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O volume praticamente dobrou em relação às 4,4 milhões de toneladas 
embarcas em mesmo período há dois anos, destacam dados Secretaria de 
Comércio Exterior. A Conab fez uma análise sobre as exportações brasilei-
ras do produto e ressaltou tanto aspectos negativos, quanto positivos para o 
alto volume das vendas.                                                                             Página -8

MATOU ENGENHEIRO

FLA-FLU

Não queria pagar sua dívida

Críticas por climão

O produtor Paulo Faruk, acusado de matar o engenheiro Silas 
Palmieri, teria cometido o crime para não pagar uma dívida de cerca 
de 12 mil toneladas de grãos que tinha com a empresa para a qual 
Silas trabalhava.                   Página - 5

O Fla-Flu foi quente e tumultuado do início ao fim, com entra-
das violentas, expulsões e muita polêmica. Após a classificação para 
a final da Taça Rio, alguns jogadores do Flamengo se queixaram do 
“clima de guerra”.                                                                         Página - 6
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DOBRANDO EXPORTAÇÕES

A Secretária de Saúde recebeu nesta semana uma equipe do Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu), que reforça o estudo para implantação dos serviços em Sorriso, 
que vem sendo discutida há mais de dois anos.                                                   Página -7

PELA SAÚDE

Sorriso articula para
a implantação do SAMU

CRAS vai
passará por
reforma e
ampliação
O prefeito de Sorriso, Ari Lafin, 
assinou ordem de serviço para a 
reforma e ampliação do Centro de 
Referência de Assistência Social 
(CRAS) São José. As obras fazem 
parte das melhorias oferecidas 
pela secretaria de Assistência 
Social, que é responsável pelo fun-
cionamento destas unidades.  

          Página  -3



A vantagem de se usar o texto?
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diversos contatos, que e enviar 
mensagens de áudio é um péssimo 
negócio, mas alguns insistem. Os 
resultados acabam não sendo inte-
ressantes.

Mensagens de texto podem ser 
lidas enquanto realizo outras ativi-
dades, mesmo com outras pessoas 

por perto, enquan-
to falo ao telefone, 
usando a versão Web 
do WhatsApp, enfim, 
é muito, mas muito 
mais vantajoso.

Se o assunto pede 
comunicação por voz 
sou infinitamente a 
favor da boa e velha li-

gação. O telefone toca, você atende, 
conversa e desliga. Simples assim. 
Sem ter que esperar, sem deixar 
alguém esperando, da forma mais 
prática e tradicional possível. Bem 
melhor, não é mesmo?

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

Tenho falado, nos últimos artigos, 
sobre comunicação eletrônica e seu 
impacto na vida de pessoas que têm 
ansiedade, ou que acabam por se tor-
nar ansiosas justamente por conta da 
sensação de imediatismo nos comu-
nicadores instantâneos.

Nesse contexto, muitas pessoas 
acabam tentan-
do “acelerar” a 
comunicação 
enviando men-
sagens de áudio 
e, nessa hora, a 
situação pode 
se tornar ainda 
pior. Em incon-
táveis situações 
executar arquivos de áudio pode ser 
ainda mais difícil do que simples-
mente ler e responder mensagens de 
texto.

No meu caso, executar os arqui-
vos de áudio acaba ficando para 
“depois” e, normalmente, caindo no 
esquecimento. Uma série de novas 
conversas acabam por “empurrar” a 
conversa com o tal arquivo para fora 
da visão ao se abrir o comunicador, e 
isso, somado com a correria e a falta 
de memória causada por um aciden-
te, me faz esquecer de vez que tenho 
algo a ouvir.

Já tentei falar várias vezes, para 
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A Câmara dos Deputados deu uma fantástica 
demonstração de celeridade — e imprudência — ao 
aprovar em dois turnos, num único dia, uma proposta 
de emenda constitucional cujo efeito prático imediato 
seria engessar ainda mais a gestão do Orçamento fe-
deral. A PEC torna obrigatória a execução de despesas 
incluídas na lei orçamentária por bancadas estaduais, 
conhecidas como emendas coletivas. O texto obteve 
maiorias acachapantes de 448 e 453 votos favoráveis, 
num total de 513. Desnecessário apontar a temeridade 
de deliberar com tal ligeireza sobre um tema comple-
xo e de impacto considerável sobre as já combalidas 
finanças públicas.

O placar anômalo, ademais, não reflete um con-
senso resultante de amplo debate, mas uma mera re-
presália ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) e sua ina-
petência para a negociação política —ainda que até o 
filho do mandatário, Eduardo Bolsonaro, tenha se po-
sicionado em favor do texto, negando estar em curso 
uma derrota do governo.

Vá lá que os custos da PEC não sejam tão devas-
tadores quanto os de outras pautas-bombas com as 
quais o Congresso já ameaçou o Executivo no passado 
recente. De todo modo, trata-se de medida que não 
faz parte da agenda do Planalto e traz incertezas sobre 
o manejo dos gastos da União.

A nova regra elevará o desembolso obrigatório 
anual com emendas parlamentares de R$ 4,6 bilhões 
para R$ 8,3 bilhões, tomando como referência valores 
deste 2019. Reduz-se a já exígua margem de mano-
bra para a administração das despesas, uma vez que 
hoje o governo pode cortar ou remanejar as verbas das 
emendas coletivas.

Felizmente, o Congresso não terá como aprovei-
tar a norma para acatar demandas regionais de modo 
ilimitado, dada a vigência do teto de gastos inscrito na 
Constituição.

Em princípio, é meritória a ideia de um Orça-
mento integralmente impositivo —no modelo bra-
sileiro atual, parte da peça tem caráter apenas auto-
rizativo, o que reduz seu valor como mecanismo de 
planejamento e prestação de contas. Além disso, a li-
beração de dinheiro para emendas é objeto frequente 
de barganhas entre o Planalto e os partidos que avil-
tam o processo de alocação de recursos.

Entretanto uma transformação dessa ordem pre-
cisa se fazer acompanhar de normas e condutas capa-
zes de tornar o Congresso corresponsável, e não so-
mente no papel, pelo equilíbrio e pela qualidade das 
finanças públicas. Tal cenário ainda parece por demais 
abstrato na conjuntura de hoje. Se o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM), tem razão em cobrar que 
Bolsonaro assuma as tarefas de presidente, também o 
deputado e condutor da pauta legislativa tem respon-
sabilidades a assumir como chefe de Poder.

Editorial

Represália perigosa
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vará para colocar o carro fiscal do estado 
nos trilhos outra vez. Ou seja, menos de 
20 anos depois daquela crise, novo ajuste 
fiscal.

Não é possível continuar assim. Tem que 
haver controle maior das finanças públicas. 
Não pode continuar essa gangorra, nesse 
eterno voo de galinha. Crescimento econô-
mico seguido de tombo logo ali na dobra da 
esquina.

A Assembleia Legislativa, por causa dos 
acordos políticos, bancadas e emendas, não 
toma conta disso. O TCE, com nomeações po-
líticas e sem autoridade para dizer não, fica 
manietado.

Recentes conselheiros do TCE estiveram 
na linha de frente daquela batalha enfrentada 
no governo Dante. Assumem vagas ali e, pelo 
que se viu, não fizeram nada para que não 
ocorresse outra crise fiscal.

Quem tem que falar pela sociedade são os 
órgãos de controles externo e interno. Como 
é que se pode deixar chegar aonde chegou, 
antes e agora, e não se viu uma manifestação 
maior e contundente desses órgãos?

Pelo menos alertar a população ou o Mi-
nistério Público se o dirigente de plantão não 
quiser ouvir. Calam-se e se melindram quan-
do se fala nisso.

Será que não daria para o Departamento 
de Economia da UFMT, em sua pós-gradua-
ção, criar um Núcleo de Pesquisa especifico 
e permanente, com financiamento privado ou 
público, para, entra ano e sai ano, seguir em 
detalhes as contas públicas estaduais? Não 
seria outro órgão de controle, sim um olhar 
agudo de fora e que encaminhasse essas aná-
lises a quem quer que seja.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANALIS-
TA POLÍTICO

Duas crises fiscais

CONVERGÊNCIA DE IDEIAS
O Movimento Brasil Livre nasceu 

como oposição ao PT e se fortaleceu na 
esteira do processo de impeachment da 
ex-presidente Dilmar Rousseff. MBL e o 
PT têm se colocado em polos opostos e 
retroalimentado o ambiente de polariza-
ção da política nacional. Mas nem tudo 
são divergências. O deputado estadual 
Ulysses Moraes e a deputada federal 
Rosa Neide apresentaram projetos de lei 
semelhantes, cada um na sua esfera, vi-
sando combater os alarmantes números 
de violência doméstica. Os projetos pro-
íbem que condenados pela Lei Maria da 
Penha assumam cargos públicos.

COMBATE AO CRIME
A senadora Selma Arruda disse que 

é a favor do pacote anticrime e anticor-
rupção, mas defende que ele deve ser dis-
cutido junto com uma reforma ampla do 
Judiciário. “As questões não se resolvem 
apenas com edição de leis. A impunida-
de tem muito a ver com a morosidade do 
Judiciário também. Penso que uma forma 
de diminuir essa sensação de impunida-
de é fazer uma reforma muito ampla na 
forma como os processos são conduzidos, 
ou seja, diminuir o número de recursos, 
as causas de prescrição e, principalmen-
te, simplificar o andamento dos proces-
sos”, disse a senadora.

CPI MONTADA
Reunião entre os líderes partidários 

na Câmara Municipal de Cuiabá definiu 
os membros da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que irá investigar as 
finanças da Santa Casa de Misericórdia. 
A presidência ficou com o vereador To-
ninho de Souza, autor do requerimento 
que deu origem à investigação. O vere-
ador Chico 2000 ficará responsável pela 
relatoria e Justino Malheiros será mem-
bro. A oficialização da Comissão ocorreu 
nesta quinta-feira (28) com a publicação 
dos membros no Diário Oficial de Con-
tas.

Em um novo capítulo da crise política, o presidente Jair Bolso-
naro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prota-
gonizaram um novo embate público, agravando o mal-estar entre o 
Executivo e o Legislativo.

Usar mensagens de texto faz com que a comunicação 
seja mais “simples” e que aumenta de forma conside-
rável as chances de seu contato visualizar, mesmo em 
situações adversas. Sempre que precisar se comunicar, 
valorize os recursos mais “tradicionais” de cada softwa-
re, afinal foram eles que tornaram a ferramenta popular.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Divulgação

ALFREDO DA MOTA MENEZES
Como é que se pode deixar chegar 
aonde chegou, antes e agora, e não 
se viu uma manifestação maior e 
contundente desses órgãos?

No debate final sobre o orçamento para 
2019 e nas medidas mandadas à Assem-
bleia Legislativa pelo governo Mauro Men-
des se viu o tamanho da encrenca fiscal do 
estado no momento.

Tivemos, na década de 1990, outra crise 
fiscal no estado como essa. O governo Dan-
te, para sobreviver, teve que tomar medidas 
duras. Depois houve período de bonança e, 
aos poucos, criamos a crise atual. Um pou-
co de história.

Dante assume o governo em 1995. Tomou 
um ano para entender o tamanho do proble-
ma nas contas públicas. Deu um cavalo de 
pau na economia e também político ali por 
1996-97.

Na economia porque aceitou ajuda e a 
pauta liberal do governo FHC para enfren-
tar o descontrole financeiro. Governo do 
PSDB, adversário do PDT do Brizola, parti-
do do Dante. Mauro não tem esse problema 
político-partidário.

A ajuda de Brasília veio quando Dan-
te tirou da pauta estadual o Bemat, Cemat, 
Sanemat e outros mais. Milhares perderem 
empregos. Um cara da esquerda indo pelo 
lado mais liberal. Brizola ameaçou expulsar 
o Dante, ele pulou para o PSDB. Com as me-
didas tomadas conseguiu até se reeleger.

O estado teve certa harmonia fiscal por 
uns 10 anos. Ali por 2008, no segundo man-
dato do Blairo, começa outra vez o caminho 
do desiquilíbrio fiscal. A coisa acelerou no 
governo Silval. Pedro Taques tinha que dá 
um cavalo de pau, não deu e deu no que deu.

Vem o Mauro e faz, no início do governo, 
o que o Dante levou um ano para fazer. Não 
se sabe se vai dar certo ou quanto tempo le-
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CAUTELA
O pedido de empréstimo do governo estadual de 

U$ 332 milhões junto ao Banco Mundial vem causando 
um forte embate entre a classe política mato-grossense, 
principalmente entre os parlamentares. Esta semana 
em plenário da Assembleia Legislativa, o tema foi tra-
tado com humor pelo deputado petista Valdir Barranco.

CAUTELA 2
O petista pediu cautela aos colgas deputados na 

hora de discutir a aprovação do pedido de empréstimo. 
Pois a quantia é muito grande e a dívida ficará na conta 
das próximas gerações. A previsão é que a pagamento 
só termine em duas décadas.

ESTAMOS DE OLHO
Com o objetivo de evitar fraudes que levam à 

corrupção, a ALMT aprovou essa semana uma lei que 
obrigada a filmagem e transmissão ao vivo de todos os 
processos licitatórios envolvendo órgãos públicos em 
Mato Grosso. Com isso, toda a população poderá ficar 
de olhos bem abertos e denunciar quaisquer irregula-
ridades.

SOB SUSPEITA
Também essa semana, em entrevista ao Bom Dia 

Mato Grosso da TVCA, o conselheiro Luiz Henrique 
Lima do TCE-MT admitiu que o Tribunal errou em análi-
ses e julgamentos de contas públicas num passado bem 
recente. A declaração só deu mais margem ainda para 
os deputados havidos pela CPI da Sonegação Fiscal, in-
vestigar a fundo até mesmo o TCE, que em tese existe 
para evitar tais problemas, mas pelo visto não era bem 
assim que acontecia. As declarações do conselheiro 
precisam ser apuradas, urgente.

DESISTIU
Depois de acumular derrotas seguidas nos pleitos 

eleitorais, o Procurador Mauro (Psol), candidato ao Se-
nado nas eleições de 2018, anunciou em entrevista ao 
MídiaNews que não disputará nenhum cargo eletivo 
nas eleições de 2020. Na entrevista ele deixou claro que 
enquanto estiver em um partido sem força, não obterá 
sucesso.

ROTA DE COLISÃO
Esta semana o clima esquentou entre o presiden-

te da Câmara, o deputado democrata Rodrigo Maia e o 
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. 
Tudo isso porque Maia ficou irritado com uma ligação 
de Moro pedindo que o deputado acelerasse a discussão 
na Casa sobre o pacote anticrime apresentado.

EQUIVOCADO
Pelas redes sociais, Maia disse que Moro está con-

fundindo as estações, pois nas palavras de Maia, Moro 
é funcionário de Bolsonaro, trabalha para o presidente, 
e neste caso, o ministro não tem poder nenhum mandar 
na pauta do dia da Câmara dos Deputados.

SAIU EM DEFESA
A senadora Selma Arruda (PSL-MT), saiu em defe-

sa o ministro Sério Moro, pois em Brasília circulou uma 
conversa de que Moro estaria por trás da prisão de Mo-
reira Franco, ex-ministro de Temer e sogro de Rodrigo 
Maia. “O ministro Sérgio Moro é uma pessoa muito téc-
nica, muito reta. Ele não tem essa intenção de atacar o 
Rodrigo Maia”, disse a senadora.

DE OLHO NO PODER
Por Clemerson Mendes | clemersonsm@msn.com

CRAS São José abrange 21 bairros, com 200 pessoas atendidas diretamente 

Senadora Selma Arruda pode iniciar a semana cassada

Projeto do deputado Valmir Moretto foi sancionado pelo 
governo e publicado no Diário Oficial 

Prefeito assina ordem de serviço
para reforma e ampliação de CRAS
DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, assinou nesta se-
mana, a ordem de serviço 
para a reforma e ampliação 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
São José. As obras fazem 
parte das melhorias ofereci-
das pela secretaria de Assis-
tência Social, que é respon-
sável pelo funcionamento 
destas unidades.

A primeira-dama lem-
brou que a unidade do 
CRAS São José, foi a primei-
ra construída na cidade e 
que esta, será a primeira re-
forma e ampliação feita no 
local. “Serão feitas novas sa-
las, será colocado piso novo, 
pintura nova, entre outras 
melhorias. A nossa preo-
cupação maior neste mo-
mento, com o início desta 
reforma e ampliação, é não 
deixar de atender ninguém 
que participa das atividades. 
Conversamos com a cons-
trutora para que faça tudo 
sem comprometer o atendi-
mento”, explicou Jucélia.

O prefeito Ari Lafin 
adiantou que a missão do 
Poder Executivo é levar qua-
lidade de vida a todos os 
bairros da cidade. Por isso, 
além da reforma e amplia-
ção, existe ainda, a parceria 
com a secretaria de Esportes 
e Lazer para a reforma da 

quadra de esportes que fica 
anexo à unidade do CRAS 
São José. “Será estendida 
uma parceria entre as secre-
tarias de Assistência Social e 
Esportes, para fazer uma re-
forma na quadra, que além 
de atender o projeto, tam-
bém atende a comunida-
de. Um avanço significativo 
que trará mais qualidade de 
vida para o Bairro São José 
e toda esta região”, declarou 
o prefeito Ari. Atualmente, 
o CRAS São José abrange 
21 bairros, com 200 pessoas 
atendidas diretamente, duas 
vezes na semana, em ativi-
dades de serviço de convi-
vência, entre elas, idosos, 
jovens e crianças. Além, das 
pessoas que são atendidas 
através de cursos e atendi-
mentos especializados.

REFORMA E
AMPLIAÇÃO
A reforma e amplia-

ção da unidade está sob a 
responsabilidade da em-
presa Um Construtora e 
Incorporadora LTDA-ME, 
vencedora da licitação, con-
siderando a tomada de pre-
ços nº 006/2019. O valor 
contratado da obra é de R$ 
409.747,03, com prazo para 
a execução e entrega de 180 
dias. Será feita a ampliação 
em uma área de 145 m² e a 
reforma em um total de 363 
m².

SORRISO | Serão feitas novas salas, será colocado piso novo, pintura nova, entre outras melhorias
Foto: Divulgação
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DEFINIÇÃO

TRE decide na terça futuro 
da senadora Selma Arruda

REDUÇÃO DE CUSTOS

Lei aprovada na AL é capaz de baratear 
as obras de infraestrutura em até 70%

DA REDAÇÃO

O futuro da senadora 
Selma Arruda (PSL), será de-
cidido na próxima terça-fei-
ra (2). O Pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso, se reúne para julgar 
o caso da ex-juíza, acusada 
de cometer crime eleitoral 
e caixa 2 e abuso de poder 
econômico. Se o Pleno do 
TRE decidir pela cassação 
do mandato, Selma poderá 
recorrer. No entanto, uma 
eleição suplementar deverá 
ser realizada em Mato Gros-
so depois que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) au-
torizar para escolha de um 
novo senador e seus respec-
tivos suplentes.  “O Ministé-
rio Público Eleitoral requer 
que seja reconhecida a arre-
cadação e gastos ilícitos de 
recursos, combinados com 
prática de abuso de poder 
econômico, e, consequente-
mente, a cassação dos diplo-
mas outorgados (chapa una e 
indivisível), a perda do man-

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

O governo do estado 
sancionou e já foi publica-
do no Diário Oficial a Lei 
10.861/2019, chamada de 
PPP Social, que prevê o for-
talecimento das parcerias 
público-privadas na área de 
infraestrutura, celebradas 
entre o Estado e as asso-
ciações sem fins lucrativos, 
consórcios intermunicipais e 
prefeituras. De modo geral, 
a nova legislação visa a exe-
cução de obras de rodovias 
e pontes. O modelo de PPP, 
que começou no governo de 
Blairo Maggi (PP), por volta 
de 2003, é capaz de barate-
ar as obras de infraestrutura 
em até 70%.

Na prática, essa parce-
ria já existe, porém com al-
gumas deficiências. Agora, 
com a sanção da nova lei, a 
parceira começa a ser regu-
lamentada, fazendo com que 
estado e consórcios estejam 

dato, e a aplicação de sanção 
de inelegibilidade em face 
dos requeridos”, diz trecho 
do documento assinado pelo 
procurador regional eleito-
ral, Raul Batista Leite. Caso 
a cassação seja aceita pelo 
TRE-MT, uma nova eleição 
será marcada em Mato Gros-
so, para que a vaga da sena-
dora seja preenchida. Tudo 
isso porque o pedido de cas-
sação não é em nome apenas 
de Selma Arruda, mas sim da 
chapa toda, o que inclui seus 
suplentes. No processo elei-
toral movido pelo candidato 
derrotado ao Senado, Sebas-
tião Carlos Gomes Carvalho 
(Rede), também são réus os 
suplentes da senadora, Gil-
berto Possami, que é em-
presário do agronegócio e 
Clérie Fabiana Mendes, que 
é amiga de Selma, ex-colega 
de trabalho na magistratura 
mato-grossense e atualmen-
te servidora no gabinete da 
senadora em Brasília. O rela-
tor é o desembargador Pedro 
Sakamoto.

juntos nas elaborações de 
projetos, manutenção de es-
tradas e realização de obras 
em todas as rodovias de 
Mato Grosso.

Convidado para dar 
explicações sobre a situação 
atual da Secretaria de Infra-
estrutura e Logística, o exe-
cutor da pasta, Marcelo Oli-
veira e Silva, detalhou como 
serão os próximos passos.

“Nós vamos fazer o 
chamamento de todas as 
associações e consórcios 
que queiram participar dos 
programas de parceria. Isso 
pode ser uma grande revolu-
ção na área de infraestrutura 
do estado. É uma obra que 
terá a associação como exe-
cutora sem fins lucrativos. O 
final dessa parceria é serviço 
de qualidade, pois a própria 
associação fará a fiscalização 
e a manutenção do trecho 
pavimentado. É uma forma 
de trabalho que vai repre-
sentar uma revolução na in-
fraestrutura de grande parte 

das regiões produtoras”, ex-
plica o secretário.

O deputado estadual 
Valmir Moretto (PRB) defi-
ne as parcerias como uma 
“saída viável” para resolver 
os problemas que se arras-
tam há anos em todo estado. 
“É o grande desentrave. É a 
grande saída viável de Mato 
Grosso.  Essa parceria vai dar 
aos produtores a oportuni-
dade que eles nunca tiveram. 

Antigamente, os produtores 
só eram chamados para pa-
gar a conta. Agora, além de 
pagar, eles poderão gastar o 
dinheiro, fazer a gestão fi-
nanceira e executiva dessas 
obras. Já pelo lado do gover-
no, a parceria é barata. Pois 
os produtores vão trabalhar 
sem fins lucrativos, sem co-
brar do governo e fiscali-
zando pelo governo”, disse o 
parlamentar.
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As regras do cheque especial mudaram no ano passado

Sobem juros do cheque especial e
do cartão de crédito em fevereiro
DA REPORTAGEM

Os clientes de institui-
ções financeiras que caíram 
no rotativo do cartão de cré-
dito ou usaram cheque espe-
cial pagaram juros mais ca-
ros em fevereiro, de acordo 
com dados do Banco Central 
(BC), divulgados nesta sema-
na. A taxa de juros do cheque 
especial subiu 2,3 pontos 
percentuais, em relação a 
janeiro, ao chegar em 317,9% 
ao ano no mês passado.

As regras do cheque es-
pecial mudaram no ano pas-
sado. Os clientes que usam 
mais de 15% do limite do 
cheque durante 30 dias con-
secutivos passaram a receber 
a oferta de um parcelamen-
to, com taxa de juros meno-
res que a do cheque especial 
definida pela instituição fi-
nanceira.

A taxa média do rotati-
vo do cartão de crédito subiu 
8,6 pontos percentuais em 
relação a janeiro, chegando a 
295,5% ao ano em fevereiro. 
A taxa média é formada com 
base nos dados de consumi-
dores adimplentes e inadim-
plentes. No caso do consu-
midor adimplente, que paga 
pelo menos o valor mínimo 
da fatura do cartão em dia, a 
taxa chegou a 274,8% ao ano, 
com aumento de 11,7 pontos 
percentuais.

A taxa cobrada dos con-
sumidores que não pagaram 

ou atrasaram o pagamento 
mínimo da fatura (rotativo 
não regular) subiu 8 pontos 
percentuais para 310,9% ao 
ano. O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. O crédito rotativo 
dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financeiras 
parcelam a dívida.

Em abril de 2018, o 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN) definiu que 
clientes inadimplentes no 
rotativo do cartão de crédi-
to passem a pagar a mesma 
taxa de juros dos consumi-
dores regulares. Essa regra 
entrou em vigor em junho 
deste ano. Mesmo assim, a 
taxa final cobrada de adim-
plentes e inadimplentes não 
será igual porque os bancos 
acrescentam à cobrança os 
juros pelo atraso e multa.

MODALIDADES
CARAS
As taxas do cheque es-

pecial e do rotativo do car-
tão são as mais caras entre 
as modalidades oferecidas 
pelos bancos. A do crédito 
pessoal, por exemplo, ficou 
em 122,5% ao ano em feve-
reiro, mas subiu 6,2 pontos 
percentuais em relação a ja-
neiro. A taxa do crédito con-
signado (com desconto em 
folha de pagamento) perma-
neceu em 24,2% ao ano.

Segundo o chefe do De-
partamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha, al-
guns bancos estão elevando 
as taxas do cheque especial 
e do rotativo do cartão. Já a 
alta do crédito pessoal é ex-
plicada por maior liberação 
de crédito por bancos que 
cobram taxas mais altas do 
que por aqueles com juros 
menores. “As concessões que 
foram realizadas por insti-
tuições que têm taxas mais 
baixas foram menores. E aí 
preponderam as instituições 
com taxas maiores”, disse.

Rocha acrescentou que 
o saldo do crédito rotativo, 
tanto do cartão como o che-
que especial, não tem cresci-
do. “É um crédito que a gen-
te não deseja ver crescer. É 
um crédito que deve ser evi-
tado [devido aos juros altos]”, 
ressaltou.

A taxa média de juros 
para as famílias subiu 1,9 
ponto percentual para 52,2% 
ao ano. A taxa média das em-
presas caiu 0,7 ponto percen-
tual, atingindo 19,7% ao ano.

A inadimplência do 
crédito, considerados atra-
sos acima de 90 dias, caiu 0,1 
ponto percentual tanto para 
empresas quanto para pes-
soas físicas e ficou, respecti-
vamente, em 2,8% e 4,7%. Os 
dados são do crédito livre 
em que os bancos têm auto-
nomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado.

CUIDADO COM O BOLSO | A taxa de juros do cheque especial subiu 2,3 pontos percentuais
Foto: Divulgação
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APÓS LEILÃO

Empresas terão de aumentar
embarque no aeroporto em 65%

IMPOSTO DE RENDA

Enviou a declaração com erro? Pode
corrigir quantas vezes precisar

EM ABRIL

CDL Sinop lança 
campanha de 
combate à pirataria

Marechal Rondon deverá aumentar quantidade de embarques 

Campanha “Despiratize” começa a valer dia 1º de abril

Declaração retificadora substitui a anterior 

DA REPORTAGEM

O Consórcio Aeroeste 
tem 180 dias após a assinatu-
ra do contrato para realizar 
investimentos e melhorias 
imediatas, e deve aumentar 
em 65% o número de em-
barques de voos domésticos 
e 95% de voos internacionais 
no Aeroporto Internacional 
Marechal Rondon. As em-
presas ficam responsáveis 
pelos aeroportos do Bloco 
Centro-Oeste, que compre-
endeu somente aeroportos 
mato-grossenses de Alta Flo-
resta, Cuiabá, Rondonópolis 
e Sinop.

De acordo com a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), nos 180 dias iniciais 
de contrato, o concessionário 
deverá fazer investimentos e 
melhorias imediatas, como 
revisão de sistemas de cli-
matização, escadas e esteiras 
rolantes, elevadores, dispo-
nibilização de internet wi-fi 
gratuita em todo o Terminal 
de Passageiros, adequação de 
banheiros e fraldários, revi-
talização e atualização das 
sinalizações.

Para o Aeroporto Inter-
nacional Marechal Rondon, 
em até três anos, durante a 
Fase 1B, deve ser aumentada 
a capacidade de processa-
mento de passageiros, aten-
dendo os parâmetros nas re-
comendações da Associação 
Internacional de Transportes 
Aéreos (IATA). Em até cinco 
anos deverão ser feitas ade-
quações na segurança ope-

DA REPORTAGEM

Preencher a declara-
ção do Imposto de Renda 
exige atenção redobrada. O 
preenchimento incorreto 
ou equivocado pode levar o 
contribuinte à malha fina da 
Receita Federal. 

Porém, dentro do prazo 
para envio, que se encerra no 
dia 30 de abril, o contribuin-
te pode corrigir a declaração 
enviada quantas vezes julgar 
necessário sem ter de pagar 
multa.

Nesta edição, a Receita 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de Sinop 
aproveita o mês de abril, que 
começa com o dia da menti-
ra, para lançar uma campa-
nha pelos produtos originais 
e pela legalidade. Trata-se 
da campanha “Despiratize”, 
uma ação de conscientização 
e reflexão para população 
que consume produtos pira-
tas e aos comerciantes que 
vendem esses produtos.

A ideia veio da preocu-
pação com a compra e venda 
de produtos falsificados, que 
são prejudiciais a quem com-
pra, porque além de serem 
produtos sem procedência, 
em alguns casos oferecem 
riscos reais a quem utiliza os 
produtos, prejudicam os po-
deres constituídos que não 
arrecadam e não podem in-
crementar a economia local 
e prejudica o comércio que 

racional do sistema de pista 
e pátio para operar nas Re-
gras de Voo por Instrumento 
(IFR), sem restrição noturna 
e diurna, de aeronaves códi-
go “4C”.

Ainda para o aeroporto 
da capital, a empresa gesto-
ra tem até três anos para au-
mentar o percentual de pro-

Federal permite ao contri-
buinte saber, no dia seguin-
te ao envio da declaração, se 
caiu na malha fina. Assim, ele 
pode retificar os dados infor-
mados a tempo, sem precisar 
se apresentar pessoalmente 
ao fisco.

Mas a retificação pode 
ser feita mesmo sem exigên-
cia do Leão. Por exemplo: 
após enviar a declaração, o 
contribuinte se lembra que 
não informou uma despesa 
médica, que tem dedução 
integral. Ele pode fazer a 
declaração retificadora e, as-

cessamentos em pontes de 
embarque em 65% o núme-
ro de voos domésticos e 95% 
para voos internacionais.

O Consórcio Aeroeste 
deve fazer adequações de se-
gurança operacional de pis-
ta e pátio nos aeroportos de 
Sinop, Rondonópolis e Alta 
Floresta para garantir a ope-

ração de aeronaves de códi-
go “3C”. 

Segundo a ANAC, a em-
presa ainda deve prover um 
sistema visual de aproxima-
ção nas cabeceiras de pis-
tas de pousos e decolagens 
a jato, além de garantir um 
atendimento nos parâmetros 
da IATA.

tem que enfrentar uma con-
corrência desleal. A “Despi-
ratize” é uma ação de cons-
cientização e reflexão para 
população que consume pro-
dutos piratas e para o lojista 
que vende esses produtos.  
Ela faz um alerta geral e nos 
próximos meses poderá ser 
vista em televisões, informa-
tivos, panfletos, mídias so-
ciais, sites, outdoors e demais 
canais de comunicação da 
CDL. “A CDL sempre apoia 
empreendedores que criam 
riqueza e oportunidade para 
todos e sempre está em de-
fesa do empresário que paga 
altas taxas e impostos para 
conseguir sobreviver dentro 
da lei. Enquanto tiver quem 
compre produtos irregula-
res, terá quem comerciali-
za. É um círculo vicioso que 
precisamos quebrar e por 
isso estamos realizando essa 
campanha”, afirmou o presi-
dente da CDL Sinop, Marcos 
Antônio Alves.

sim, ter reduzido o valor do 
imposto a pagar ou aumen-
tar a restituição a receber.

“Enquanto estiver den-
tro do prazo, o contribuinte 
pode fazer quantas retifica-
ções ele julgar conveniente. 
A Receita vai validar a última 
declaração enviada”, afirmou 
Gilberto Braga, que é profes-
sor de finanças do IBMEC e 
da Fundação Dom Cabral.

O contador especia-
lista em direito tributário, 
Antônio de Lima Pimentel, 
enfatizou que o prazo para 
se retificar uma declaração 

é de cinco anos. “A Receita 
Federal tem 5 anos para re-
ver a declaração do contri-
buinte. O próprio programa 
informa que o fato de ter 
processada a declaração não 
deixa a pessoa isenta de ter a 
situação revista”, disse.

Pimentel explicou que, 
para retificar a declaração, 
basta abrir, no programa ge-
rador da declaração, a decla-
ração já enviada e que pre-
cisa de correção. Caso não 
consiga abrir, será preciso 
preencher novamente toda a 
declaração.
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Silas Henrique Palmieri Maia foi assassinado em Porto dos Gaúchos 

Produtor que matou engenheiro
não queria pagar sua dívida
AGÊNCIA SENADO

De acordo com o re-
latório enviado à Justiça e 
proferido na sessão da 1ª Câ-
mara Criminal do Tribunal 
de Justiça (TJMT), na última 
terça-feira (26), em Cuiabá, 
o produtor rural Paulo Faruk 
de Moraes, principal acusa-
do de assassinar o engenhei-
ro Silas Henrique Palmieri 
Maia, em um distrito do mu-
nicípio de Porto dos Gaú-
chos, teria cometido o crime 
simplesmente para não pa-
gar uma dívida de cerca de 12 
mil toneladas de grãos que 
tinha com a empresa para a 
qual Silas trabalhava.

Em resumo, o enge-
nheiro, que só fez seu tra-
balho ao ir cobrar a dívida 
que o produtor tinha com a 
empresa, acabou ‘pagando o 
pato’ com a própria vida por 
conta da ignorância de Paulo 
Faruk. Na mesma sessão, os 
desembargadores votaram 
contra o pedido de habeas 
corpus impetrado pela defe-
sa. De acordo com os votos, 
a gravidade da ação come-
tida pelo suspeito justifica a 
manutenção da prisão pre-

ventiva, com garantia da or-
dem pública. Ainda segundo 
o relatório, o produtor teria 
dito que estava passando 
pelo local do crime quando 
avistou o engenheiro. Como 
ele andava com a pistola no 
carro, cometeu o homicídio. 
“Cego de raiva e ódio, desceu 
do veículo, tocou o ombro da 
vítima e fez vários disparos. 
A impressão que se tem é de 
que ele quis mostrar para a 
vítima quem a estava matan-
do, então, a situação demons-
tra uma gravidade concreta, 
que denota a periculosidade 
do agente”, comentou o de-
sembargador Orlando Perri. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, o produtor teria dito em 
depoimento que se sentiu 
incomodado com a presen-
ça do engenheiro na região, 
mas que não queria matá-lo. 
Silas era representante de 
uma empresa que financiou 
o custeio da lavoura e estava 
no município para acom-
panhar a colheita e cobrar a 
parte do financiador. Paulo 
Faruk procurou a polícia e se 
entregou três dias após o as-
sassinato. Ele se apresentou 
na delegacia de Juara.

NORTÃO | Faruk teria dito que passava pelo local do crime quando avistou Silas Palmieri
Foto: Arquivo pessoAl
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SINOP

Jovem morre após violenta colisão
frontal entre carro e caminhonete

SINOP

Transexual é esfaqueada; suspeito acabou preso

GUARANTÃ DO NORTE

Médico otorrino é 
contratado para 
zerar fila de espera

SORRISO

Motocicletas CG Fan e 
Honda Biz se chocam 
em cruzamento

Otorrino foi contratado para zerar fila de pacientes 
em Guarantã 

Condutor da caminhonete teve ferimentos e foi levado à unidade médica

Um dos condutores foi socorrido pelos bombeiros após sofrer 
escoriações 

DA REPORTAGEM

A colisão envolvendo 
um Fiat Strada e uma GM 
D10 (ambos brancos) ocorreu 
por volta das 22h40, na BR-
163, em Matupá. De acordo 
com informações da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o 
condutor do primeiro veícu-
lo chegou a ser socorrido e 
levado ao Hospital Regional 
de Peixoto de Azevedo, mas 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu. Ele foi identificado 
como Matheus de Souza So-
ares, 17 anos. A identidade foi 
confirmada pela Polícia Civil. 
O condutor da caminhonete 
teve ferimentos e foi levado 
à unidade médica, mas não 
corre risco de morte.

Ainda segundo a PRF, 
a colisão foi frontal entre os 

DA REPORTAGEM

A vítima, 22 anos, foi 
atingida por golpes de faca, 
na madrugada de quinta-
-feira (28), em sua residência 
no bairro Florais da Amazô-
nia, socorrida pelo Corpo de 

DA REPORTAGEM

Procurando eliminar 
a fila de espera de dezenas 
de pacientes, a Secretaria de 
Saúde de Guarantã do Norte 
contratou um médico otor-
rinolaringologista. O objeti-
vo é zerar a fila de espera dos 
pacientes que há anos aguar-
dam por um atendimento 
desse profissional pelo sis-
tema público de saúde. O 
profissional atendeu cerca 
de 90 pacientes que aguar-
davam pelo atendimento, 
vários deverão passar por 
procedimento cirúrgico que 
será realizado pelo mesmo 
profissional contratado.“Em 
nossa administração deci-

DA REPORTAGEM

Duas motocicletas, mo-
delos Honda CG Fan e Hon-
da Biz, se chocaram, na noite 
de quarta-feira, cruzamento 
das ruas Lupicínio Rodri-
gues e Bandeirantes, em 
Sorriso. O piloto da Honda 
Biz, que trafegava na Ban-
deirantes, sentido à avenida 
Tancredo Neves, disse que 
reduziu a velocidade ao pas-
sar por um quebra-mola, e 
não percebeu a aproximação 
da motocicleta da Titan.

dois veículos. Os policiais 
apontaram preliminarmen-
te que houve uma invasão 
de pista da Strada. Com isso, 
acabou batendo de frente 
com a D10. O boletim com 
todas essas informações foi 
encaminhado à Polícia Civil, 
que dará continuidade nas 

Bombeiros e encaminhada 
ao Hospital Regional. Não há 
informações do seu atual es-
tado de saúde.

Um homem, 57 anos, 
é um dos suspeitos. Ele fu-
giu do local do crime, mas 
foi pego pela Polícia Mili-

dimos priorizar a qualidade 
de vida da nossa população, 
e o serviço de saúde é funda-
mental para isso. Fizemos a 
opção de não gastar com as 
festividades de carnaval e 
investir os recursos no tra-
tamento de saúde da nos-
sa população. Ano passado 
atendemos quase duzentas 
pessoas com tratamento da 
visão incluindo cirurgias de 
catarata e pterígio”, comen-
tou o prefeito Érico Stevan 
Gonçalves. “A otorrinolarin-
gologia cuida de algumas das 
funções e sentidos do corpo 
humano mais importantes 
para uma vida saudável: o 
olfato, a fala, a respiração, a 
audição e o equilíbrio”. 

Somente aquando já 
estava no meio do cruza-
mento, o condutor da Biz 
conseguiu avistar o piloto da 
CG Fan, que segundo ele tra-
fegava em uma velocidade 
supostamente incompatível 
com a via e houve a colisão. 
O condutor da Biz foi so-
corrido pelos bombeiros e 
levado à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) médica 
com escoriações enquanto o 
piloto da CG machucou ape-
nas a mão e dispensou aten-
dimento.

investigações do acidente.
Uma equipe da Perícia 

Oficial e Identificação Téc-
nica (Politec) também esteve 
no local e analisou as cir-
cunstâncias de como pode 
ter ocorrido a colisão. Am-
bos os veículos ficam com-
pletamente danificados na 

parte da frente. Soares era fi-
lho da Secretaria de Cultura 
de Peixoto de Azevedo, Sel-
ma Ferreira. De acordo com 
um amigo da família, ele era 
acadêmico de agronomia e 
estava voltando da faculdade 
em Guarantã do Norte quan-
do ocorreu o acidente.

Foto: Assecom

PEIXOTO DE AZEVEDO

Leilão arrecada R$ 276 mil
aos cofres da Administração

Leilão foi realizado com sucesso em Peixoto de Azevedo

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Peixo-
to de Azevedo realizou nos 
últimos dias o leilão do tipo 
“Maior Lance” para aliena-
ção de bens móveis diversos. 
Foram leiloados ônibus, ca-
minhões, máquinas, veícu-
los, grupo gerador e sucatas. 
Um total de 32 lotes foram 
comercializados, e apenas 
um lote – de um veículo VW 
Parati, ano 1992 – não foi 
vendido. Foram arrecadados 
para os cofres públicos um 
total de R$ 276.050. Segun-
do o leiloeiro Kleiber Junior, 
o leilão foi um sucesso com 
participantes presenciais e 
também com lances via In-
ternet. O objetivo da Admi-
nistração foi angariar fundos 
com esses bens que já não 
tinham mais utilidade pois 
estavam deteriorados com o 
tempo de abandono. O pre-
feito Maurício Ferreira afir-
mou que este recurso será 
investido em infraestrutura.

tar, às margens da BR-163 e 
está sendo investigado. Aos 
policiais disse que foi agre-
dido pela transexual e a es-
faqueou.

Os militares foram até 
o hospital, conversaram com 
a vítima que relatou uma 

discussão por causa de uma 
vasilha de feijão, que esta-
va fora da geladeira. Porém, 
não constam mais detalhes 
no boletim de ocorrência. O 
documento policial foi regis-
trado como homicídio dolo-
so tentado.



Sinop perdeu do Luverdense e está fora do Estadual
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Sinop FC cai no Estadual nas
quartas e sem vencer em casa
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC foi elimi-
nado do Campeonato Mato-
-grossense 2019 após ser der-
rotado pelo Luverdense por 
1 a 0, no Estádio Passo das 
Emas, na última quarta-feira 
(27). O resultado fez a equipe 
parar ainda nas quartas de 
final, enquanto o maior rival 
avança à semifinais para en-
carar o Cuiabá.

Pior do que a elimina-
ção, são os números da equi-
pe, especialmente jogando 
em casa. Se antes o Gigante 
do Norte era uma espécie 
de trunfo, alçapão, temi-
do pelos adversários, hoje 
se tornou mais um campo 
comum, diante da ineficaz 
capacidade de superar seus 
adversários em seu próprio 
domínio.

Na primeira rodada do 
Estadual, o Galo do Norte até 
somou 3 pontos, mas dian-
te de uma situação de WO, 
afinal, à época, o Juara não 
havia inscrito a tempo seus 
jogadores no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF e 
não pode entrar em campo. 
Sem precisar suar a camisa, o 
Sinop venceu por 3 a 0.

O empate com o Cuia-
bá foi bastante lamentado, 
principalmente pelas cir-
cunstâncias da partida. A 
equipe fez uma boa partida e 
segurou o 1 a 0 até os acrés-
cimos, quando a arbitragem 

marcou um pênalti bastante 
contestado para o Dourado, 
que empatou o jogo.

Nas demais partidas 
em casa, resultados bastante 
aquém daquilo que o torce-
dor se acostumou. Uma der-
rota para o União Rondonó-
polis por 1 a 0 e um empate 
em 2 a 2 contra o fraco Dom 
Bosco desmotivaram o tor-
cedor, que antes se fazia em 
alto número nas arquibanca-
das do Gigantão – nos últi-
mos três anos, o Sinop teve 
sempre a melhor média de 
público, com os maiores pú-
blicos do campeonato.

Na fase quartas de final, 
um empate sem gols contra 
o Luverdense foi, até de cer-
ta forma, lamentado, diante 
do cenário de chances cria-
das. Porém, a derrota fora 
de casa culminou em uma 
melancólica eliminação da 
equipe, ainda de forma pre-
matura, numa competição a 
qual vinha de três vices con-
secutivos e sonhava com o 
tetracampeonato.

No total, o Sinop somou 
três vitórias, cinco empates e 
três derrotas. Foram apenas 
sete gols marcados (em cam-
po, descontados o placar so-
bre o Juara) e nove sofridos. 
O artilheiro da equipe foi 
Deivisson Pikachu, com três 
gols. Léo Colman, Natan, Ri-
quelme e Vandeilson “Pog-
ba” fizeram os demais tentos 
da fraca campanha da equipe 
do técnico Gianni Freitas.

MUITO AQUÉM | Únicos três pontos que somou no Gigante do Norte em cinco jogos foram por um WO
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FLA-FLU

Rodrigo Caio critica Flu por clima

ESTADUAL

Operário: vaga nas semifinais
e na Série D do ano que vem

PAULISTÃO

Palmeiras tenta 
história diferente 
com Felipão

Jogadores do Flamengo comemoram vaga na decisão da Taça Rio 

Felipão ainda busca primeiro título paulista CEOV goleou Mixto por 4 a 0 e vai às semifinais 

DA REPORTAGEM

O Fla-Flu da noite de 
quarta-feira no Maracanã 
foi quente e tumultuado do 
início ao fim, com entradas 
violentas, duas expulsões e 
muita polêmica. Após a vi-
tória do Flamengo por 2 a 1 
e a classificação para a final 
da Taça Rio, alguns jogado-
res rubro-negros na saída 
do estádio se queixaram 
do “clima de guerra” que 
tomou conta do clássico e 
criticaram o Fluminense.

Como por exemplo 
Rodrigo Caio: “Cara, é 
complicado. Tem jogado-
res que passam do ponto 
em muitos momentos. A 
gente entra para jogar fute-
bol, e tem gente que entra 
em campo para lutar. Eu 
vejo dessa forma”.

Autor do primeiro gol 
do jogo, Renê fez coro com 
o zagueiro ao ser questio-
nado se percebe algum res-
sentimento do adversário 
para fazer frente ao investi-

DA REPORTAGEM

O Clube Esportivo 
Operário Várzea-granden-
se mostrou na noite de 
quarta-feira (27) que é um 
dos candidatos ao título do 
Campeonato Mato-gros-
sense 2019. Depois do em-
pate em 0 a 0 no primeiro 
jogo, o Chicote da Frontei-
ra golou o rival Mixto por 4 
a 0 pelo segundo jogo das 
quartas de final.

O atacante Felype He-
bert abriu o placar no pri-
meiro tempo, e o meia-ata-
cante Abner, improvisado 
de ala-esquerda, ampliou. 
Na segunda etapa, o CEOV 
fez o terceiro, novamen-
te com Felype e fechou o 
placar com o zagueiro Alef. 
Além de eliminar o rival, 
o CEOV se classificou para 
a semifinal e garantiu vaga 
para a Série D do Campeo-
nato Brasileiro 2020.

DA REPORTAGEM

O Palmeiras repetiu 
o roteiro das duas edições 
passadas do Campeonato 
Paulista e voltou a eliminar 
o Novorizontino nas quartas 
de final com goleada. Agora, 
a missão da equipe é tentar 
justamente um desfecho di-
ferente daqueles que ocorre-
ram nas duas últimas tempo-
radas.

Em 2017, depois de 
passar pela equipe de Novo 
Horizonte, o Palmeiras, en-
tão treinado por Eduardo 
Baptista, caiu em casa para a 
Ponte Preta na semifinal. Em 
2018, com Roger Machado 
no comando, chegou a eli-
minar o Santos na semifinal, 
mas perdeu a decisão – tam-
bém jogando em sua arena – 
para o Corinthians. Em 2019, 
o Verdão enfrenta o São Pau-
lo nas semifinais.

“Quem sabe, possa mu-
dar o final depois também? 
Nos últimos anos, a gente 
pegou o Novorizontino e 
não conseguiu ser campeão. 
Tomara que seja diferente”, 
chegou a dizer o zagueiro 
Edu Dracena, assim que ter-
minou a primeira fase.

É exatamente esse o 

mento feito pelo Flamengo. 
O lateral-esquerdo usou da 
ironia para dizer que gosta-
ria de escutar a preleção do 
rival. “Para falar a verdade, 
sou até curioso para ouvir, 
não sei se o treinador pede. 
Não é possível, um minuto 
de jogo e eles já estão arru-
mando confusão”.

Também questiona-
do sobre a animosidade do 
clássico, Éverton Ribeiro, 
por sua vez, contemporizou 
e disse que Fla-Flu sempre 
vai ser pegado. Mas admitiu 
que às vezes os jogadores 
“passam do ponto”. “O espí-
rito aflora, fica mais pega-
do, a violência nunca é boa. 

A gente sabe que tem que 
dar o exemplo ali dentro, 
mas às vezes acaba passan-
do do ponto. Acho que todo 
mundo quer ganhar, jogar 
100%, independentemente 
se vale uma vaga ou é um 
jogo normal do campeona-
to. Vai ser sempre pegado o 
Fla-Flu”.

pensamento no clube, que, 
apesar do rompimento com 
a Federação Paulista de Fu-
tebol desde o ano passado e 
das recorrentes referências 
a “Paulistinha” por parte 
da diretoria, não conquista 
a competição desde 2008, 
quando o time era dirigido 
por Vanderlei Luxemburgo.

Para Luiz Felipe Sco-
lari, que iniciou sua tercei-
ra passagem pelo Palmeiras 
com o título brasileiro de 
2018, o campeonato estadual 
é o primeiro grande objetivo 
da temporada. Até porque 
o treinador jamais foi cam-
peão paulista. Perdeu a final 
de 1999 para o Corinthians.

O cenário que ele tem 
no momento não é diferen-
te do que Eduardo Baptista e 
Roger Machado tiveram nos 
dois anos anteriores. Trata-
-se da equipe de melhor 
campanha, com a melhor 
defesa e o segundo melhor 
ataque. Números que, para 
Felipão, significam pouco. 
“Não diz nada. Ano passado 
o Palmeiras também tinha a 
melhor campanha e perdeu. 
Tem que ganhar o que vem 
pela frente, não interessa a 
campanha”, disse o treina-
dor.
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Sorriso deve receber implantação do SAMU 

Sorriso articula a implantação do
SAMU e recebe sinal verde do Estado
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretária de Saúde 
e Saneamento de Sorriso 
recebeu nesta semana uma 
equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU). A visita reforça 
o estudo para implantação 
dos serviços em Sorriso, 
que vem sendo discutida há 
mais de dois anos.

“Buscar viabilidade 
para termos uma base do 
SAMU em nossa cidade é 
uma determinação do pre-
feito Ari Lafin, esse é um 
projeto que a gestão en-
tende que é de muita im-
portância, pois irá refletir 
diretamente na qualidade 
de vida das pessoas, que 
se envolve em acidentes, 
pois com o atendimento da 
equipe do SAMU, os aten-
dimentos serão feitos por 
uma equipe médica e isso 
faz toda a diferença no so-
corro e salvamento da vida 
e na recuperação pós trau-
ma. Estamos otimistas com 
a nova gestão do Governo 
do Estado que entende a 
importância desta base em 
Sorriso”, explicou o secre-
tário Luis Fábio Marchioro.

Na oportunidade, a 

equipe técnica visitou al-
gumas unidades de saúde, 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), e o Pronto 
Socorro do Hospital Regio-
nal de Sorriso.

“Nós viemos visitar o 
município de Sorriso, pois 
sabemos do interesse des-
ta gestão em implantar o 
SAMU-192 e o Governo do 
Estado também tem inten-
ção de trazer para o muni-
cípio a expansão do proje-
to SAMU 100% no Estado. 
Como o município já havia 
sinalizado essa intenção, 
nós viemos aqui para dar 
essa assessoria e agilizar 
essa implantação através 
desta cooperação técnica”, 
conta a coordenadora do 
SAMU-192, Valéria Cristina 
da Silva e Silva.

Ainda segundo Valéria 
os próximos passos é a ca-
pacitação dos profissionais. 
“Após essa visita o próximo 
passo é capacitar os pro-
fissionais do Estado que 
atuam na saúde, viabilizar 
a cedência deles para com-
por a equipe, a articulação 
junto ao Ministério da Saú-
de, para implementação 
dos equipamentos que irão 
compor as unidades, tanto 
avançada como também a 

PELA SAÚDE | Serviço poderá ser implantado em algum tempo na Capital do Agronegócio
Foto: Divulgação
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NICO BARACAT

Relacionados têm até hoje
para atualização cadastral

GUARDA CIVIL

Secretaria promove palestras
sobre um trânsito mais seguro

BOA NOTÍCIA

Câmara aprova divórcio 
imediato em casos de 
violência doméstica

Na primeira lista divulgada pela Prefeitura constam 1.082 
convocados 

O projeto segue agora para análise do Senado

Agentes percorrem escolas municipais para realização 
de diálogos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As pessoas que tive-
ram seus nomes divulgados 
na lista de pré-aprovados 
para o Residencial Nico 
Baracat e retiraram a se-
nha para atendimento du-
rante o mês de março, têm 
até hoje (29) para realizar a 
atualização cadastral junto 
ao setor de Habitação, da 
Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Habita-
ção, de Sinop.

Na primeira lista di-
vulgada pela Prefeitura de 
Sinop constam 1.082 con-
vocados. Esses perfis já ha-
viam sido pré-selecionados 
entre 2013 e 2014, por se 
enquadrarem no programa 
popular, e agora precisam 
atualizar seus dados. Os 
convocados devem compa-
recer ao setor de Habitação 
munidos dos documentos 

DA REPORTAGEM

Estudantes das turmas 
de 1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental da Rede Pú-
blica Municipal de Sinop 
são o foco do ciclo de pa-
lestras “Trânsito Seguro”, 
realizado pela Secretaria 
de Trânsito, por meio da 
Guarda Civil Municipal. A 
agenda vem percorrendo 
as instituições para difun-
dir noções de deveres e di-
reitos legais, riscos, perigos 
e situações que ameaçam 
a segurança no trânsito - 
sejam elas nas imediações 
dos estabelecimentos edu-
cativos ou, igualmente, no 
perímetro urbano em ge-
ral.

A partir de vídeos 
e exposições realizadas 
pela Guarda, os pequenos 
aprendem como se por-
tar ante às situações do 
dia a dia. Entre os temas 
trabalhados, destaca Sara 
Borges, guarda civil e co-
ordenadora do setor de 
Educação para o Trânsito, 
da Secretaria de Trânsito, 
estão itens como “como 
atravessar corretamente a 

AGÊNCIA BRASIL

A Câmara dos Depu-
tados aprovou um Projeto 
de Lei que permite à vítima 
de violência doméstica so-
licitar ao juiz a decretação 
imediata do divórcio ou do 
rompimento da união es-
tável. A matéria segue para 
apreciação do Senado.

O texto aprovado pre-
vê a necessidade de a víti-
ma ser informada sobre o 
direito de pedir imediata-
mente o divórcio e a possi-
bilidade de o juizado deci-
dir sobre esse divórcio sem 
tratar da partilha de bens, 
que poderá ser feita pos-
teriormente. A relatora do 
texto aprovado, deputada 
Erika Kokay (PT-DF), des-
tacou que atualmente a lei 
já permite o divórcio ou a 
dissolução da união estável 
em qualquer hipótese, sem 
a necessidade de que a víti-
ma comprove violência do-
méstica para que o vínculo 
seja rompido.

“Mesmo assim, o pro-
jeto tem grandes méritos. 
O primeiro é chamar aten-
ção para o fato de que, en-
tre as vítimas de violência 
doméstica e familiar, ainda 
há grande desinformação 

que constam na lista que 
lhes foi entregue durante a 
retirada de senhas.

O não comparecimen-
to para esta atualização ca-
dastral implica na exclusão 
automática do cadastro. A 
secretaria reforça que ter 
o nome relacionado nesta 
primeira etapa não con-
firma a contemplação da 
família com um aparta-
mento. Isto porque estas 
pessoas são aquelas que 
constam no cadastro da 
Secretaria de Assistência 
Social e cujos perfis vão ao 
encontro daqueles que a 
Caixa Econômica Federal 
requer. Porém, mesmo ao 
passarem pela atualização 
cadastral, podem haver ex-
clusões de pré-candidatos, 
mediante avaliação da CEF.

O conjunto habitacio-
nal está em fase de constru-
ção pela Caixa Econômica 
Federal (CEF) e a previsão 

rua”, “faixa de segurança/
pedestre”, “parada de ve-
ículos”, “embarque e de-
sembarque em veículos”, 
entre outros. A proposta 
é formar multiplicadores 
para que estendam, aos 
pais, a série de conheci-
mento adquirido.

“Estamos passan-
do em todas as escolas da 
Rede Municipal, dando pa-
lestra sobre segurança no 
trânsito, com foco das re-
gras na entrada e saída de 
escolas, justamente com os 
pequenos de primeiro e se-
gundo anos, para que eles, 
já no começo, possam sa-
ber qual o comportamento 
que se deve ter no trânsito, 
na hora que ele sai da esco-
la, na hora que chega com 
o pai e também pedindo 
para os alunos cobrarem 
dos pais”, destacou a for-
madora.  

CENÁRIO PERIGOSO
Quando o assunto é 

trânsito, todo cuidado é 
pouco. Só em Sinop, no 
ano passado, 2.195 aciden-
tes foram registrados, se-
gundo estatística da Secre-

sobre a possibilidade de 
ajuizamento imediato da 
ação de divórcio, sendo útil 
colocar na lei a necessidade 
de orientar as vítimas sobre 
essa alternativa”, afirmou a 
deputada.

LICENÇA-
MATERNIDADE
Em outra votação, 

parlamentares aprovaram 
a proposta que prorroga 
o início da licença-mater-
nidade a mulher ou o seu 
filho permanecerem em 
internação hospitalar por 
mais de três dias. O proje-
to também segue para aná-
lise do Senado. Segundo o 
texto, a licença poderá ser 
suspensa, a critério exclu-
sivo da trabalhadora, se o 
recém-nascido permane-
cer internado. A suspensão 
deverá ocorrer depois de 
transcorridos pelo menos 
15 dias de seu gozo. A licen-
ça interrompida é retoma-
da assim que houver alta 
hospitalar do recém-nas-
cido. Da mesma forma, o 
pagamento do salário-ma-
ternidade acompanhará a 
suspensão da licença e será 
retomado quando a criança 
sair do hospital e a licença 
voltar a ser usufruída.

de entrega dos 1.440 apar-
tamentos é para setembro 
deste ano. O setor de Ha-
bitação fica localizado na 

Rua das Avencas, 1.541, cen-
tro de Sinop. O horário de 
atendimento é das 7h às 11h 
e das 13h às 17h.

básica, para que o serviço 
possa funcionar de forma 
efetiva auxiliando na rede 

de urgência e emergência 
que já existe no municí-
pio. Acreditamos que com 

a disposição de cooperação 
do município é possível 
que em pouco mais de seis 

meses já estaremos operan-
do no em Sorriso”, ressal-
tou ela.

taria de Trânsito/Guarda 
Civil Municipal. Setenta e 
quatro pessoas perderam 
suas vidas. A cidade conta-

biliza 115.792 veículos (en-
tre as diferentes categorias) 
em circulação. De 2010 a 
2018, a frota cresceu 87,37%.
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País passou a exportar 8 milhões de toneladas nesta safra 

Brasil praticamente dobra
exportações em dois anos
DA REPORTAGEM

O volume praticamente 
dobrou em relação às 4,4 mi-
lhões de toneladas embarcas 
em mesmo período há dois 
anos, destacam dados Secre-
taria de Comércio Exterior. 
A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) fez 
uma análise sobre as expor-
tações brasileiras do produ-
to e ressaltou tanto aspectos 
negativos, quanto positivos 
para o alto volume das ven-
das.

O principal destino da 
oleaginosa continua sendo 
a China. Do total vendido, 
cerca de sete milhões foram 
enviadas apenas para o país 
asiático”, afirma o analista de 
mercado da Conab, Leonar-
do Amazonas. 

“Mesmo com o com-
prometimento chinês de 
comprar mais 10 milhões de 
toneladas da oleaginosa nor-
te-americana, a procura pelo 
produto brasileiro continua 
intensa”, garante.

Amazonas ressalta que, 
caso ocorra uma nova opera-
ção entre os dois países, po-
derá ser realizada apenas a 
partir da próxima safra ame-
ricana (2019/2020). Além 
disso, o técnico indica que 
as exportações dos EUA para 
a China, na safra 2018/2019, 

permanecem menores que 
o registrado nas últimas seis 
safras.

“Para se ter uma ideia, 
em 2017 a China adquiriu 
cerca de 31 milhões de to-
neladas de soja dos Estados 
Unidos, e apenas 8,36 mi-
lhões em 2018. Com a tré-
gua entre os dois países em 
dezembro do ano passado, 
a aquisição chinesa pode-
ria voltar a crescer, porém, 
ainda que cheguem a um 
patamar de 20 milhões de 
toneladas em 2019, seria um 
quantitativo abaixo do nor-
mal”, reforça o analista.

MERCADO
INTERNO
A análise considera 

também a questão da de-
manda interna, uma vez que 
o aumento de 11% na mistu-
ra com o biodiesel, prevista 
a partir de junho deste ano, 
pode diminuir a quantidade 
de grão destinada ao óleo de 
soja. “Além disto, teremos 
um aumento na expectativa 
de exportações de carnes, 
principalmente para Rússia 
e China. Isto faz com que o 
consumo do farelo de soja 
também aumente em 2019”, 
destaca o analista. 

“E a estimativa é de 
que o Brasil consuma apro-
ximadamente 44 milhões de 

SOJA | As exportações brasileiras somaram 8,24 milhões de toneladas no primeiro bimestre de 2019
Foto: Divulgação
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AVANÇADO

Colheita da soja no estado
está praticamente concluída

SHOW SAFRA

Tendência é buscar autonomia
no transporte da produção

Colheita de soja no Brasil vai a 67% da área em 
“ritmo lento” por chuva 

Show Safra BR 163 termina hoje, em Lucas do Rio Verde

DA REPORTAGEMA

A colheita da safra de 
soja 2018/19 no Brasil avan-
çou para 67% da área até 
esta quinta-feira (28), quatro 
pontos percentuais na com-
paração semanal, com os tra-
balhos de campo “em ritmo 
mais lento” devido às chu-
vas constantes em algumas 
regiões do país, informou a 
AgRural.

Conforme a consul-
toria, a colheita no maior 
exportador global da olea-
ginosa está ligeiramente aci-
ma do observado há um ano 
(65%) e na média dos últimos 
cinco ciclos (63%). A colheita 
já está praticamente encer-
rada em Mato Grosso (99%), 
maior produtor nacional, 
e em Mato Grosso do Sul 
(98%), com os trabalhos per-
to do final também em Ron-
dônia (95%), São Paulo (94%) 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O presidente da Asso-
ciação dos Produtores de 
Soja de Mato Grosso (Apro-
soja-MT), Antônio Galvan, 
disse durante o Show Safra 
BR 163 que grandes empre-
sas do agronegócio do estado 
seguem adquirindo frotas de 
caminhões, após a greve dos 
motoristas, no ano passado, 
como estratégia na estrutura 
logística para escoamento da 
produção.

“Após a criação da nova 
tabela de frete rodoviário, 
empresas como Cargil e 
Amaggi compraram frotas 
próprias para garantir a pro-
dução e oferta de produtos, 
reduzindo gastos”, explica 
Galvan.

Com o mercado aque-
cido as concessionárias se 
prepararam para atender a 
demanda, bem como as re-
vendas. Elas estão presentes 
no Show Safra BR 163, em 

e Goiás (92%).
No Paraná, contudo, a 

chuvarada tem atrapalhado, 
e 72% da área com soja no Es-
tado foi colhida, aquém do 
registrado há um ano. “Há 
relatos de excesso de umida-
de em lotes recém-colhidos 
e casos pontuais de grãos 
avariados no norte do es-
tado, onde a colheita já está 
entrando na reta final. 

No sul, onde a colheita 
é mais tardia, ainda não há 
queixas de perda de quali-
dade”, diz trecho da nota da 
AgRural.

A AgRural estima uma 
produção de 112,9 milhões 
de toneladas de soja no atu-
al ciclo 2018/19, bem aquém 
dos mais de 120 milhões es-
perados antes da estiagem 
de dezembro e janeiro, que 
afetou lavouras em diversas 
regiões do país, reduzindo o 
potencial produtivo da safra.

Lucas do Rio Verde, com 
atendimento diferenciado 
para aos clientes que passam 
pela feira, segundo o gerente 
da SR Caminhões Multimar-
cas, Jhonny Lardini. “Adqui-
rimos implementos há 120 
dias para facilitar a vida do 
produtor no evento. Com o 
produto a pronta entrega ele 
não precisa esperar quatro 
meses para retirada, como 
de costume”, disse.

O consultor de vendas 
do Grupo Mônaco, José No-
vais, destacou também que a 
distribuidora está atendendo 
com linhas de créditos pró-
prias através do banco Volks. 
“Disponibilizamos produtos 
para todos os segmentos do 
transporte, desde o varejo, 
o produtor que manda hor-
taliças ao mercadinho, até o 
grande”, disse o consultor.

O Show Safra BR 163 
segue até sexta-feira (29), 
também com palestras técni-
cas e mesa redonda no audi-
tório da Fundação Rio Verde.

LOGÍSTICA

Hidrovias do Brasil 
doa estudo base para 
a conclusão da BR-163

CONTAS PÚBLICAS
Taxar o agro pode 
trazer grandes prejuízos, 
dizem especialistas

DA REPORTAGEM

A Hidrovias do Bra-
sil, representada pelo vice-
-presidente financeiro, Fabio 
Schettino e pelo vice-Presi-
dente de Operações, René 
Silva, assinou neste mês, em 
Brasília, o termo de doação 
de estudo que servirá de 
base para que o governo abra 
o edital de concessão da BR 
163/230, no trecho de Sinop 
a Miritituba/PA.

O estudo analisa o cres-
cimento da produção do 
Mato Grosso e traz a estraté-
gia para que o fluxo de veí-
culos na rodovia ocorra sem 
gargalos, prevendo um nível 
de serviço compatível com o 
fluxo de caminhões, poden-
do transportar mais 20 mi-
lhões de toneladas anuais de 

DA REPORTAGEM

Na tentativa de reequi-
librar as contas públicas, os 
estados brasileiros têm ado-
tado uma estratégia preju-
dicial ao setor agrícola: au-
mentar impostos. O governo 
de Mato Grosso, por exem-
plo, elevou a contribuição 
do Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (Fethab). 
Em Santa Catarina, dois de-
cretos foram editados: um 
retira os incentivos fiscais de 
produtos e insumos agríco-
las, outro sobe o imposto.

O economista Newton 
Marques diz que a pressa 
em aumentar a arrecadação 
pode causar efeito inverso a 
longo prazo. “A tendência é 
que a demanda por produtos 
que estão sendo taxados re-
traia. Com isso, vai provocar 
um efeito no faturamento 
dessas empresas”, declara.

Para o presidente da 
Associação dos Produtores 
de Soja de São Paulo (Apro-
soja SP), Gustavo Chavaglia, 
taxar o agronegócio é um 
tiro no pé. “Quando você de-

grãos pela rodovia.
Inclui mapeamento 

completo da BR, contagens 
e pesquisas locais, modelos 
matemáticos de tráfego e o 
modelo financeiro de viabili-
dade da concessão. O projeto 
foi acompanhado pela EPL 
– Empresa de Planejamento 
e Logística S.A., companhia 
de apoio ao governo e res-
ponsável por projetos, estu-
dos e pesquisas destinados a 
subsidiar o planejamento da 
logística e dos transportes no 
país. A concessão pretende 
passar ao poder privado toda 
a estrutura que garanta as 
melhorias da rodovia para os 
usuários e sua manutenção, 
por um período de 10 anos, 
até que o projeto da Ferro-
grão seja finalizado e esteja 
em operação.

sonera, acelera a economia e 
o consumo, e isso é positivo 
para o Brasil e para o estado”, 
defende. O Governo Federal 
também prepara aumento 
de taxas para o agronegócio. 
A última proposta, que faz 
parte da reforma da Previ-
dência, é o fim das isenções 
previdenciárias para os pro-
dutores que exportam. O 
texto ainda precisa ser apro-
vado pelo Congresso.

A proposta se junta a 
outras mais antigas, como a 
revogação do Convênio 100, 
que reduz o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) cobrado 
em produtos agropecuários 
comercializados entre as 
unidades federativas. O fim 
da Lei Kandir, compensação 
pelas perdas de arrecadação 
com ICMS que a União não 
repassa aos estados, também 
preocupa.

O governo de Jair Bol-
sonaro também quer regula-
mentar o decreto que retira 
subsídios da energia elétrica. 
Granjeiros e irrigantes se-
riam os mais afetados.

AGRONEGÓCIO 

toneladas de grãos interna-
mente”.

De acordo com o últi-
mo levantamento da safra 

de grãos 2018/2019, divulga-
da pela Conab neste mês, a 
produção da soja deve ser de 
113,5 milhões de toneladas. A 

quebra de safra brasileira se 
deve a problemas climáticos 
enfrentados nos estados que 
cultivam a oleaginosa, como 

Paraná, Goiás, Mato Grosso 
do Sul e na região do Ma-
topiba, principalmente na 
Bahia.
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Pelo segundo ano, Festa será realizada no Aquarela das Artes 

Severaterapia foi a vencedora da Festa do Milho do ano passado

Alimentos à base de milho seguem sendo o principal atrativo da Festa 

FESTA DO MILHO CHEGA À SUA 14ª
EDIÇÃO COM ATRAÇÕES NACIONAIS
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A Faculdade Fasipe 
promove nos dias 23, 24 e 25 
de maio o maior evento gas-
tronômico de Sinop e região 
– e um dos maiores de Mato 
Grosso. Trata-se da tradicio-
nalíssima Festa do Milho, 
que neste ano chega à sua 14ª 
edição com uma grande no-
vidade: dois shows musicais 
nacionais para embalar to-
dos os visitantes.

O evento será realizado 
no estacionamento do novo 
campus da instituição, na 
Cidade Universitária, loca-
lizada no bairro planejado 
Aquarela das Artes, e terá 
na sexta (24) o cantor Felipe 
Araújo e no sábado (25) Bru-
no & Marrone.

Para muitos, a Festa do 
Milho vem como uma subs-
tituta natural da antiga Expo-
nop, que deixou de ser reali-
zada há dois anos e acontecia 
dias após a festa gastronô-
mica. “Eu gosto muito desse 
ambiente similar a quermes-
se, mas com opções variadas 
de culinária e bebidas com 
origem no milho”, conta a 
professora Gabriela Bezen, 
formada pela própria insti-
tuição e que participa ativi-
dade do evento desde 2007, 
quando ingressou no curso 
de Direito.

A festa é aberta ao pú-
blico, porém, é preciso com-
prar com antecedência o 
ingresso para os shows. O 2º 
lote está disponível pelos se-
guintes valores: para o show 
do dia 24, Frontstage (R$ 70 
– meia), Área Vip Fasipe (R$ 
50 – meia); para o show do 
dia 25, Área Vip Fasipe (R$ 
80 – meia). Os pontos de 
venda são: Faculdade Fasipe, 
Rádio Meridional FM, MG 
Papelaria e Garage Brazil, 
em Sinop; Loja Red Store, 
em Sorriso; e Coca Cola Je-
ans, em Lucas do Rio Verde.

HISTÓRIA
DA FESTA
A primeira edição da 

Festa do Milho foi realiza-
da no ano de 2006. Tudo 
começou com o curso de 
Administração, que teve a 
ideia de organizar uma espé-
cie de quermesse, mas cujos 
produtos comercializados 
fossem derivados do milho. 
“Houve uma mobilização 
muito grande por parte dos 
alunos do curso, dos profes-
sores e da instituição para 
que esta festa tivesse início. 
Quando ela ficou pronta, 
ainda de forma improvisada, 
parecia até que não ia vingar, 
mas o público aderiu, parti-
cipou e consumiu bastante. 
A partir daí, a ideia ganhou 
vida e passou a ser realizada 
anualmente”, conta o jorna-
lista Clemerson Mendes, que 
escreveu um livro sobre a 
Festa.

Ano após ano, a Festa 
do Milho ganha atrativos e 
diferenciais. Se no início de 
tudo apenas um curso par-
ticipava, logo outros cursos 
começaram a se envolver, 
e cada barraca passou a ser 
dominada como empresa – 
até porque todas precisam 
se organizar a tal ponta que 
gerem o mínimo de lucro e, 
para isso, precisam de um 
nível mínimo de organiza-
ção.

Em 2011 teve início o 
trabalho do curso de Jorna-
lismo, cujos alunos faziam a 
cobertura da Festa por meio 
de gravações de áudio e re-
produziam o conteúdo em 
um estande próprio, mas 
ainda tímido.

“A partir do ano seguin-
te é que começamos a tra-
balhar com mais ênfase essa 
cobertura. Anos depois, a 
Rádio Fasipe tornou-se o ve-
ículo de comunicação oficial 
da Festa, trazendo músicas 
diversificadas, informações 
de utilidade pública e entre-
vistas, sendo elas gravadas e 
outras ao vivo, envolvendo 
os visitantes, os comercian-
tes e os organizadores”, des-
taca Mendes.

Hoje, após 13 edições 
realizadas, o número de 
participantes só tem cresci-
do, muito influenciado pelo 
próprio crescimento da ins-
tituição, que hoje está pre-
sente não só em Sinop, mas 
também em Cuiabá, Ron-
donópolis e, em breve, em 
Sorriso.

CAMINHO DAS
EMPRESAS
Para que uma equipe 

chegue até a Festa do Milho, 
é necessário ainda percorrer 
um pequeno caminho. Tudo 
começa com a inscrição. As 
turmas se reúnem e os in-
teressados dão seus nomes 
para participar. Muitos cur-
sos têm mais de duas equi-
pes – alguns chegam a ter até 
10 inscritos.

É necessário fazer um 
projeto de marketing, di-
vulgando junto a veículos de 
comunicação e comunica-
ção visual. Também é preci-
so desenvolver alguma ação 
social, principalmente que 
esteja ligado com a popula-
ção mais carente do municí-
pio – algumas turmas fazem 
uma tarde de lazer junto às 
crianças do Orfanato Meni-
no Jesus; outras fazem dis-
tribuição de brinquedos a 
crianças carentes de diferen-
tes bairros.

Outra etapa é a arreca-
dação de alimentos não pe-
recíveis, que são entregues a 
diversas entidades em Sinop 
– voltadas a todas as idades, 
desde crianças pequenas, jo-
vens/adolescentes, adultos, 
idosos e demais pessoas ne-
cessitadas.

Também há uma gin-
cana, um gameshow, com 
perguntas e respostas que 
devem ser respondidas por 
um representante de cada 
equipe. Tais questões são 
entregues antecipadamente 
às turmas e vence a compe-
tição quem passar por todas 
as eliminatórias – na edição 
2019, a gincana será realiza-
da nesta sexta-feira (29), a 
partir das 20h30, na quadra 
de esportes da instituição, no 
Residencial Florença.

Por fim, após todo o 
cumprimento destas etapas, 
é feita a somatória da pon-
tuação – cada atividade tem 
uma pontuação específica, e 
os melhores estão classifica-
dos. “Só para ter uma ideia, 
neste ano tivemos 66 equi-
pes inscritas no total, um 
recorde absoluto da Festa”, 
explica o presidente da Fes-
ta do Milho, Gervásio César 
Jr. Segundo ele, três destas 
equipes já estão automati-

camente classificadas, pois 
ficaram nas três primeiras 
posições no ano anterior, 
sendo elas: Severaterapia 
(Fisioterapia), Odontequila 
(Odontologia) e Jornamilho 
( Jornalismo). “As demais 63 
equipes vão brigar pelas 27 
vagas restantes, num total de 
30 barracas”, completa.

NOCO ESPAÇO
Em 2018, a Festa do 

Milho foi realizada no novo 
campus da instituição, no 
Aquarela das Artes. “Muita 
gente ficou preocupada por-
que justamente na véspera 
do início da festa, teve iní-
cio também a greve dos ca-
minhoneiros, e muita gente 
ficou refém da falta de com-
bustível, logo, o deslocamen-
to até o local do evento ficava 
comprometido. Aquilo nos 
assustou um pouco, nos dei-
xou apreensivos, mas nossos 
alunos tiraram de letra essa 
dificuldade, se organizaram 
e conseguiram atrair um 
público considerável para o 
espaço”, destaca o diretor-
-presidente Deivison Bene-
dito Campos Pinto.

No novo espaço (loca-
lizado no estacionamento 
da instituição), mais amplo, 
um palco com tenda fechada 
oferecia diversão para quem 
gosta de música, enquanto 
na parte externa as 30 barra-
cas comercializavam as mais 
variadas iguarias derivadas 
do milho.

“E neste ano nós deci-
dimos trazer shows nacio-
nais para reforçar ainda mais 
a grandeza da nossa festa, 
porque ela é feita pelos es-
tudantes para toda a comu-
nidade sinopense e regional. 
Então nada melhor do que 
você ter um complemento 
para abrilhantar ainda mais 
a Festa”, aponta o diretor de 
unidades, Adriano Marcos 
Rodrigues.

O envolvimento este 
ano, ao que tudo parece, 
será intenso, pois com a ne-
cessidade de cumprir uma 
pontuação ainda maior em 
virtude de uma concorrên-
cia considerável, todos estão 
se mexendo. “Nós participa-
mos a primeira vez em 2017 
e ficamos em 5º lugar, e no 
ano passado ficamos em 3º. 
Estamos trabalhando desde 

SOJA | Tradicional festa será realizada de 23 a 25 de maio, com shows de Felipe Araújo e Bruno & Marrone
Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA
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o fim do ano passado para 
figurar novamente entre os 
primeiros e, de repente, até 
leva o primeiro lugar, algo 
que seria algo fantástico para 
nós e para o curso”, destaca 
o acadêmico Henrique Ba-
sinski, do 5º semestre de Jor-
nalismo, que este ano segue 
parceiro da empresa.

Ainda faltando pou-
co menos de 60 dias para o 
evento, o clima na instituição 

já é de Festa do Milho. Para o 
visitante, que gosta do clima 
de festa, com música ao vivo, 
com shows nacionais de pri-
meira linha – tais como Fe-
lipe Araújo, estourado Brasil 
afora (e conhecido também 
por ser irmão de Cristia-
no Araújo, falecido em um 
acidente automobilístico), 
e, principalmente, Bruno & 
Marrone, sucesso há mais de 
15 anos no cenário sertanejo 

brasileiro, e que arrasta mul-
tidões por onde passa.

“Vale lembrar que a en-
trada para a Festa é gratuita 
e o visitante tem diversas 
opções para escolher o que 
comer; já os ingressos para 
os shows têm que ser com-
prados com antecedência, 
porque já estamos no 2º lote 
e jajá a venda se esgote”, en-
cerra o diretor de marketing 
da Fasipe, Diego Gotardo.
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CHARGE DO DIA

Em viagem missionária à 
África, Marquezine se 
revolta com críticas

Bruna Marquezine usou as redes sociais, 
na última quarta-feira (27), para desabafar 
sobre as críticas que têm recebido por sua 
viagem missionária à África. A atriz compar-
tilhou um texto de uma fã que mencionou a 
importância de seu exemplo. “Caridade anô-
nima. Sim. Isso é lindo! Se você faz, continue 
fazendo. Mas também é muito fácil falar que 
a caridade tem que ser anônima quando não 
se faz nada, né? Compartilhar momentos e 
histórias pedindo ajuda aos menos favoreci-
dos não é buscar confetes e holofotes, é fazer 
com que mais pessoas conheçam a causa/os 
projetos e que essas pessoas sejam influen-
ciadas a ajudar também. Resumindo: para de 
falar merda na internet e vai fazer alguma 
coisa útil”, diz a publicação. Priscila Alcânta-
ra, que está em Angola com a artista, também 
escreveu um texto sobre o tema. A ex-namo-
rada de Neymar repostou as palavras da fa-
mosa. “No fim das contas, a gente só tem que 
saber amar. Eu quero transmitir isso para vo-
cês. Acho que a gente tem que se ajudar a ser 
melhor. […] Vida sem Amor perde o valor. […]”.

Vale lembrar que além de ter sido deto-
nada por alguns internautas, Marco Felicia-
no também alfinetou Bruna ao publicar um 
questionamento aos seus seguidores. O pas-
tor perguntou o que seus fãs achavam da via-
gem da atriz.

Após ler a provocação do religioso, Prisci-
la fez questão de defender a amiga. “A minha 
opinião é que a gente tem que se preocupar 
com as questões sociais da gente enquanto 
sociedade e não abrir enquete sobre a vida 
pessoal de Bruna Marquezine que, aliás, está 
cumprindo o ‘ide’ melhor que muita gente, 
pastor”, escreveu.

Ana Hickmann divide 
opiniões após post sobre 
Bolsonaro: “Meu presidente”

No ringue político das redes sociais, 
Ana Hickmann não se esquivou: na noite de 
quarta (27), publicou um post no Instagram 
em que aparece ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro. “Hoje tive a honra de conhecer 
meu presidente”, escreveu a apresentadora 
da Record. Na foto, também aparece o mari-
do dela, Alexandre Correa. Imediatamente, 
os seguidores se dividiram. “Deixarei de te 
seguir”, escreveu um deles. “Corajosa”, disse 
outro. Confira o post:

TV  e EntretenimentoCINEMA

Dumbo é a maior estreia da semana
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Peça que
imobiliza
o pescoço

(Med.)

Vida, em
francês

A parte
mais

íntima de
um ser

Tito
Puente: o

Rei do
Mambo

Livro do
Antigo 

Testamen-
to (Bíblia)

Veterano
em uma
atividade

Marca
corporal 
da zebra

(?) Kamel,
jornalista
carioca

Ave que
anuncia
visitas
(Folcl.)

Intestino
(?), parte
do tubo

digestivo

Formato 
tradicional
de velas

Destina
(recurso 

financeiro)

Letra que
identifica
o ás no
baralho

(?)
nouveau,

estilo
estético

Sentido
afetado 
na han-
seníase

O marcia-
no dura 
687 dias
(Astr.)

Movimento
festivo de
torcidas

Apparício
Torelly: o
Barão de
Itararé

Agatha
Christie:
criou Poi-
rot (Lit.)

Comoven-
tes; emo-
cionantes

Grupo comum no
Saara

Letra do 
Robin (HQ)

Cidade da
Colômbia
"Tempero"
do queijo

Reduz a
pequenos
pedaços

Estado natal de João
Pessoa
(sigla)

Sedutor

Sebastião
Tapajós,

violonista

(?) natura:
o esgoto
sem tra-
tamento

(lat.)

"Mamma (?)!", filme
com Meryl Streep

Continente de maior
potencial turístico

A segunda pedra mais
dura da natureza
Fruto oleaginoso 
da ceia natalina

Ecstasy, LSD  e
anfetaminas (Med.)
Cantor de "Sossego"

e "Me Dê Motivo"

Intrigas; enredos
(fig.)

(?)-quente, sanduíche
de queijo e presunto

Relação
de nomes
Ramagem 
de árvores

Diz-se do
time que
pode ser
campeão

2/in. 3/art — imo — mia — vie. 4/cáli. 5/aloca. 6/fronde.

Exibido em 1,2 mil salas, a versão live-action 
de Dumbo é a maior estreia dessa semana. Dessa 
vez, a trama é contada pelo ponto de vista de Holt 
Farrier (Colin Farrell), uma ex-estrela de circo que, 
ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra 
seu mundo virado de cabeça para baixo. Viúvo e pai 
de duas crianças, ele agora cuida de uma elefanta 
que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos 
ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas e 
com o fato de que elas permitem que o pequeno ele-
fante voe. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CENTRO DA MATA – AGRICULTURA, PECUÁRIA E CO-
MÉRCIO LTDA, CNPJ: 20.544.304/00001-27, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, a Outorga de Uso dos Recursos 
Hídricos para irrigação por pivô central, um pivô de 50,39 
ha (vazão solicitada: 191,97 m³/h) no Córrego Cristal e 
cinco pivôs com captação no Ribeirão Grande, 805,18 ha 
(vazão solicitada: 3067,34 m³/h), na Faz. Centro da Mata, 
zona rural do município de Nova Ubiratã – MT. Não foi de-
terminado EIA.

A E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 
estabelecida à Avenida das Embaúbas, 1835, sala 02, 
Setor Comercial, CEP 78.550-108, no município de Sinop/
MT, inscrita no CNPJ sob N° 19.544.555/0001-22, Torna 
Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente/MT a Licença de Operação - LO da Im-
plantação do Loteamento denominado de JARDIM DUBAI 
localizado na Avenida da Integração (Estrada Ruth), chá-
cara Nº 72-A na Zona Urbana da Cidade de Sinop MT, não 
foi determinado EIA/RIMA.

A EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, esta-
belecida na Avenida das Embaúbas, 1835, Sala 01 Setor 
Comercial Sinop MT – CEP 78.550-108, inscrita no CNPJ 
Nº 19.422.040/0001-50, Torna Público que requereu junto 
a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT a 
Licença de Operação - LO da Implantação do Loteamen-
to denominado de JARDIM MILÃO, localizado na Estrada 
Claudete, Chácara 440-A na Zona Urbana da Cidade de 
Sinop MT, não foi determinado EIA/RIMA.

PERAZZOLI COMERCIO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
EIRELI, CNPJ: 23.368.504/0001-64, torna público que 
requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEM-
MA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, Instalação 
e Operação para a atividade “Manutenção de veículos e 
automotores”, situado Av. Periférica, nº 516, sala B, Zona 
Regional, Matupá-MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2019 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é ”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”. Sagrou-se vencedora a 
empresa IVALTO DE OLIVEIRA, com o valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais) perfazendo o total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). 
Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não 
houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 27 de Março 
de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

EXCLUSIVO PARA ME E EPP, CONFORME LEI 123/2006 E 147/2014

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos 
interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS, 
AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS DE ARTESANATOS E EVENTOS EM GERAL, ATENDENDO AS 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE 
MATO GROSSO,  estando a sessão pública para o dia 11 DE ABRIL DE 2019 
ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do 
Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a 
sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de 
licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.
mt.gov.br.    Juína-MT, 28 de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS
CONCORRÊNCIA N.º 002/2019

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo 
do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 6.412/2019, 
devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que venderá, 
pela maior oferta, o imóvel localizado no BAIRRO MÓDULO 06, DENOMINADO 
EXPANSÃO URBANA, QUADRA 330, AV330, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, do Patrimônio Público Municipal, relacionados e discriminados 
no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 002/2019.
O Edital da Concorrência n.º 002/2019, do qual é parte integrante o presente Aviso 
de Licitação, estará a disposição dos interessados, do dia 28/03/2019 a 30/04/2019, 
das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, 
Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-
MT), estando a sessão pública para abertura de propostas designada para o dia 
30/04/2019, às 08:00 horas (Horário Local).
Maiores informações sobre os imóveis colocados a venda poderão ser obtidas 
no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, 
n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUÍNA-MT). 

Juína-MT, 28 de Março de 2019.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente

Comissão Permanente de Licitação
Poder Executivo - Juína-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 009/2019

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 - 
SRP Nº 009/2019, 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 objetivando “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSUMO, PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 
MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min do 
dia 09 de Abril 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, 28 de Março de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 006/2019 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO 
AO USO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Ocorrida em 15/03/2019 às 14:30hs, 
Sagrou-se vencedora as empresas ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS 
LTDA - EPP, com o valor total de R$ 6.210,00 (Seis mil, duzentos e dez reais); 
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, com o valor total de R$ 10.924,80 
(Dez mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos); DENTAL OESTE 
EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 79.505,50 (Setenta e nove mil, quinhentos 
e cinco reais e cinquenta centavos); ELISVANDIA MATOS DONINI - ME, com 
o valor total de R$ 980,70 (Novecentos e oitenta reais e setenta centavos); F K 
DOS SANTOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME, com o valor total de R$ 
17.690,72 (Dezessete mil, seiscentos e noventa reais e setenta e dois centavos); 
FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, com o valor 
total de R$ 13.841,51 (Treze mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta 
e um centavos); GOIAS BEM COM. SERV. PROD. PARA SAUDE EIRELI - ME, 
com o valor total de R$ 27.784,56 (Vinte e sete mil, setecentos e oitenta e quatro 
reais e cinquenta e seis centavos); GREEN FARMACEUTICA EIRELI - EPP, 
com o valor total de R$ 17.866,00 (Dezessete mil, oitocentos e sessenta e seis 
reais); HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. LTDA - EPP, com o valor total 
de R$ 59.920,36 (Cinquenta e nove mil, novecentos e vinte reais e trinta e seis 
centavos); PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME, com o valor total de R$ 23.180,00 
(Vinte e três mil, cento e oitenta reais); SALVI E LOPES E CIA LTDA, com o valor 
total de R$ 6.159,00 (Seis mil, cento e cinquenta e nove reais); SUADENTAL 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME, com o valor total de R$ 35.509,20 
(trinta e cinco mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos) Na fase de habilitação 
as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 28 de Março de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019-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 a Empresa POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA, apresentou proposta nos itens 01 e 03 no valor total de R$ 211.653,00 
(duzentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais).  Juina-MT, 27 de março 
de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ: 11.198.350/0001-20  /  PERÍDO: 01/01/2018   /   BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS

Análise dos Documentos de Fase proposta de Preços para fins de 
Contratação de empresa especializada para execução de mão de obra 
com fornecimento de material para realizar a Construção da nova sede 
do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, conforme Termo de 
Convênio nº 05-2018, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 
às oito horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde 
MT, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº 81/2019, composta da seguinte forma: Paulo Henrique 
Brincker – Presidente; Wellington dos Santos Coelho – Secretário e 
Vera Lúcia Marcon – Membro, o Engenheiro Thiago Antônio Lavrati, o 
Procurador-Geral do Município Dr. André Pezzini para analisar e julgar 
as propostas de preços   referentes à Concorrência Pública nº 
001/2019. DAS DOCUMENTAÇÕES: Continuando, a Comissão 
Permanente de Licitação e Equipe Técnica verificou as propostas de 
preços das empresas LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA, CONSTRUART LTDA e JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL 
LTDA – EPP empresas devidamente habilitadas na fase anterior. Desta 
análise, anelada às ponderações registradas na Ata da mencionada 
sessão, resultou a seguinte DECISÃO: 1ª classificada a empresa 
CONSTRUART LTDA com o valor total de R$ 14.988.051,98  
(Quatorze Milhões e Novecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinquenta e Um 
Reais e Noventa e Oito Centavos); 2ª classificada a empresa JER 
ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA LTDA/EPP com o valor total de R$ 
15.961.271,94 (Quinze Milhões e Novecentos e Sessenta e Um Mil e 
Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos); 3ª 
c lass i f i cada a  empresa LOTUFFO ENEGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R$ 18.272.384,06 (Dezoito 
Milhões e Duzentos e Setenta e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro 
Reais e Seis Centavos) PRAZO PARA RECURSO As empresas ficam 
notificadas a, caso queiram, interpor recurso acerca da fase de 
Proposta de Preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observadas as 
regras previstas no item 11.7 do Instrumento Convocatório. Nada mais 
havendo a constar, PUBLIQUE-SE a presente decisão. 

Wellington dos Santos Coelho

Paulo Henrique Brincker

Vera Lucia Marcon
MEMBRO

AVISO DE RESULTADO

PRESIDENTE

PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2019

SECRETARIO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, torna pú
blico a quem possa interessar que o Processo Licitató rio PREGÃO 
PRESENCIAL N. 015/2019, cujo objeto trata do “Pregão Presencial 
para Contratação de empresa especializada para o fornecimento e 
instalação de gradil nas piscinas das unidades escolares Olavo Bilac, 
Caminho para o Futuro e Vinícius de Moares de Lucas do Rio Verde-
MT, para atender a diversas secretarias deste municí pio.” , restou 
“FRACASSADO”Lucas do Rio Verde-MT, 28 de Março de 2019.

Sirlei Amaro da Silva
Pregoeira

E REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019
Objeto: Registro de preços para Contratação de pessoa jurídica 
especializada para fornecimento de tintas diversas e complementos, 
para atender as necessidades das Secretarias do Município de Lucas 
do Rio Verde.Dia: 16 de Abril 2019 Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 07:30 h até as 08:00 h do dia 16 de Abril 2019. 
Abertura dos envelopes : Às 08:00 h, do dia 16 de  Abril 2019. Edital 
Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, Nº 2500 S, 
Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-000 – Fone: 65 
3549 8300 acima e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 ( com alterações da Lei 
8883/94 e da Lei nº 9.648/98).  

Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019

Lucas do Rio Verde – MT, 28 de Março de 2019.
Jéssica Regina Wohlemberg

Pregoeiro

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Março 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto contratação de serviços de torno e 
solda e peças Mercedes Bens para veículos escolares e peças 
genuínas para veículos leves e médios da montadora Fiat. Das quais 
foram vencedoras as empresas: Itens 824570 com 12,00% de 
desconto e item 824620 com 10,00% de desconto, para a empresa 
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA inscrita no CNPJ sob 
o número 01.016.616/0001-13, Item 230308 com 12,00% de desconto 
para a empresa ADAILTON CANDIDO SALINO inscrita no CNPJ sob o 
número 17.621.842/0001-63 no valor de 12,00%. Foi fracassado o 
item: 226047. NOVA MUTUM - MT, 26 de Março de 2019.

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Fabricio Luiz Gonçalves

SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES

AVISO DE RESULTADO do Tomada de preço para obras, serviços de 
engenharia ou materiais para obras/manutenção Nº 007/2019. O 
Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 
empresa especializada para implementação de medidas técnicas, 
administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização 
fundiária de núcleos urbanos informais no município de Nova 
Mutum,da qual foi vencedora do item 831166, a empresa PLATEC 
PLANEJAMENTO TÉCNICO AGROPECUÁRIO EIRELI - EPP inscrita 
no CNPJ sob o número 02.767.077/0001-17 no valor de R$ 
285.081,00. NOVA MUTUM - MT, 28 de Março de 2019.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.

Presidente da CPL

RESULTADO

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 19 de Março 2019, com 
inicio às 08:00, tendo como objeto contratação de serviços de vigilância 
através de cães de guarda para o período noturno em dias úteis e 
período integral nos finais de semana e feriados, nos prédios públicos. 
Da qual foi vencedora a empresa: Itens 831893, DOUGLAS PASCHE - 
ME inscrita no CNPJ sob o número 26.085.457/0001-30 no valor de R$ 
179.492,25. NOVA MUTUM - MT, 26 de Março de 2019.

JULGAMENTO DE RECURSO
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N° 

016/2018

1) CONHECER os recursos interpostos pelas empresas MT 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI e CONSTRUTORA E-
CIVIL LTDA, por serem tempestivos;
2) NO MÉRITO, a fim de, garantir os princípios norteadores da 
administração pública, em especial o da legalidade, JULGA-SE pela 
IMPROCEDÊNCIA do pedido recursal para INABILITAR a empresa 
KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, bem como, 
JULGA-SE pela PROCEDÊNCIA do pedido recursal, para HABILITAR 
a empresa CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA; Por fim, nos termos do art. 
109, §4º da Lei 8.666/93, a presente decisão foi remetida a instância 
superior para seu julgamento de mérito. Publique-se, Registre-se e 
Intime-se. Sorriso – MT, 26 de março de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Empresas que apresentaram Recursos: MT SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ Nº 14.952.461/0001-79 
CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA, CNPJ Nº 14.380.718/0001-65 
Empresas que apresentaram Contrarrazões: KDF ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME  III – DA DECISÃO Ante ao exposto, forte 
em todas as argumentações supra, DECIDIMOS:

PRESIDENTE DA C.P.L.
Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2018

Sorriso – MT, 28 de março de 2019.

MIRALDO GOMES DE SOUZA

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS”, CONFORME PLANILHA, 
PROJETOS E MEMORIAL ANEXO AO EDITAL. Empresa Recorrente: 
MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ Nº 
14.952.461/0001-79 CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA, CNPJ Nº 
14.380.718/0001-65 Empresa Recorrida: KDF ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME Trata-se de Recurso Administrativo 
interposto pelas empresas em epígrafe, em face da decisão proferida 
pela Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de Sorriso 
– MT, na sessão de julgamento da TOMADA DE PREÇOS N° 
016/2018, que julgou as participantes MEGACONSTRUÇÕES LTDA e 
CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA, inabilitadas no certame em função de 
descumprimento das regras do instrumento convocatório, bem como 
decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas MT SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI EPP, LHC CONSTRUTORA EIRELI, 
KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME e JUSTIZ 
SERVIÇOS EIRELI. Vistos e relatados os autos de licitação na 
modalidade acima mencionada, verifica-se que a CPL e sua Equipe de 
Apoio analisaram os recursos interposto pelas recorrentes, e decidiram 
pela IMPROCEDÊNCIA das razões recursais da empresa MT 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, decidindo pela ratificação 
da decisão em certame, a fim de, manter a HABILITAÇÃO das 
empresas supracitadas, além disso, decidiu-se pela PROCEDÊNCIA 
das razões recursais da empresa CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA, a 
fim de, retificar a decisão em certame, para considerar a empresa 
Recorrente HABILITADA para as demais fazes do certame. Em tempo, 
na qualidade de autoridade superior competente, com fulcro no art. 
109, §4º da Lei 8.666/93, com base nos fundamentos apresentados no 
julgamento recursal, decido pelo deferimento e manifesto pela 
RATIFICAÇÃO na íntegra da decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação. Publique-se, Registre-se e Intime-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO TOMADA DE PREÇOS N. º 016/2018

O Município de Sorriso – MT, CONVOCA os interessados para 
continuidade do julgamento do procedimento licitatório para Abertura 
de Envelopes de Proposta de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 
016/2018, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS”, CONFORME 
PLANILHA, PROJETOS E MEMORIAL ANEXO AO EDITAL”, a 
realizar-se-á no dia 03 DE ABRIL DE 2019, às 09:30 horas (Horário da 
Cidade de Sorriso – MT). Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700. 

MARISETE MARCHIORO BARBIERI
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Janes de Alcântara, estilista em 
Sinop, lança no inicio do mês de 
abril, uma nova coleção na linha 
formandas e madrinhas, vestidos 
com sofisticação e elegância para 
eternizar momentos únicos. Janes 
atua no mercado a 14 anos e chega 
a Sinop trazendo um novo conceito 
em alta costura. O atelie da estilis-
ta fica localizado na Avenida das 
Itaúbas - 2157, Jardim Paraíso.

Será realizado o 1º Baile Retrô da Refeccs em Sinop, 
o evento acontece no dia 27 de abril e terá animação 
de Allane Carvalho e Banda Novo Thempo, tocando o 
melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. O evento é organiza-
do pelas voluntárias da Rede Feminina de Combate 
ao Câncer de Sinop. A expectativa é receber cerca de 
700 convidados, que além de se divertirem, contri-
buirão para uma nobre causa. O baile será realizado 
no Centro de Eventos Recanto da Natureza, no dia 27 
de abril, a partir das 21 horas. Para maiores informa-
ções o telefone é (66) 3015-1799/ (66) 9 9927-7292.


