
TUDO OU NADA

Conheça 6
apps para
empresários e 
empreendedores

Luverdense
joga nesta
quinta sua
sobrevivência

O uso da tecnologia é uma rea-
lidade nas empresas e startups. 
O crescimento da utilização de 
apps por parte de empreende-
dores e empresários é explicado 
pela velocidade em que as infor-
mações são repassadas, a neces-
sidade de otimizar os negócios e 
a importância da conectividade 
nas relações pessoais e profis-
sionais.                                   Página  - 8

Agora é, definitivamen-
te, tudo ou nada para o 
Luverdense na Série C 
do Campeonato Brasi-
leiro. Após 16 jogos, com 
apenas uma vitória, 10 
empates e cinco derro-
tas, a equipe de Lucas 
do Rio Verde recebe no 
Estádio Passo das Emas, 
nesta quinta-feira, às 
19h, o Paysandu, abrindo 
a 17ª rodada do Grupo B.
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Divulgação

assessoria

PARQUE NACIONAL

SEU VEÍCULO

Incêndio
queima 2 mil
Hectares

Fazendo a
a revisão
do carro?

Um incêndio atingiu o 
Parque Nacional de Chapada 
dos Guimarães e queimou cerca 
de mil hectares. Bombeiros, bri-
gadistas e agentes do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) ten-
tam controlar as chamas que 
continuam avançando.
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Além da forma de dirigir 
do motorista e da quantidade de 
quilômetros rodados mensal-
mente, o que explica a diferença 
na vida útil entre um carro e 
outro é o compromisso dos 
motoristas com as manuten-
ções. Quem faz revisão do carro 
frequentemente evita muitas 
dores de cabeça e economiza 
dinheiro.                Página - 7
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A promissora dobradinha entre DEM e MDB que deu certo 
nas eleições de 2018 em Mato Grosso pode estar trilhando um 
caminho de dificuldades. O governador e o prefeito de Cuiabá 
vêm usando a imprensa para alfinetadas mútuas.         Página 3

AZEDOU

Mendes e Emanuel se alfinetam,
paz entre MDB e DEM em risco
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Alerto para ter cuidado com às postagens 
e publicações feitas nas redes sociais, pois 
você pode estar produzindo prova contra 
si mesmo

Amigo ou propaganda?
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forma de angariar clientes (o que nor-
malmente não dá certo).

Quando é só isso vai até bem, e se 
começa a incomodar eu simplesmen-
te desativo as notificações do contato. 
A coisa fica realmente chata quando 

o camarada começa a te 
marcar em publicações. 
Quem me conhece sabe 
que sou bem “ogro” para es-
sas coisas, e prefiro ficar de 
fora desse tipo de ação. Se 
o cidadão for persistente 
acabo optando por desfa-

zer a “amizade” e, em casos extremos, 
bloquear. A quantidade de perfis cria-
dos para fazer propaganda está dei-
xando o Facebook sobrecarregado e, 
do meu ponto de vista, atrapalhando a 
experiência proposta por esse tipo de 
serviço. Vamos usar os recursos com 
“moderação”, antes que a rede social 
se torne um verdadeiro “lixão”. 

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser! 
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Sob a Carta de 1988, a prerrogativa presidencial 
de indicar autoridades para postos elevados da admi-
nistração se submete ao crivo do Senado. O mecanis-
mo rege a condução de ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, procurador-geral da República e chefe de 
missão diplomática permanente, entre outros.

Foi pensado como mais um fator de desestímulo 
ao domínio meramente pessoal do chefe de governo 
sobre esferas da máquina pública incumbidas de fun-
ções de Estado, como a de acusar e julgar o próprio 
presidente da República e a de representar a nação 
no exterior.

O que faz sentido teórico não tem funcionado 
na prática nos últimos 30 anos, entretanto. Senado-
res com frequência dão de ombros à obrigação de 
escrutinar com rigor os indicados. Entregam-se à po-
lítica miúda para arrancar concessões do Executivo e 
transformam sabatinas numa ação entre amigos. Eis 
um hábito que precisa de reforma urgente, no con-
texto geral do reforço de poderes e responsabilidades 
do Congresso nos últimos anos e no específico dos 
desafios que a gestão do presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) representa.

Dado a exotismos e provocações inconsequen-
tes, o mandatário quer indicar o seu filho Eduardo 
para embaixador em Washington. Como reagirão os 
senadores?

Imporão à iniciativa estapafúrdia os elevados 
obstáculos da exigência de capacitação técnica e do 
zelo pela imagem internacional do Brasil ou vão ne-
gociar esses valores por cargos e poder paroquial?

As movimentações do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), interessado ao que cons-
ta em nomeações na agência de controle da concor-
rência (o Cade), não alimentam expectativas de mu-
dança. Também está para ser conhecida a escolha de 
Bolsonaro para procurador-geral da República. No-
ta-se num dos propalados candidatos uma frenética 
corrida de reposicionamento ideológico para ganhar 
o troféu de direitista do ano.

Mas a maioria do Senado não deveria avali-
zar ninguém que ameace o patrimônio de respeito 
aos direitos individuais e das minorias cristalizado 
no pacto democrático. Tampouco deveria endossar 
quem possa significar alívio a investigações incômo-
das ao presidente.

Os critérios e os procedimentos para aprovar in-
dicações presidenciais no Senado precisam se apro-
ximar do que exige a Constituição, sob risco de dar 
vazão a aventuras.

Editorial

A vez do Senado 

Ranking dos Políticos - Facebook

nem foi preciso usar a “barra de rola-
gem”, ou seja, já encontrando provas 
logo nas primeiras postagens ou “sto-
ries”, vez que adoramos nos mostrar.

Outra situação é que muitas pessoas 
adoram ostentar nas redes sociais o que 
não é, e o que não tem, todavia, se eventual-
mente precisa ir à justiça se defender de al-
gum processo ou mesmo ajuizar uma ação, 
tenho visto casos da pessoa não conse-
guir ter acesso à gratuidade da justiça, por 
exemplo, mesmo não tendo condições de 
arcar com as custas processuais, por cau-
sa das publicações de uma “vida de luxo”, 
compartilhada nesse mundão virtual, pois 
caiu na rede, dançou.

Assim, alerto para ter cuidado com às 
postagens e publicações feitas nas redes 
sociais, pois você pode estar produzindo 
prova contra si mesmo.

Outra situação que tenho presenciado 
na justiça é nas ações de alimentos em que 
o alimentante “chora” afirmando que suas 
possiblidades financeiras não permitem 
pagar tal valor, mas numa visita rápida em 
seu perfil estão lá fotos nas baladas, restau-
rantes, sempre passeando nos mais diver-
sos lugares, viajando de avião, etc.

Fique esperto, muito cuidado com que 
anda divulgando nas plataformas virtuais, 
pois nada passa despercebido ou esqueci-
do, pois alguém pode ter dado um “print”, 
aí meu amigo não adianta você correr lá e 
tentar apagar o incêndio.

Quer postar, poste, quer mostrar, mostre, 
mas depois não alegue desconhecimento 
da lei, pois toda ação tem uma reação. Bom, 
é isso.

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA EM 
MATO GROSSO

Redes sociais 
e provas

EFEITO BOLSONARO
Em entrevista ao Jornal Nacional segun-

da-feira (12), o governador Mauro Mendes 
defendeu a descentralização para os esta-
dos dos recursos do Fundo Amazônia, que 
são usados no combate ao desmatamento e 
apoio a ações sustentáveis na região. Com 
cerca de R$ 3 bilhões vindos em grande par-
te de países europeus, o Fundo Amazônia 
está praticamente paralisado no Brasil em 
razão de uma decisão do Governo Federal. 
As recentes declarações de Bolsonaro sobre 
desmatamento deixaram muitos países cé-
ticos, e até retiraram ajuda financeira, como 
a Alemanha.

CONTA PRÓPRIA
Segundo o JN, governadores da Amazônia 

estão procurando negociar por conta própria 
com países europeus e assim financiar ações 
antidesmate em seus estados sem passar 
pelo Governo Federal. A reportagem do JN re-
velou que Mendes recebeu recentemente três 
representantes de países europeus interessa-
dos em preservar a floresta em Mato Grosso, 
que, segundo ele, pode sim gerir os recursos. 
“A gestão pode ser feita diretamente pelos 
governos dos estados se for estabelecido um 
convênio com organismos internacionais ou 
com países”, afirmou.

“FUNDO DO POÇO”
O deputado estadual Valdir Barranco afir-

mou ter sido diagnosticado com depressão 
no final de 2018. Segundo ele, um tratamento 
marcado para julho o impediu de participar 
da sessão de 12h que votou a minirreforma 
do Governo do Estado. O parlamentar tem 
sido cobrado por colegas, porque sua ausên-
cia dificultou a aprovação de algumas emen-
das. “Na campanha [de 2018], passei a ter pi-
cos hipertensivos a cada dois dias e procurei 
ajuda médica e não era problema cardíaco. 
Acabei descobrindo uma síndrome de ansie-
dade, que faz parte da depressão”, disse em 
entrevista à TVCA.

Se você quer fazer publicidade em redes sociais 
procure ajuda profissional e faça um trabalho dire-
cionado e com maiores chances de resultado. Ficar 
“poluindo” o serviço com suas postagens passa 
longe de ser marketing online e você corre o risco 
de afastar seu possível cliente de você. Se for para 
fazer, que faça com qualidade!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

GISELE NASCIMENTO

Difícil encontrar alguém hoje que não 
goste de compartilhar nas redes sociais 
acontecimentos pessoais do seu dia a dia, 
de sua vida, falar sobre a sua rotina, etc. 
Todos queremos mostrar o que estamos fa-
zendo, comendo, viagens, com amigos, etc, 
fazemos baseado numa necessidade de, de 
que mesmo? Tem gente até que apresenta 
atestado médico na empresa onde traba-
lha e viaja para a praia, e ainda posta fotos 
com hashtag férias, acredita?

Pois é, tem gente sendo penalizada por 
causa dessa ânsia que tanto tem aumenta-
do no sentido de mostrar nas redes sociais 
quais são os seus passos, e o seu modo de 
agir. Recentemente uma funcionária foi 
demitida por justa causa porque fez pos-
tagens em uma de suas redes sociais de-
negrindo a imagem da empresa onde ela 
trabalhava. O magistrado considerou às 
postagens coletadas como provas aptas a 
ensejarem a sua própria justa causa.

Um outro caso bem recente, o juiz con-
denou uma pessoa a pagar indenização 
a determinado restaurante, devido a co-
mentários que ela fez na sua página de 
Facebook, difamando o referido estabele-
cimento. A realidade hoje é que com o uso 
quase em massa das redes sociais, as pu-
blicações de textos e imagens passaram 
a ser utilizadas como importantes provas 
em processos judiciais, sejam cíveis ou 
criminais, etc.

Eu mesma no exercício da minha pro-
fissão já visitei alguns perfis em busca 
de indícios de provas e confesso tem sido 
muito fácil, sendo que muitas das vezes 
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“Nota-se num dos propalados candidatos 
uma frenética corrida de reposiciona-
mento ideológico para ganhar o troféu de 
direitista do ano

“
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As solicitações de amizade no Fa-
cebook têm se multiplicado a cada dia. 
Não consigo me lembrar, inclusive, 
quando foi a última vez que fiquei o dia 
todo sem receber ao menos um pedi-
do desse tipo em meu perfil pessoal. 
Como tenho imagem 
pública e sei que redes 
sociais não são feitas 
para “segredos” acabo 
aceitando todas as so-
licitações que recebo, 
a menos, é claro, que 
sejam exageradamen-
te fora do padrão.

O que tenho percebido, porém, é que 
uma parcela cada vez mais expressi-
va dessas solicitações não são feitas 
a partir de uma pessoa “normal”, mas 
sim de um perfil publicitário.

Isso mesmo: você aceita a solicita-
ção e pouco depois começa a ver posta-
gens vendendo pneus, lanches, roupas, 
serviços mecânicos, manicure e muito, 
mas muito mais. Em alguns casos só 
percebo que o perfil tinha essa finalida-
de quando começam a surgir as propa-
gadas. Trabalho com marketing online 
e sei bem como a coisa funciona. No 
“desespero” de conseguir bons resul-
tados sem investir em profissionais 
qualificados, muita gente acaba usando 
esse tipo de “bombardeamento” como 

Um incêndio atingiu o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e quei-
mou cerca de mil hectares. Bombeiros, brigadistas e agentes do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tentam controlar as 
chamas que continuam avançando. O fogo começou na sexta, fora do parque. 
No entanto, as chamas invadiram a reserva após percorrerem mais de 15 km, 
em quatro dias.



DIVULGAÇÃO

DUELO INTERNO...
Num jogo rasteiro e conspiratório, como defi-

nem alguns filiados do DEM, o ex-deputado Fabinho 
Garcia aprontou e transferiu para o novo dirigente 
do partido em Cuiabá, Alberto Machado, o Beto, o 
“pepino” da crise interna estabelecida por escolher 
quatro membros para o comando partidário sem 
consultar os irmãos Júlio e Jayme Campos. Aliás, 
Fabinho teria excluído os dois propositalmente por 
serem simpáticos ao projeto de reeleição do prefeito 
Emanuel. A articulação do ex-deputado busca levar 
o DEM para o confronto com o emedebista. Agora 
como presidente, Beto está procurando argumentos 
para contornar a crise. Alega, por exemplo, que Júlio 
faz parte do novo diretório. Entrou como membro. O 
problema é que o próprio Júlio, vice-presidente da 
executiva regional, afirma ter sido excluído.

MÁ VONTADE 
DA UNIÃO...

O governador Mauro Mendes 
voltou de Brasília, na semana pas-
sada, com a clara impressão que fal-
ta boa vontade do governo Jair Bol-
sonaro em liberar os R$ 500 milhões 
do FEX para Mato Grosso. O secretá-
rio de Fazenda Rogério Gallo espera 
a solução do empréstimo de US$ 215 
milhões junto ao Banco Mundial co-
mece a andar hoje em Brasília.Para 
que tudo dê certo, o contrato tem 
que ser assinado até o dia 27. Caso 
contrário, o Estado viverá um ver-
dadeiro caos financeiro a partir de 
setembro.

MOEDA DE TROCA...
Uma movimentação do Senado para aprovar 

a PEC paralela da Reforma da Previdência – que in-
cluiria estados e municípios nas novas regras – po-
derá beneficiar Mato Grosso diretamente. É que se o 
Senado aprovar a inclusão de estados e municípios 
- onde são grandes as chances -, o texto vai para a 
Câmara Federal, onde o texto teria dificuldade de 
ser aprovado sem a intervenção de governadores 
junto a suas bancadas. E para convencer governa-
dores a pressionar os deputados federais, senado-
res estão dispostos a aprovar seis mudanças na 
legislação que facilitariam a liberação de recursos 
para os estados. Uma delas é a obrigatoriedade do 
pagamento do FEX, a compensação pelas perdas 
da Lei Kandir, que isenta produtos de exportação 
como a soja e o algodão.
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Clima entre ambos pega mais fogo a cada dia 

Troca de farpas entre Mendes e 
Emanuel ameaça entre DEM e MDB
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A dobradinha de sucesso 
entre DEM e MDB nas elei-
ções de 2018 em Mato Gros-
so e com real interesse das 
siglas em dar continuidade 
nas eleições municipais de 
2020 pode estar trilhando 
um caminho de dificulda-
des.

Tudo isso porque o gover-
nador Mauro Mendes (DEM) 
e o prefeito de Cuiabá Ema-
nuel Pinheiro (MDB), há me-
ses vêm usando a imprensa 
para alfinetadas mútuas. 

Na manhã de ontem (14), 
Mauro Mendes disparou 
contra Emanuel durante co-
letiva de imprensa no Palá-
cio Paiaguás sobre o lança-
mento do novo sistema de 
monitoramento de focos de 
desmatamento no estado.

O governador ao se refe-
rir à fala da semana passada 
do prefeito da capital, onde 
ele estaria “contagiado” pela 

sua “boa administração re-
conhecida nacionalmente” 
e que isso seria juntamen-
te com o apoio da família 
Campos, motivos para que 
Mendes apoiasse sua candi-
datura à reeleição, eis que 
Mendes rebateu. “Não sei 
de onde o prefeito tira essas 
coisas. Pra fazer as pazes co-
migo, ele tem que parar de 
mentir primeiro”. 

A fase “Emanuel paz e 
amor”, como o próprio pre-
feito fez questão de falar dias 
atrás, parece não quer con-
vencido em nada o gover-
nador Mauro Mendes e fez 
questão de enfatizar a força 
política que o Democratas 
tem hoje em Mato Grosso, 
justificando assim, que sua 
sigla deveria ter cabeça de 
chapa nas próximas eleições 
ao Palácio Alencastro.

“Fazemos parte de um 
partido que hoje tem o go-
vernador no Estado de Mato 
Grosso, tem um senador, 
tem deputados estaduais, o 

ALFINETADAS | Governador e prefeito de Cuiabá se alfinetam pela imprensa visando eleições em 2020
Mayke Toscano - secoM/MT

FoTo: adeMir spechT

FoTo: ronaldo Mazza

NO SENADO

Janaina Pascoal busca apoio para 
impeachment do ministro Dias Toffoli

EM SORRISO

Vereadores vão contra a população e 
reprovam projeto de asfalto em Feliz Natal 

EM SINOP

Prefeitura e Bombeiros 
discutem  parceria para 
criar posto avançado 

Objetivo é dar mais agilidade ao tempo de respostas

Pacientes renais, são obrigados a se deslocarem até Sinop

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Autora do processo de 
pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, 
a agora deputada estadual 
Janaína Pascoal (PSL-SP), 
quer o afastamento do pre-
sidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Dias To-
ffoli.

A deputada visitou o 
Senado na última terça-feira 
(13), em busca de senadores 
adeptos à sua causa. O argu-
mento de Janaína é baseado 
na decisão de Toffoli em sus-
pender todas as investiga-
ções originadas de informa-
ções repassadas pelos alertas 
emitidos pelo Conselho de 
Controle de Atividades Fi-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Parlamentares inte-
grantes da Comissão de Saú-
de, Previdência e Assistência 
Social estão acompanhan-
do a criação da Central de 
Hemodiálise no município 
de Sorriso. Na última sexta-
-feira (9), os deputados Xuxu 
Dal Molin (PSC), Dr. João 
(MDB) e Dr. Eugênio (PSB) 
participaram de uma reu-
nião na prefeitura para tratar 
o assunto. A cidade de Sorri-
so é desprovida de Unidade 
Ambulatorial de Hemodiáli-
se e os pacientes renais, que 
necessitam de terapia renal 
substitutiva, são obrigados 
a se deslocarem até Sinop, 
uma distância de cerca de 85 
km, para fazer a diálise, pelo 
menos três vezes por sema-
na. Dal Molin, que é repre-
sentante de Sorriso, defende 
que a implantação da unida-
de ambulatorial no municí-
pio trará mais dignidade aos 
pacientes que necessitam 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Prefeitura de Sinop 
e Corpo de Bombeiros de 
Mato Grosso devem celebrar 
parceria, sob a forma de con-
vênio, com vistas à criação 
de um posto avançado para 
o 4º Batalhão de Bombeiro 
Militar (4º BBM). A institui-
ção almeja ampliar sua base 
de atuação, elevando de uma 
para duas, dando mais cele-
ridade e agilidade no tempo 
de resposta para ocorrências 
que, atualmente, são atendi-
das pela unidade localizada 
na região do bairro São Cris-
tóvão. O assunto foi tema de 
uma reunião entre a prefeita 
Rosana Martinelli (PL), e o 
comandante regional Geo-
vani Eggers. 

A gestora recebeu do 
comandante regional um 
ofício assinado pelo coman-
dante geral do Corpo de 
Bombeiros de Mato Grosso, 
coronel Alessandro Borges 
Ferreira, no qual se apresen-
ta a intenção de firmar um 
convênio com a Prefeitura 
de Sinop. Uma área já está 
em vista, sendo nas proximi-
dades da ponte sobre a Ave-
nida das Figueiras, entre os 
bairros Delta e Europa. Essa 
localidade é a mesma onde 

já existe um pré-projeto de 
abertura de um loteamento 
privado. O espaço que pode 
vir a ser doado é institucional 
e perfaz cerca de 5 mil me-
tros quadrados. “A Prefeitura 
de Sinop está trabalhando 
na elaboração do projeto de 
lei que passará pela Câmara 
de Vereadores, uma vez que 
aquela Casa precisa também 
dar o aval para que a área 
seja transmitida ao Corpo de 
Bombeiros. Consideramos 
essa parceria de extrema im-
portância, pois o Corpo de 
Bombeiros em Sinop presta 
um trabalho relevante à so-
ciedade e precisa também 
aumentar sua operação para 
assegurar uma maior presta-
ção de serviço. Vamos traba-
lhar, juntamente com a Câ-
mara, na concretização dessa 
proposta”, destacou Rosana. 
Em se efetivando a parceria, 
o Corpo de Bombeiros tam-
bém teria um determina-
do período para construir o 
posto avançado. O domínio 
do imóvel retorna ao muni-
cípio, caso não se construa o 
posto do comando no pra-
zo de dois anos, a contar da 
data do registro da escritura 
pública de doação. O Corpo 
de Bombeiros deve investir 
cerca de R$ 200 mil na cons-
trução do espaço.

nanceiras (COAF), atenden-
do ao pedido do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 
investigado até então pelas 
movimentações financeiras 
atípicas de seu ex-motorista, 
Fabricio Queiroz.

O pedido de impeach-
ment de presidente do STF, 
Dias Toffoli, foi protoco-
lado pela deputada no dia 
30 de julho. “Infelizmente 
ele [Dias Toffoli] vem exor-
bitando dos seus poderes, 
instaurou um inquérito si-
giloso, saiu das regras de 
distribuição [de relatoria 
de processos], mandou re-
colher revistas, agora infe-
lizmente suspendeu todas 
as apurações em curso no 
país numa petição avulsa 
durante o recesso e nessas 

da terapia renal substituti-
va. “Assumimos um papel 
na Assembleia e fizemos um 
pacto pela saúde. Temos que 
nos unir. Sabemos que é im-
portante fortalecer o interior 
para desafogar a capital”, dis-
se.Outro parlamentar que 
prioriza a criação da Central 
de Hemodiálise no municí-
pio é o deputado Dr. João, 

presidente da Assembleia, 
tem prefeitos e vereadores 
e como qualquer partido 
tem o dever de se organi-
zar, de se reoxigenar, fazer 
articulações políticas para o 
próximo processo eleitoral”, 
colocou.

Para colocar ainda mais 
lenha na fogueira, mesmo 
que a família Campos acene 
positivamente com a reelei-
ção de Emanuel Pinheiro, o 
governador fez questão de 
deixar claro que a decisão do 
DEM passa pelo seu presi-
dente estadual, o suplemen-
te de senador, Fábio Garcia, 
que é um desafeto político 
do atual prefeito. 

“Não sou eu quem conduz 
isso, quem conduz é o presi-
dente estadual Fábio Garcia 
e outros membros e aí nós 
temos decisões tomadas no 
âmbito dos municípios. Sou 
neste momento governador 
de Mato Grosso e minha 
principal tarefa é cuidar do 
Estado”, encerrou.

que é médico nefrologista e 
conhece de perto a necessi-
dade de investimento nessa 
área. “A doença renal é mui-
to triste. Quando ouvimos 
falar daquela senhora, que 
morreu do nada, se a gente 
for investigar pode ter certe-
za que vamos descobrir uma 
doença renal. É uma coisa 
séria e que mata”, avaliou Dr. 

João. O vice-prefeito Ger-
son Bicego, representante 
do município, garantiu que a 
gestão está empenhada para 
avançar no projeto para o 
centro de hemodiálise. “Te-
mos trabalhado com afinco 
para concretizar esse proje-
to. Sabemos a relevância que 
tem essa obra para Sorriso e 
para nossa região”, pontuou.

investigações que foram pa-
ralisadas havia referentes às 
movimentações financeiras 
dele e de sua esposa, então 
nós fizemos esse pedido de 
impeachment”, disse.

No grupo de sena-
dores que se encontraram 
com a parlamentar paulis-
ta estavam o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), Jorge Kajuru 
(Patriota-GO), Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), Álva-
ro Dias (Podemos-PR), Edu-
ardo Girão (Podemos-CE), 
Plínio Valério (PSDB-AL), 
Selma Arruda (PSL-MT) e 
Styvenson Valetim (Pode-
mos-RN).

OUTRO LADO
O presidente do Supre-

mo também está montando 
sua base de apoio no Sena-
do contra a investida de Ja-
naína Pascoal. Ele recebeu o 
apoio do Bloco Parlamentar 
Vanguarda que conta com a 
liderança do senado mato-
-grossense, Wellington Fa-
gundes (PL). “Entendemos 
que este não é um momen-
to de buscar atrito. Precisa-
mos trazer o entendimento 
e principalmente o diálogo” 
– disse o senador, após o 
almoço. Segundo ele, é im-
portante que os poderes es-
tejam em harmonia na atual 
conjuntura, porém, ressal-
tou que é fundamental que 
as instituições possam dar 
respostas à sociedade “que 
se encontra bastante inquie-
ta”, ponderou Fagundes.
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TV  e Entretenimento

SBT anuncia retorno do 
‘Topa ou Não Topa’, com 
Patricia Abravanel, para dia 17

O SBT anunciou o retorno do programa Topa ou 
Não Topa, que foi ao ar na emissora entre 2006 e 2011, 
apresentado por Roberto Justus e Silvio Santos, para 
o próximo sábado, 17 de agosto. Desta vez, a apre-
sentação ficará a cargo de Patricia Abravanel. “Inde-
pendente do apresentador, o formato é vencedor e eu 
tive a grande sorte de poder estar no comando dele”, 
afirmou a filha de Silvio Santos durante coletiva de 
imprensa realizada nesta terça-feira, 13. O Topa ou 
Não Topa funciona da seguinte forma: ao todo, são 
26 maletas fechadas e numeradas, contendo em seu 
interior valores entre R$ 1 e R$ 1 milhão em “barras 
de ouro”. O participante deve escolher a “maleta da 
sorte”, que seguirá fechada até o fim A cada rodada, 
uma maleta é escolhida, e seu valor é revelado. Va-
lores baixos são bons para o participante, e valores 
altos são ruins, pois cada valor que é revelado é des-
cartado da possibilidade de ser ganho por ele.
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‘Mais fácil arquivar do que ir atrás da 
verdade’, diz Najila obre arquivamento

A modelo Najila Trindade disse, na noi-
te desta terça-feira (13), que não ficou sur-
presa ao saber que a Justiça arquivou, na 
quinta-feira (8), o processo que investiga a 
denúncia de estupro contra jogador Ney-
mar. “Eu acho normal, porque a palavra 
dele [Neymar] vale mais que a minha. É o 
caso de um jogador e eu sou só uma pes-
soa de família humilde. É muito mais fácil 
arquivar o caso do que ir atrás da verdade”, 
disse a jovem.

Ela esteve no 11º Distrito Policial de São 
Paulo para prestar depoimento no inquéri-
to que investiga o arrombamento ocorrido 
em seu apartamento. Najila esteve acom-
panhada de seu advogado, Cosme Araújo, 
que falou sobre esta investigação. Ela vol-
ta à delegacia nesta quarta-feira (14) para 
prestar depoimento no inquérito sobre a 
extorsão.

“Ela soube através da mídia e posterior-
mente por meio de uma moça que traba-
lhava com ela. Então, ela não tinha condi-
ções objetivas de saber de onde saiu esse 
arrombamento. Por isso mesmo, se não 
surgirem informações em direção contrá-
ria ao que eu estou dizendo eu não tenho 
conhecimento”, disse Araújo. 

ARqUIVAMENTO
Na quinta-feira, a juíza Ana Paula Vieira 

de Moraes, da Vara de Violência Domésti-
ca e Familiar Contra a Mulher, acolheu a 
manifestação do Ministério Público pelo 
arquivamento do processo que apura a de-
núncia de estupro e agressão contra o joga-
dor Neymar.

As promotoras Estefânia Paulin e Flá-
via Merlini do Grupo de Atuação Especial 

de Enfrentamento à Violência Doméstica 
(Gevid), do Ministério Público Estadual, ha-
viam protocolado o pedido de arquivamen-
to à Justiça na tarde desta quinta-feira.

“Decidimos pelo arquivamento do pro-
cesso por não haver provas suficientes. 
Isso não significa a absolvição do averi-
guado. Há a possibilidade de reabertura do 
inquérito”, afirmou Flávia.

Sobre as supostas agressões, o MP en-
tendeu que faziam parte de um contexto. 
“Havia lesões apenas em um dedo. Pelo 
laudo particular apresentado pela vítima, 
não entendemos que havia uma lesão que 

comprovasse o estupro”, disse Estefânia.
Segundo Flávia, “todas as provas co-

lhidas estavam todas em contradição”. 
“Pedimos para a vítima a produção de vá-
rias provas e não houve movimentação da 
parte para isso, por essa razão entendemos 
pelo arquivamento”.

“Ela não produziu nenhuma prova que 
ela disse que tinha. A delegada pediu para 
ela plugar o celular a um computador para 
ela ver o vídeo e ela não quis fazer isso. Ela 
não quis entregar o celular também, depois 
ela disse que ele foi furtado.” disse Estefâ-
nia.



Vagas de Emprego
1-Técnico em enfermagem, com COREN;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Segurança, masculino, 25 a 35 anos, 
com experiência;
4-Estoquista, com experiência;
5-Gerente de fazenda, com experiência, 
para o município de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com 
experiência;
8-Vendas, com conhecimento em informá-
tica e redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento 
pacote Office e conhecimento na linha 
automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, 
com experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBAZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ 89.982.177/0006-59, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) da área 
ampliada e Licença de Operação (LO) da area total para 
atividade de Comércio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada / Envasa-
mento e empacotamento sob contrato, localizada na Rua 
São José, N 834, Q 14, Industrial, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ: 
16.816.286/0001-18 torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) das 
atividades de: 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por 
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomogra-
fia; 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem 
uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; 
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética; 86.40-2-
04 - Serviços de tomografia. Endereço: Av. Porto Alegre, nº 
3125, anexo ao Hospital Regional de Sorriso, Bairro Cen-
tro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli (66)9.99766751).

MASTER DIESEL TRANSPORTE E COMERCIO LTDA. 
Torna público que requere a Secret. Estadual do Meio Am-
biente - SEMA, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para ampliação de área, 
atividade com. atac. de comb. realizado por transportador 
retalhista (TRR), Rua Dirson Jose Martini, Setor Industrial, 
Sinop/MT. CNPJ: 02.759.803/0001-50. Não EIA/RIMA.

W3 NETWORK EIRELI, CNPJ n° 05.230.079/0001-60, 
com sede no endereço na Avenida LUDOVICO DA RIVA 
NETO, n° 2870, Sala 02, Bairro Centro, Alta Floresta – MT, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT, Licença 
Prévia – LP e Licença de Instalação - LI, para a atividade 
de Construção de rede telefônica, intermunicipal, exten-
são de 20,2 km paralelos ao trecho da BR 163, distribu-
ídos em 4 trechos, Trecho 04: 1,69 KM Ponto Inicial E = 
679.710,14 e N = 8.736.805,07 e ponto final E = 680.147,72 
e N = 8.738.445,06, Trecho 03: 7,07 KM Ponto Inicial E = 
684.163,05 e N = 8.753.875,95 e ponto final E = 685.023,64 
e N = 8.760.692,86, Trecho 02: 5,78 KM Ponto Inicial E = 
691.818,40 e N = 8.783.562,15 e ponto final E = 694.825,35 
e N = 8.788.509,55, Trecho 01: 5,66 KM Ponto Inicial E = 
696.122,58 e N = 8.791.328,76 e ponto final E = 696.880,83 
e N = 8.796.679,66.Não foi determinado EIA/RIMA. MKC 
ENGENHARIA 65 3549-2560.

INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELAS SORRISO LTDA 
– CNPJ: 17.041.089/0002-18, localizado na Rua Amador 
Aguiar, N° 906 – Bairro: Lot. Industrial Leonel Bedin, do 
município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença 
de Instalação da Ampliação e a Licença de Operação da 
Área Total, com ramo de Atividade: Fabricação de produtos 
de trefilados de metal, exceto padronizados; Fabricação de 
estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e 
sob encomenda; (Atividade de Fabricação Compreende o 
Corte e Dobra de Metal (Arame), com Objetivo de Fabrica-
ção de Telas), não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

RIBOLDI & STEFANELLO LTDA, CNPJ: 18.446.797/0001-
10 torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: RENO-
VAÇÃO da Licença de Operação (LO) das atividades de: 
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automo-
tores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e 
reparação de acessórios para veículos automotores; 45.20-
0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veícu-
los automotores. Endereço: Av. Perimetral Sudeste, Bairro 
Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane 
C. Barceli (66)9.99766751).

4BC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAEPP 
CNPJ nº 15.448.082/0001-09, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop 
a LICENÇA PRÉVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO para o 
LOTEAMENTO VILLA CISNEROS, o empreendimento está 
localizado no Lote nº 2/C-1, Bairro Angélica – Sinop/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

MULTI PISOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 
06.975.707/0001-08, localizado na Av. Los Angeles, N° 240 
- Bairro: Jardim Califórnia, pertencente ao município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, com ramo de Atividade: Comércio 
varejista de materiais de construção em geral; não foi de-
terminado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Traba-
lho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

SANTO ANDRE TRANSP. E COM. DE COMB. E LUBRI-
FICANTES LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, ampliação de ativi-
dade p/ transp. para 10 veículos , atividade com. atac. de 
comb. realizado por transportador retalhista (TRR), Rua 
Ayrton Sena, n.º 45, INDL Nova Prata, Sorriso/MT. CNPJ: 
36.879.849/0001-24. Não EIA/RIMA.

V.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 
CNPJ nº 05.560.686/0001-99, localizada no município de 
Sinop / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a ativi-
dade de serraria com desdobro de madeiras e beneficia-
mento de madeiras. Não EIA/RIMA.

AUTO POSTO PABLO LTDA. Torna público que requere 
a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação 
da Licença de Operação (LO), atividade com. varejista de 
comb. p/ veíc. automotivo, Rod. MT 220 – Km 38, Zona 
Rural, Ipiranga do Norte /MT. CNPJ: 05.441.553/0001-01. 
Não EIA/RIMA.

SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO 
DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 37.497.195/001-37, loca-
lizada na Rua do Bosque, s/nº, Chácara 08, Jardim Cali-
fornia, Zona Urbana, no município de Sorriso / MT, torna 
público que requer junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO da 
LO, para a atividade de beneficiamento de madeira. Não 
EIA/RIMA.

MADEIREIRA NACIONAL EIRELI - ME, CNPJ nº 
29.183.135/0001-11, localizada no município de Sinop / 
MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade 
de serraria com desdobro de madeiras, beneficiamento de 
madeiras e picador de madeiras. Não EIA/RIMA.

MB COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, CNPJ 
30.162.868/0001-59, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Comércio varejista de materiais de construção não 
especificados anteriormente / Comércio varejista de vidros, 
localizada na Rua Lajeado, N 170, Industrial II Etapa, Mu-
nicípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 053/2019, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de diárias na categoria pedreiro e 
auxiliar de pedreiro, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal, obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei N° 
8.666/93 e a Lei  Nº 10.520/02, teve como vencedora a  empresa: DA 
SILVA & MANTOVANE LTDA ME, com o valor total de R$ 1.828.680,00 
(um milhão oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta reais).
Campo Novo do Parecis - MT, 14 de agosto de 2019. 

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 070/2019, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustível nos municípios de Tangará da Serra, Barra do Bugres, 
Diamantino, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova 
Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Várzea Grande, Cuiabá e Campo Novo do 
Parecis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, teve como 
vencedora a  empresa: SUELMEI CAMPOS BARBOSA - ME,  com o valor 
total de R$ 348.450,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e 
cinquenta reais). Campo Novo do Parecis-MT, 14 de agosto de 2019. 

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 23 de Julho 2019, com início às 15:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa para prestação de serviços de transporte intermunicipal 
(passagem terrestre), para atender pacientes usuários do sus e as 
pessoas em situação de vulnerabilidade social das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 829032, 829038, 829039, 829040, 
829041, 829042, 829043, 829044, MUNDIAL TUR VIAGENS E 
TURISMO EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 03.041.947/0001-39 no 
valor de R$ 127.050,00; Itens 210757, 218597, 219988, 219991, 220502, 
222798, 222866, 224132, 224133, 224134, 224135, 224136, 224137, 
224138, 224139, 224140, 224141, 224142, 224143, 224144, 224145, 
224146, 224401, 224402, 224403, 224404, 225325, 230557, 822328, 
822329, 822330, 822331, 822332, 822333, 822334, 822335, 822881, 
8 2 5 0 9 2 ,  8 2 5 0 9 3 ,  T I M  T R A N S P O R T E S  I N T E G R A D O S  
MATOGROSSENSES EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
14.421.118/0001-06 no valor de R$ 314.931,90. Foram fracassados os 
itens: 189489, 232462. Nova Mutum - MT, 14 de Agosto de 2019. 

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2019

Objeto: contratação de empresa para construção de cobertura metálica 
da CEII - Mãe Amiga, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de 
Abertura: 02 de setembro de 2019. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor 
preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 14 de agosto de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves 
Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviços 
técnicos profissionais na área da saúde, para realização de exames 
especializados, para atender as necessidades no atendimento aos 
Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 28 de agosto de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: 
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, e-mail: 
<licitacao@novamutum.mt.gov.br>, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 13 de Agosto de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: aquisição de veículos novos, zero-quilômetro, do tipo furgão, 
transformado em ambulância. Tipo: menor preço por item - Data
de abertura: 04 de setembro de 2019. Horário: 14h00min -
local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 14 de agosto de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para efetuar serviços de 
confecção de recuos para containers para o SAAE - Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, conforme especificações e 
condições constantes do Termo de Referência Anexo I do edital. Licitação 
exclusiva ME/EPP. Entrega dos Envelopes: Até as 13h59m, do dia 
02/09/2019 na Sala de Licitações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, na 
Av. América do Sul, 2500 S, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, Lucas 
do Rio Verde – MT, iniciando-se às 08 h. Edital Completo: SAAE – Fone: 
(65) 3549-7715, e-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br e no site 
http://www.saaelrvmt.com.br. Credenciamento e abertura dos envelopes: 
14h dia 02/09/2019, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
Federal n° 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde - MT, 15 de agosto de 2019.

SÔNIA ALVES DUARTE BUENO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2019 

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 
MOTONIVELADORA POR HORA, COM OPERADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a 
sessão pública para o dia 30 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 10:00 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, 14 de Agosto de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
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Com 10 empates na competição, LEC não pode nem sonhar e chegar ao 11º... 

Luverdense joga hoje sua
sobrevivência na Série C
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Agora é, definitivamen-
te, tudo ou nada para o Lu-
verdense na Série C do Cam-
peonato Brasileiro. Após 16 
jogos, com apenas uma vitó-
ria, 10 empates e cinco der-
rotas, a equipe de Lucas do 
Rio Verde recebe no Estádio 
Passo das Emas, nesta quin-
ta-feira (15), às 19h, o Paysan-
du, abrindo a 17ª rodada do 
Grupo B.

A missão é das mais in-
gratas. Isso porque o Verdão 
do Norte não pode pensar 
nem no empate, visto que 
apenas um ponto já o rebai-
xaria à quarta divisão nacio-
nal. Será necessário vencer 
o Papão e esperar uma com-
binação de resultados, na 
complementação da rodada, 
para a definição do que será 
a última rodada do time na 
competição.

Como dito, a campa-
nha é péssima. A única vez 
em que venceu foi apenas na 
nona rodada, a última do pri-
meiro turno. Aquele 4 a 0 no 
Atlético-AC deu a falsa espe-
rança de que a equipe pode-
ria escapar da degola. Depois, 
muitos pontos desperdiçados 
em casa e derrotas doloridas 
fora foram comprimindo as 
chances de sair das duas últi-
mas posições.

Diante do Papão da 
Curuzu, as expectativas não 
são das mais positivas. A co-
meçar pelo horário do jogo, 
que não atrai muitos torce-
dores ao Passo das Emas, va-
zio na maior parte da com-

petição – cujo time também 
pouco empolgou para que o 
torcedor se prestasse a sair de 
casa e ir ver jogos feios e um 
time com cara de destreina-
do. Outra situação: o Paysan-
du, que não está nem aí para 
a situação do LEC, ocupa a 
5ª posição, com 24 pontos, e 
está na briga direta por uma 
vaga nas quartas de final. Se 
vencer, dependendo do re-
sultado, a equipe paraense 
pode até assumir a liderança 
da chave, embolando de vez 
a luta na última rodada.

Uma terceira situação: 
caso vença, o Luverdense fica 
à mercê de seus rivais diretos, 
que entrarão em campo no 
fim de semana sabendo o que 
precisavam fazer para evitar 
o risco da degola. O Tomben-
se/MG, por exemplo, precisa 
de uma vitória simples sobre 
o já rebaixado Atlético-AC, 
em casa, para garantir de vez 
sua permanência na Série C. 
Um empate ainda o creden-
ciaria a ir para a última roda-
da novamente dependendo 
de uma igualdade.

O mesmo acontece com 
o Boa Esporte, que visita o 
Ypiranga-RS. A missão é um 
pouco mais difícil que a do 
outro clube mineiro, mas os 
três pontos para a equipe de 
Varginha também selariam 
de vez sua permanência na 
terceirona e a consequente 
queda antecipada do Verdão.

Resta torcer para que o 
Luverdense faça o dever de 
casa e conquista os três pon-
tos hoje, em casa, contra o 
Paysandu. Empate ou derro-
ta rebaixam a equipe.

TUDO OU NADA | Equipe abre a 17ª rodada contra o Paysandu, em casa; se não vencer, será rebaixado
Foto: Divulgação

Xerife, Gil ajudou defesa a ser atualmente a menos vazada do BR Presidente Mário Bittencourt em entrevista com jornalistas 

Foto: Divulgação

Foto: lucas Merçon

CRUZEIRO

Ceni evita expor deficiências
do time e exalta o seu elenco

BRASILEIRÃO

Com gols sofridos por rivais,
Timão passa a ter melhor defesa

ATO TRABALHISTA

Fluminense 
busca acordos
pontuais para 
evitar penhoras

Foto: Bruno HaDDaD

Rogério Ceni elogiou elenco e comentou momento de Fred 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro vive um 
momento péssimo na tem-
porada. Conquistou apenas 
uma vitória nos últimos 19 
jogos, está na zona de rebai-
xamento do Campeonato 
Brasileiro e ficou oito par-
tidas sem fazer gol – série 
quebrada contra o Avaí. Um 
time com esses números, na-
turalmente tem deficiências. 
E não são poucas.

A missão de Rogério 
Ceni será corrigir esses de-
feitos do time que vinha jo-
gando com Mano Menezes. 
Questionado sobre o assunto 
na coletiva de apresentação, 
o novo treinador preferiu 
não expor quais são as falhas 
que enxergou.

“É uma coisa que eu já 
observei, falei com o Marce-
lo (Djian, diretor de futebol), 
inclusive. A gente vai tentar 
trabalhar para corrigir es-
sas falhas, tentar melhorar a 
equipe em alguns aspectos”.

DA REPORTAGEM

De acordo com os nú-
meros, o Corinthians tem a 
melhor defesa do Campeo-
nato Brasileiro. O Timão al-
cançou o posto após a última 
rodada, já que a equipe de 
Fábio Carille não sofreu gols 
diante do Internacional, ao 
passo que São Paulo e Pal-
meiras tomaram dois gols 
cada.

Até o momento, o Co-
rinthians sofreu apenas oito 
gols em 14 jogos. O time do 
Parque São Jorge não conce-
deu gols aos adversários em 
oito partidas e viu o adver-
sário ir às redes duas vezes 
ou mais em um mesmo jogo 
apenas no confronto contra 
o Bahia, na estreia do Bra-
sileirão, contra o Bahia, fora 
de casa.

DA REPORTAGEM

O então candidato Má-
rio Bittencourt afirmou, du-
rante a campanha eleitoral 
do Fluminense, que, caso 
fosse eleito presidente, tinha 
como intenção renegociar o 
Ato Trabalhista. Comandan-
do o clube desde 10 de ju-
nho, a nova direção, porém, 
não colocou a ideia em prá-
tica. Ao analisar a situação 
mais de perto, decidiu por 
uma nova estratégia.

A postura no momen-
to é buscar acordos pontu-
ais com ex-funcionários e 
ex-jogadores que entraram 
na Justiça para, desta forma, 
levantar ou evitar a penhora 
de receitas. Neste sentido, 
o Tricolor identificou 147 
ações fora do acordo com o 
Tribunal Regional do Tra-
balho do Rio de Janeiro fir-
mado em 2011. Elas, algumas 
em execução, totalizam um 
montante de R$ 135 milhões.

“Monitoramos os pro-
cessos com possibilidade de 
penhora. Alguns que já exis-
tiam e outros que podem vi-
rar execução. O levantamen-
to foi feito. O que estamos 
fazendo agora é pegar pro-
cesso a processo e conversar 
com credor a credor para 

tentar apresentar uma pro-
posta de fluxo de pagamento 
com alguma carência. A gen-
te não tem condição finan-
ceira de iniciar pagamento 
agora. É uma ‘escolha de So-
fia’: ou se paga o salário das 
pessoas que trabalham aqui 
ou se paga a dívida”, disse o 
presidente.

Foi em 28 de novem-
bro de 2011, ainda na gestão 
Peter Siemsen, que o Flu fir-
mou com o TRT o Plano Es-
pecial de Execução, popular-
mente conhecido como Ato 
Trabalhista. Ao pegar pro-
cessos trabalhistas até aquela 
temporada, o clube se com-
prometeu a quitar em nove 
anos o valor total de R$ 121,2 
milhões, ou seja, o parcela-
mento evitaria ter de desem-
bolsar quantias importantes 
a cada derrota na Justiça.

O problema é que, por 
não pagar em dia, não reco-
lher impostos e tampouco 
quitar rescisões contratuais, 
novos processos foram ge-
rados. E são eles que, após 
serem julgados, geram os 
bloqueios financeiros. Um 
exemplo: as demissões por 
Whatsapp de atletas como 
Diego Cavalieri, Henrique e 
Marquinho, ao final de 2017, 
já na gestão Pedro Abad.

Apesar de reconhecer 
que há falhas na equipe, Ro-
gério Ceni preferiu exaltar a 
qualidade do elenco. Segun-
do ele, os valores individu-
ais do Cruzeiro pesaram na 
decisão de sair do Fortaleza 
para trabalhar em Belo Ho-
rizonte.

“Eu conto muito com 
o talento individual de cada 
atleta. Talvez tenha sido um 
dos principais motivos para 
eu vir. Ver um elenco tão 
qualificado, que em algum 
momento perdeu o ritmo 
que vinha tendo no início do 
ano, que foi alucinante. Se eu 
não me engano era o melhor 
ataque do país, um time que 
ficou 21 jogos sem perder”.

E um desses bons ta-
lentos individuais do grupo 
cruzeirense é Fred. Maior 
artilheiro da história do 
Campeonato Brasileiro por 
pontos corridos, com 142 
gols, ele foi o goleador do 
Campeonato Mineiro deste 
ano, com 12. Na temporada, 

Antes da 14ª rodada, 
São Paulo e Palmeiras divi-
diam o posto de melhores 
defesas da competição, com 
sete gols sofridos. No entan-
to, o time treinado por Cuca 
tomou dois gols do Santos, 
enquanto a equipe coman-
dada por Felipão foi vazada 
duas vezes pelo Bahia.

Na única partida na 
qual sofreu mais de um gol 
no Brasileirão, a dupla de 
zaga foi formada por Manoel 
e Pedro Henrique, que hoje 
está no Athletico-PR. Des-
de que Gil passou a ser titu-
lar, no jogo contra o CSA, o 
Corinthians sofreu três gols 
em cinco partidas. Na pró-
xima rodada, o Timão terá 
pela frente o Botafogo, no 
sábado, às 16h, na Arena. O 
Glorioso tem o quinto pior 
ataque da competição.

tem 16 bolas na rede. Em 
compensação, vive um mo-
mento muito ruim. Está sem 
marcar há 16 jogos e perdeu 

a titularidade no último jogo 
da “era Mano”, contra o Inter. 
No último domingo, diante 
do Avaí, estava suspenso.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 15 de agosto de 2019 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

Itens básicos devem ser verificados sempre 

Você sabe a importância 
de fazer a revisão do carro?
DA REPORTAGEM

Além da forma de dirigir 
do motorista e da quantida-
de de quilômetros rodados 
mensalmente, o que explica 
a diferença na vida útil entre 
um carro e outro é o compro-
misso dos motoristas com 
as manutenções. Quem faz 
revisão do carro frequente-
mente evita muitas dores de 
cabeça, economiza dinheiro 
e ainda mantém a máquina 
sempre em bom estado de 
conservação, aumentando o 
valor de mercado para uma 
possível troca.

Foi exatamente pensan-
do em mostrar os principais 
fatores positivos das manu-
tenções dos veículos que o 
Diário Regional MT decidiu 
publicar esta matéria.

Motoristas compromissa-
dos com as revisões são os 
que conduzem os carros que 
oferecem mais segurança nas 
cidades e estradas. Ao veri-
ficar os freios, por exemplo, 
dificilmente acontecerá uma 
falha em momento de risco 
de colisão, evitando um aci-

dente.
Com os pneus sempre tro-

cados ou alternados na hora 
correta, haverá mais atri-
to com o chão, sendo ou-
tro ponto fundamental para 
manter a segurança de todos 
os passageiros. A estabilidade 
na condução do veículo ainda 
fica mais tranquila por cau-
sa dos pneus em condições 
adequadas. Balanceamentos 
e alinhamentos no tempo 
certo também são excelentes 
aliados.

EVITE GASTOS
A partir do momento em 

que um motorista valoriza as 
revisões, existe uma econo-
mia muito frequente com as 
peças. Vários problemas mais 
sérios podem ser identifica-
dos antes que comprometam 
outras áreas do motor, da 
parte elétrica ou mecânica, 
ou seja, a revisão do carro 
previne gastos mais elevados.

Além disso, os conduto-
res também ficam livres de 
ser multados por causa de 
problemas no sistema elétri-
co, nos itens de sinalização, 

SEU VEÍCULO | Dar assistência ao veículo aumenta sua vida útil Foto: Divulgação

Foto: iCMBio

Foto: gloBo.CoM

Mayke tosCano/gCoM-Mt

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Incêndio queima cerca de mil
hectares no Parque Nacional

CUIABÁ

Grupo de mobilidade se reúne
para discutir viabilidade do VLT

THE VOICE BRASIL

Cuiabana canta Leoni 
e entra para o time 
da Ivete Sangalo

Fogo atingiu outras áreas e já destruiu aproximadamente 2 mil 
hectares 

Adrya Almeida cantou Leoni e entrou no time de Ivete no The Voice 

Obra do VLT está parada desde dezembro de 2014

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um incêndio atingiu o 
Parque Nacional de Chapada 
dos Guimarães e queimou 
cerca de mil hectares. Bom-
beiros, brigadistas e agentes 
do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio) tentam con-
trolar as chamas que conti-
nuam avançando.

De acordo com o ICM-
Bio, o fogo começou na 
sexta-feira (9), fora do par-
que. No entanto, as chamas 
invadiram a reserva após 
percorrerem mais de 15 km, 
em quatro dias. O incêndio 
atingiu uma área de apro-
ximadamente dois mil hec-
tares fora do parque. Briga-

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Membros do grupo de 
trabalho sobre o sistema de 
mobilidade da região me-
tropolitana farão visitas para 
saber como estão as condi-
ções do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) e até onde as 
obras avançaram. A ideia é 
fazer um diagnóstico da si-
tuação do VLT para decidir 
se há viabilidade técnica e 
operacional, mas há vários 
entraves para se resolver.

Enquanto isso, um gru-
po de técnicos da Secretaria 
de Infraestrutura prepa-
ra um relatório detalhado 
junto com a Controladoria 
Geral do Estado (CGE) so-
bre tudo o que foi feito até 
agora. Conforme o chefe do 
escritório de representação 
de Mato Grosso em Brasília, 
Carlos Fávaro, uma série de 
questões ainda deve ser dis-

DA REPORTAGEM

Na quinta noite de au-
dições às cegas no The Voice 
Brasil, a cuiabana Adrya Al-
meida, 31 anos, se apresen-
tou cantando ‘Os Outros’, de 
Leoni, e conseguiu uma vaga 
no time de Ivete Sangalo. 
Adrya já tem mais de 15 anos 
de carreira como cantora, e 
se apresenta em casamen-
tos por Mato Grosso. Além 
de cantar, ela contou que é 
apaixonada por maquiagem 
e por gastronomia.

A cantora encantou Ive-
te, que foi a única que virou 
a cadeira. Ela contou a Ivete 
que, só em 2018, fez mais de 
80 casamentos. “Voce sabe 
que o que mais me fez virar 
a cadeira foi este modo de 

interpretação. Me lembrou 
muito a Zizi Possi”, declarou 
a jurada. “Saboreando as no-
tas, saboreando as palavras 
da canção”.

The Voice Brasil é um 
show de talentos produzido 
e exibido pela Rede Globo, 
versão nacional do formato 
original holandês The Voice 
of Holland, criado por John 
de Mol. A primeira tempo-
rada estreou em 23 de se-
tembro de 2012, com apre-
sentação de Tiago Leifert e 
Daniele Suzuki (nos basti-
dores), e Carlinhos Brown, 
Claudia Leitte, Lulu Santos 
e Daniel como técnicos e 
jurados. Na edição atual, os 
técnicos são, além de Ivete, 
Lulu Santos, Iza e Michel 
Teló.

distas do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama) também trabalham 
para controlar o fogo.Aero-
naves do Corpo de Bombei-
ros estão fazendo sobrevoos 
todos os dias, para monitorar 
o avanço das chamas. No to-
tal, cerca de 35 pessoas traba-
lham para conter o incêndio.

NÚMEROS
De acordo com o Ins-

tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), cerca de 
11 mil focos de calor foram 
registrados no estado, de ja-
neiro até o momento. Dados 
revelam um aumento de 40% 
se comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Em algumas regiões 

VIAJANDO 
COM ARMAS...

Três casas ecossustentáveis fo-
ram construídas pelos moradores em 
Chapada dos Guimarães, utilizando 
métodos para diminuir o impacto 
ambiental. Os imóveis são feitos com 
materiais reciclados e até produzi-
dos pelo mercado da construção ci-
vil com o conceito do ecológico. Na 
bioconstrução é um termo utilizado 
para referir as construções onde o 
objetivo principal é a preocupação 
ecológica desde a concepção da es-
trutura até na ocupação do imóvel. 
Além disso, os processos de infraes-
trutura também são sustentáveis.

ARRANCOU OLHO 
DE SUSPEITO...
Um sargento da Polícia Militar de Alto Para-
guai, foi denunciado à Justiça por arrancar o 
olho de um suspeito com tiro de bala de borra-
cha em novembro do ano passado. Roosevelt 
Ferreira da Silva deve responder pelo crime 
de ofensa à integridade corporal de natureza 
grave. Segundo o Ministério Público de Mato 
Grosso (MP-MT), o policial checava uma ocor-
rência sobre suposta perturbação do sossego 
alheio. Durante a situação, Roosevelt fez um 
disparo com uma espingarda calibre 12. O tiro 
acertou o olho do suspeito, que foi arrancado. 
O suspeito era proprietário de um veículo que 
estava com o som alto. Ao exigir a documen-
tação, houve uma discussão.

MAUS TRATOS NO PCE...
Em uma carta escrita à mão, detentos da Penitenciária 
Central do Estado (PCE), em Cuiabá, denunciam a pre-
cariedade na unidade prisional – a maior do estado –, 
tortura, truculência de agentes prisionais durante re-
vistas e falta de assistência médica. O documento foi 
escrito em julho e é assinado por 1.512 detentos. Além 
dos maus tratos, os detentos denunciam a precarieda-
de no atendimento médico dentro da unidade prisio-
nal. Segundo a carta, o número de médicos que pres-
tam serviço na PCE é insuficiente para a quantidade de 
presos e há falta de remédios. Após a denúncia, o juiz 
Geraldo Fidelis, da Segunda Vara Criminal, determinou 
que as denúncias sejam apuradas. Em uma decisão, o 
magistrado determinou ainda que uma audiência com 
“atores do sistema de justiça penal” seja realizada para 
discutir e apurar as denúncias.

Divulgação

cutida.
“São ações judiciais, 

a própria delação do ex-
-governador Silval Barbosa 
que narra os fatos envol-
vendo corrupção e causou 
a anulação do contrato com 
o consórcio na Justiça, além 
da viabilidade da tarifa”, afir-
mou.

Registros de compo-
nentes das partes superior e 
interna dos vagões mostram 
que a manutenção é peri-
ódica e eles estão em boas 
condições. O VLT já custou 
mais de R$ 1 bilhão e ainda 
há parcelas do empréstimo 
feito para a construção, que 
somam R$ 12 milhões por 
mês.

Esta semana, o movi-
mento Pró-VLT - uma or-
ganização da sociedade ci-
vil - discutiu a conclusão do 
percurso que vai do Aero-
porto Marechal Rondon, em 
Várzea Grande, até o Porto, 

pneus carecas, enfim em vá-
rios pontos que merecem re-
visões rotineiras.

Podemos citar também a 
economia com combustível, 
já que manter os bicos injeto-
res sempre limpos contribui 
com a queda no consumo, 
fazendo com que você rode 
mais com menos dinheiro.

LOCAIS
CONFIÁVEIS
Para realizar revisões se-

guras em seu carro, procure 
oficinas mecânicas ou con-
cessionárias de sua confian-
ça. Com profissionais que 
têm seriedade dificilmente 
você será enganado, como 
acontece em inúmeros locais 
de más intenções. Fora isso, 
haverá indicações certeiras 
do que é preciso ser feito, 
identificações corretas de 
possíveis falhas e checagem 
adequada em todos os itens 
do seu veículo.

Veja o que deve sempre 
passar por uma revisão: 
pneus, parte elétrica, ali-
nhamento e balanceamen-
to, óleo do motor e do freio, 

em Cuiabá, totalizando 3,5 
km.

O grupo de trabalho 
precisa ainda atualizar o va-
lor da tarifa. Para isso, além 
dos dados de origem e des-
tino do transporte coletivo 
da região metropolitana, vai 
levar em conta a demanda de 
passageiros, a distância per-

corrida pela frota (inclusive 
de ônibus), o custo opera-
cional e os custos de investi-
mentos do operador.

Em Cuiabá e Várzea 
Grande, a troca de modal 
não foi totalmente descarta-
da. O grupo tem até novem-
bro para apresentar uma al-
ternativa para a questão.

não chove há mais de três 
meses. De acordo com o 9º 
Distrito de Meteorologia, o 
clima deve continuar seco 

e não há previsão de chu-
va para os próximos dias. 
A umidade do ar deve ficar 
abaixo dos 30%.

pastilhas, luzes, filtros (ar-
-condicionado, combustível 
e de ar), pistão, embreagem, 
amortecedores, molas, ban-
dejas, buchas, radiador, ro-
das, sistema de limpeza dos 
vidros e rolamentos.

REVISE COM
FREQUÊNCIA - Especia-

listas indicam que as revisões 

nos carros devem acontecer 
sempre a cada 10 mil qui-
lômetros rodados, mas esse 
índice é apenas um termô-
metro, já que pode variar de 
acordo com diferentes cir-
cunstâncias, como uma pe-
quena colisão ou um passeio 
na praia, por exemplo.

O mais importante é fazer 
checkups preventivos, já que 

evitam muitos transtornos. 
Sempre é melhor manter os 
olhos bem abertos. Com as 
devidas revisões, certamen-
te você estará rodando com 
muito mais segurança, além 
de aumentar o poder de ne-
gociação em uma futura tro-
ca do seu carro, ou seja, os 
pontos positivos são inques-
tionáveis.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 15 de agosto 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

O Mobills é uma dos apps mais fáceis de ser manuseados

Conheça esses seis aplicativos
para empresários e empreendedores
DA REPORTAGEM

O uso da tecnologia é 
uma realidade nas empre-
sas e startups. Sem ela, inú-
meros serviços e produtos 
não podem ser oferecidos 
pelas organizações. O cres-
cimento da utilização de 
apps por parte de empre-
endedores e empresários é 
explicado pela velocidade 
em que as informações são 
repassadas, a necessidade 
de otimizar os negócios e a 
importância da conectivi-
dade nas relações pessoais 
e profissionais. Aplicativos 
já são os melhores amigos 
dos empresários na hora 
de organizar a agenda, as 
finanças e as operações do 
negócio.

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela App 
Annie, em 2018, que ana-
lisa o mercado de aplicati-
vos em dispositivos móveis 
em todo o mundo, o brasi-
leiro utiliza, em média, 12 
aplicativos a cada 24 horas. 
Segundo a pesquisa, em 
termos de downloads, o 
número de aplicativos bai-
xados foi de mais de seis 
bilhões. Há aplicativo para 
todos os gostos, e no caso 
da nossa vida financeira, 
eles podem ser ótimos alia-
dos na hora de organizar as 
nossas tarefas e finanças.

O vice-presidente da Pi-
ran Factoring e Investi-
mentos, Valdir Piran Jr., é 
um dos adeptos ao uso de 
aplicativos. Ele utiliza para 
organizar a vida financeira 
dele e da empresa que co-
manda. Segundo o jovem 
empresário, as novas ge-
rações de profissionais já 
enxergam nas ferramentas 
tecnológicas maneiras mais 

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA | Se você precisa controlar seus gastos, veja com atenção
Foto: Divulgação

fáceis de dirigir os negó-
cios.

“Uma empresa possui di-
versos setores, e os setores 
financeiro e administra-
tivo exigem uma atenção 
maior por parte dos ges-
tores. Alguns aplicativos 
nos ajudam a gerir todas as 
nossas obrigações. Alguns 
apps possuem ferramentas 
e funções muito práticas, 
além de servirem de supor-
te diante de mudanças no 
mercado financeiro”, des-
taca.

Mas quais são os aplicati-
vos mais ideais para orga-
nizar os negócios e manter 
uma boa saúde financeira? 
Com a ajuda do empresário 
Valdir Piran Jr., confira os 
6 aplicativos mais práticos 
e com funções úteis para 
todo empresário.

1 – Guia Bolso: Criado 
para que o usuário fique por 
dentro do histórico de des-
pesas. O app indica como o 
dinheiro foi gasto e de que 
forma ele poderá ser apli-
cado da próxima vez, e in-
dica as categorias de com-
pras e hábitos do usuário. 
O aplicativo permite ainda 
que o usuário vincule suas 
contas ao banco que utiliza, 
e através de funções asser-
tivas, consiga indicar qual a 
melhor forma de organizar 
os débitos e créditos.

2 – Mobills: Controle fi-
nanceiro, programação de 
pagamentos, notificações 
sobre ajustes e categori-
zação de despesas, essas 
são algumas das funcio-
nalidades deste aplicativo. 
O Mobills consegue gerar 
gráficos e formula metas 
para economizar. Por fim, 
esse app dispõe de notícias 
e notificações sobre movi-

mentações no mercado fi-
nanceiro.

3 – Minhas Economias: A 
principal função deste apli-
cativo é o gerenciamento 
financeiro, incluindo o pla-
nejamento das contas de 
cartões de crédito, finan-
ciamentos e empréstimos. 
Também possui ferramen-
tas que geram gráficos e ca-
tegorias de gastos.

4 – CoinKeeper: Este app 
é ideal para quem necessita 
de suporte em transações 
financeiras e registro de 
rendimentos. Dispõe ainda 
de ferramentas que mos-
tram a movimentação de 
todas as moedas do mundo 
e o valor de cada uma no 
mercado financeiro.

5 – Organizze: Para aque-
les que preferem e preci-

sam trabalhar com metas, 
este é o aplicativo ideal. Ele 
ajuda o usuário a definir os 
objetivos que precisam ser 
alcançados, como fazê-lo e 
quais a vantagens de certas 
operações financeiras. O 
aplicativo possui ainda inú-
meros serviços bancários.

6 – Excel: Muito popular 
em computadores, o Excel 
é conhecido por ser uma 

ferramenta completa e que 
dispõe de inúmeras fun-
ções necessárias na hora de 
organizar as finanças. Mas a 
praticidade do app é tam-
bém muito vantajosa; além 
de cálculos matemáticos fi-
nanceiros e otimização de 
planilhas, e Excel consegue 
processar diversas opera-
ções financeiras necessá-
rias.


