
.........................................................

Mato Grosso 
sexta-feira, 15 de Março de 2019
Ano I - Edição 09- R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 32 | Mín 23

D EIÁRIO DO STADO
www.diariodoestadomt.com.br

DIAS MELHORES BARRA DO BUGRES
MT está
avançado 
na colheita
de soja

Funcionários
de hospital
pedem as
doações

Mesmo com as intensas 
chuvas que castigaram inúme-
ras cidades e, por consequência, 
lavouras, Mato Grosso já colheu 
93% da área, enquanto Mato 
Grosso do Sul e Goiás atingiram 
86% cada.                       Página - 8

Sem receber repasses 
do governo há cinco meses, o 
Hospital Regional de Barra do 
Bugres enfrenta dificuldades e 
os funcionários estão pedindo 
doações para que a unidade não 
pare de atender.         Página - 5

Divulgação TvCa

assessoria

A Sanorte, empresa de Saneamento Ambiental, 
iniciou as atividades de construção do aterro 
sanitário em Sinop. A capacidade inicial de 
operação do aterro é de 214,70 toneladas/dia, 
inicialmente podendo atender 9 municípios da 
região em uma área de 101 hectares.        Página  3

SINOP

Sanorte dá início 
à construção de 
aterro sanitário

A superintendente aeroportuária da Secretaria Estadual de Infraestrutura, 
Maksaila Moura Campos, chamou de positiva a concessão de quatro aero-
portos do estado para a iniciativa privada por 30 anos. Nesta sexta, o leilão 
em blocos contempla 4 aeroportos (entre eles o de Sinop).                 Página -4

LIBERTADORES

NOVA ESCOLA

Beira-Rio empurra Inter

Rede Marista em Sinop

Os colorados esperaram quase quatro anos até voltar a respirar 
a Libertadores no Beira-Rio. E o Inter fez valer cada um dos longos 
1.337 dias de paciência e saudade. Na quarta-feira, mais de 42 mil 
almas rugiram nas arquibancadas para empurrar a equipe.

       Página - 6

Representantes da Estrutura Executiva dos Colégios da Rede 
Marista protocolaram nesta semana, junto à Prefeitura de Sinop, os 
projetos de construção da escola que será implantada no município, 
o primeiro do estado a receber uma unidade para atendimento dos 
três níveis da Educação Básica por esta instituição confessional.

                                                                          Página - 7

Divulgação

Divulgação

Wesley sanTos

assessoria

LEILÃO DE AEROPORTOS

Ponto Zero:
uma jornada
que mudará
sua jornada
Sinop recebe no próximo dia 
23, no Centro de Eventos Dante 
de Oliveira, o Ponto Zero, uma 
jornada compacta e tridimen-
sional criada com intensas ex-
periências e as mais importan-
tes estratégias de performance, 
atuando significativamente em 
seu mindset. Quem conta tudo 
é a coach Veridiana Cavalheri.            
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Na categoria errada...
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ali.
Isso atrapalha muito. Você fica 

muito mais tempo “rolando” anúncios 
e vendo uma infinidade de publicida-
des que não lhe interessam nem um 
pouco. Afinal, do que me interessa um 

carro sem documento 
quando estou procuran-
do uma casa para alugar. 
Até mesmo casas a ven-
da atrapalham, afinal, 
se eu quisesse comprar, 
estaria buscando em tal 
categoria. Se você quer 
ter sucesso em seu anún-
cio e ajudar a manter a 
internet um lugar bom 
para realizar negócios, 
anuncie no lugar certo. 

Respeitar as categorias favorece mui-
to para quem está procurando, e isso 
aumenta exponencialmente as chan-
ces de sucesso na negociação.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfil em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

Anunciar em redes sociais se tornou 
algo extremamente comum, pela faci-
lidade, a gratuidade e o alcance que a 
publicação consegue. Eu mesmo vendi, 
alguns dias atrás, um carro, contando 
apenas com um anúncio no Facebook. 
Da mesma for-
ma já vendi uma 
série de outras 
coisas e já com-
prei vários itens 
anunciados da 
mesma forma.

Acontece 
que muitos usu-
ários, por pura e 
simples falta de 
cuidado ou mes-
mo por querer 
que seus anúncios sejam vistos por um 
número ainda maior de pessoas, fazem 
suas publicidades em categorias com-
pletamente diferentes das que elas, de 
fato, pertencem.

Quer um exemplo? Estou, nesse 
momento, buscando casa para alugar. 
Você entra, então, na categoria de alu-
guel de imóveis e começa a se deparar 
com casas a venda, carros, computado-
res, celulares, eletrodomésticos, eletrô-
nicos, alimentos, enfim, um pouco de 
tudo, mesmo que existam categorias 
compatíveis com todos os anúncios 
que estão, erroneamente, estampados 
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A notícia de que o déficit dos Estados Unidos no 
comércio de bens atingiu US$ 891 bilhões no ano pas-
sado —10,4% acima do montante de 2017 e o maior já 
registrado— mostra que a atitude belicosa do presi-
dente Donald Trump até agora não trouxe os resulta-
dos desejados.

Com grande alarde, o republicano impôs tarifas 
de 10% a 50% sobre US$ 283 bilhões em importações 
anuais. De sua parte, os parceiros comerciais dos EUA 
retaliaram com taxas de 16% (em média) sobre apro-
ximadamente US$ 121 bilhões das vendas americanas.

Para Trump, o saldo comercial constitui grande 
embaraço político, dado que o objetivo de sua política 
era justamente reduzir o rombo, sobretudo no comér-
cio com a China. Nem isso foi obtido, pois o comércio 
bilateral de bens gerou superávit de US$ 419 bilhões 
em favor do gigante asiático, cerca de 12% a mais que 
em 2017.

A tendência explosiva do déficit americano come-
ça a expor os limites da política de cunho populista. A 
começar por quem paga pelas tarifas —estudo recente 
demonstrou que houve alta dos preços dos bens ven-
didos no mercado doméstico. Dito de outra maneira, 
os custos do protecionismo recaíram sobre os consu-
midores dos EUA, não sobre os exportadores chineses.

A culpa é da gestão Trump. Sua redução de im-
postos de US$ 1,5 trilhão, centrada nas empresas, foi 
levada a cabo num momento em que a economia 
americana já operava a plena capacidade, com a me-
nor taxa de desemprego em décadas. 

O estímulo tributário aqueceu ainda mais a ativi-
dade. Em sequência, para combater o risco inflacioná-
rio, o banco central elevou a taxa de juros três vezes, 
para até 2,5% ao ano, em desalinho com o que ocorria 
em outras grandes regiões, como Europa e China.

Não surpreende, assim, que o dólar tenha se va-
lorizado ante as principais moedas globais no perío-
do —prejudicando, afinal, o comércio com o exterior. 
Gastos internos em disparada e moeda forte formam 
a receita perfeita para a expansão das importações. Tal 
dinâmica se mostra mais poderosa que qualquer deci-
são de governo, incluindo o uso de tarifas. 

Depois de decretar que guerras comerciais são 
boas e fáceis de vencer, Trump corre o risco de do-
brar a aposta errada. Embora as expectativas para um 
acordo com a China pareçam positivas, nada sugere 
uma trégua duradoura. Há ainda perigo de conflitos 
com outros parceiros, notadamente a Europa. Popu-
listas costumam radicalizar suas políticas fracassadas, 
sobretudo quando investiram grande capital político 
nelas.

Editorial

Errando sem aprender

Ranking dos Políticos - Facebook

inadequadas que surgem de seus próprios 
aliados e apoiadores. São democratas que 
compreendem que as falhas apontadas nos 
processos de fiscalização não são agressões 
inspiradas por adversários, mas sim precio-
sas contribuições para a melhoria dos resul-
tados das políticas públicas.

Os primeiros são os que temem o con-
trole externo independente e técnico. Os 
últimos são os que o desejam. Os primeiros 
engendram pedaladas e artifícios para fal-
sear a contabilidade. Os últimos apostam 
na transparência e no diálogo. Os primeiros 
multiplicam ataques aos Tribunais de Con-
tas.

Os últimos os respeitam e prestigiam, 
pois compreendem a sua essencialidade 
para a vitalidade de uma sociedade demo-
crática. Eles conhecem e concordam com a 
máxima de James Madison, um dos ideólo-
gos da independência e da Constituição dos 
Estados Unidos: “Se os homens fossem an-
jos, nenhuma espécie de governo seria ne-
cessária. Se fossem os anjos a governar os 
homens, não seriam necessários controles 
externos nem internos sobre o governo”.

Se você, caro leitor, quiser conhecer o ca-
ráter de um homem público, observe a sua 
atitude diante do princípio republicano e 
democrático da prestação de contas. Se ele 
reconhece a nobreza do gesto de prestar 
contas à sociedade do que realizou durante 
o mandato que lhe foi concedido, se valoriza 
esse momento e se respeita os procedimen-
tos do controle a que é submetido, pode ter 
certeza que tal gestor merece ser respeitado 
e valorizado.

Ao contrário, se o mandatário despreza 
as regras, desrespeita os prazos e ignora a 
importância da prestação de contas, então 
não há dúvida de que se trata de um igno-
rante, despreparado e indigno da função que 
temporariamente exerce.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO (TCE-MT)

A nobreza da prestação de contas

IMAGEM DO DIA

MAURO EM BRASÍLIA
O governador Mauro Mendes partici-

pou, em Brasília, de reunião no Tribu-
nal de Contas da União com o ministro 
Aroldo Cedraz para discutir a liberação 
do Auxílio Financeiro de Fomento das 
Exportações (FEX). Em pauta também 
entrou o assunto Lei Kandir. O secre-
tário do Escritório de Representação de 
Mato Grosso em Brasília, Carlos Fávaro, 
também esteve presente, além dos go-
vernadores do Pará, Piauí, Acre e Ama-
pá.

DE PRESIDENTE 
A SUPLENTE
Um acordo nos bastidores selado 

nas últimas semanas estabeleceu que o 
deputado Thiago Silva seria o presiden-
te da CPI solicitada por Wilson Santos 
para investigar a sonegação e as renún-
cias fiscais em MT. Só faltou “combinar 
com os russos”. No final das contas, Sil-
va acabou na suplência da comissão, 
com a impossibilidade de assumir a 
presidência e sem sequer direito a voto. 
Com isso, segue Wilson na presidência 
dos trabalhos, ao lado de Janaina Riva, 
Carlos Avalone, Max Russi e Nininho.

BRIGA COM SERVIDORES
O deputado estadual João Batista, 

um dos mais atuantes na Assembleia 
Legislativa em defesa dos funcionários 
públicos, acaba de comprar uma briga 
com servidores... mas do Judiciário. 
Ele defende que se os trabalhadores do 
Executivo não terão direito à Revisão 
Geral Anual por conta da situação fi-
nanceira do Estado, não há razão para 
agraciar os do Judiciário. A resposta 
veio por nota de repúdio do Sinjusmat.

Amigos e familiares se despedem das oito vítimas do 
massacre em Suzano/SP, em velório coletivo, na Arena Su-
zano. Na quarta-feira, dois criminosos abriram fogo e mata-
ram sete pessoas na Escola Estadual Raul Brasil. Antes do 
ataque, um deles baleou e matou o próprio tio em uma loja 
de automóveis.

É muito pouco provável que fazer seus anúncios em 
categorias erradas aumente suas chances de fazer 
negócios. Anunciando na categoria certa você vai 
estar visível para quem, de fato, está buscando o 
que você estiver vendendo, e nada mais eficiente do 
que estar visível para o público certo.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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LUIZ HENRIQUE LIMA

Se você quiser conhecer o caráter 
de um homem público, observe sua 
atitude diante do princípio republi-
cano e democrático da prestação 
de contas

Para o gestor inexperiente, incompeten-
te ou mal-intencionado, a prestação de con-
tas é um sacrifício, um suplício, uma exi-
gência burocrática inútil e despropositada.

Para o bom gestor, ao contrário, a pres-
tação de contas é a oportunidade sublime 
de mostrar à coletividade o resultado do 
seu trabalho. Na prestação de contas ele 
relatará o que conseguiu realizar com os 
recursos colocados à sua disposição. Mais 
do que números frios, apresentará conquis-
tas e realizações, resultantes de decisões 
democraticamente amadurecidas e de uma 
condução planejada e segura. Na vida pú-
blica, encontramos exemplos dessas duas 
perspectivas.

De um lado, demagogos que se queixam 
do que denominam excesso de controle. 
Como fazem promessas irrealistas, ini-
ciam obras sem sustentabilidade financei-
ra e multiplicam privilégios e benefícios a 
reduzidos segmentos da sociedade; ante o 
inevitável fracasso que sua conduta irres-
ponsável acarreta, a mais frequente descul-
pa que utilizam é apontar os órgãos de con-
trole como os causadores do seu insucesso.

Obras paralisadas? A culpa é do Tribu-
nal de Contas que exigiu que a licitação 
fosse realizada dentro das normas. Falta de 
profissionais da educação ou da saúde? A 
culpa é do Tribunal de Contas que exigiu a 
realização de concursos públicos conforme 
os padrões de publicidade e impessoalida-
de. E assim por diante.

Felizmente, há também, e não são pou-
cos, os gestores empreendedores, que uti-
lizam os diagnósticos e recomendações 
emanados das auditorias como faróis que 
na neblina guiam os navegadores para 
evitar o choque com arrecifes e bancos de 
areia. Têm inteligência e habilidade para 
utilizar os julgamentos dos controlado-
res como aliados para frear as propostas 

“Depois de decretar que guerras comer-
ciais são boas e fáceis de vencer, Trump 
corre o risco de dobrar a aposta errada

“
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Corrida Maluca
Quem tem mais de 30 anos vai se lembrar muito bem do clássico desenho de 

Hanna Barbera, Corrida Maluca. No desenho, uma corrida pra lá de exótica, com 
pilotos mais exóticos ainda, que faziam de tudo – mas de tudo mesmo – para cru-
zar a linha final em primeiro lugar.

E é exatamente assim que pode terminar a eleição para o Senado em Mato 
Grosso. Uma disputa que acabou, mas pode ser retomada. Tudo isso porque uma 
das vencedoras de 2018, Selma Arruda (Penélope Charmosa), do PSL, está tendo 
sua vitória contestada.

Daí nova corrida eleitoral pode ser realizada, caso se comprove as irregulari-
dades de Selma. Bastou que essa possibilidade se tornasse bem viável que os de-
mais concorrentes estejam igual urubu em carniça, só esperando para dar o bote.

Um dos nomes é o do ex-governador e também ex-senador Pedro Taques 
(PSDB) que pode ser aqui representado pelo personagem Peter Perfeito, que no 
desenho era o namorado de Penélope Charmosa, mas para vencer era capaz de 
passar por cima da própria namorada. A semelhança se dá já que Taques enquanto 
tentava se manter no Palácio Paiaguás, subiu no palanque de Selma e agora não 
vai perder a chance de voltar ao Senado, mesmo que seja na cadeira de uma pessoa 
que meses atrás ele estava pedindo votos.

Entre os competidores, o personagem Barão Vermelho foi um dos primeiros a 
vencer uma corrida, muito rico e com capacidade de investir em um carro voador 
que passa por cima dos seus oponentes. A representação caberia a Blairo Maggi, 
que em disputas assim, nunca está para brincadeiras.

Os Irmãos Rocha têm um carro classificado de indestrutível e já conseguiram 
ambos, várias vitórias, mesmo que algumas vezes tendo que reconstruir o carro do 
zero, como é o caso de Júlio Campos, que já foi governador, senador e deputado, 
teve seus direitos políticos cassados, mas o TSE devolveu. Agora ele também está 
no páreo e busca fazer dobradinha com o irmão Jayme Campos no Senado Federal.

Capaz de se transformar em qualquer coisa, o carro do Professor Aéreo pode 
se encaixar com o competidor Carlos Fávaro, que desde que entrou na política 
nunca fez questão de marcar terreno firme sendo oposição ou situação, está ali 
sempre para ajudar os demais competidores com suas engenhocas.

O Coupé Mal Assombrado é um carro que causa estranheza em quem está as-
sistindo a corrida, tem um público torcedor diferente, restrito, mas bem fiel, assim 
pode ser classificada a participação do candidato do Psol, Procurador Mauro, que 
mesmo isolado e com características bem diferentes dos demais arrebanhou mais 
de 226 mil militantes.

Em um carro todo feito de madeira, representando bem suas origens, Tio To-
más é o representante do interior, assim como Nilson Leitão (PSDB), que busca 
voltar para Brasília, mas apesar de depois de duas décadas não saber o que é estar 
sem um cargo público, de acordo com fontes dessa coluna, não parece estar tão 
animado para entrar em uma nova disputa. Talvez a estratégia seja esperar mais 
quatro anos e tentar o Governo do Estado ou, de novo, o Senado Federal.

Por fim, o deputado federal mais votado de Mato Grosso ano passado com 
678.542 votos, Nelson Barbudo (PSL), também está de olho na vaga da amiga e 
companheira de partido. Barbudo pode ser representado aqui pelo personagem 
Rufos Lenhador, sempre com uma cara de mal, e seu jeito rústico, mesmo sendo 
muito agressivo em suas posturas, conquistou uma grande legião de fãs.

Competidores apresentados, agora é esperar o organizador da corrida, [TRE-
-MT] decidir se teremos ou não o duelo, enquanto isso, os concorrentes iniciam o 
aquecimento dos motores.

Muito brava
A ex-juiza Selma Arruda ficou muito irritada esta semana ao ver declarações 

de figurões da política mato-grossense se mostrarem interessados na sua cadeira 
caso ela vague. Mas estranho é que o seu companheiro de partido, Nelson Barbudo, 
também se mostrou interessado na mesma vaga. Será que ela vai ser tão contun-
dente da mesma maneira com o presidente do seu partido, assim como foi com o 
ex-governadores Blairo Maggi e Pedro Taques?

Silval nas ruas
O ex-governador Silval Barbosa, pode ganhar neste fim de semana a condição 

de ir para o regime semiaberto, com isso ele poderá transitar durante o dia e se re-
colher a noite. Tudo isso porque ele selou com a Justiça um acordo de cooperação 
premiada, depois de devolver R$ 80 milhões aos cofres públicos. Silval está preso 
há 3 anos e seis meses.  

Temos oposição no Brasil?
Desde que Lula assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2003, que não te-

mos de fato uma oposição com “O” maiúsculo no país. E quando falo em oposição 
não é apenas no período de campanha eleitoral oficial, mas sim uma oposição 
forte no Congresso Nacional, no dia a dia.

Em 14 ano o PSDB foi um arremedo de oposição, nunca falou uma língua uni-
forme, nunca teve forças suficiente para deixar o governo ressabiado. Sempre foi 
uma oposição sem a coragem necessária. 

Vermelhos de volta como oposição
Com tanto tempo sem situação, a esquerda brasileira personificada em PT e 

Psol iniciam 2019 com uma bizarrice atrás da outra, depois de bradar muito contra 
o governo Bolsonaro, a esquerda no primeiro dia de volta do recesso de fim de ano, 
ao invés de fazer uma oposição pesada e série, o deputado Marcelo Freixo e outros 
vermelhinhos, prestam ao ridículo de ficar no saguão da Câmara dos Deputados 
com um avental laranja e oferecendo suco de laranja para quem passava. Com 
uma oposição brincalhona como essa, o governo atual vai adorar. Será que um dia 
voltaremos a ter uma oposição de respeito? Está difícil.

Fogo amigo no governo Bolsonaro
Nos últimos dias o autointitulado filósofo Olavo de Carvalho começou a travar 

uma verdadeira contenda com membros do governo. O foco são os militares, que 
segundo ele, vêm contaminando os trabalhos.

Chegou até acusar o vice-presidente General Mourão de comunista infiltrado 
no governo. Depois foi o momento de pedir que todos os seus “discípulos” entre-
gassem seus cargos no governo imediatamente.

Depois o alvo foi um de seus indicados, o ministro do MEC, o colombiano 
Ricardo Vélez Rodriguez. Olavo de Carvalho chegou a pedir nas redes sociais a ca-
beça do ministro, mas o presidente Bolsonaro vem tentando apaziguar as coisas.

Ameaçou...
Segundo informações da coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo, Vélez Ro-

driguez ameaçou entregar o cargo, mas alguns de seus aliados teriam o conven-
cido a ficar.

Balançando...
Mesmo com refugada em pedir pra sair, nos bastidores do Poder já se espe-

cula nomes para substituir Vélez Rodrigues. O mais contato no momento é o de 
Miguel Nagib, fundador do Movimento Escola sem Partido.

Bancada Evangélica se rebelando
A principal ala de apoio ao presidente Bolsonaro durante a campanha elei-

toral começa a colocar as asinhas de fora e se inclina para uma independência. A 
reclamação do grupo é a falta de diálogo do Palácio do Planalto e a falta de espaço 
na Esplanada dos Ministérios.

Assim que o bloco eleger seu novo representante, eles devem emitir um co-
municado oficial se declarando independente. A tendência é que sigam com o go-
verno nas pautas de costumes, mas dificultem a vida do presidente nas pautas 
gerais. Entre elas está a Reforma da Previdência.
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DE OLHO NO PODER

Aterro sanitário está sendo construído na MT-240, sentido Santa Carmem

Sanorte dá início à 
construção do aterro 
sanitário em Sinop

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A Sanorte, empresa 
de Saneamento Ambien-
tal, iniciou as atividades de 
construção do aterro sani-
tário em Sinop. A capaci-
dade inicial de operação do 
aterro é de 214,7 toneladas 
por dia, inicialmente po-
dendo atender nove mu-
nicípios da região, em uma 
área de 101 hectares.

Cidades como Cláu-
dia, Santa Carmem e até 
mesmo Sinop, que desti-
nam suas demandas para 
o Distrito de Primaveri-
nha, em Sorriso, poderão 
a partir de agora utilizar 
essa nova unidade e, assim, 
gerar uma economia com 
redução de custos de logís-
tica. “Por isso a importân-
cia desse empreendimento 
começar a operar o quanto 
antes na região”, declarou 
a engenheira ambiental da 
Sanorte, Renata Grassel, 
responsável pelo projeto.

Essa questão da logís-
tica foi o principal moti-
vador da proposta de im-
plantação da unidade no 
município, desde a audiên-
cia pública há um e meio, 
já que Sinop é o maior ope-
rador da empresa. “Então a 
logística do município até 
a unidade estava tornando 
um valor muito elevado, 
e isso daqui um tempo se 
tornaria inviável financei-
ramente para o município”, 
explicou.

De acordo com Re-
nata, dentro do projeto do 
aterro sanitário existe a cé-
lula para disposição final, 
que é um local impermea-
bilizado e com sistema de 
drenagem que vai fazer a 
retirada do líquido que leva 
para estação de tratamento 
de fluente, tanto na forma 
biológica quanto química.

PREOCUPAÇÃO

AMBIENTAL
Dentro do projeto 

apresentado para a Se-
cretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema), existem 
17 programas de monitora-
mento desenvolvidos pela 
Sanorte, onde é realizado 
um diagnóstico de todos os 
impactos que o empreen-
dimento pode causar.

A partir daí, medidas 
de compensamento são to-
madas. Como o Programa 
de Monitoramento de Co-
municação Social, onde a 
empresa se reúne com os 
moradores da localidade 
onde o empreendimen-
to está sendo implantado 
para que eles entendam 
todo o funcionamento.

Como também pro-
gramas de conscientização, 
educação escolar, onde 
apresentam aos estudan-
tes as obras e infraestru-
turas do aterro sanitário, 
sua operação, além de de-
monstrar a eles a impor-
tância do monitoramento 
ambiental e a importância 
da realização da coletiva 
seletiva.

Outra preocupação da 
Sanorte é com os líquidos 
percolados que se formam 
a partir da umidade natural 
do lixo, da água constituin-
te da matéria orgânica que 
escoa ao longo do proces-
so de decomposição, das 
fontes de água naturais 
presentes na área onde es-
tão dispostos os resíduos. 
“Tem todo um processo de 
monitoramento que é feito 
com o objetivo de preser-
var a qualidade”, explica a 
engenheira ambiental.

PREVISÃO DE
FUNCIONAMENTO
O empreendimento 

tem seu processo de auto-
rização dividido em três 
fases: a primeira é a da li-
cença prévia relacionada 
aos projetos de diagnóstico 

dos impactos ambientais 
e medidas de segurança, 
já vencida pela Sanorte; 
a segunda é a fase de im-
plantação onde se discute 
o projeto executivo pro-
priamente dito, que tam-
bém já houve a aprovação 
pela Sema e que está neste 
momento, em fase de exe-
cução. 

Após a execução da 
obra, a Sema visita o local 
para verificar se o que está 
construído está de acor-
do com o previsto inicial-
mente no projeto. Depois, 
o órgão vai verificar se a 
empresa executou a com-
pensação ambiental. Esse 
processo tramita de forma 
interna na entidade do go-
verno. Uma lei estadual que 
obriga que os responsáveis 
pelo empreendimento a 
realizar essa unidade de 
compensação em um local 
determinado pelo próprio 
órgão estadual.

A partir daí todos os 
requisitos sendo atendidos 
é emitida a licença de ope-
ração. “Aí a gente encami-
nha para o órgão ambiental 
um relatório detalhado de 
tudo que a gente fez aí eles 
fazem a vistoria”, explicou.

A previsão é que essa 
etapa de construção física 
da obra seja cumprida pela 
Sanorte, de acordo com a 
engenheira, no prazo de 60 
dias. E aí mais alguns me-
ses das questões burocrá-
ticas, então pelos cálculos 
a previsão do aterro sani-
tário entrar em pleno fun-
cionamento é para o início 
do segundo semestre deste 
ano.

LOCALIZAÇÃO
O aterro sanitário de 

Sinop está sendo constru-
ído na rodovia estadual 
MT-240 sentido Santa Car-
mem, tendo como ponto 
de referência a Comunida-
de Branca de Neve.

EMPREENDIMENTO | A previsão é que o aterro 
comece a operar a partir do segundo semestre 
deste ano

Foto: AssessoriA

Por Clemerson Mendes | clemersonsm@msn.com
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Aeroporto de Sinop está entre os que vão a leilão agora cedo

“Concessão é completamente positiva”
DA REPORTAGEM

A superintendente ae-
roportuária da Secretaria 
Estadual de Infraestrutu-
ra (Sinfra-MT), Maksaila 
Moura Campos, chamou 
de positiva a concessão de 
quatro aeroportos do esta-
do para a iniciativa privada 
por 30 anos. O investimen-
to estimado é de R$ 770 mi-
lhões.

Nesta sexta-feira (15), 
o leilão em blocos contem-
pla o Aeroporto Internacio-
nal Marechal Rondon, em 
Várzea Grande (região me-
tropolitana de Cuiabá), os 
regionais de Alta Floresta e 
Rondonópolis e o munici-
pal de Sinop.

“A concessão é com-
pletamente positiva. Os 
aeroportos têm uma de-
manda de investimento 
alta. Além da estrutura de 
operação ser cara, o poder 
público não demanda, a 
contento, esse tipo de in-
vestimento”, afirmou.

Atualmente, segun-
do Maksaila, o estado não 
tem condições de operar os 
aeroportos. “Os terminais 
precisam ter uma balança 
positiva, tem que ter in-
vestimento e operação. E o 
investimento é muito mais 
alto que do que a operação. 

Temos aeroportos no inte-
rior que apenas uma em-
presa atua”, completou.

O certame deve ser re-
alizado na Bolsa de Valores, 
em São Paulo, às 10h. De 
acordo com a superinten-
dente, sete empresas (sendo 
quatro estrangeiras e três 
nacionais) demonstraram 
interesse em arrematar os 
terminais do estado – entre 
elas estão grupos de capi-
tal como CCR, Socicam, a 
francesa ADP e a espanhola 
AENA.

A concessão em blo-
co dos aeroportos de Mato 
Grosso foi proposta pelo 
então governador Pedro 
Taques (PSDB) e aceita pelo 
Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil. O 
estado é o único da federa-
ção com quatro aeroportos 
que serão concessionados à 
iniciativa privada. No total, 
serão leiloados 12 terminais 
das regiões Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste.

MENOR
INTERESSE
A expectativa não é 

das melhores para o leilão 
de hoje. Isso porque o blo-
co mato-grossense é consi-
derado menos atraentes se 
considerado com os aero-
portos do Nordeste, prefe-

ridos dos investidores que 
estão de olho nas rotas para 
a Europa e já conhecem o 
grande fluxo de turismo na 
região.

Apesar de a procura 
pelos mato-grossenses ser 
menor, fontes ouvidas pelo 
jornal O Estado de S.Paulo 
acreditam que eles não fica-
rão sem lance e que deve-
rão, de fato, ser privatiza-
dos. O que pesa em favor é 
a forte atuação do agrone-
gócio na região, o que his-
toricamente, pelo menos 
no aeroporto de Sinop, se-
gura a movimentação.

O bloco do Sudeste, 
que inclui os aeroportos 
de Vitória/ES e Macaé/RJ, 
também não desperta tanto 
interesse. Da mesma forma 
que os terminais de Mato 
Grosso, o potencial econô-
mico das cidades, no caso o 
petróleo, é o principal atra-
tivo para os investidores.

A expectativa é que 
a privatização dos 12 ae-
roportos, que respondem 
por 9,5% da movimentação 
nacional, deve render no 
mínimo R$ 218 milhões 
de outorga para o Governo 
Federal e gerar um investi-
mento de R$ 1,47 bilhão na 
melhoria da infraestrutura 
dos terminais nos primei-
ros cinco anos.

SERÁ HOJE | Superintendente resumiu desta forma o leilão de 4 aeroportos no estado
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CRESCIMENTO

MT: 8ª maior renda do país

OPERAÇÃO DRACMA

PF investiga grandes empresas por
lavagem de dinheiro do tráfico

SENADO FEDERAL

Aprovação do Cadastro 
Positivo favorece 
consumidores e empresas

MT, impulsionado por Sinop e demais cidades, teve crescimento na renda per capita 

Texto passou no Plenário e segue para sanção presidencial 

Somados, recursos bloqueados chegam a R$ 70 milhões

DA REPORTAGEM

Um estudo divulgado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostrou que, em 
2018, Mato Grosso teve o 
oitavo maior rendimento 
mensal domiciliar per ca-
pita do país, com média 
de renda de R$ 1.386 por 
habitante. Em 2018, o Dis-
trito Federal apresentou a 
maior renda per capita, de 
R$ 2.460, e a menor foi a do 
Maranhão, com R$ 605.

Em relação a 2017, 
houve um aumento de 11% 
da renda per capita e um 
avanço de duas posições no 
ranking (ocupava a 10ª po-
sição naquele ano). Há dois 
anos, o levantamento mos-
trou que a renda média era 
de R$ 1.247.

Os valores foram cal-
culados com base na Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) e envia-
dos ao Tribunal de Contas 

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal e 
a Receita Federal - com 
apoio logístico do Exérci-
to - deflagraram a Opera-
ção Dracma, com objetivo 
de combater organização 
criminosa que atua na la-
vagem de capitais e evasão 
de divisas oriundas do tráfi-
co internacional de drogas, 
além de sonegação fiscal, 
principalmente em Guaja-
rá-Mirim/RO. Um dos bra-
ços da investigação atinge 
Mato Grosso.

Cerca de 220 policiais 
federais e 22 servidores da 
Receita participaram da 
operação para dar cum-
primento a 72 mandados 
de busca e apreensão, em 
diversas cidades de Rondô-
nia, Pará e Mato Grosso.

A Justiça determinou 
ainda o afastamento pre-
ventivo dos principais in-
vestigados (gerentes e pro-
prietários) das suas funções 
nas empresas envolvidas 
com o esquema e o seques-
tro de bens e valores dos in-
vestigados. Somados, os re-
cursos bloqueados podem 
ultrapassar a cifra de R$ 70 
milhões. Os 26 inquéritos 

DA REPORTAGEM

A Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) comemoram a apro-
vação do Projeto de Lei 
Complementar 441/2017, 
que desburocratiza as re-
gras do Cadastro Positivo 
pelo Plenário do Senado 
Federal na quarta-feira (13). 
Agora, o texto segue para 
sanção presidencial.

Com a alteração, to-
dos os consumidores bra-
sileiros que possuem CPF 
ativo e empresas inscritas 
no CNPJ passam a fazer 
parte automaticamente do 
cadastro, a não ser que pe-
çam a exclusão de suas in-
formações, o que é feito de 
forma gratuita. O Cadastro 
Positivo é um banco de da-
dos operado pela CNDL e 
pelo SPC Brasil, que reúne 
informações sobre o histó-
rico de pagamentos reali-
zados pelos consumidores.

A principal consequ-
ência das novas regras será 
tornar o acesso ao crédito 

da União (TCU), pois in-
fluencia na divisão do Fun-
do de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal.

Para o levantamento 
da renda média, entram na 

policiais, 36 relatórios fis-
cais e 86 laudos de perícia 
financeira que compõem a 
investigação apontam que 
grandes empresas comer-
ciais-exportadores de Ron-
dônia mantêm, há anos, 
atividades secundárias de 
captação e administração 

conta os rendimentos de 
trabalho e de outras fon-
tes de todos os moradores, 
inclusive os pensionistas e 
trabalhadores domésticos. 
Foram entrevistados mo-

radores de 211 mil domi-
cílios, em 3,5 mil municí-
pios. O acompanhamento 
é trimestral e abrange as 
capitais e regiões metropo-
litanas.

mais fácil e com juros me-
nores para consumidores e 
empresas que honram seus 
compromissos financeiros, 
pois permitirá que infor-
mações que atualmente 
não são consideradas em 
uma avaliação de crédito, 
passem a ser consultadas, 
possibilitando uma ava-
liação de risco mais justa 
e individualizada. Além 
disso, favorecerá mais as-
sertividade por parte do 
empresário nos processos 
de análise e concessão de 
financiamentos, emprés-
timos e compras a prazo. 
Isso tudo sem afetar a pro-
teção de dados sensíveis e o 
próprio sigilo bancário que 
permanecem preservados, 
como todas as demais exi-
gências previstas no Código 
de Defesa do Consumidor. 
A mudança nas regras do 
Cadastro Positivo também 
deve estimular a competi-
ção na oferta de crédito en-
tre instituições financeiras, 
como fintechs, cooperati-
vas, pequenas financeiras e 
também entre empresas do 
varejo.

de capitais, remessa e con-
versão de câmbio, direta ou 
indiretamente, de pesso-
as físicas que se dedicam à 
prática do tráfico de drogas 
e outros crimes. O nome 
da operação é uma alusão à 
antiga moeda grega e à ne-
cessidade de seguir o rastro 

do dinheiro durante as in-
vestigações dessa natureza, 
analisando-se a dinâmica 
financeira estabelecida en-
tre os investigados para se 
determinar o modus ope-
randi e identificar os reais 
beneficiários do crime in-
vestigado.
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Hospital vive caos por falta de repasse e só funciona com doações 

Funcionários de hospital pedem
doações para manter atendimento
DA REPORTAGEM

Que a saúde públi-
ca no Brasil é considerada 
de ruim para péssima, há 
muitos e muitos anos, não 
há dúvida. Que inúmeros 
políticos fazem promes-
sas em cima de promessas 
para melhorar a situação, 
também acontece. Mas efe-
tivamente, de que forma 
cuidar dos doentes, se na 
maioria das vezes o estado 
é omisso?

Sem receber repasses 
do governo de Mato Grosso 
há cinco meses, o Hospital 
Regional de Barra do Bu-
gres enfrenta dificuldades 
e os funcionários estão pe-
dindo doações para que a 
unidade não pare de aten-
der. 

Os salários dos funcio-
nários estão atrasados e na 
unidade faltam remédios e 
até comida.

A dívida do hospital 
chega a R$ 3,5 milhões. 
A Secretaria de Saúde de 
Mato Grosso informou que 
aguarda os documentos da 
prestação de contas da ges-
tão do hospital para fazer 
os pagamentos. Com a aju-
da da população, a dispensa 
do hospital está cheia, mas 
os funcionários não sabem 
até quando.

Devido à falta de re-
passe do governo estadu-
al, médicos e funcionários 
estão sem receber há mui-
to tempo, mas, segundo 
a técnica de enfermagem 
Jaqueline Julião, eles não 
pararam de trabalhar. No 
entanto, as cirurgias ele-
tivas, aquelas que não são 
urgentes, tiveram que ser 
suspensas.

Para manter a farmá-
cia com os medicamentos 
necessários, o hospital pre-
cisaria de pelo menos R$ 

BARRA DO BUGRES | Repasses não são feitos pelo Governo Estadual há cinco mesestenção
Foto: tVCA

Foto: DiVulgAção

Foto: DeCom-mt

Foto: mArCos CArDiAl

Foto: Cro/mt

MOMENTOS DE TERROR

Caminhoneiro foi mantido refém
por mais de 15 horas; um detido

CÁCERES

Ninhada de jararaca é encontrada
em escola durante limpeza de pátio

ALTO ARAGUAIA

Menor diz não saber que estava
grávida, mas dá à luz a menino

PEIXOTO DE AZEVEDO

Consultório 
odontológico foi
interditado por 
falta de higiene

ALTA FLORESTA

Eletricista morre 
afogado ao entrar
em rio para passar 
cabo de energia

Após os criminosos irem embora, Ivan “Bradock” pegou 
carona e foi à PRF 

Pelo menos dez cobras foram encontradas na EE Doutor 
Leopoldo Ambrósio Filho 

Menina de 12 anos teria dito que nunca havia tido uma 
relação sexual 

Local de trabalho foi considerado inadequado por falta de 
condições sanitárias 

DA REPORTAGEM

O caminhoneiro 
Ivan, mais conhecido 
como Bradock, afiliado 
da Associação dos Trans-
portadores Rodoviários 
Mato-grossense de Sor-
riso (Atrom), foi mantido 
refém por criminosos por 
mais de 15 horas. Após os 
bandidos o deixarem uma 
mata, por volta das 17h de 
quarta-feira, a vítima con-
seguiu uma carona e foi 
até um posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o presiden-
te da Atrom, Alexandre 
Schueroff, Ivan saiu de 
Diamantino com destino 
a Rondonópolis pela MT-
364 na terça (12). Durante 
o trajeto, bandidos conse-
guiram arrancar a man-
gueira de ar do caminhão-
-bitrem o veículo travou.

DA REPORTAGEM

Uma ninhada com 
pelo menos 10 jararacas 
foi encontrada no pátio da 
Escola Estadual Doutor Le-
opoldo Ambrósio Filho em 
Cáceres, segundo a unidade 
escolar durante a limpeza e 
retirada de mato. Nenhum 
incidente envolvendo alu-
nos foi registrado.

Segundo a coordena-
dora Joana Durvalina, por 
causa do período chuvoso, 
o mato no terreno da es-
cola cresceu com rapidez. 

DA REPORTAGEM

Uma adolescente, me-
nor de 12 anos, deu à luz 
a um menino, na última 
segunda-feira (11), em Alto 
Araguaia. De acordo com 
a coordenação do hospital 
municipal, a menina che-
gou queixando-se de dores 
e disse que não sabia que 
estava grávida, pois nunca 
havia tido uma relação se-
xual. Ainda segundo a coor-
denação, a adolescente, que 
mora em Santa Rita do Ara-
guaia/GO, chegou à unida-
de de saúde acompanhada 

DA REPORTAGEM

Um consultório odon-
tológico foi interditado em 
Peixoto de Azevedo, nes-
ta semana, pela Vigilância 
Sanitária e pelo Conselho 
Regional de Odontologia 
(CRO). Administrado por 
um cirurgião-dentista, o 
local de trabalho foi consi-
derado inadequado por fal-
ta de condições sanitárias 
básicas - fator que levou à 
interdição do espaço.

A vistoria é resultado 
de uma denúncia anônima 
recebida pelo CRO, que 
deslocou um fiscal de Cuia-
bá para apurar os fatos e 
constatou que o serviço não 
atendia às normas de bios-
segurança.

O CRO-MT apura, 
por meio de denúncias re-
cebidas, infrações às leis 
que regulamentam as pro-
fissões que compreendem 

DA REPORTAGEM

O eletricista Cristó-
vão Silva Barbosa, 30 anos, 
morreu afogado ao entrar 
em um rio em Alta Flores-
ta para passar um cabo de 
energia. Segundo o Cor-
po de Bombeiros, a vítima 
trabalhava na construção 
de redes de transmissão de 
energia elétrica.

O corpo de Cristóvão 
foi encontrado na quarta 

Ao descer do veículo 
de carga, o motorista foi 
rendido pelos bandidos 
e vendado. Ele foi leva-
do até uma mata, onde 
ao menos um bandido o 
manteve refém até a tarde 
de quarta.

À polícia, Ivan - que 
mora em Várzea Grande 
- disse que um carro pa-
rou na estrada e chamou o 
bandido, que foi embora e 
o deixou na mata. Ao per-
ceber que estava sozinho, 
ele foi para estrada, pegou 
carona e foi até à PRF, no 
Posto Gil.

O veículo, carregado 
com soja, foi roubado e, 
em seguida, o motorista 
foi levado para uma mata. 
Na manhã de quarta-feira 
(13), um homem foi preso 
trafegando com o cami-
nhão-bitrem em Lucas do 
Rio Verde.

“A gente sabe que quando 
o mato cresce assim para 
a abrigar esses animais e 
como a área é grande tem 
essa possibilidade”, disse.

Ainda de acordo com 
Joana, nenhum estudante 
brinca na área com mato. 
Após serem encontradas, 
as cobras foram soltas em 
uma área de mata. A escola 
abriga cerca de 400 alunos 
do ensino fundamento e 
do primeiro ano do ensino 
médio. A limpeza na unida-
de é feita por dez reeducan-
dos do sistema prisional.

de uma irmã, que é maior.
“A médica identificou 

a gravidez, mas como a ga-
rota disse que nunca havia 
tido uma relação sexual, ela 
pediu um exame de san-
gue, mas antes que ficasse 
pronto, a paciente entrou 
em trabalho de parto”, rela-
tou Maíra da Silva Ribeiro, 
coordenadora do hospital.

A coordenadora expli-
cou ainda que o parto foi 
normal. Mãe e filho passam 
bem e já foram encaminha-
dos para a cidade de ori-
gem. Segundo a família da 
menina, a suspeita é de que 

seu quadro de inscritos e o 
Código de Ética Odontoló-
gico. 

Todo cidadão pode 
comunicar supostas irregu-
laridades ao Conselho - in-
clusive, de forma anônima.

Para a realização de 
denúncias, basta apenas 
que sejam informados da-
dos do denunciado que 
possibilitem a sua identifi-
cação e apuração dos fatos. 
Além disso, é necessária 
a narração detalhada do 
ocorrido, bem como o en-
vio de documentos com-
probatórios da irregulari-
dade, caso possua - como, 
folders e fotografias.

Após a denúncia, a 
equipe de fiscalização do 
CRO irá a campo para 
constatar a veracidade das 
informações e tomar as 
providências cabíveis, con-
forme prevê o Código de 
Ética.

(13) e encaminhado ao Ins-
tituto Médico Legal (IML). 
Segundo os bombeiros, a 
vítima estava com os equi-
pamentos de segurança 
usados durante o trabalho 
e teria entrado no rio com 
eles. 

Por causa do peso, ele 
afundou e não conseguiu 
voltar à superfície. O corpo 
da vítima foi encontrado a 
cerca de 4 metros de pro-
fundidade.

50 mil por mês. Algumas 
gazelas de antibióticos já 
estão vazias e do outro lado 
na prateleira o soro deve 
durar só até o final dessa 
semana.

O hospital atende pa-
cientes de 11 municípios. 
São realizados por mês 
aproximadamente 90 par-
tos. Este é o único atendi-
mento que ainda não foi 

prejudicado, mas a direção 
teme que isso não dure 
muito.

Há um ano, os funcio-
nários e moradores do mu-
nicípio fizeram um protes-

to contra a falta de repasses 
para a unidade hospitalar, 
na MT-246. À época, os 
funcionários estavam sem 
receber salários havia três 
meses.

outro adolescente, também 
de 12 anos, parente da ga-
rota, seja o pai do bebê. O 

caso foi encaminhado para 
o Conselho Tutelar e o caso 
será investigado.



Colorados abraçam Nico López no Beira-Rio 
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Beira-Rio empurra Inter para
melhor arrancada na história
DA REPORTAGEM

Os colorados espera-
ram quase quatro anos até 
voltar a respirar a Liber-
tadores no Beira-Rio. E o 
Inter fez valer cada um dos 
longos 1.337 dias de paciên-
cia e saudade. Na quarta-
-feira, mais de 42 mil almas 
rugiram nas arquibancadas 
para empurrar a equipe não 
só para construir a vitória 
por 2 a 0 sobre o Alianza 
Lima, pela 2ª rodada do 
Grupo A. Mas para escrever 
um pouco de história.

Antes de corresponder 
à festa que ecoou em seu 
estádio e bater o rival pe-
ruano, o Inter estreou com 
vitória por 1 a 0 sobre o Pa-
lestino, no Chile. Os 100% 
de aproveitamento com 
dois triunfos fazem o Colo-
rado viver a melhor arran-
cada em 12 participações na 
Libertadores. O resultado 
tão positivo foi construído 
com uma atuação de gala 
de Nico López. O gringo 
confirmou todo o cartaz de 
referencial técnico e prota-
gonista do elenco. E preci-
sou de apenas 18 minutos 
de partida para isso. O uru-
guaio definiu a partida com 
dois gols de fora da área.

Mas o início em ro-
tação tão elevada também 
pode ser creditado à atmos-
fera que emanou das arqui-
bancadas. E até antes disso. 
Ainda no pátio, os torcedo-
res já transmitiam as ener-
gias positivas na chegada 

do ônibus ao Beira-Rio.
Os cânticos tradicio-

nais começaram a ressoar 
com força minutos antes 
de a bola rolar. A partir 
daí, uma festa quase en-
surdecedora e fez pulsar o 
concreto do estádio para 
empurrar a equipe. “(A at-
mosfera) Foi essencial. O 
Inter foi assim em todos os 
jogos aqui no ano passado. 
Foi uma grande partida, 
controlamos, não tivemos 
sustos. O torcedor lotou o 
estádio. Foi uma cena ma-
ravilhosa. Apenas desfrutei 
o momento. Queria pegar 
esse Beira-Rio novo. Ele é 
lindo. Eu estou muito feliz 
de jogar a Libertadores, jo-
gar bem e vencer, que é o 
que vale”, diz Rafael Sobis.

Os 100% de aproveita-
mento têm reflexo direto 
na vantagem considerável 
construída logo em dois 
jogos na competição. Líder 
isolado do Grupo A, o In-
ter abriu quatro pontos de 
margem para o River Plate, 
segundo colocado que ficou 
no 0 a 0 com o Palestino no 
Monumental de Nuñez.

O Inter recebe o atual 
campeão da Libertadores 
no Beira-Rio já na próxima 
rodada, mas apenas em 3 
de abril, às 18h15. Se vencer, 
a equipe de Odair abrirá 
sete pontos para o principal 
rival da chave.

7 VITÓRIAS
SEGUIDAS
Não bastasse o cená-

IBERTADORES | Equipe abre vantagem na liderança do Grupo A e segue com 100% de aproveitamento

MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS

TJD instaura 
inquérito para 
apurar denúncia

Foto: AssessoriA

Atletas podem estar envolvidos em manipulação de resultados

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Jus-
tiça Desportiva de Mato 
Grosso (TJD-MT) instau-
rou inquérito com pedido 
de liminar em caráter de 
urgência para apurar as 
denúncias sobre irregu-
laridades ofertadas pela 
equipe do Operário FC. 
Na última terça (12), o téc-
nico da equipe, Parma de 
Oliveira, confeccionou 
boletim de ocorrência 
alegando suposta interfe-
rência de jogadores nos 
resultados das partidas do 
Campeonato Mato-gros-
sense.

Diante da gravidade 
dos fatos narrados, bem 
como a existência de ele-
mentos que evidenciem 
suposta prática de infra-
ção disciplinar, a Procura-
doria do TJD-MT desig-
nou o procurador Targus 
Rigon Weska para acom-

panhar e tomar as medi-
das que entender necessá-
rias.

Ainda no documento 
assinado pelo Procurador 
Geral do Tribunal de Jus-
tiça Desportiva da Fede-
ração Mato-grossense de 
Futebol, Marco Aurélio 
dos Anjos, o TJD intima 
a depor em data marcada 
pelo egrégio o treinador 
do Operário FC, Parma 
de Oliveira e os atletas 
Diego Queiroz, Talisca e 
Renan Romário.

A Federação Mato-
-grossense de Futebol res-
salta que até o momento 
as informações são sus-
peitas e que são necessá-
rias totais averiguações 
dos fatos pelos órgãos 
competentes. Além disso, 
a FMF corrobora e está 
aberta a possíveis diligên-
cias complementares para 
apuração e punição a pos-
síveis infratores.

rio para lá de positivo no 
Grupo A da Libertadores, 
o Inter solidifica a sua con-
fiança por viver o melhor 
momento em cinco anos. 

A equipe de Odair 
Hellmann soma sete vitó-
rias consecutivas – a maior 
série sob o comando do 
treinador e desde os oito 

Foto: ivAn storti

Foto: Wesley sAntos

Foto: AssessoriA

LÍDER GERAL

Santos tem defesa ilesa em
70% dos jogos no torneio

CRESCIMENTO

Real oficializa contratação
de Éder Militão por 6 anos

Luiz Felipe pode ganhar chance contra o Novorizontino

Militão chegou à seleção por meio do Porto 

DA REPORTAGEM

Um dos motivos deste 
bom início de temporada 
do Santos é a defesa. Com 
dois goleiros de qualidade 
no elenco e uma dupla de 
zaga entrosada e segura, o 
Peixe não sofreu gols em 
sete dos 10 jogos que fez 
até agora no Campeonato 
Paulista. A equipe de Jorge 
Sampaoli é líder na classifi-
cação geral do torneio.

Mesmo tendo levado 
o mesmo número de gols 
que Corinthians e São Pau-
lo – oito em 10 partidas –, 
e dois a mais que o Palmei-
ras, que sofreu seis, a defesa 
do Peixe passou em branco 
em mais jogos do que os ri-
vais. 

Os adversários balan-
çaram as redes do Santos 
em apenas três partidas. No 
entanto, o Peixe só se igua-
la a Corinthians e São Paulo 

DA REPORTAGEM

O primeiro reforço 
da temporada 2019/20 do 
Real Madrid foi oficializado 
na manhã desta quinta-fei-
ra (14). Em nota em seu site, 
os blancos confirmaram o 
defensor Éder Militão, do 
Porto e revelado pelo São 
Paulo, como novo atleta do 
clube, poucos dias após o 
retorno de Zinédine Zida-
ne ao comando técnico da 
equipe. O contrato vai até 
2025.

“O Real Madrid e o FC 
porto chegaram a um acor-
do pela transferência do 
jogador Éder Militão, que 
ficará vinculado ao clube 
durante as próximas seis 
temporadas, até dia 30 de 
junho de 2025”, diz a nota 

em gols sofridos por conta 
da goleada para o Ituano, 
por 5 a 1, na quinta rodada. 
A defesa foi vazada também 
nas vitórias sobre Bragan-
tino (4 a 1) e Oeste (3 a 2). 
Assim, o Peixe tem a marca 
de 70% dos jogos com a de-
fesa sem ser vazada, contra 
60% do Palmeiras, 50% do 
Corinthians e 40% do São 
Paulo. 

Em entrevista cole-
tiva nesta quinta, o golei-
ro Vanderlei explicou que 
os números positivos são 
alcançados através dos 
treinamentos realizados 
durante a semana. “É traba-
lho. Não adianta passar um 
posicionamento se a gente 
não trabalhar durante o dia 
a dia. Temos tomado pou-
cos gols, temos dificultado 
para os adversários. 

A gente tem pegado 
adversários qualificados 
que têm dificultado o nosso 

oficial.
Militão era especula-

do no Real Madrid desde 
a janela de transferências 
passada. Apesar do acordo 
selado agora, o defensor 
chegará na Espanha em 
junho, durante a janela de 
verão europeia. Segundo 
a imprensa espanhola, o 
negócio é avaliado em 50 
milhões de euros (R$ 215 
milhões) e contou com o 
aval de Zidane. Os exames 
foram realizados na noite 
da última segunda no Por-
to, em Portugal, e depois o 
atleta assinou o vínculo.

No Real Madrid, o 
ex-São Paulo poderá atu-
ar como lateral-direito ou 
na zaga, apesar dos gran-
des nomes que ocupam as 
áreas atualmente (Carvajal 

trabalho, como foi com o 
Corinthians”.

O Santos volta a cam-
po nesta sexta-feira, às 
19h30, quando enfrenta o 

Novorizontino, no Pacaem-
bu. Para esse jogo, a defesa 
não terá Gustavo Henrique, 
suspenso. Luiz Felipe deve 
ser o substituto.

triunfos seguidos com Abel 
Braga em 2014. Assim, su-
pera a instabilidade inicial 
em 2019.

“Primeira vez na his-
tória que o Inter vence as 
duas na Libertadores. São 
dois jogos, com três gols 
feitos, nenhum sofrido. 
Mas não queremos estar no 

ápice em março. Precisa-
mos melhorar para quando 
as competições chegarem 
às fases decisivas”, diz o téc-
nico Odair Hellmann.

Agora, tudo é Gre-Nal. 
O elenco colorado inicia a 
preparação para o clássico. 
O Inter enfrenta o maior 
rival Grêmio no domingo, 

às 18h, na Arena, pela 10ª e 
penúltima rodada da pri-
meira fase do Campeonato 
Gaúcho. 

O rival está 4 pontos 
à frente na classificação. O 
Inter precisa vencer para 
chegar à última rodada 
com chances de assumir a 
liderança.

e a dupla Sergio Ramos e 
Varane). Além dos clubes 
envolvidos, quem também 
ganha com essa transfe-
rência é o próprio tricolor, 
que tem direito como clu-

be formador (3,5%), o que 
pode alcançar o equivale a 
R$ 29 milhões, aproxima-
damente (além dos 10% re-
ferentes à negociação com 
o Porto).
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Reunião entre prefeita e representantes: Sinop deve receber Rede Marista 

Rede Marista protocola
projeto de nova escola
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Representantes da Es-
trutura Executiva dos Colé-
gios da Rede Marista pro-
tocolaram nesta semana, 
junto à Prefeitura de Sinop, 
os projetos de construção 
da escola que será implan-
tada no município, o pri-
meiro do estado a receber 
uma unidade para atendi-
mento dos três níveis da 
Educação Básica (Educação 
Infantil e ensinos Funda-
mental e Médio) por esta 
instituição confessional.

O trâmite represen-
ta a solicitação para que o 
Poder Executivo realize a 
avaliação dos documen-
tos técnicos e, em caso de 
aprovação, emita o alvará 
de construção da edificação 
de 4 mil m², que representa 
a primeira etapa do proje-
to. “A partir do protocolo 
do projeto, já trabalhare-
mos para deixar tudo pron-
to. A Rede conta com nosso 
apoio e no que for neces-
sário, pois somos parceiros 
desta construção”, destacou 
Rosana Martinelli.

Diretor do Núcleo de 
Projetos da Prefeitura de 
Sinop (PRODEURBS), Pau-
lo Abreu, lembrou que a 

apreciação dos projetos e 
da documentação apresen-
tada pela Rede considera-
rá o atendimento às nor-
mas técnicas, tributárias e 
do Código Municipal de 
Obras. “Vai ser feita a clas-
sificação da obra, a título 
de emitir os protocolos nos 
padrões técnicos de tribu-
tação, e será encaminhada 
para análise prévia. Em se 
estando tudo certo, ocor-
re a liberação do alvará de 
construção”, destacou o di-
rigente. A escola Marista es-
tará localizada na Avenida 
dos Tarumãs, no Jardim de 
Monê. Inserida nos planos 
de expansão desta Rede, 
Sinop sediará o 27º colégio 
sob coordenação da insti-
tuição. A maior parte das 
unidades de ensino, entre 
pagas e sociais, localiza-se 
no Rio Grande do Sul.

O QUE É
MARISTA?
A Marista compreen-

de uma ordem religiosa 
da Igreja Católica voltada à 
educação, saúde, evangeli-
zação e solidariedade, atu-
ando com crianças, jovens 
e adultos de diferentes ida-
des e em projetos distintos 
- sejam eles escolas, centros 
sociais, institutos, hospi-

tais, entre outros. Inseridos 
à ordem religiosa estão os 
Irmãos Maristas, homens 
consagrados à vida religiosa 
e responsáveis pelas ações. 
A obra marista tem como 
pilar os ensinamentos de 
seu fundador, São Marceli-
no Champagnat.

No Brasil, os Maristas 
organizam-se em três de-
nominadas unidades admi-
nistrativas: a Rede Marista, 
à qual a unidade de Sinop 
fará parte, atua sobre o Rio 
Grande do Sul, Brasília, 
Acre, Amazonas, Rondônia 
e Roraima, sendo estes últi-
mos da porção Amazônica; 
a Província Marista Brasil 
Centro-Sul (Grupo Maris-
ta), tem suas obras na re-
gião Centro-Sul Brasileira 
e, ainda, a Província Maris-
ta Brasil Centro-Norte, nes-
ta porção do país.

Juntas, as unidades 
administrativas conduzem 
tanto escolas, unidades so-
ciais, de ensino superior 
como a Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC) do 
Paraná, PUC do Rio Gran-
de do Sul, as Universidades 
Católicas de Brasília e de 
Santa Catarina, hospitais, 
comunidades religiosas, 
Editora, entre outras fren-
tes de trabalho.

SINOP | Documentos serão avaliados com vistas à liberação do alvará de construção
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: ilustraçãoh

INSTA, FACE E WHATS

Instabilidade de redes sociais
na quarta seguem sem explicação

GERAL

Bolsonaro sanciona lei que proíbe
casamento de menores de 16 anos

ANTIGO GRITO ROCK

Terminam dia 21 
inscrições do Grito 
Festival em Sinop

DE JURUENA

Aposta acerta números 
e leva R$ 237 mil em 
sorteio da Caixa

Milhares de usuários reclamaram de dificuldades para acessar tais redes 

Evento será realizado dia 4 de maio, no Bar Guadalupe 

Lei está publicada no Diário Oficial da União

DA REPORTAGEM

O Instagram, Face-
book e WhatsApp enfrenta-
ram instabilidades na tarde 
de quarta-feira (13). Alguns 
usuários começaram a re-
portar no Twitter proble-
mas ao usar os aplicativos, 
tanto no celular quanto no 
computador — comentá-
rios e fotos, por exemplo, 
não estavam sendo publi-
cados.

Não foi todo mun-
do que percebeu isso, mas 
diante da dificuldade em 
trocar mensagens e áudios, 
especialmente pelo What-
sApp, aos poucos perce-
beu-se que o problema era 
maior e mais amplo, e não 
ocasional.

O site DownDetector, 
que avalia status de cone-
xões em tempo real, mos-
trou que a instabilidade 
atingiu os aplicativos por 
volta das 12h. Até o início 
da noite, mais de 10 mil 
usuários reclamaram de 
dificuldades para acessar as 
redes sociais, que perten-
cem ao Facebook, de Mark 
Zuckerberg.

A instabilidade não 
afetou apenas o Brasil. 
Usuários em todos os con-
tinentes relataram dificul-

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) sancionou a 
lei que proíbe o casamento 
de menores de 16 anos. O 
texto mantém a exceção, 
preservada no Código Ci-
vil, na qual pais ou respon-
sáveis de jovens com 16 e 
17 anos podem autorizar a 
união. A sanção foi publi-
cada no Diário Oficial da 
União.

A lei, de autoria da 
ex-deputada federal Lau-
ra Carneiro (MDB-RJ), foi 
aprovada pelo Senado em 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O antigo Grito Rock 
alterou seu nome para Gri-
to Festival, mas nada que 
altere a paixão dos fãs por 
este estilo musical. E Si-
nop segue recebendo este 
evento, que será realizado 
no dia 4 de maio, no Bar 
Guadalupe, localizado na 
Rua dos Lírios, no centro. 
As inscrições gratuitas para 
7ª edição podem ser feitas 
até o próximo dia 21. Os in-
teressados devem mandar 
os dados do artista, banda 
e link de apresentações no 
chat da página do evento 
no Facebook. O festival tem 
uma trajetória de expansão 
e capitalização pelo Brasil 
e pela América Latina sem 

ASSESSORIA

Uma aposta de Juruena 
foi uma das vencedoras do 
concurso 1787 da Lotofácil, 
realizado na quarta (13), em 
Itupeva/SP. O sortudo con-
seguiu acertar todos os 15 
números e levará para casa 
R$ 237.180,80. Outros oi-
tos jogos também levarão a 
mesma quantia. O sorteio 
realizado teve os seguintes 
números: 01, 02, 04, 06, 07, 
10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23 
e 25. Além de Juruena, Sal-
vador/BA, Goiânia/GO, São 

dades — o problema afetou 
países como a Polônia, Itá-
lia, Nova Zelândia e Esta-
dos Unidos.

No Instagram, as fo-
tos até carregavam, mas 
não chegavam a ser publi-
cadas. Enquanto isso, uma 
mensagem de erro aparecia 
quando se tentava comen-
tar uma publicação. O erro, 
aliás, impactou Facebook e 

fevereiro, e atende às orien-
tações da Organização das 
Nações Unidas (ONU). De 
acordo com o Fundo das 
Nações Unidas para a In-
fância (Unicef), na última 
década foram evitados 25 
milhões de casamentos de 
menores de idade.

De acordo com a 
agência da ONU, a pro-
porção de mulheres que 
se casam enquanto crian-
ças diminuiu 15% na última 
década, descendo de uma 
em quatro meninas para, 
aproximadamente, uma 
em cada cinco.

precedentes, chegando a 
mais de 400 cidades, de 40 
países, e articulando cam-
panhas e ações muito co-
nectadas a todas transfor-
mações e novas expressões 
ativistas e comportamen-
tais do mundo.

O Grito Festival será 
mais diversificado, con-
testador, crítico e festivo. 
Um grito para além de um 
único estilo, mas que pos-
sa ser de diferentes vozes, 
com diferentes ritmos e 
melodias. Depois do início 
das edições integradas em 
2007, o Grito cresceu ex-
ponencialmente e em 2011 
alcançou a marca de 130 ci-
dades, em oito países, mo-
vimentando duas mil ban-
das e aproximadamente 
200 mil espectadores.

Luís/MA, Montes Claros/
MG, Guarapuava/PR, Porto 
Alegre/RS e São Bernardo 
do Campo/SP tiveram apos-
tas vencedoras. A última foi 
feita por canal eletrônico. 
No mesmo concurso, 700 
pessoas acertaram 14 nú-
meros e irão receber R$ 
1.340,42. A arrecadação to-
tal foi de R$ 25.952.606,00. 
Para o próximo sorteio, a 
estimativa é que o prêmio 
atinja os R$ 2 milhões. Para 
o sorteio especial da Inde-
pendência, o acumulado é 
de R$ 36.645.448,37.

Instagram.
No DownDetector, 

usuários relaram proble-
mas também no feed, prin-
cipalmente na visualização 
de fotos e vídeos. Só o Fa-
cebook registra 9.039 re-
clamações. Entretanto, até 
agora, essa instabilidade se-
gue sem explicações.

No WhatsApp, que 
também pertence ao Face-

book, usuários relataram 
problemas para encami-
nhar fotos. A instabilidade 
na plataforma, entretanto, 
parece ter sido temporária 
e afetado poucos usuários. 
No primeiro teste realizado 
pelo Canaltech, as imagens 
não foram encaminhadas. 
Minutos depois o arquivo 
foi carregado sem proble-
mas.
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Chuva atrapalha, mas MT está próximo de fechar colheita de soja 

Mesmo com chuva intensa, estado
está avançado na colheita de soja
DA REPORTAGEM

A colheita de soja da 
safra 2018/19 no Brasil 
avançou a 57% da área até a 
última segunda-feira, alta 
de cinco pontos percentu-
ais em uma semana, infor-
mou a AgRural nesta terça-
-feira, destacando perda de 
ritmo nos trabalhos devido 
a chuvas. O número, entre-
tanto, é baixo se compa-
rado a regiões específicas, 
como por exemplo Mato 
Grosso.

Mesmo com as inten-
sas chuvas que castigaram 
inúmeras cidades e, por 
consequência, lavouras, 
o estado já colheu 93% da 
área, enquanto Mato Gros-
so do Sul e Goiás – outros 
estados da região Centro-
-Oeste – atingiram 86% 
cada.

Ainda assim, a colhei-
ta segue à frente dos 48% 
de um ano atrás e dos 47% 
na média de cinco anos. 
“Esta foi a terceira semana 
consecutiva em que o avan-
ço das máquinas foi mais 
lento devido às chuvas que 
caem em diversos Estados 
do país. Além de lotes che-
gando com alta umidade 
aos armazéns – algo que já 
havia acontecido na segun-

da quinzena de fevereiro –, 
os relatos sobre grãos ava-
riados começam a se tor-
nar mais comuns”, alertou 
a consultoria em boletim 
semanal.

Na semana passada, 
especialistas já haviam dito 
que a chuvarada pode re-
tardar a colheita, ao mesmo 
tempo que traz riscos para 
a qualidade da soja no Bra-
sil, o maior exportador glo-
bal da oleaginosa.

“Isso não chega a ser 
um grande problema nos 
Estados onde a colheita 
já está perto do fim. Mas, 
caso as previsões de con-
tinuidade das chuvas se 
confirmem, Estados onde 
a colheita ainda não está 
tão adiantada poderão ter 
perdas de qualidade mais 
significativas, especialmen-
te se não houver intervalos 
de tempo aberto para que 
os produtores consigam 
colher as áreas já prontas”, 
destacou a AgRural.

Rio Grande do Sul e 
o Matopiba (composto por 
Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia) são geralmente os 
locais onde a soja é colhi-
da mais tardiamente, prin-
cipalmente por conta do 
clima e da disparidade das 
chuvas.

2018/19 | Colheita no Brasil vai a 57% da área; chuva atrapalha, diz AgRural
Foto: ReuteRs

Foto: Divulgação
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PEQUENOS PRODUTORES

Sorriso entrega mais 15
mil mudas frutíferas

ETANOL DE MILHO

Usina deve produzir 200
milhões de litros por ano

AGROSOLIDÁRIO

Galvan visita entidades 
contempladas

MILHO

Conab estima safra em
233,3 mi de toneladas

Produtores cadastrados receberam mudas de uva, pinha, goiaba, coco, entre outras 
Conab prevê recuperação do milho DA REPORTAGEMA

A Prefeitura de Sorri-
so investiu R$ 140 mil na 
aquisição de 15 mil mudas 
frutíferas, visto que hoje o 
município conta com 95 
famílias cadastradas no 
Frutifica. Destas, 40 estão 
regularmente produzindo 
frutas em uma área de 60 
hectares. São 30 mil espé-
cimes de árvores frutíferas. 
Com esse novo lote de mu-
das, o número subirá para 
45 mil frutíferas. “Nossa 
meta é chegar a 100 mil 
espécimes plantadas e pro-

DA REPORTAGEMA

A região de Nova Mu-
tum deve receber a insta-
lação de uma usina para a 
produção de etanol a base 
de milho, com inaugura-
ção prevista para 2020. A 
indústria será 100% susten-
tável, com capacidade de 
produção de 200 milhões 
de litros de etanol à base 
de milho por ano, além de 
farelos para ração animal 
(DDGS e DDG) que serão 
usados regionalmente.

As licenças ambien-
tais, aprovadas desde 2018, 
já foram liberadas para a 
indústria, que promete uti-
lizar o capim Brachiaria 
plantado em áreas de la-

DA REPORTAGEMA

Gratidão é a palavra 
que resume o encontro 
entre a Associação de Pro-
dutores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja-
-MT) e a Associação Ma-
to-grossense dos Cegos 
(AMC), que aconteceu na 
terça (12). A visita contou 
com a presença do presi-
dente da Aprosoja, Antônio 
Galvan, que conheceu um 
pouco dos trabalhos desen-
volvidos pela instituição, 
assistida desde o ano passa-
do pelo programa Agroso-
lidário, criado e coordena-
ção pela entidade.

Palavras emocionadas 
de gratidão, alegria e espe-

DA REPORTAGEM

A safra de grãos 
2018/2019 deve alcançar 
a marca de 233,3 milhões 
de toneladas, mantendo-
-se como a segunda maior 
registrada na série histórica 
do país. O bom desempe-
nho é impulsionado pela 
melhora da produção do 
milho na segunda safra do 
grão. Os dados estão no 6º 
levantamento realizado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
divulgado nesta semana.

Para a segunda colhei-
ta do milho, a expectativa 
é que a produção chegue a 
66,6 milhões de toneladas, 
volume 23,6% superior ao 
registrado na safra passa-
da. “Esse resultado é refle-
xo da maior área”, afirma 
o superintendente de In-
formações do Agronegócio 
da Conab, Cleverton San-
tana. “Com 80% dos grãos 
já plantado, os agricultores 
devem destinar 12 milhões 
de hectares para plantio ao 
invés dos 11,5 milhões de 
hectares da safra passada”.

duzindo até 2020”, ressalta 
o secretário de Agricultura, 
Márcio Kuhn.

Além de adquirir as 
mudas com valor subsi-
diado pela prefeitura, os 
produtores cadastrados no 
programa também contam 
com assistência técnica es-
pecializada, análise de solo 
e patrulha mecanizada para 
a construção de tanques 
de irrigação. Somente nos 
últimos dois anos, foram 
construídos 40 tanques.

Também está sendo 
dado auxílio na comercia-
lização dos produtos nas 

voura e pasto degradado da 
própria empresa, garantin-
do sua autossuficiência.

Diferente de outros 
grupos econômicos que 
produzem etanol de milho 
no estado, a indústria é ma-
to-grossense e vai agregar 
valor à cadeia do milho. A 
construção do novo empre-
endimento vai movimentar 
a região, com a geração de 
emprego e renda e reco-
lhimento de impostos, que 
por ano deve gerar cerca de 
R$ 36 milhões somente de 
ICMS. A transformação de 
milho em etanol é um mer-
cado promissor em Mato 
Grosso, líder na produção 
do grão no país.

Na safra 2017/2018 o 

rança foram lançadas pelos 
assistidos presentes no en-
contro. 

Conforme a presiden-
te da Associação dos Ce-
gos, Keli Cristina Ramos de 
Oliveira, a inserção da ins-
tituição no Agrosolidário 
garantiu a continuidade da 
assistência para os cerca de 
500 associados que moram 
nos mais diversos municí-
pios de Mato Grosso. 

Keli, que é cega total 
dos dois olhos, assumiu 
a presidência da casa de 
apoio no final de 2017 e re-
cebeu a instituição com di-
versos problemas financei-
ros. Ela explica que o início 
das contribuições garantiu 
o não fechamento das por-

O superintendente 
ressalta ainda que a pro-
dutividade deve melhorar. 
“A expectativa é que sejam 
colhidos 5.228 quilos por 
hectare, mas estamos tra-
balhando com dados esta-
tísticos, uma vez que ain-
da não é possível aferir o 
desempenho do milho nas 
lavouras”. O estuda aponta 
que o algodão também teve 
destaque positivo, chegan-
do a uma produção de até 
2,6 milhões de toneladas da 
pluma, um incremento que 
chega a 28,4%. Com um ce-

feiras municipais, compra 
direta para a merenda es-
colar e na incubadora de 
alimentos, instalada no 
Setor Industrial. “Está em 
processo de instalação uma 
despolpadeira em que se-
rão investidos R$ 205 mil”, 
ressalta o secretário.

Outro investimento é 
diretamente em sementes: 
mais 45 mil mudas estão 
licitadas, para isso serão 
investidos R$ 320 mil até 
2020. Também estão em 
processo de aquisição tra-
tores, caminhão e imple-
mentos agrícolas.

estado produziu 26,3 mi-
lhões de toneladas de mi-
lho, conforme dados do 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuá-
ria (Imea). Além de agregar 
valor ao cereal, a usina de 
etanol de milho impulsio-
na cadeias produtivas, com 
níveis de poluição muito 
menores comparadas aos 
combustíveis fósseis.

Segundo dados da 
União Nacional do Etanol 
de Milho (Unem), até 2028, 
Mato Grosso deverá pro-
duzir 10% de todo o etanol 
brasileiro, com futuro in-
vestimento em um alco-
olduto para transportar o 
combustível até os grandes 
centros do Sudeste.

tas da Associação. 
“Somos imensamente 

gratos. A contribuição foi 
primordial, pois estávamos 
para fechar as portas da As-
sociação. Nos ajuda muito, 
não tínhamos uma renda 
fixa pra custeio e manuten-
ção e agora podemos con-
tar. Realizar e atender me-
lhor os associados. O uso é 
feito conforme as necessi-
dades, desde gasolina para 
mobilidade, manutenção e 
reforma do prédio, alimen-
to, materiais de uso diário 
e pagamento de dívidas. 
Nossas demandas não ter-
minaram e essa ajuda de 
custo encaminhada pela 
Aprosoja é bastante impor-
tante”, disse Keli.

nário de mercado favorável 
para o produto, os agricul-
tores brasileiros investiram 
em uma maior área planta-
da, que deve atingir a marca 
de 1,6 milhão de hectares.

ÁREA
A área semeada na sa-

fra 2018/2019 está estimada 
em 62,9 milhões de hecta-
res e se confirma como a 
maior já registrada no país. 
O incremento esperado é 
de 1,9% ou 1,15 milhão de 
hectares em relação à safra 
passada.

AGRONEGÓCIO 
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Veridiana Cavalheri traz mais um mega evento: uma jornada de imersão no seu sistema 

PONTO ZERO: ESTRATÉGIAS PARA DAR
NOVO RITMO E SENTIDO À SUA JORNADA
DA REPORTAGEM

redacao@diariodoestadomt.com.br

Está triste por que es-
tagnou no emprego e não 
sabe como subir? Não con-
segue focar em um relacio-
namento e isso te afeta pro-
fissionalmente? Pois saiba 
que há uma forma de você 
se destravar.

No próximo sábado 
(23), a partir das 8h, será 
realizado no Centro de 
Eventos Dante de Olivei-
ra, em Sinop, o PONTO 
ZERO, uma jornada com-
pacta e tridimensional cria-
da com explosivas e inten-
sas experiências e as mais 
importantes estratégias 
de performance, atuando 
significativamente em seu 
mindset [conjunto de ati-
tudes mentais que influen-
cia diretamente nos nossos 
comportamentos e pensa-
mentos; o modo como você 
reflete sobre as situações 
determina como você irá 
agir e seus atos desenrolam 
em consequências positi-
vas, neutras ou negativas], 
emoções e hábitos, sendo 
capaz de colocar você em 
uma nova perspectiva.

A proposta foi enca-
beçada pela business coach 
nacionalmente conheci-
da Veridiana Cavalheri. É 
ela quem vai aplicar essa 
imersão, que nasce para 
criar recursos-chaves e es-
senciais como a coragem, a 
alegria, a força, a estratégia 
e amor próprio, gerando 
uma conexão rápida com 
a construção de um futuro 
poderoso e valioso, cheio 
de energia e vitalidade. 

Atuando de forma 
rápida e objetiva, ele vai 
promover clareza sobre o 
ponto de partida e chega-
da através de uma bússola 
pessoal inspiradora e forta-
lecedora, congruente com 
seus ideais de vida.

“Nossos mecanismos 
são altamente metodológi-
cos elaborados, capazes de 
promover impacto e resul-
tados que elevam o nível de 
percepção sobre a vida e as 
oportunidades que o mun-
do oferta. Vamos utilizar os 
maiores gurus do mundo 
para sustentar o resultado 
que propomos tornando o 
Ponto Zero uma referência 
de partida para uma vida 
poderosa e abundante”.

Ao Diário do Estado 
MT, Veridiana explica que 
a jornada será desenvolvida 
em um tempo aproximado 
de 10 horas, iniciando na 
parte da manhã, tendo in-
tervalos para almoço e co-
ffee brakes, encerrando-se 
em torno das 20h.

“É uma jornada de 
conhecimento, são con-
juntos de estratégias para 
desenvolvimento de pesso-
as – carreira, vida pessoal, 
finanças, hábitos positivos, 
mudanças, direcionamen-
to. É um produto feito para 
dar uma sacudida na vida 
das pessoas”, conta Veridia-
na.

Será uma experiência 
encantadora de total fun-
cionalidade, intensidade e 

estratégia acessível a qual-
quer pessoa que esteja dis-
posta a promover uma dis-
ruptura em sua rota atual 
em alguma área especifica. 
Formatado com padrões 
nada tradicionais, apenas 
aguarde por uma experiên-
cia inovadora e inédita que 
vai acessar recursos que 
você desconhece.

Segundo ela, o pú-
blico-alvo é bastante di-
versificado, mas ela traz 
o contraponto entre uma 
jornada como esta e uma 
mera palestra motivacio-
nal. “Geralmente, as em-
presas procuravam uma 
palestra motivacional, es-
pecialmente no início do 
ano para querer engajar 
seus funcionários. Mas a 
gente sabe que isso não 
funciona, porque a palestra 
gera ideias, só que a pessoa 
não consegue implemen-
tar. Então nós desenvol-
vemos esse projeto de 10 
horas, no qual a pessoa vai 
desenvolver algumas com-
petências e conclusivamen-
te se engajar melhor na sua 
vida pessoal e profissional, 
trabalho e casa, carreira, 
negócios, relacionamento 
interpessoal, finanças. Uma 
empresa pode mandar até 
100% da equipe, porque ela 
sabe que quando nós me-
xemos no comportamento 
das pessoas, a gente investe 
no resultado”.

Um ponto de início na 
escalada do sucesso é con-
quistar mudanças significa-
tivas em nossa maneira de 
pensar mudando coman-
dos disfuncionais e des-
truidores da performance, 
dando espaço a um mind-
set vencedor!

O público universi-
tário também pode par-
ticipar. “Universitários 
também, porque 60% dos 
estudantes de ensino su-
perior que começam um 
curso param no meio do 
caminho, e falta alguma 
estratégia, alguma tomada 
de decisão, falta clareza do 
que ele quer. Aquelas pes-
soas que estão estagnadas 
no trabalho: todo mundo 
ganha aumento, reposição, 
sobe de cargo. A gente ex-
plica o que está acontecen-
do. É um destrave da pes-
soa”.

INSCRIÇÕES
As inscrições podem 

ser realizadas pelo site 
http://pontozero.me/, e já 
estão no segundo lote, por-
tanto corra antes que o pre-
ço suba. No dia do evento, o 
credenciamento será reali-
zado com documento com 
foto e e-mail de confirma-
ção da compra do convite 
impresso.

Há restrição do pro-
grama para pessoas com 
disfunções emocionais 

ENSINO SUPERIOR | Evento será realizado no próximo dia 23, e é coordenador pela coach Veridiana Cavalheri
Foto: Divulgação

VITRINE

como esquizofrenia, trans-
torno de bipolaridade, 
surtos, cardíacos, gestan-
tes ou problemas de saúde 
psicossomáticos – somen-
te poderão participar do 
PONTO ZERO mediante 
autorização médica por 
escrito. “Reafirmamos esta 
informação, pois a imersão 
possui forte impacto emo-
cional”, diz trecho do texto 
do site.

SOBRE VERIDIANA
CAVALHERI
“Quando iniciei mi-

nha carreira, percebi que 
a maioria das pessoas não 
enxergam as infinitas pos-
sibilidades que o mundo 
traz para cada uma delas, 
nem usam plenamente o 
seu potencial. Desde então, 
me dediquei a compreen-
der como funciona o min-
dset dos grandes realizado-
res e quais fatores colocam 
as pessoas em uma zona de 
realização ou em um mar 
de obstáculos”. Anos de 
estudo baseado nas mais 
renomadas universidades 
do mundo resultaram no 
PONTO ZERO. “Ao consta-
tar que mentes grandiosas 
estão cercadas de mento-
res certos, escolhi as mais 
incríveis estratégias para 
despertar em você uma 
nova pessoa: protagonista 
da própria vida e obstinada 
pela vitória”.

Veridiana dividiu os 
benefícios em três, sendo eles:
#1
Uma bussola pessoal.
Energia para entrar em ação.
Vida Extraordinária.
Liberdade financeira.
Liberdade emocional.
Crescimento na vida pessoal ou profissional.
Resgatar a autoestima.
Felicidade nas relações.
Sucesso Profissional.
Aprender a explorar seu infinito potencial.

#2
Zerar o que passou e criar o futuro a partir de agora.
Começar do absoluto “ZERO com pouco ou com ne-
nhum recurso”.
Virar o jogo e adquirir um ponto de partida.
Viver uma experiência fantástica e inexplicável.
Desenvolver-se intensamente em apenas 1 dia.
Livrar-se das desculpas e construir uma trajetória vi-
ável.
Ser especiais e reconhecidos em sua área de atuação.
Resultados fora da curva “acima da média”.
Ter acesso a estratégias para equilibrar sua vida.

#3
Trajetória admirável.
Paz de espírito.
Vida equilibrada.
Extremo senso de capacidade.
Crescimento exponencial.
Ser um grande realizador.

“Quando iniciei 
minha carreira, 

percebi que a 
maioria das 
pessoas não 

enxergam 
as infinitas 

possibilidades 
que o mundo 

traz para cada 
uma delas, nem 

usam plenamente o 
seu potencial.

“
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CHARGE DO DIA

“Vontade de chorar”, 
desabafa William Bonner 
após tragédia em Suzano

Na manhã desta última quarta-
-feira (13) uma tragédia aconteceu 
na cidade de Suzano, São Paulo. 
Um adolescente invadiu uma esco-
la e atirou contra os funcionários e 
alunos. A tragédia mobilizou todos 
os noticiários durante todo o dia. O 
âncora do Jornal Nacional, William 
Bonner, e os demais jornalistas pre-
cisaram conter a emoção na hora 
de informar os telespectadores do 
ocorrido. No entanto, mais tarde no 
Twitter, ele fez um desabafo.

“Muita vontade de chorar muito, 
muitas vezes, ao longo do dia tão 
triste. Não uso mais isso aqui. Mas, 
hoje, senti necessidade de compar-
tilhar esse peso que também os jor-
nalistas tivemos que suportar em 
nome do dever profissional. E pron-
to. Está dito”, escreveu ele.

Próxima novela das nove 
da Globo traz mensagem 
de esperança, coragem 
e superação

A equipe de ‘A Dona do Pedaço‘, 
próxima novela das nove de Walcyr 
Carrasco, com direção artística de 
Amora Mautner, começou os traba-
lhos no Rio Grande do Sul, no início 
de fevereiro, nas cidades de Jaguarão, 
Nova Esperança do Sul e São Gabriel, 
onde foram gravadas cenas do prólo-
go e primeira fase da trama. A partir 
do dia 12, as filmagens serão realiza-
das em externas no Rio de Janeiro.

‘A Dona do Pedaço’ exalta o po-
der feminino por meio da trajetória 
de Maria da Paz (Juliana Paes), uma 
jovem humilde, da cidade fictícia de 
Rio Vermelho, no Espírito Santo. Ma-
ria vem de uma família de justiceiros 
profissionais, os Ramirez, e se apai-
xona por Amadeu (Marcos Palmeira), 
advogado formado em Vitória e mem-
bro da principal família rival nos ne-
gócios, os Matheus.

A obra, dividida em um prólogo e 
duas fases, traz uma história de amor 
com elementos de um dos maiores 
clássicos da literatura mundial: Ro-
meu e Julieta, de William Shakespe-
are, sem perder de vista o humor, que 
passeia por toda a trama. “‘A Dona do 
Pedaço’ é uma novela que fala de co-
ragem e esperança. Acredito que as 
pessoas podem subir na vida utili-
zando aquilo que já sabem, um dom, 
e a vontade de lutar e trabalhar. Traz 
a certeza de que todos podem encon-
trar seu lugar no mundo”, ressalta 
Walcyr.

TV  e Entretenimento
Sandy e Junior anunciam turnê: ‘Finalmente nos sentimos prontos’
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BANCO 44

RE
ATENIENSES

OAGUAT
MAGNITUDE
ANÃLOL

UTEROOEI
EMEANDRO
ENORMEN

IMPEDANCIA
ODOZERT
RUGOPROA

GALEANONR
NNNIAMI
GODCCAO

HOMENAGENS

Políticos
(?): Sólon,
Drácon e
Clístenes

Frutas
ricas em

agro-
tóxicos

"Migalha
também
(?) pão"

(dito)

Elemento
ativo na
ferrugem
(símbolo)

"Vai (?)?", 
pergunta do

paciente
ao dentista

Intensi-
dade (de
um ter-
remoto)

(?) saber:
na seguin-
te ordem

Elba
Ramalho, 
cantora de
"Chego Já"

League of
Legends
(sigla)

Atacante
do Vasco
em 2017

(fut.)

Interjeição 
de chama-

mento

"Lar" do
embrião e

do feto
(Anat.)

Intriga;
enredo
(fig.)

Muito
grande

Responsa-
bilidade
Técnica
(abrev.)

Local do 
navio onde
se põe a
carranca

Ponto 
de saque
no tênis e
no vôlei

Eduardo (?):
escreveu
sobre o 

Maracanazo

Olegário
Mariano,

poeta 
de PE

"Consu-
midor",
em IPC
(Econ.)

Deus, em
inglês
Defe-

rências

Carga re-
sistiva em
circuitos
elétricos 

de corrente
alternada
"Rotação",

em rpm

Espaço geoeconômi-
co de 60% do Brasil
(?) McKellen, ator de
"O Código Da Vinci"

O primeiro rei 
hebreu (Bíblia)

Noz, em
inglês

Criminosos que enganam
pessoas de boa-fé

É fornecida pela 
Sabesp

Dois seres pequenos
da Mitologia nórdica

Vogal de
"clã"

Recep
Tayyip (?),
presidente

turco 
desde 
2014

Consoante que não
antecede "b" e "p"
A mais exigente

prova de triatlo (ing.)

Número de
Apóstolos
(Bíblia)

"Liquid",
em LCD

(?) Tog-
nazzi, ator

italiano

Amigo, em
francês

(?) Ham- 
burger,

cineasta

Rio aflu-
ente do
Danúbio

3/ace — ami — god — ian — inn — nut. 7/erdogan — galeano — iron man.

Está confirmado! Sandy 
e Junior, após quase 12 anos 
separados, quebraram o si-
lêncio nesta quarta-feira, du-
rante coletiva de imprensa 
em São Paulo, sobre o retor-
no da dupla aos palcos. Para 
euforia dos fãs, que sonha-
vam com esse momento, eles 
estão de volta, sim, em turnê 
comemorativa. O assunto fi-
cou na lista dos mais comen-
tados do país com a #sandye-
juniornossahistoria.

“É muito gostoso revisi-
tar nossa história, essa obra 
que construímos em dupla. 
Foram 17 anos. Na sequência, 
seguimos caminhos diferen-
tes, mas estou feliz com o 
privilégio que temos de po-
der ampliar nossa história, 
porque de lá para cá a gente 
evoluiu como artistas e pes-
soas”, declarou Junior.

“É uma experiência muito 
maluca, porque me enxergo 

uma artista diferente que já 
caminhou muito de lá para 
cá. É uma grande emoção 
reviver essa história toda. É 
como se fosse uma celebra-
ção do que construímos e 
nos transformamos em quem 
somos hoje. Foi um período 
longo e muito importante da 
nossa vida. O público está 
cheio de saudade e pedia isso 
há muito tempo. Pela primei-
ra vez, sentimos que era hora 
e estamos dando esse ‘start’”, 
emendou Sandy.

Em 2019, eles completam 
30 anos da primeira aparição 
na TV, no Som Brasil, apre-
sentado por Lima Duarte, em 
1989. Os filhos de Xororó, res-
pectivamente com 6 e 5 anos, 
acompanharam o pai no pro-
grama e cantaram o clássico 
“Maria Chiquinha”. De lá para 
cá, não pararam mais e ga-
nharam lugar cativo no cora-
ção do público.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA NORTE – MT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 254/2018- PREGÃO 
PRESENCIAL 103/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO – MT
A Comissão Permanente de licitações do Município de Ipiranga do Norte-MT 
nomeada pela portaria 001/2019, torna público que atendendo a solicitação da 
Secretaria Especial de Coordenação Geral e a competente autorização do senhor 
prefeito municipal procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços n.° 254/2018 
– Pregão Presencial 103/2018 - DETENTORA: Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT – PROMITENTE FORNECEDORA: ANALICE MARANGONI EIRELI. OBJETO: 
“Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de 
serviço de controle de pragas e roedores, limpeza e vedação de forros em prédios 
públicos do município”.

Ipiranga do Norte – MT, 14 de Março de 2019.

MARCELO JARDEL BRESOLIN Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 29/03/2019, às 08H00, para REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, 
ELETRÔNICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO 
EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO 
MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital 
encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 
12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a 
partir das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.
mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 14 de março de 2019.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora as empresas: JVA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA, nos itens 01 e 02; EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI-ME, nos itens 
03 a 07. Juina-MT, 13 de março de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019

Tipo: Menor Preço Por Lote. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, 
de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licitação no dia 
02/04/2019, às 08H00, REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE NOVO 
MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital 
encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 
12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a 
partir das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.
mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 14 de março de 2019.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público 
aos interessados que realizará licitação no dia 01/04/2019, às 08H00, para 
REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Esportivo para Atendimento 
das Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer e Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Novo Mundo MT, conforme especificações do 
Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta 
instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde 
poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 14 de março de 2019.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 008/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 033 de 15 de Janeiro de 2019, faz 
saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019, regida pela Lei 
Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, 
e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Por Item para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO E DISTRITO DE UNIÃO 
DO NORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 
13h30min (treze horas e trinta minutos), do dia 27 de Março de 2019, na sala 
de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá 
ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-
5100. Peixoto de Azevedo, 14 de Março de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº004/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vera – MT, 
nomeada pela Portaria nº 001/2019, torna público que nos precisos termos do 
art. 24 I, da Lei nº 8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal 9.412/2018 que 
realizou a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE 142,42 M² DE FORRO E 64,88 M² DE 
PAREDE EM GESSO ACARTONADO, (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL).
Vera - MT, 14 de Março de 2019.

MAURO ROMBALDI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria n° 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 004/2019

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação dos serviços especializados de  
instalação de 142,42 m² de forro e 64,88 m² de parede em gesso acartonado, (com 
fornecimento de material)

FAVORECIDO: ANDERSON BORGES AMBROSINO, inscrita no CNPJ nº 
22.346.408/0001-52, com sede na Rua Colômbia, n° 3019, sala 01, em Vera – MT.

Valor global estimado: R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais).

Período/Prazo de execução: 30 (trinta) contados da assinatura do contrato.

Prazo de vigência do Contrato: 60 (sessenta) dias contados da assinatura.

Fundamento Legal: Artigo 24 I, da Lei 8.666/93 atualizado pelo Decreto Federal 
9.412/2018.

RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores e de conformidade com o Parecer Jurídico e 
justificativa (documentos anexos ao processo).

Vera -MT, 14 de Março de 2019.

MOACIR LUIZ GIACOMELLI
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Área Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 com 2 

quartos sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem individual 
casa nova. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 3 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 401 bloco 
a 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

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

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

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

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

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

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

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

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

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de tv, 
banheiro social, espaco gourmet 
c/churrasqueira, estendal, área 
de serviço garagem para 1 carro 
coberto. fachada moderna toda 
em laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em construção. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

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

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

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

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

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

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

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

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE - 
R$115.000,00 Detalhes do imóvel 
360 m² Descrição  quadra 14 lote 05 
12 x 30 (360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 m² 
Descrição Rua Canoa Quebrada 
Quadra 26 Lote 11, com 436,82 
m² sendo 16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

TERRENO de 10x25= 250 m² centro 
do Alto da Gloria aceita proposta 
avista tem desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 3531-7222 
/ 9 9977-7222

TERRENO à venda no Aquarela 
das Artes em Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas anuais de R$ 
7.880,00 + 91 parcelas de R$ 1.207,60 
(66) 99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No 
Residencial Paris Sinop Na Quadra 
03(66) 99977-7222 | 3531-7222

Vagas de Emprego
1-Dedetizador, com CNH AB;
2-Supervisor de Restaurante, com expe-
riência em gestão na área de alimentos e 
bebidas, com CNH AB;
3-Auxiliar de produção, com experiência em 
ACM (fachada/letreiro);
4-Auxiliar de produção, com experiência em 
painel isotérmico (usado como forro);
5-Vendedor, com experiência, CNH AB;
6-Técnico em Enfermagem;
7-Aplicador/Instalador de comunicação 
visual, com CNH B;
8-Consultor de Vendas Externo, com CNH 
AB e ter veículo próprio;
9-Mecânico linha pesada (ônibus/cami-
nhão);
10-Auxiliar de Mecânico;
11-Pessoa com Deficiência;
12-Cuidadora de Idoso, com CNH e expe-
riência;
13-Auxiliar de Vendas para auto elétrica, 
com experiência;
14-Representante Comercial, com experiên-
cia em agronegócio, para região;
15-Costureira, com experiência em alta 
costura;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br
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