inovar 
com estilo e 
muita tecnolo-
gia”, destaca Val.

A feira começou pe-
quena, sendo realizada no 
interior da loja da empresá-
ria, mas cresceu nos últimos 
anos. Em 2018, por exemplo, 
a Iluminare foi realizada no 
Centro de Eventos de Sorri-
so, atraindo um grande pú-
blico.

Aproveitando o cresci-
mento da Iluminare, o Diá-
rio do Estado MT traz para 
você uma entrevista exclu-
siva e super especial com a 
empresária, que conta tudo 
sobre a feira. Ah, a feira terá 
também atrações culturais 
diversas, espaço gastronô-
mico e as crianças foram 
lembradas! Confira.

DIÁRIO DO ESTADO – 
Quais as novidades para esta 
edição?

VAL ARAÚJO - Esse 
ano nós estaremos em um 
novo local, Ghizoni Centro 
de Eventos, e o tamanho da 
feira mais do que triplica, 
praticamente quadruplica! 

Isso porque serão 9.187 m² 
de feira. A nossa última edi-
ção em Sinop, em 2017, teve 
uma área em torno de 2,5 mil 
m². Neste espaço estarão dis-
tribuídos ambientes decora-
dos, com empresas e arqui-
tetos de renome, de Sinop e 
região. Vamos ter arquitetos 
e empresas de Cuiabá, tam-
bém. Estará presente uma 
arquiteta de São Paulo para 
prestigiar. Os ambientes es-
tarão repletos de tecnologia. 
Isso é inovação, mesmo. Nós 
traremos todas as tendências 
para o lar das pessoas.

DE – As pessoas, cada vez 
mais, estão atentas 
aos detalhes...

VA – Elas in-
vestem muito no 
conforto da resi-
dência, em quali-
dade, e esse gru-
po de arquitetos 
e empresários vai 
trazer isso para 
dentro da Ilumi-
nare. Tudo o que 
você procura para 
morar bem, inde-
pendente do ta-
manho da casa, ali 
estarão oportuni-
dades de grandes 
negócios. É uma 
feira que traz ten-
dências. Hoje, a 
Iluminare não é 
mais uma exposi-
ção, ela é também 
um espaço para 

fechar negócios. Lá, você po-
derá negociar diretamente 
com os empresários, conhe-
cer vários arquitetos. É uma 
oportunidade única para 
quem está pensando em re-
formar ou construir.

DE – Você disse para nós, 
antes de começar a entrevis-
ta, que vai ter espaço cultural 
também.

VA – Isso, nós tere-
mos cinco artistas plásticos 
de Cuiabá, que trarão suas 
obras para cá, a Vila Cultural, 
todo voltado para cultura. A 
(artista plástica) Mari Bueno 
está preparando a Capela 
Sentire, em parceria com os 
arquitetos Paula Bussolaro e 
Ronaldo Barboza. 

Nesta Vila Cultural te-
remos uma galeria, onde 
estarão sendo expostas as 
obras destes cinco artistas 
cuiabanos. Neste espaço te-
remos uma escola que trará 
atividades culturais, todas as 
noites, com apresentações 

musicais e dança. Haverá 
espaço gastronômico, com 
restaurantes locais trazendo 
pratos diferenciados. Tere-
mos o espaço kids para as 
crianças, portanto os pais 
podem ir despreocupados 
porque vai ter um local para 
deixar os menores.

DE – Haverá palestras 
voltadas para a arquitetura?

VA – Sim, teremos um 
auditório com palestras lo-
cais e nacionais, todas dire-
cionadas. E tem que se an-
tecipar, porque são apenas 
300 lugares. Como desta-
ques, teremos no dia 10 o ar-
quiteto de renome nacional 
Geraldo Rufino e no dia 11 a 
arquiteta Juliana Medeiros, 
de Curitiba. 

Ambos vêm graças a 
parceria que firmamos com 
a Guaporé Vidros. A Juliana 
vai dar uma palestra sobre 
Arquitetura Sensorial, por-
que nosso tema nesta edição 
é Iluminare Sensações, cau-
sar, gerar sensações nas pes-
soas. Quando falamos disso, 
logo se associa aos cinco 
sentidos, mas as sensações 
vão muito além disso: a fe-
licidade é um tipo de sensa-
ção. 

Queremos gerar ale-
gria, diversão, tudo isso gera 
sensações. E na Iluminare 
desse ano teremos vários 
ambientes que vão propor-
cionar isso às pessoas. Quem 
for até o Ghizoni, vai ter a 
oportunidade de conhecer 
tudo isso, tendências para 
sua casa, mas momentos de 
lazer.

DE – Podemos dizer que 
este é um diferencial da feira 
desse ano: não só exposições, 
mas também oportunidade de 
movimentar o comércio local?

VA – Acaba sendo uma 
feira de negócios, mas a 
pessoa também pode trazer 
toda a família para curtir 
momentos de descontração. 
Tem espaço para a criança, 
restaurante, para os homens. 
É um programa para todo 
mundo, não só para um pú-
blico específico. Vai ter des-
files de lojas e de relojoarias. 
Todo dia tem uma atração, 
são 10 dias de puras sen-
sações! Realmente, é uma 
mostra que vai muito além 
da arquitetura.

DE – A entrada será se-
melhante à dos anos anterio-
res?

VA – Será um kg de ali-

Mostra de arquitetura e interiores cresce e foca na negociação entre expositores e visitantes
Foto: Wagner Parrera

Foto: assessoria

Foto: Divulgação
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mento não-perecível ou R$ 
5. Esses alimentos e o dinhei-
ro arrecadado serão doados 
para entidades e famílias 
carente de Sinop. Na Cate-
dral, existe um cadastro de 
pessoas carentes. Em 2016, 
a gente ajudou a Refeccs 
(Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer de Sinop) e a 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), 
no qual contribuímos refor-
mando a Sala de Cinema. E 
fizemos uma doação em di-
nheiro para Refeccs – parte 
do lucro do restaurante. Em 
2017, também fizemos arre-
cadação de alimentos e doa-
mos para a Refeccs e outras 
entidades. No ano passado, 4 
entidades de Sorriso foram 

beneficiadas com uma tone-
lada de alimentos e R$ 10,8 
mil.

DE – Por que você deci-
diu trazer de volta para Sinop 
a Iluminare?

VA – Na verdade, trata-
-se de uma mostra do Nor-
te de Mato Grosso, e não 
especificamente de Sinop 
apenas. Apesar que mante-
remos ano sim, ano não a 
feira no município. Nós fize-
mos ela quatro anos segui-
dos em Sinop, e depois fo-
mos para um espaço maior, 
em Sorriso. Neste espaço de 
tempo de dois anos, surgem 
novidades que tornam mais 
fáceis de serem expostas. A 
ideia é que o público venha 

e se sinta impactado. Ano 
que vem não será em Sinop, 
ela vai rodar todo o Norte do 
estado. 

DE – Saindo do interior e 
se dirigindo a Cuiabá, já cogi-
tou?

VA – Em relação a 
Cuiabá, temos convite de al-
guns empresários de lá. Na 
verdade, estamos estudando 
inicialmente Primavera do 
Leste. Vamos estudar nova-
mente Sorriso. A Iluminare 
tem um padrão. É impor-
tante reiterar que nós tam-
bém precisamos do apoio 
dos empresários locais, por-
que o objetivo da Iluminare 
é aquecer o comércio, ge-
rando movimento.

Val Araújo (em pé, ao centro): Iluminare promete movimentar negócios

Ambientes decorados atraem olhares e criam sensações

Variados ambientes estarão na Iluminare 2019 

a Ilumi-
nare não é 
mais uma 

exposi-
ção, ela é 
também 

um espaço 
para fechar 

negócios

“

“
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BANCO 14

DASAS
EXPANDIDO
SAGARRAR

ICARAIIDT
URTEARE

CLIMANUCA
PORCAAD

PATRIABIO
DRAORNAR

ILEGALR
PVELAAPE

VOLEIKAM
REBAIRRO

PRIORIDADE
ESSASPOR

Perdoar;
absolver

O nono e
o sétimo
signos do
Zodíaco

Dilatado;
espalhado

Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

A menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Papai, em
inglês

Assunto
da meteo-

rologia

(?)
doente:
adoecer 

O país
onde

nascemos

"Vida" em
"biologia"

Pensar
muito e

com
rancor

Doutora
(abrev.)

De cor
entre o

branco e
o preto

Esporte
de Fer-
nanda
Garay

Ritmo
musical
de Mar-
celo D2

Preferên-
cia dada à
gestante
em filas

Pronome 
demons-
trativo fe- 
minino (pl.)

A "baleia
assas-
sina"

Está + aí

Cangote
(pop.)
Fardo;
peso

Máquina
de tecer
Sílaba de
"morno"

Antônio 
Dias, pintor
Guloseima
de açúcar

Divisão
urbana

Artigo de-
finido (pl.)

Peça do
castiçal
Regras;
normas

Colocar
enfeites

em 
Sem peso

Fora 
da lei

Bebedeira
(pop.)

Colocar;
depositar

Segurar;
pegar

(?) Peixoto, 
repórter

(?) Esteves, a Laureta 
de "Segundo Sol"

Escolhido por acaso

Aguça;
aponta 
10, em

romanos

"Karatê
(?)", filme
Gemidos
de dor

Aparta-
mento
(bras.)

3/dad — kid — rap. 4/nuca. 5/vôlei. 6/remoer. 8/sorteado.

Fabio Assunção entrega 
sexo do bebê que Leticia 
Colin espera: ‘Meninão’

Se Leticia Colin queria fazer mistério 
sobre o sexo do bebê que espera, Fabio As-
sunção não deixou. Nesta quinta-feira (17), o 
ator revelou detalhes da gravidez da mulher 
de Michel Melamed ao agradecer o post que 
a artista fez o homenageando no Instagram. 
Leticia e Fabio gravação juntos a série “Onde 
Está Meu Coração”, ainda sem previsão de es-
treia. “Que coisa linda, Lê! A gente tem a sorte 
de trabalhar com amor, afeto. Construímos 
dentro e fora de cena com nossas vulnerabi-
lidades coisas sólidas. É um privilégio poder 
trabalhar com você. Entregue, disponível, jo-
gando sempre junto, buscando o melhor de 
cada frame. O primeiro trabalho teu a que as-
sisti foi no teatro. Tão forte no palco, na vida, 
tão inteira. Uma honra ter compartilhado es-
ses meses com você. E esse teu post só mostra 
a beleza de mundo que você vê!!! Teu pai, tua 
mãe, o Michel, e o meninão que vai chegar... 
Que família linda. Espero estar sempre perto 
de vocês”, escreveu o galã, que engatou namo-
ro com publicitária paulista Mel Pedroso.

TV  e Entretenimento

Maior bilheteria entre as produções da Dis-
ney lançadas nos anos 1990, “O Rei Leão” volta 
aos cinemas 25 anos depois com nova roupagem. 
Os traços desenhados e com cores fortes dão lu-
gar a técnicas avançadas de computação gráfica 
e produzem um híbrido entre animação e live 
action que vem tornando este um dos remakes 
mais aguardados do ano.

A direção coube a Jon Favreu, que já havia 
tido sucesso com “Mogli: O Menino Lobo” (2016), 
outro longa com bichos falantes.

O desafio desta vez, no entanto, foi maior. “É 
uma grande responsabilidade, porque as pesso-
as amam o filme antigo. Meu trabalho era pro-
teger esse legado, mas acrescentamos algumas 
coisas para fazer com que ele também parecesse 
novo”, diz o cineasta.

A trama de toques shakespearianos segue a 
mesma cartilha do passado e mostra a jornada 
de aceitação do leãozinho Simba de seu papel na 
savana africana, tudo embalado pelas vozes de 
astros como Donald Glover e Beyoncé. Há mú-
sicas novas, mas os sucessos que deram dois 
Oscars a Elton John, Tim Rice e Hans Zimmer 
continuam lá.

O que muda mesmo é o visual. “Tivemos que 
inventar novos procedimentos e novas técnicas, 
boa parte em realidade virtual. Construímos pro-
gramas capazes de fazer movimentos de câmera 
de live action dentro de um filme de animação”, 
diz Favreau.

O diretor detalha o processo por trás das ima-
gens. “Escrevíamos códigos a medida que perce-
bíamos do que precisávamos. Essencialmente, 
construímos um jogo de realidade virtual multi-
player. A equipe colocava os óculos e os fones e 
entrava no jogo, fazendo os leões se moverem de 
um lado para o outro. Era como se estivéssemos 
filmando leões de verdade.”

Apesar dessas peculiaridades, o ofício do di-
retor não foi tão diferente dos sets de live actions 
convencionais.

“Trabalhei com os atores, mas de forma se-
parada. Gravei suas vozes e atuações, eles iam 
para casa e depois eu trabalhava apenas com a 
equipe de filmagem e, depois, só com os músicos. 
Separei tudo, mas ainda pude trabalhar com os 
mesmos profissionais.”

‘O Rei Leão’ aposta em tecnologia de 
ponta para apresentar versão realista

Mas, afinal, este novo “O Rei Leão” é animação 
ou live action? “Acho que as duas coisas. Segui-
mos todos os passos de uma animação, mas tam-
bém construímos cenas como live action dentro 

da realidade virtual. As pessoas podem ficar con-
fusas, mas este filme deve parecer encaixado per-
feitamente na coleção de live actions da Disney”, 
conclui.



Etapa será realizada de 23 a 28 de julho, no Cuiabá Tênis Clube 

Mesmo sem melhor momento, Tricolor chega em sua 14ª semifinal 
na competição 
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Inscrições abertas para a
etapa do estadual de tênis
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O torneio 4ª Casa Prado 
Open de Tênis ocorrerá de 
23 a 28 de julho, válido pela 
8ª etapa do Circuito Estadual 
de Tênis de Mato Grosso, no 
Cuiabá Tênis Clube. O perí-
odo para os tenistas efetua-
rem inscrições segue aberto 
até amanhã (20) e poderão 
ser feitas via WhatsApp ou 
pelo site da Federação Mato-
-grossense de Tênis (FMTT).

O Casa Prado premiará 
os 200 primeiros inscritos 
com camisetas do torneio, 
as inscrições custam R$ 100 
(para a 1ª inscrição) e R$ 70 
(à 2ª inscrição) nas categorias 
Classes e R$ 70 (1ª e 2ª inscri-
ções) nas categorias Infanto-
-juvenis e haverá premiação 
em dinheiro à 1ª Classe Pro-
fissional, que dará R$ 2 mil 
para o campeão, R$ 1 mil 
para o finalista e R$ 500 para 
os semifinalistas.

O Circuito Estadual 
teve a etapa anterior reali-
zada na primeira quinzena 
deste mês, o 4° torneio Bruna 
Paes Open de Tênis, de 11 a 
14/7, no Caiçara Tênis Clube, 
em Rondonópolis, e lá que 
Júlio Manoel Benegas caiu 
da liderança do ranking ma-
to-grossense na 1ª Classe Pro. 

Ele estava em 1° lugar com 
410 pontos, Robson Nunes 
em 2° lugar com 380 e Mar-
vin Spiering em 3° com 360.

No entanto, Marvin 
Spiering (Sinop) se sagrou 
campeão no 4° Bruna Paes, 
na 1ª Classe Pro, ao superar 
Emílio Santos (de Barra do 
Garças) por dois sets a zero 
e parciais de duplo 6-0. Rob-
son Nunes perdeu nas semi-
finais e Júlio Benegas perdeu 
nas quartas de final. Assim 
Nunes ganhou 80 pontos e 
se manteve em 2°, Benegas 
ganhou 50 pontos e desceu 
para 2° (empatado) e Spie-
ring ganhou 180 pontos e 
avançou para o 1° lugar com 
540 pontos.

PRÓXIMAS
ETAPAS
O Circuito Estadual de 

Tênis terá a 9ª etapa, de 7 a 11 
de agosto, na academia Pon-
to do Tennis, em Lucas do 
Rio Verde; depois terá a 10ª 
etapa, de 19 a 25 de agosto, 
no Círculo Militar, em Cuia-
bá; A 11ª etapa, de 05 a 08 de 
setembro, no Sinop Tênis 
Clube, em Sinop; A 12ª eta-
pa, de 16 a 22 de setembro, 
na academia Tennis Com-
pany, em Cuiabá; E seguirá 
até a 16ª e última etapa, em 
novembro.

EM CUIABÁ | 4ª Casa Prado Open de Tênis terá premiação de até R$ 2 mil
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

FLAMENGO

Nova frustração: do grito de
‘Mister’ às vaias na eliminação

COPA DO BRASIL

Definidas as semifinais; sorteio
dos mandos será na segunda-feira

DNA COPEIRO

Grêmio cresce 
em mata-mata
e vira maior 
semifinalista

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Torcida fez sua parte: muita festa nas arquibancadas do 
Maraca 

Cobiçada taça foi levantada pelo Cruzeiro nos últimos dois anos 

DA REPORTAGEM

Estava tudo armado 
para mais uma festa do Fla-
mengo no Maracanã lotado. 
Mas os 69.980 torcedores 
que foram ao estádio e ini-
ciaram a noite festejando o 
técnico Jorge Jesus com os 
gritos de “Olê, olê, olê, olê, 
mister, mister” e fumaça ver-
melha e preta, se despedi-
ram da Copa do Brasil com 
vaias. No antigo recorde de 
público deste ano, contra o 
Peñarol (66.716 presentes), 
os rubro-negros também se 
frustraram com um resulta-
do negativo.

Durante toda a partida, 
os torcedores demonstraram 
apoio. A parte da hostilida-
de ficava reservada apenas 
para o árbitro Hilton Pereira 
Sampaio, que revoltou tanto 
os jogadores quanto a torci-
da. Na disputa de pênaltis, 
a defesa de Diego Alves em 
uma das cobranças deu uma 
ponta de esperança, mas o 
aproveitamento ruim dos 
batedores prevaleceu.

DA REPORTAGEM

As semifinais da Copa 
do Brasil 2019 foram defini-
das na noite de quarta-feira: 
o Cruzeiro, recordista com 
seis títulos e atual bicam-
peão, vai encarar o Inter (um 
título), e o Grêmio (cinco 
conquistas) pega o Athletico-
-PR, único semifinalista que 
nunca foi campeão. Todos 
estão vivos também na Li-
bertadores.

O Cruzeiro eliminou 
o arquirrival Atlético-MG, 
com placar agregado de 3 a 
2 (vitória por 3 a 0 e derro-
ta por 2 a 0); o Inter bateu o 
Palmeiras nos pênaltis (5 a 
4), após dois placares de 1 a 
0 (um pra cada lado); o Grê-
mio despachou o Bahia, com 
vitória por 1 a 0 após empate 
em 0 a 0; e o Athletico elimi-
nou o Flamengo nos pênaltis 
(3 a 1), após dois empates em 
1 a 1.

O sorteio dos mandos 
de campo será na segunda-
-feira (22), às 14h. Os jogos 
serão nos dias 7 e 14 de agos-

DA REPORTAGEM

Se ainda há alguma 
desconfiança sobre o desem-
penho do Grêmio em 2019, 
a classificação na Copa do 
Brasil com a vitória por 1 a 0 
sobre o Bahia, na noite desta 
quarta, surge como um da-
queles momentos de “criar 
casca”.

A primeira das decisões 
de julho faz crescer a con-
fiança e, por consequência, 
o time. Um jogo sólido, sem 
ser brilhante, mas também 
sem sofrer riscos, encami-
nhou o Tricolor para se tor-
nar o maior semifinalista na 
história da competição, com 
14 presenças nesta fase em 
30 edições. O adversário da 
vez é o Atlhetico-PR. O Cru-
zeiro, maior e atual campeão 
da Copa do Brasil, chegou à 
11ª semifinal para enfrentar o 
Inter. O Flamengo, elimina-
do pelo Furacão, acumula 13.

O feito gremista mostra 
o quanto a equipe está acos-

tumada a viver estes mo-
mentos, além do valor dado 
para competições de mata-
-mata. Mesmo sem repetir 
o melhor futebol de antes, 
compete e aparece entre os 
melhores.

Dentro do seu estilo, o 
Grêmio manteve certo prag-
matismo na Arena Fonte 
Nova. Dominou o jogo, tro-
cou passes, foi o senhor da 
posse de bola. Sem levar, en-
tretanto, muito perigo. Antes 
do gol de Alisson, só havia 
assustado em chute de André 
que Douglas espalmou, após 
jogada individual de Jean 
Pyerre.

Mesmo longe do seu 
melhor momento, o Grêmio 
soube ser competitivo e su-
perar o Bahia fora de casa. 
Desembarcou em Porto Ale-
gre nas primeiras horas desta 
quinta-feira e faz um treina-
mento à tarde, já de olho no 
Gre-Nal de sábado, no Beira-
-Rio, às 18h, pela 11ª rodada 
do Brasileirão.

COPA DAS
FEDERAÇÕES
A Copa das Federações 

de Tênis, um torneio orga-

nizado pela Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT) nos 
moldes da Copa Davis e da 
Fed Cup, em que os Estados 

se enfrentam em uma com-
petição por equipes, será re-
alizada de 20 a 23 de julho, 
no Praia Clube, em Uberlân-

dia/MG. E Mato Grosso terá 
16 tenistas representantes 
com o objetivo de trazer o 
melhor resultado possível.

Diego, Vitinho e Ever-
ton Ribeiro erraram as co-
branças. Cuéllar foi o único 
a acertar. O peso maior caiu 
em cima do camisa 10, que 
fez a primeira cobrança e 
desperdiçou com um chute 
fraco no meio do gol, de-
fendido com facilidade pelo 
goleiro Santos. O capitão foi 
hostilizado por parte da tor-
cida.

“A dor aqui no peito tá 
muito grande. Mas tenho 
que seguir em frente. De 
repente as coisas não acon-
tecem como gostaríamos, é 
difícil. Temos que viver, assi-
milar”, disse Diego.

Apesar das feridas ex-
postas, não há tempo para 
muitas lamentações. No 
domingo, o time já tem 
compromisso em São Pau-
lo contra o Corinthians. Na 
próxima quarta-feira, o Fla-
mengo viaja até o Equador 
para começar a decidir com 
o Emelec uma vaga nas quar-
tas de final da Libertadores. 
O desejo é de que a cota de 
frustrações tenha acabado.

to. Os quatro semifinalistas, 
que entraram na Copa do 
Brasil já na fase de oitavas 

de final, embolsaram R$ 6,7 
milhões por terem chegado 
a este estágio do torneio. O 

prêmio para o campeão será 
de R$ 52 milhões, e o vice re-
ceberá R$ 21 milhões.
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Resultado do estudo culminou em artigo de doutorado 

MT: pesquisadora conclui tese em
densidade volumétrica de espécies
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com o objetivo de de-
senvolver novos parâ-
metros para um manejo 
produtivo e sustentável, a 
pesquisadora doutoran-
da em Recursos Florestais 
com ênfase em Manejo 
Florestal, a engenheira 
florestal Aline Canetti es-
teve na região Norte a fim 
de estudar a dinâmica de 
crescimento das espécies 
Amescla, Cedrinho, Ange-
lim Pedra e Garapeira.

O resultado deste estu-
do culminou no artigo de 
doutorado que teve como 
tema “Estrutura, dinâmica 
e manejo sustentável em 
ecótono de Floresta Ama-
zônica” e teve como orien-
tação o Prof. Dr. Evaldo 
Muñoz Braz, pesquisador 
da Embrapa Floresta do 
Estado do Paraná. O Sindi-
cato das Indústrias Madei-
reiras do Norte do Estado 
de Mato Grosso (Sindus-
mad) contribuiu com a 
pesquisa em busca de fo-
mentar tecnologia para 
desenvolvimento do setor.

Segundo a pesquisadora, 
a ideia foi observar o de-
senvolvimento individu-
alizado entre as espécies 
durante a vida e quanto ao 
número de árvores na flo-
resta. “Eu pretendi com o 
trabalho sugerir um méto-

MANEJO FLORESTAL | Trabalho pode maximizar a produção madeireira; Sindusmad fomentou atu-
ação da pesquisa

Foto: Divulgação

do alternativo ao utilizado 
na legislação atualmente, 
que seja mais específico às 
particularidades (de cada 
árvore) e que torne o ma-
nejo mais produtivo, ren-
tável, sem prejudicar a sus-
tentabilidade”, destacou.

A principal conclusão do 
estudo foi o aumento da 
produtividade do manejo, 
em termos de crescimento 
em volume de madeira, se 
respeitar as particularida-
des de cada espécie. “Atra-
vés de simulações confir-
mamos a hipótese de que 
se respeitarmos o ciclo 
de vida, em que há maior 
crescimento, específico 
por espécie, deixando para 
cortar apenas quando de-
sacelerar este aumento e 
estiver iniciado o período 
de senilidade (ciclo final de 
vida), podemos maximizar 
a produção madeireira”, 
enfatizou a pesquisadora.

O material, baseado em 
critérios científicos e es-
pecíficos para a tipologia 
da Floresta Amazônica de 
transição, pode servir de 
apoio para pleitear junto 
aos órgãos ambientais no-
vos protocolos para que o 
processo de manejo flores-
tal continue cada vez mais 
correto produtivo e sus-
tentável. O método tam-
bém poderá ser replicado 
em outras espécies ou em 
outros lugares.


