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COMODORO CUIABÁ
Acidente
mata três
pessoas
na BR-364

Gestão não
será com
as ‘portas
abertas’

Três pessoas morreram na 
madrugada desta quinta após um 
grave acidente entre um ônibus 
e uma carreta, na BR-364, em 
Comodoro. De acordo com infor-
mações iniciais da PRF, o acidente 
aconteceu por volta das 4h45, no 
km 1.240.                      Página - 5

O Novo Hospital Municipal 
de Cuiabá não será administra-
do com a modalidade ‘portas 
abertas’ voltada a pacientes de 
outras cidades do interior de Mato 
Grosso, segundo o secretário de 
Saúde, Antônio Possas de Carva-
lho.                                      Página - 7

Divulgação Divulgação

Divulgação

Depois de ter seu veto sobre as emendas impositivas 
ser derrubado pelos parlamentares, o governador Mau-
ro Mendes teve importante vitória ao ter seu Projeto de 
Lei, que autoriza a contratação de empréstimo no valor 
de US$ 250 milhões, ser aprovado por ampla maioria 
em plenário da Assembleia Legislativa.        Página  3

ALÍVIO

Mauro Mendes
consegue aval
para contratar
empréstimo

A Energisa anunciou o reajuste de 11,29% na tarifa. O novo percentual passa 
a valer a partir de segunda, entretanto, o consumidor só vai sentir o impacto 
da conta a partir de maio. Um dos fatores que ocasionaram o aumento foi a 
compra de energia de usinas térmicas.                        Página -4

SÉRIE B

PEIXOTO DE AZEVEDO

Cuiabá promete reforços

Uma nova delegacia?

Ainda está na base da especulação, mas o certo é que o Cuiabá 
trará reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro 2019, 
competição mais aguardada para o clube, caçula da competição, e 
que participará pela primeira vez com apenas 17 anos de fundação.

       Página - 6

Autoridades de Peixoto de Azevedo se reuniram para discutir a 
implantação de uma nova sede da Polícia Judiciária Civil no municí-
pio. Alguns espaços para a construção da delegacia foram discutidos. 
Um dos espaços é um lote localizado ao lado do Banco do Brasil.

                                                                          Página - 5

José RobeRto gonçalves

Divulgação

Divulgação

Divulgação

REAJUSTE NA CONTA

Qualidade
de vida aos
morados do
Camping
Fundado em 1993 por empre-
sário Ivanildo Ramos Vieira, o 
Camping Club Portal da Ama-
zônia se destacou inicialmente 
como uma ampla área de lazer. 
Ao Diário do Estado MT, o em-
presário contou sobre o proces-
so de pavimentação asfáltica 
em andamento que vai compre-
ender toda extensão do local.       
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Cadê meu sinal?
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o uso quando não estou no escritório.
Estou pensando que vou precisar 

usar meu estoque de paciência para 
tentar fazer uma reclamação que, 
provavelmente, não vai ter resulta-

dos. O motivo? Essa 
questão envolve sinal, 
torre, potência e uma 
série de outros fatores 
que provavelmente 
não serão alterados 
por conta de um único 
usuário reclamando.

Vou fazer, pois 
defendo que deve-
mos buscar, sempre, 
nossos direitos. Não 

acredito em uma solução imediata, 
mas vou apostar na persistência para 
tentar reverter esse quadro que, em 
alguns momentos, incomoda.

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

Atualmente sou cliente da operado-
ra Oi em minhas linhas móveis (tenho 
uma 66 e uma 65, além de um chip de-
pendente em cada linha). Os planos me 
atendem muito bem e praticamente 
não tive problemas 
desde que comecei 
a utilizar a operado-
ra. Recentemente, 
porém, mudei de en-
dereço, e tenho per-
cebido, na casa nova, 
ausência de sinal 
em alguns pontos do 
imóvel.

Eu sabia que em 
algumas regiões 
da cidade a cobertura era deficiente. 
Quando estou em compras em um mer-
cado atacadista da cidade ou quando 
estou em um bairro onde fica a facul-
dade que mais palestro o sinal oscila, 
ficando sem internet e chegando a fa-
lhar a conexão de voz. Mas me mudei 
do centro para o centro, cerca de cinco 
quadras de distância.

Um detalhe que deve ser levado 
em consideração: não tenho internet 
em casa. Cancelei por conta de ficar a 
maior parte do tempo fora e de ter uma 
franquia quase exagerada de dados em 
cada uma de minhas linhas móveis, 
que são mais do que suficientes para 

Diário do Estado de Mato Grosso 

CE DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA-ME 
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

A espécie de corredor polonês em que se meteu, 
por seus próprios atos, o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) nas últimas semanas, redespertou um truísmo 
da sabedoria política: não existe vácuo no poder.

Quem não o exerce com a mínima eficácia logo 
atrai outros atores sequiosos por praticá-lo em seu 
lugar. Nesse sentido, a percepção de enfraquecimen-
to episódico do presidente ensejou demonstrações de 
força do Congresso.

Elas ocorreram seja na votação surpreendente da 
proposta que engessa mais o Orçamento, seja em con-
versas menos explícitas sobre manejo autônomo da 
pauta de votações pelos parlamentares ou sobre refor-
mas profundas para subtrair prerrogativas do Executi-
vo. O líder que vacila também estimula a concorrência 
direta. Figuras que cogitam disputar a Presidência da 
República em 2022 buscam contrastar-se com o in-
cumbente. 

Partidos de esquerda esboçam uma união, embo-
ra nada tenham dito de novo ou alvissareiro em suas 
manifestações. Quem esteve mais próximo da cor-
rente que atropelou lideranças tradicionais em 2018 
também percebe a oportunidade de dar seus vagidos 
emancipatórios em relação a Bolsonaro.

Este parece ser o caso do governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), que correu a declarar apoio en-
tusiasmado ao postulante do PSL tão logo se definiu 
o segundo turno presidencial. Agora, em entrevista à 
Folha, dá a impressão de que começa a tomar certa 
distância do bolsonarismo governista.

Doria criticou a decisão de determinar a come-
moração do golpe de 1964, bem como as tentativas de 
reescrever a história baseadas no infantilismo ideoló-
gico de um núcleo que influencia o Planalto. Também 
mitigou mensagens belicosas sobre emprego da força 
policial que difundiu na campanha. Afirmou que nun-
ca esteve colado a Bolsonaro e que, portanto, não es-
taria agora se descolando dele. A frase é boa, embora 
inexata.

Já na montagem de seu secretariado, com qua-
dros de boa qualidade técnica e experiência na gestão 
pública, João Doria se diferenciava do método hete-
rogêneo utilizado pelo presidente da República para 
definir os seus ministros.

O afastamento, entretanto, se mostra apenas rela-
tivo porque o governador paulista mantém-se alinha-
do à administração federal em temas centrais, como 
a reforma da Previdência e a agenda de liberalização 
econômica. Afigura-se firme sua conexão com o mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro, evidenciada na transfe-
rência de chefes de facções criminosas para presídios 
federais.

No conteúdo, Doria ensaia uma correção de rota 
para melhor. Fica a dúvida —que sempre vai acompa-
nhá-lo após o abandono precoce da prefeitura paulis-
tana— sobre se o faz por mero oportunismo.

Editorial

Teoria do vácuo

Ranking dos Políticos - Facebook

sionada por fatores como elevado endi-
vidamento, baixa liquidez, aumento dos 
custos financeiros, redução da demanda 
mundial e queda de preços. De 2007 até 

2018 o setor viveu período de bonança eco-
nômica, com aumento mundial do consu-
mo de commodities agrícolas, puxado pela 
China, safras recordes, bons preços inter-
nacionais e farta oferta de crédito subsi-
diado.

Nesse período, consolidaram-se grupos 
empresariais locais e surgiram novos. In-
vestimentos em pesquisas aplicadas, capa-
citação do capital humano e intercâmbios 
internacionais aumentaram exponencial-
mente a produtividade do setor e elevaram 
a competitividade das empresas a ponto de 
torná-las mais competitivas que as dos se-
tores industrial e de serviços.

Deixaram de ser simples fazendas e 
passaram a ser empresas globais. Além 
disso, o agro teve suas terras, seu principal 
ativo, supervalorizadas no mesmo período 
de tempo. Entre 2007 e 2018, de longe, as 
terras agrícolas foram os ativos que mais 
valorizaram em Mato Grosso.

Mesmo nesse cenário econômico tão fa-
vorável, proporcionalmente, o agro é setor 
que mais apresentou pedidos de recupera-
ção judicial. Pode ser apenas a depuração 
natural que o mercado faz. Preserva os 
mais criativos e competentes e elimina os 
menos competentes ou que não acompa-
nharam as atualizações tecnológicas e de 
governança que um mundo tão competiti-
vo está a exigir.

Pode ser também que o segmento tenha 
vivido seu período de exuberância irracio-
nal e o choque de realidade está demons-
trando que as bolhas econômicas têm 
prazo de validade. Como aliás, demonstra 
a história econômica, desde a primeira bo-
lha, a das tulipas holandesas até a imobili-
ária americana de 2008.

VIVALDO LOPES É ECONOMISTA

O agronegócio e as 
recuperações judiciais

CHOVEU DEMAIS
Na manhã de quarta, durante uma hora 

de chuva que caiu em Cuiabá, a Defesa Ci-
vil registrou o volume de 65 milímetros. Isso 
significa mais da metade da média esperada 
para todo mês de abril, que é de 117,8 mm. O 
temporal alagou as principais vias da ca-
pital e causou transtornos aos motoristas 
e pedestres. Foram mais de 15 ocorrências 
registradas, no entanto, não houve nenhum 
acidente de trânsito. Em casos de chuva com 
forte intensidade, as consequências são: ala-
gamentos, inundação e enxurradas.

(DES)LAÇOS DE FAMÍLIA
Se por um lado era esperado que a Câ-

mara de Cuiabá arquivaria o pedido de 
abertura comissão processante contra o 
prefeito Emanuel Pinheiro, de outro cau-
sou surpresa a posição do vereador Lilo 
Pinheiro. Pra quem não sabe, Lilo é primo 
de Emanuel e chegou a ser o líder do pre-
feito na Câmara, nos dois primeiros anos 
da gestão do emedebista. No entanto, ele 
foi favorável à investigação contra Ema-
nuel: “Mesmo tendo laços de parentesco, 
mas eleito legitimamente pela população, 
votarei a favor da comissão processante”, 
disse o vereador na tribuna.

FALTOSO DEMAIS
Em tratamento de saúde, o deputado fe-

deral Carlos Bezerra foi o parlamentar ma-
to-grossense que mais esteve ausente em 
sessões, nos dois primeiros meses da 56ª 
legislatura. As listas de presenças estão dis-
poníveis no site oficial da Câmara Federal. 
De acordo com a Câmara, Bezerra, que se 
licenciou para tratamento médico no dia 26 
de fevereiro deste ano, faltou nove sessões 
entre ordinárias e extraordinárias antes de 
se afastar. José Medeiros, o segundo mais 
faltoso nestes 60 dias, não registrou presen-
ça em duas sessões ocorridas no dia 13 de 
fevereiro.

Uma tentativa de roubo a dois bancos terminou com tiroteio em Gua-
rarema/SP, na madrugada desta quinta. Eram ao menos 25 criminosos e 
pelo menos 10 morreram. A ação começou por volta das 4h. Os assaltantes, 
fortemente armados, estavam em cinco veículos blindados. Eles invadi-
ram uma agência do Banco do Brasil e outra do Santander.

É sempre importante cobrar a qualidade dos serviços 
prestados por operadoras de telefonia. Em alguns casos o 
problema tem soluções mais complexas, em outras, mais 
simples. Não deixe seu direito ser ignorado, reclamando 
sempre que necessário. Caso a reclamação não resolva, 
reclame com a ANATEL, órgão regulamentador das teleco-
municações no Brasil. Aí, normalmente, a coisa anda um 
pouco mais rápido.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

VIVALDO LOPESNos anos de 2005 e 2006, o agro sofreu 
a maior crise de sua história recente 
ocasionada por diversos fatores

Alan Greespan, o mitológico presidente 
do Federal Reserve (FED), o Banco Central 
americano, utilizou pela primeira vez - em 
meados dos anos 90 - o termo “exuberância 
irracional” para descrever a bolha econô-
mica surgida no mercado de capitais com 
o estratosférico crescimento das ações das 
jovens empresas de internet e tecnologia.

Ele usou o termo para afirmar que as 
empresas não tinham sustentabilidade 
financeira na mesma proporção da fama 
que obtiveram em curto espaço de tempo. 
O tempo deu razão a Greespan.

Em seminários, encontros e colóquios 
com empresários, analistas econômicos, 
analistas políticos e estudantes, uma per-
gunta tem sido recorrente: qual a razão de 
tantas empresas ligadas ao agronegócio 
entrarem em recuperação judicial, se este 
setor é a locomotiva da economia do Esta-
do, o que mais cresce e o que mais acumula 
riquezas?

É preciso ressaltar que grande parte das 
empresas que pediu recuperação judicial 
tinha como atividade principal o agronegó-
cio, fornecia insumos para o setor ou loca-
lizava-se em cidades que floresceram em 
torno do agro. Algumas, inclusive, de gran-
de porte, consideradas gigantes do setor. É 
inquestionável a força do agro na atividade 
econômica do Estado. Estudo da Fundação 
Getúlio Vargas, confirma que a cadeia pro-
dutiva do agro responde por 50,6% do PIB 
do Estado. Dados da economia dos estados 
divulgados pelo IBGE indicam que, no pe-
ríodo de 2002 a 2016, o PIB de Mato Grosso 
teve crescimento médio anual de 4,7%, en-
quanto o PIB do Brasil no mesmo período 
cresceu anualmente 2,5%. Nesse período, a 
atividade agropecuária apresentou cresci-
mento médio anual de 5,9%.

Nos anos de 2005 e 2006, o agro sofreu 
a maior crise de sua história recente oca-

IMAGEM DO DIA

“a percepção de enfraquecimento episó-
dico do presidente ensejou demonstra-
ções de força do Congresso

“
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PRONTO SOCORRO 
DA DISCÓRDIA
Vereadores de Cuiabá e secretário, bateram boca 

durante vistoria no Ponto Socorro da cidade. Marcelo 
Bussiki (PSB), Diego Guimarães (Progressistas), Abilio 
Brunini (PSC) e Felipe Wellaton (PV) estavam PS para 
averiguar denúncia que na unidade de saúde faltavam 
medicamento e insumos para os procedimentos mé-
dicos. Os parlamentares não gostaram da truculência 
proferida pelo secretário Leovaldo Salle e registram B.O.

PRONO SOCORRO 
DA DISCÓRDIA 2
Em resposta o secretário Salle, disse que não hou-

ve truculência, e sim, “energia suficiente” para retirar 
pessoas invasoras do Ponto Socorro. Ele afirmou que os 
parlamentares adentraram de forma irregular no local. 
“Quando você retira invasores, você não retira com flo-
res”, proferiu o secretário. 

Errado está o secretário, afinal os vereadores são 
representantes do povo, e uma de suas funções, é sim, 
vistoriar órgãos públicos. Que o prefeito Emanuel Pi-
nheiro tome providências sobre esse despreparado se-
cretário de Ordem Pública.

ERRO GRAVE
A prefeitura de Rondonópolis está envolvida em 

um caso de extrema infelizmente, para dizer ao míni-
mo. O Executivo lançou uma campanha publicitária so-
bre a importância de conscientização de deixar a cida-
de limpa. Até aí tudo bem, tudo dentro da normalidade.

ERRO GRAVE 2
O problema está no personagem “Sujismundo”, 

dentro da peça publicitária colocado como o responsá-
vel por jogar lixo nas ruas. E esse personagem “sujis-
mundo” é representado por um personagem de pele es-
cura, e para pior o personagem responsável por ajudar 
na limpeza da cidade é de pele clara.

ERRO GRAVE 3
Os representantes do Coletivo Unegro, classifica-

ram a cartilha como racista, pois ela dá a entender que 
pessoas negras são sujas. A entidade disse que a prefei-
tura chego a reconhecer o erro e se comprometeram a 
fazer uma retratação que ainda não foi feita.

POBRE VIVE MENOS
De acordo com um relatório de estatística da Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS)divulgado nesta 
quinta-feira (4), a expectativa de vida global aumentou 
em 5,5 ano entre os anos 2000 e 2016. Segundo a OMS, 
em países com renda baixa a expectativa é de 18,1 anos 
mais baixa que em países mais ricos. O relatório apon-
tou ainda que mulheres vivem mais que os homens. A 
OMS faz ainda um alerta para o fato de que 1 em cada 
41 mulheres grávidas são vítimas de “morte maternal” 
(causadas por complicações na gravidez e no parto) em 
países menos desenvolvidos.

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

Plenário decide sobre contratação de empréstimo junto ao Banco Mundial 

Todos os processos do Plano de Demissão Voluntária foram suspensos 

Em 2018, campanha em Mato Grosso atingiu 94,32% de cobertura 

Mendes consegue vitória na AL 
para contratação de empréstimo 
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Depois de ter seu veto 
sobre as emendas impositi-
vas ser derrubado pelos par-
lamentares, o governador 
Mauro Mendes (DEM), teve 
importante vitória na noite 
de quarta-feira (3), ao ter seu 
projeto de lei que autoriza 
a contratação de emprésti-
mo no valor de US$ 250 mi-
lhões ser aprovado por ampla 
maioria em plenário da As-
sembleia Legislativa.

Apesar da vitória ter 
sido com boa folga (18 favo-
ráveis contra 3), o debate foi 
longo, foram quase cinco ho-
ras de discussões sobre o as-
sunto.

O principal opositor 
da autorização do emprés-
timo foi o deputado Lúdio 
Cabral (PT), que apresentou 
sete propostas de emendas ao 
projeto de lei – todas rejeita-
das –, mas avaliou o proces-
so como positivo. “Fizemos 
o bom combate, debatemos 
bem o conteúdo da propos-
ta. Apresentamos as emendas 
no sentido construtivo, mas 
foram rejeitadas. É do deba-
te democrático e, felizmente, 
tivemos a oportunidade de 
utilizar os dispositivos que o 
regimento tem para cumprir 
nosso dever de fiscalizar o 
Governo”.

Para o líder do governo 
na Assembleia, deputado Dil-

mar Dal Bosco (DEM), a apro-
vação do empréstimo vai fa-
zer com que o fluxo de caixa 
do Executivo tenha um alívio.

“É preciso deixar claro 
que o projeto não é destina-
ção de dinheiro público para 
alguma atividade. O Governo 
do Estado mandou a men-
sagem e a maioria aprovou 
para que Mato Grosso possa 
sair desse déficit orçamentá-
rio que temos hoje”, explicou. 

PARA QUÊ O
EMPRÉSTIMO?
O empréstimo adqui-

rido junto ao Banco Inter-
nacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento, servirá 
para o pagamento de uma dí-
vida do Estado com o Bank of 
America, contraída e se acu-
mulando desde 2012.

Segundo o governo, 
além de saldar a dívida, a 
economia para os próximos 
quatro anos (durante o man-
dato de Mendes), com os ju-
ros reduzidos, será de R$763 
milhões.

“Em quatro anos nós 
teremos uma economia de 
quase R$ 800 milhões. Essa 
economia será importante 
para o reequilíbrio das nos-
sas contas e, principalmen-
te, para ajudar a quitar uma 
enorme cadeia de fornecedo-
res que estão hoje em atraso 
por inadimplência do estado 
de Mato Grosso”, destacou 
Mendes.

ALÍVIO | Deputados aprovaram a contratação de empréstimo por parte do Executivo
Foto: Christiano antonuCCi

Foto: Divulgação

Foto: Mayke tosCano

DECISÃO DO TCE

Executivo suspende PDV no MTI
DA REDAÇÃO

O diretor-presidente 
interino da Empresa Mato-
-grossense de Tecnologia da 
Informação (MTI), Kleber 
Geraldino, publicou uma 
portaria determinando a 
suspensão de todos os pro-
cessos do Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) na empresa 
e o retorno dos empregados 
públicos cujos desligamentos 
estavam em fase de homolo-
gação. A portaria nº 066/2019 
foi publicada no Diário Ofi-
cial e atende a uma decisão 
da conselheira interina do 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), Jaqueline Jacobsen, 
que concedeu medida caute-
lar determinando a suspen-
são imediata do PDV e o re-
torno dos empregados cujos 
processos não foram homo-
logados, sob pena de multa 
diária.

De acordo com Kleber 
Geraldino, devem retornar 
às atividades 23 empregados 
públicos que se desligariam 
no último dia 31, porém, 
não tiveram os seus Termos 
de Rescisão do Contrato de 
Trabalho homologados pela 
empresa. Já os outros 68 
empregados que deixaram 

a empresa nos meses de de-
zembro, janeiro e fevereiro 
permanecem desligados.

Até a decisão do TCE, 
172 empregados haviam ade-
rido ao PDV, que foi insti-
tuído em dezembro do ano 
passado e estava com prazo 
para adesões aberto até o dia 
6 de maio deste ano. Podiam 
aderir os empregados com 
idade igual ou superior a 45 

PREVENÇÃO

Campanha nacional de vacinação 
é antecipada para o 10 de abril
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A 21ª Campanha Na-
cional de Vacinação contra a 
Influenza ocorrerá entre os 
dias 10 de abril e 31 de maio 
de 2019. A data do Dia de Mo-
bilização Nacional será em 
4 de maio. O Ministério da 
Saúde começou a distribuir 
vacinas no dia 25 de março, 
de maneira gradual, visando 
atingir 36 milhões de doses 
até o início da campanha. A 
coordenadora de Vigilância 
Epidemiológica da Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES-
-MT), Alessandra de Moraes, 
destacou que a meta é vacinar 
847.137 pessoas integrantes 
dos grupos prioritários em 
Mato Grosso. A vacinação é 
realizada nas Unidades de 
Saúde Básica dos municípios, 
sendo que os gestores muni-
cipais têm autonomia para 

definir o planejamento de 
atendimento aos moradores.

“A SES-MT, por meio da 
Vigilância Epidemiológica e 
da Gerência de Imunização, 
recebe, organiza e faz a dis-
tribuição dos lotes de vaci-
nas, bem como acompanha a 
cobertura vacinal nos muni-
cípios, de forma a garantir a 
máxima cobertura”, explicou 
Alessandra.Além de contem-
plar indivíduos com mais de 
60 anos de idade, a campanha 
ofertará vacinas para todos 
os cidadãos que integram os 
grupos prioritários – como as 
crianças com faixa-etária en-
tre 6 meses e com menos de 
6 anos, as gestantes, as puér-
peras (até 45 dias após o par-
to), os trabalhadores da Saú-
de, os professores das escolas 
públicas e privadas, os povos 
indígenas, os grupos porta-
dores de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 

anos até a data de desliga-
mento e com, no mínimo, 20 
anos de trabalho até a data 
da demissão voluntária. Os 
interessados deveriam pos-
suir benefícios de aposenta-
doria concedidos pelo INSS 
até a data de desligamento da 
MTI, além de não estar com 
seu contrato de trabalho sus-
penso ou interrompido, não 
estar em licença previdenci-

ária, não ser detentor de es-
tabilidade provisória, entre 
outros requisitos. 

Ainda segundo o presi-
dente, a suspensão dos pro-
cessos do PDV é temporária, 
uma vez que a empresa vai 
recorrer da decisão do TCE e 
demonstrar a economia que 
o plano vai gerar aos cofres 
públicos em médio e longo 
prazos.

condições clínicas especiais, 
os adolescentes e jovens de 12 
a 21 anos de idade sob medi-
das socioeducativas, a popu-
lação privada de liberdade e 
os funcionários do sistema 
prisional. Entre os dias 10 e 
19 de abril, será realizada a 
vacinação contra Influenza 
em crianças e gestantes. No 
mesmo período, ocorrerá a 

atualização da Caderneta de 
Vacinação conforme a situ-
ação vacinal encontrada e 
as indicações do Calendário 
Nacional de Vacinação. De 
22 de abril a 31 de maio, será 
ofertada a vacinação para os 
grupos prioritários em todo 
o país e também ocorrerá a 
atualização da Caderneta de 
Vacinação.
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Compra foi impulsionada pelo aumento no consumo, segundo diretor de distribuidora 

MT terá reajuste de 11,29% 
na tarifa de energia elétrica
DA REPORTAGEM

A Energisa, conces-
sionária de energia elétrica 
de Mato Grosso, anunciou 
nesta semana o reajuste de 
11,29% na tarifa. O novo per-
centual passa a valer a partir 
de segunda-feira (8), entre-
tanto, o consumidor só vai 
sentir o impacto da conta a 
partir de maio. De acordo 
com o diretor-presidente da 
concessionária, Riberto José 
Barbanera, um dos fatores 
que ocasionaram o aumento 
foi a compra de energia de 
usinas térmicas. Essa com-
pra, que antes era menor, foi 
impulsionada pelo aumento 
no consumo.

“A expansão das cida-
des, a aquisição de eletro-
domésticos e eletrônicos 
contribuem para o aumento 
do consumo, consequente-
mente, maior o volume de 
energia a ser comprado, e 
aí compra-se de quem tem 
para vender, neste caso, as 
usinas térmicas, à base de 
petróleo, que tem um custo 

mais alto”, explicou ele.
Em razão desses fato-

res, os custos para compra 
de energia por parte de dis-
tribuidora ficaram mais altos 
em 2018 e tendem a conti-
nuar elevado em 2019. “Essa 
transação é responsável por 
10,45% do reajuste da tarifa. 
Além disso, temos um per-
centual de 0,13% referente 
ao transporte e 3,02% que é 
a parte da distribuição”, des-
tacou.

ENCARGOS
SETORIAIS
No entanto, segundo 

Barbanera, para amenizar o 
impacto da tarifa na conta do 
consumidor, são retirados os 
encargos setoriais, que cor-
respondem a 2,31%. Logo, 
essa conta toda implica num 
reajuste tarifário de 11,29%. 
Dessa forma, segundo a con-
cessionária, o impacto deste 
percentual na fatura de ener-
gia vai ser maior ou menor, 
de acordo com o comporta-
mento de consumo de casa 
cidadão.

ABSURDO | Anúncio foi feito pela concessionária; um dos fatores foi a compra de energia de usinas térmicas
Foto: Marcos Vergueiro

Foto: DiVulgação

Foto: olhar Direto

FIES

Estudantes poderão renegociar
dívida a partir do dia 29

SEGUNDA-FEIRA

Comércio pode abrir normalmente no
aniversário de 300 anos de Cuiabá

NO PAÍS

Emplacamentos de 
veículos registram 
alta de 13,42% no 
primeiro trimestre

PRÓXIMA QUARTA

Governo paga 83% dos 
salários e quita neste 
mês 13º atrasado

Regras para a renegociação foram divulgadas no ano passado

Dia festivo terá comércio aberto na segunda-feira 

DA REPORTAGEM

Estudantes que têm 
dívidas com o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) poderão solicitar a re-
negociação dos valores devi-
dos entre os dias 29 de abril 
a 29 de julho. O prazo foi di-
vulgado em portaria do Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), 
autarquia do Ministério da 
Educação (MEC) responsável 
pela execução do programa.

As regras para a rene-
gociação foram divulgadas 
no ano passado. Podem ser 
renegociados os contratos 
com atraso no pagamen-
to de pelo menos 90 dias e 
que ainda estiverem no pe-
ríodo de amortização e não 
tenham sido alvo de ação 
judicial pelo agente finan-
ceiro. A medida vale para os 
contratos de financiamentos 
concedidos até o segundo se-
mestre de 2017.

Os contratantes do Fies 
terão duas opções: o reparce-
lamento, que permite esten-
der o prazo de pagamento 
da dívida para até 48 parce-
las mensais, além de incluir 
os estudantes com contratos 
mais antigos na campanha 

DA REPORTAGEM

No aniversário de 300 
anos de Cuiabá, celebrado na 
próxima segunda-feira (8), o 
comércio poderá abrir nor-
malmente as portas. O fun-
cionamento não é permitido 
por Lei nos feriados civis e 
religiosos de 1º de janeiro, 
Sexta-feira Santa, 1º de Maio 
(Dia do Trabalhador), Fina-
dos (2 de novembro) e Natal 
(25 de dezembro). De acordo 
com a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Cuiabá (CDL), 
não haverá funcionamento 
dos órgãos públicos estadu-
ais e municipais administra-
tivos da capital. Porém, os 
serviços públicos essenciais, 
como de saúde e seguran-
ça vão funcionar em regime 
de plantão. Os shoppings de 
Cuiabá irão funcionar, mas 
ainda não estão com os ho-
rários definidos.

Nas agências bancárias, 
segundo o Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimen-
tos Bancários e do Ramo Fi-
nanceiro do Estado de Mato 
Grosso (SEEB-MT), também 
não haverá atendimento. A 
Federação Brasileira de Ban-
cos (FENABRAN) informa 
que as contas de consumo, 
como de água, energia, tele-
fone, e os carnês que tiverem 

DA REPORTAGEM

No primeiro trimestre 
de 2019, o mercado acu-
mulou 904.760 veículos 
emplacados no país, o que 
representa 13,42% acima do 
total registrado no mesmo 
período do ano passado. Só 
em março, foram licencia-
dos 305.549 veículos, con-
siderando automóveis, co-
merciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas, imple-
mentos rodoviários e outros 
veículos, o que reflete alta de 
3,26% na comparação com 
fevereiro, quando foram 
emplacadas 295.905 unida-
des.

Na comparação com os 
298.620 veículos licenciados 
em março do ano passado, o 
avanço foi 2,32%. Os dados 
são da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave).

Os dados da Fenabra-
ve mostram que os licen-
ciamentos de automóveis e 
comerciais leves apresenta-
ram alta de 5,11% em março, 
totalizando 199.550 unida-
des, contra 189.844 unidades 
registradas em fevereiro. Se 
comparado com março do 
ano passado, este resulta-
do aponta leve retração de 

DA REPORTAGEM

Apesar da frustração 
de R$ 146 milhões no caixa 
do Estado, utilizados para 
pagamento da dívida com o 
Bank of America, o Governo 
aumentou para 83% o núme-
ro de servidores que irão re-
ceber seus salários de forma 
integral na próxima quarta-
-feira (10).

O calendário de paga-
mento seguirá cumprindo 
o modelo de escalonamento 
adotado pela atual gestão. 
Servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas que re-
cebem acima de R$ 5,5 mil 
receberão em outras duas 
parcelas. Neste mês, será 
pago também a última par-
cela do 13º salário remanes-
cente de 2018.

Conforme a Secreta-
ria de Fazenda, na próxima 
quarta-feira ocorrerá o pri-
meiro pagamento, quando 
serão depositados até R$ 5,5 
mil para todos os servidores 

de renegociação; e o reesca-
lonamento, que possibilita 
diluir os valores em atraso 
nas parcelas a vencer.

Para isso, deverá ser 
paga uma parcela de entrada, 
em espécie, correspondente 
ao maior valor entre 10% do 
valor consolidado da dívida 

essas datas como vencimen-
to, poderão ser pagos no pri-
meiro dia útil após o feriado. 
Os serviços de caixa eletrô-
nico, internet banking, mo-
bile banking e de banco por 
telefone estarão disponíveis.

vencida e R$ 1 mil. O valor 
da parcela mensal de amor-
tização resultante da rene-
gociação não poderá ser in-
ferior a R$ 200, mesmo que 
implique a redução do prazo 
remanescente contratual.

O estudante financiado 
interessado em renegociar 

a dívida com o Fies deve-
rá apresentar-se na agência 
bancária onde firmou o con-
trato, com um ou mais fia-
dores, cuja renda não poderá 
ser menor do que o dobro do 
valor da nova prestação cal-
culada, respeitando o tipo de 
garantia contratada.

0,25%.
No acumulado do pri-

meiro trimestre, as vendas 
de modelos desses segmen-
tos apresentaram alta de 
10,02%, ante o mesmo perí-
odo do ano passado, totali-
zando 580.040 unidades. 

Para o presidente da 
Fenabrave, Alarico Assump-
ção Júnior, o mercado con-
tinua com viés de alta, se-
guindo as expectativas da 
entidade. “Conforme pro-
jeções divulgadas no início 
de 2019, o mercado deve se 
manter em ritmo de cresci-
mento, acompanhando os 
índices de confiança tanto 
do consumidor, como do 
empresariado.

O mercado de cami-
nhões continua sua retoma-
da e em março somou 7.628 
unidades emplacadas, con-
tra 6.817 unidades do mês 
anterior, o que representa 
alta de 11,09%. 

Na comparação com 
março de 2018, quando 
foram vendidos 5.968 ca-
minhões, o atual volume é 
27,82% superior. No primei-
ro trimestre, o crescimento 
das vendas foi 45,74% ante 
o mesmo intervalo do ano 
passado, somando 21.377 
unidades emplacadas.

ativos, aposentados e pen-
sionistas. 

Segundo cálculos da 
Secretaria Adjunta do Te-
souro Estadual, o valor total 
a ser depositado chega a R$ 
394 milhões. Esse procedi-
mento paga integralmente 
83% dos servidores. No mês 
passado, a primeira parcela 
dos salários pagos atingiu 
75% da folha. Um aumento 
de 8%.

A quitação da última 
parcela dos salários ocorrerá 
no dia 22 e quitará o restan-
te dos valores aos servidores 
que recebem acima de R$ 
7.5 mil, no total de R$ 56 mi-
lhões, fechando assim o pa-
gamento da folha salarial de 
março.

Este mês, no dia 30 de 
abril, será paga também a 
quarta e última parcela do 
13º salário remanescente de 
2018, para os aniversarian-
tes dos meses de novembro, 
dezembro e os servidores 
comissionados não efetivos.

“Fica facultado a cada 
lojista decidir manter ou 
não o expediente neste dia 
8, desde que pague correta-
mente os trabalhadores, ou 
seja, remuneração em do-
bro, comissões de vendas e 

concessão de folga compen-
satória. Entretanto, é impor-
tante que faça uma avaliação 
se vale a pena ou não abrir 
as portas neste dia”, alertou 
o superintendente da CDL 
Cuiabá, Fábio Granja.
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Autoridades discutem implantação da nova delegacia municipal 

Reunião discute área para
construção de nova delegacia
AGÊNCIA SENADO

Nesta semana, autori-
dades de Peixoto de Azeve-
do se reuniram para discutir 
a implantação de uma nova 
sede da Polícia Judiciária Ci-
vil no município. 

Alguns espaços para a 
construção da delegacia fo-
ram discutidos. O delegado 
regional, Geraldo Gezoni 
Filho, sugeriu um lote loca-
lizado ao lado do Banco do 
Brasil.

Entretanto, apesar da 
boa vontade da PJC em dis-
cutir o tema, a diretora de 
execução estratégica, Danie-
la Maidel, apontou que hoje 
não disponha de recursos fi-
nanceiros para a construção 
da sede, realidade enfrenta-
da há tempos pela Secretaria 
Estadual de Segurança, ha-
vendo a necessidade desses 
recursos serem arrecadados 
e geridos por meio dos Con-
selhos de Segurança.

Já o prefeito Maurício 
Ferreira de Souza se mani-
festou positivamente ao de-
senvolvimento do projeto, 
se comprometendo a envi-
dar os esforços necessários 
nesse sentido e deverá fazer 
um Projeto de Lei, a ser en-

viado à Câmara, para doação 
de uma área de aproximada-
mente 1,9 mil m². O projeto 
da nova delegacia é de 663 
m² teria um custo aproxima-
do de R$ 1,3 milhão.

O presidente da Câma-
ra, Gilmar Santos, colocou o 
Legislativo à disposição para 
votar a doação do terreno 
definido. Os demais verea-
dores presentes concorda-
ram com a área a ser cons-
truída a delegacia.

PRESENTES
A reunião contou com 

a presença das seguintes au-
toridades: Marcelo Manto-
vanni Beato (Promotor de 
Justiça), Maurício Ferreira 
de Souza (prefeito), Geral-
do Gezoni Filho (delegado 
regional), Daniela Maidel 
(diretora de execução estra-
tégica da Polícia Civil), Vila-
mir José Longo (secretário 
de Administração), Marcel 
Natari Vieira (Procurador-
-Geral do Município), além 
dos vereadores Gilmar San-
tos, Joranir José Soares e 
Alexsandro Manhaguanha, 
bem como os membros do 
Conselho Municipal de Se-
gurança Edson dos Santos e 
Lilian Portela.

PEIXOTO DE AZEVEDO | Nova sede seria localizada próximo ao BB; obra custaria em torno de R$ 1,3 milhão
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

3 ESTADOS

Polícia prende 14 por tráfico
em Guarantã, Sinop e Peixoto

L.R.VERDE

Água suja jogada na rua é ilegal
e representa perigo à saúde

SAÚDE

Caminhoneiros 
terão atendimentos
gratuitos na 
próxima semana

Evento será realizado em Rondonópolis e Cuiabá 

Dependendo da gravidade da infração, multa pode chegar a 
R$ 26 mil 

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil de Mato 
Grosso deflagrou uma ope-
ração nesta quinta-feira (4) e 
prendeu 14 pessoas acusadas 
de tráfico de drogas. 

Duas delas foram em 
flagrante, e as demais pre-
ventivamente decretadas 
pelo judiciário. As investiga-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Lucas do Rio Verde emi-
tiu um alerta sobre a água 
servida jogada nas ruas. Para 
quem não sabe, água ser-
vida trata-se de toda a água 
proveniente do chamado 
esgoto doméstico ou comer-
cial, aquela que resulta do 
uso dos lavatórios, tanques, 
banheiras, máquinas de la-
var roupas, pias de cozinha, 
lavagem de veículos, entre 
outras. Ou seja: água suja. O 
descarte dessa água nas ruas 
é ilegal e representa muitos 
perigos para a saúde e pre-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Sest Senat realiza, na 
Semana Mundial da Saúde, 
uma grande ação de aten-
dimento gratuito aos ca-
minhoneiros do Brasil. De 
7 a 12 de abril, equipes das 
Unidades Operacionais es-
tarão em mais de 70 pontos 
de concentração desses pro-
fissionais – como postos de 
combustíveis, terminais de 
cargas e centros de distribui-
ção. Serão realizados aten-
dimentos de saúde bucal, 
aferição de pressão arterial e 
aulas de alongamento, com 
foco na prevenção de doen-
ças da coluna e orientação 
sobre a boa postura corporal.

Também haverá infor-
mações sobre alimentação 
saudável e os riscos do uso 
de álcool e drogas. Em Mato 
Grosso as ações acontecem 
em Cuiabá das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, no Posto Aldo 
Locatelli BR 364 – saída para 
Jaciara) e Rondonópolis (das 
14h às 20h, no Posto Aldo 
Locatelli – BR-163, km 119 – 
Distrito Industrial Vetorasso, 
saída para Campo Grande).ções são das polícias de Gua-

rantã do Norte, onde ocorre-
ram sete prisões, outras duas 
em Sinop e uma em Peixoto 
de Azevedo. 

Também foram feitas 
prisões no Pará (quatro) e em 
Goiás.

Toda a ação foi co-
mandada pelo delegado de 
Guarantã, Waner dos Santos 

juízos para os cofres públi-
cos. Ao jogar água nas ruas, 
formam-se poças, que possi-
velmente vão se transformar 
em foco de proliferação para 
várias doenças, entre elas, 
febre amarela, dengue, diar-
reia, cólera. O Código de Vi-
gilância Sanitária do Muni-
cípio de Lucas do Rio Verde 
(Lei Municipal Complemen-
tar nº 119, de 21 de dezembro 
de 2012) trata o assunto e 
dispõe sobre as penalidades 
para quem cometer essas 
ações. Dependendo da gra-
vidade da infração e levando 
em conta a complexidade de 
cada caso, as multas podem 

“O Sest Senat é o gran-
de aliado do caminhoneiro. 
Os serviços que prestamos 
estão diretamente ligados às 
necessidades desses profis-
sionais. Sabemos da dificul-
dade que eles têm de para-
rem e cuidarem da saúde. 
Por isso, estamos levando os 
atendimentos até eles. Um 
trabalhador feliz, saudável 
e consciente contribui para 
evitar acidentes de trânsito 
e aumentar a produtividade 
do setor”, afirma o presiden-
te da CNT e dos Conselhos 
Nacionais do Sest e do Senat, 
Vander Costa.

A diretora-executiva 
nacional do Sest Senat, Nico-
le Goulart, reforça que essa 
iniciativa demonstra, na prá-
tica, que a saúde do trabalha-
dor do transporte é uma das 
prioridades da instituição. 
“Nossas unidades em todo o 
Brasil oferecem atendimen-
tos gratuitos de saúde nas 
áreas de odontologia, fisio-
terapia, psicologia e nutrição 
para os trabalhadores e seus 
familiares. Além disso, reali-
zam atividades de educação 
para a saúde e promovem 
projetos de esporte e lazer”.Neves. “Ainda vamos termi-

nar de cumprir os mandados 
de prisão e as investigações 
continuam. 

Há muito tempo esta-
mos fazendo essas investi-
gações de combate ao tráfico 
de drogas. Agora, consegui-
mos decretar essas prisões”.

A polícia ainda vai 
identificar quais dos presos 

chegar a dois mil UFLs, ou 
seja, até R$ 26 mil. Nos casos 
de reincidências, os valores 

são os líderes do tráfico na 
região. “Estamos fazendo os 
levantamentos das funções 
de cada um na quadrilha. 

A rota do tráfico ainda 
está sob investigação. Ainda 
não sabemos o local que es-
tava vindo a droga. O valor 
movimentado pela quadri-
lha também está sendo apu-
rado”.

das multas poderão ser apli-
cados em dobro ou até em 
triplo.

Foto: Divulgação

COMODORO

Acidente entre ônibus e carreta
mata três pessoas na BR-364

Carga transportada por carreta se espalhou pela rodovia

DA REPORTAGEM

Três pessoas (idade e 
identidades não reveladas) 
morreram na madrugada 
desta quinta-feira (4) após 
um grave acidente entre 
um ônibus e uma carreta, 
na BR-364, em Comodoro. 
De acordo com informações 
iniciais da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), o aciden-
te aconteceu por volta das 
4h45, no km 1.240. Ainda não 
há informações se há feridos.

A pista foi interditada e 
a PRF permaneceu no local 
dando sequência ao atendi-
mento da ocorrência. Ima-
gens divulgadas mostram 
como os veículos ficaram 
completamente destruí-
dos após a colisão. A carreta 
transportava soja, que ficou 
espalhada pela rodovia. Ain-
da não se sabe o que motivou 
o acidente.



Evérton Sena, Paulinho e Felipe Marques podem reforçar o Dourado 
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Cuiabá promete reforços;
jornalista aponta 3 nomes
DA REPORTAGEM

Olhar Esportivo

Ainda está na base da 
especulação, mas o certo é 
que o Cuiabá trará reforços 
visando a Série B do Cam-
peonato Brasileiro 2019, 
competição mais aguardada 
para o clube, caçula da com-
petição, e que participará 
pela primeira vez com ape-
nas 17 anos de fundação.

Nas redes sociais ofi-
ciais, o Dourado postou uma 
“promessa”, criando um sus-
pense sobre o anúncio de 
novos jogadores para a com-
petição nacional, que come-
ça no fim deste mês. Porém, 
de acordo com informações 
do jornalista paranaense Lú-
cio Flávio, repórter da Rádio 
Paiquerê AM e da Folha de 
Londrina, além do Blog do 
Lúcio Flávio do Portal O 
Bonde, três atletas que in-
teressavam ao Londrina Es-
porte Clube estão de “malas” 
prontas para Cuiabá.

Os nomes ventilados 
são do zagueiro Éverton 
Sena, do lateral-esquerdo 
Paulinho e do atacante Feli-
pe Marques, que disputaram 
o Campeonato Paulista pelo 
Novorizontino, sob o co-
mando do técnico Roberto 
Fonseca, que livrou o Cuiabá 
do rebaixamento no segun-

do turno da Série C 2016 e 
foi campeão mato-grossense 
em 2017.

CONHEÇA OS
PRETENDIDOS
Éverton Sena, zagueiro 

de 27 anos, foi revelado no 
Santa Cruz, por onde per-
maneceu em várias tempo-
radas no profissional, sendo 
cinco vezes campeão per-
nambucano, uma vez da Sé-
rie C do Brasileiro e da Copa 
do Nordeste. Ele também jo-
gou pelo Boa Esporte, Lon-
drina, Goiás – onde foi cam-
peão goiano – e CRB. Neste 
ano, foi titular do Grêmio 
Novorizontino no Paulistão.

O experiente lateral-
-esquerdo Paulinho, 34 
anos, é conhecido do fute-
bol mato-grossense, jogou 
várias temporadas pelo Lu-
verdense entre idas e vin-
das, sendo campeão da Copa 
Verde, além de passagens 
por Athlético-PR, Paraná, 
Novo Hamburgo, CRB e por 
último Grêmio Novorizon-
tino, onde disputou 13 jogos 
do Paulistão 2019.

O meia-atacante Felipe 
Marques, 29 anos, vem em 
uma crescente na carreira. 
Destacou-se em 2017 pelo 
Sampaio Corrêa, foi cam-
peão maranhense, jogou no 
Remo campeão paraense 

SÉRIE B | Segundo Lúcio Flávio, de Londrina, jogadores que estavam no Novorizontino deverão ser os próximos a chegarem
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COPA DO BRASIL

Flu: sem criatividade e alternativas

REAL MADRID

Vinicius Jr. volta a trabalhar dentro de campo

100% NO DIA

Deportivo Lara vence 
dois jogos em intervalo 
de cinco horas

Ganso e atacantes não brilham e mexidas não mudam panorama 

VJr se lesionou durante a derrota para o Ajax, pela Liga dos 
Campeões 

Lara venceu duas partidas no mesmo dia 

DA REPORTAGEM

O empate em 0 a 0 do 
Fluminense com o Luver-
dense, pela 3ª fase da Copa 
do Brasil, marcou uma das 
atuações mais apáticas da 
equipe de Fernando Diniz 
na temporada. Sem inspi-
ração, o time tricolor parou 
na equipe mato-grossense. 
Por outro lado, também 
não foi ameaçado. Com o 
resultado, terá de vencer na 
próxima terça-feira no Ma-

ASSESSORIA

Uma boa notícia para 
torcida do Real Madrid. 
Nesta quinta-feira, o ata-
cante Vinicius Junior vol-
tou a trabalhar dentro de 
campo mostrando que 
está se recuperando bem 
da lesão no tornozelo di-
reito. O brasileiro se ma-
chucou no dia 3 de março, 
quando os merengues fo-
ram derrotados pelo Ajax 
pela Liga dos Campeões.

Vinicius Junior cor-
reu em volta do gramado 
do CT do Real Madrid, 
enquanto o restante do 
grupo fazia a sessão de 

DA REPORTAGEM

O Deportivo Lara ba-
teu Huracán, mas conseguiu 
mais do que isso: jogar e ven-
cer duas partidas no mesmo 
dia, em um intervalo de 
apenas cinco horas. Ou seja, 
100% de aproveitamento na 
quarta-feira.

Como esperado, o time 
se dividiu para honrar os 
dois compromissos. Não re-
petiu jogadores. Mas o técni-
co Leonardo González este-
ve nas duas partidas, mesmo 
que disputadas em duas ci-
dades diferentes a duas ho-
ras de distância uma da ou-
tra. Ele priorizou o duelo da 
Libertadores, onde lançou 
sua equipe titular.

A vitória contra o Hu-
racán começou aos oito mi-
nutos da primeira etapa. 
Lorenzo Frutos foi derruba-
do na área e sofreu pênalti, 
convertido por Manzano. 

racanã, se não quiser preci-
sar de pênaltis para decidir 
a vaga. O Fluminense man-
teve a proposta de jogo de 
Fernando Diniz, buscando 
ter a bola para assumir o 
controle das ações. Porém, 
diante de uma equipe bem 
fechada defensivamente 
e em um gramado pesado 
que não favorecia o toque 
de bola com velocidade, 
o Tricolor não conseguiu 
infiltrar na defesa rival. O 
mapa de calor da partida, 

Pouco depois, aos 15 minu-
tos, houve queda de energia 
no estádio Metropolitano de 
Lara. Foi a segunda vez que 
o Deportivo sofre com os 
seguidos blecautes da Vene-
zuela. Na primeira rodada, a 
partida contra o Emelec foi 
adiada. Nesta quarta, foram 
só 15 minutos de paralisação.

Após o jogo ser reto-
mado, Centeno fez o segun-
do do Deportivo ao finalizar 
bem na saída do goleiro An-
thony Silva. O Huracán di-
minuiu com gol de Manza-
no, contra, na segunda etapa. 
O próprio volante, autor de 
um gol a favor e outro con-
tra o Lara, foi expulso aos 23 
minutos e deixou a agonia 
para os donos da casa ainda 
maior. No entanto, os vene-
zuelanos, que jogaram com 
portões fechados para cum-
prir o segundo de três jogos 
de punição, seguraram o 
triunfo.

em 2018, disputou a Série B 
pelo Londrina no ano pas-
sado, com 27 jogos e 8 gols. 
Ele também vem do Novo-
rizontino, que foi elimina-
do nas quartas de finais pelo 

feito pelo Footstats, mos-
tra que o time mal pisou na 
área adversária. Tal dificul-
dade ocorreu pelo segundo 
jogo consecutivo, afinal, o 
panorama foi parecido na 
derrota por 2 a 1 para o Fla-
mengo na semifinal da Taça 
Rio - sábado, aliás, há novo 
clássico pela semifinal do 
Carioca.

Com o coletivo não 
indo bem, o Fluminense 
dependeu de uma grande 
atuação individual e não 

teve. Ganso esteve discreto 
mais uma vez. Movimen-
tou-se pouco e não arriscou 
passes em profundidade. 
O ataque, grande força do 
time no ano, não funcio-
nou. Everaldo, que costu-
ma ser a válvula de escape 
pelo lado esquerdo, não 
conseguiu quebrar as linhas 
da defesa adversária. Lucia-
no teve o espírito brigador 
de sempre, mas não foi o 
suficiente. E Yony González 
pouco apareceu.

treinamentos com uma 
certa ressaca da derrota 
para o Valencia na última 
quarta-feira.

A última ressonância 
a qual Vinicius foi subme-
tido, há pouco menos de 
duas semanas, mostrou 
que o ligamento rompido 
do tornozelo direito cica-
trizou. A expectativa é que 
o ex-jogador do Flamen-
go volte aos gramados no 
princípio de maio, man-
tendo assim as chances de 
ser convocado pela sele-
ção brasileira para disputa 
da Copa América.

Realizando toda a 
recuperação com o de-

partamento médico do 
Real Madrid, Vinicius 
Junior contratou um fi-
sioterapeuta para ajudar 
no processo. Trata-se de 
Thiago Lobo, ex-Santos, 
que chegou nesta semana 

Palmeiras.
Além deles, torcedores 

do Cuiabá falam nos bas-
tidores da contratação do 
atacante Maikon Leite, ex-
-Palmeiras e Santos, que 

jogou pelo Figueirense em 
2018 e está no Brasiliense 
que disputa o Campeonato 
Candango. 

O Cuiabá estreia na Sé-
rie B do Campeonato Brasi-

leiro contra o Criciúma, no 
dia 26 ou 27, no Estádio He-
riberto Hulse, em Criciúma. 
A estreia em casa será no dia 
4 de maio, diante do Operá-
rio-PR, na Arena Pantanal.

LEILÃO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 787, 13º
andar, Cj. 132. Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ECO SECURITIZADORA DE
DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43, com sede na Avenida
Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05419-001, nos termos do Instrumento Particular de
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de bens imóveis, datado de 18/11/2013, aditado em 18/12/2013, no qual figuram
como Fiduciantes GUIDO ADELIO TIMM, RG 1.696.610-0 SSP/PR, CPF/ME 234.022.029-72, sua esposa INGE GOTZ TIMM,
RG 3.485.445-9 SSP/PR, CPF 513.140.539-49, CARLOS DOMINGOS BAÚ, RG 2.091.659 SSP/PR, CPF 413.156.269-34 e sua
esposa ZELANIR RAMME BAÚ, RG 5.874.692-4 SSP/PR, CPF 836.984.699-87, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de abril de 2019, às 15:00 horas,
“presencial” à Alameda Santos, nº 787, 13º andar, Cj. 132 - Jardim Paulista em São Paulo/SP e “on-line”, através do site:
www.megaleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$22.098.025,46 (vinte e dois
milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade
consolidada em nome do credor Fiduciário: IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 225 DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAÚBA/MT: UM IMÓVEL RURAL, situado no Município e Comarca de Itaúba/MT, correspondente
a uma área GEOREFERENCIADA de 2.960,1665ha, denominada “FAZENDA NOVA VERONA”, dentro dos seguintes limites e
confrontações descritos na matrícula. Imóvel cadastrado no INCRA sob o nº: 950.025.558.729-9 – Área total 2.900,000ha, mód.
Fiscal 100,0 ha; nº de mód. Fiscais 29,00; f.m.p: 4,0ha – NIRF nº: 6.470.475-0. Consta no Av.01 da Matrícula acima, a existência
de celebração de “Termo de Responsabilidade e de Preservação de Floresta”, comprometendo-se a desmatar 50% do imóvel,
ficando gravada como de UTILIZAÇÃO LIMITADA, não podendo ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante
autorização expressa do IBDF (atual IBAMA). Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97.  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 18 de abril de 2019, no mesmo
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 24.916.903,96 (vinte e quatro
milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos).  Os interessados em participar
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo.  O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado
o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão
de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.  A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente.  O(s) devedor(es) fiduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas,
horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato,
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o
respectivo lote do leilão.  O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente
a 5% sobre o valor de arremate.  O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos.  O horário mencionado neste edital,
no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF.  As demais
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto
n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

a Madrid e vai trabalhar 
pessoalmente com o jo-
gador, assim como acon-
tece com outros atletas 
brasileiros que atuam na 
Europa, como Casemiro e 
Neymar.
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Verba deverá ser viabilizada com governos federal e estadual

Cuiabá: novo hospital municipal
não terá gestão ‘portas abertas’
DA REPORTAGEM

Novo Hospital Municipal 
de Cuiabá (HMC) não será 
administrado com modali-
dade ‘portas abertas’ voltada 
a pacientes do interior, se-
gundo o secretário de Saúde, 
Antônio Possas de Carvalho. 
De acordo com ele, haverá 
uma reunião com prefeitos 
e administradores da região 
metropolitana que reajustar 
o atendimento na nova uni-
dade de saúde.

Ainda segundo ele, o que 
mais onera o atual Pronto 
Socorro Municipal de Cuia-
bá (PSMC) é a gestão na mo-
dalidade ‘portas abertas’, ou 
seja, não pode negar atendi-
mento a ninguém, mesmo 
que o paciente seja de outra 
cidade.

Por outro lado, ele afir-
mou que o novo hospital 
municipal terá maior capa-
cidade para cirurgias e isso 
desafogaria o atendimento 
do PSMC. “A capacidade de 
cirurgias que podem ser fei-
tas no Hospital São Benedito 
não é utilizada totalmente 
por falta de leitos. Como no 

novo hospital terá 315 lei-
tos, poderemos transferir os 
que que estiverem no pós-
-cirúrgico para a nova uni-
dade e assim, garantir que 
mais cirurgias sejam feitas”, 
declarou.

Possas disse ainda que o 
novo hospital deve ser en-
tregue, completamente 
terminado, até o dia 20 de 
maio. A unidade dispõe de 
90 enfermarias de média 
complexidade, 60 Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), 
inclusive com isolamento, 
além dos 315 leitos. “Tive-
mos um investimento de 
R$ 100 milhões em equipa-
mentos, em uma área de 21 
mil m²”, destacou o secretá-
rio.

Com relação ao atual PS, 
Possas afirmou que, após a 
inauguração da nova unida-
de, a Prefeitura vai avaliar a 
melhor forma de funciona-
mento para o hospital anti-
go. Além disso, a proposta 
é fortalecer a rede de aten-
ção básica, como Postos de 
Saúde, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e Poli-
clínicas.

SAÚDE | Segundo secretário, atendimento prioritário é aos munícipes, e não para pacientes do interior
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SINOP

Meio Ambiente executa recuperação de
áreas degradadas em assentamento

CULTURA E ARTE

Parceria com o Sesc faz sucesso
entre crianças de escola em Sinop

HOSP.STO.ANTONIO
Gestores se capacitam 
para melhor atendimento 
por meio do SUS

SINOP
CDL traz orientações sobre 
o atendimento prioritário

Ação compreende uma das últimas fases de projeto em comunidades rurais 

Crianças aprendem a desenhar e dançar 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Si-
nop começou a executar, 
nos quatro assentamentos 
abrangidos pelo projeto “In-
teração de Saberes na Agri-
cultura Familiar”, localizados 
entre Cláudia, Sinop e Santa 
Carmem, ações de recupera-
ção de áreas degradadas e de 
recomposição florestal pró-
xima às Áreas de Proteção 
Permanente (APP).

A primeira das agen-
das contemplou, na segunda 
(1º), o assentamento Zumbi 
dos Palmares II, em Cláudia, 
onde foram plantados 3,2 
mil exemplares de árvores 
entre nativas e frutíferas. 

De forma gradativa, 
a recuperação de áreas de-
gradadas também chegará 
às comunidades Casulo, em 
Santa Carmem, 12 de outu-
bro, em Cláudia, e Wesley 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Mar-
tinelli (PR) esteve na escola 
Rodrigo Damasceno acom-
panhando o projeto do Sesc 
Itinerante, pelo qual as crian-
ças puderam ter uma tarde 
recreativa e cultural através 
de oficinas de cinema, dan-
ça, artes visuais, literatura, 
recreações, contação de his-
tórias e apresentações artís-
ticas. A ação movimentou os 
cerca de 520 estudantes do 
1º ao 5º anos do período ves-
pertino na última semana.

“Essa parceria com o 
Sesc contribui para a me-
lhoria do ensino em toda a 
rede municipal. São ativida-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Gerido por uma fun-
dação (Fundação de Saúde 
Comunitária de Sinop), o 
Hospital Santo Antônio traz 
em seu quadro de servido-
res os melhores profissio-
nais da cidade e da região. 
Os investimentos em recur-
sos humanos são constantes. 
No último fim de semana, a 
administradora hospitalar, 
Andréia Queiroz, e o assis-
tente da diretoria, Anderson 
Maciel, estiveram na capital 
paulistana buscando novos 
conhecimentos na área. Eles 
participaram de uma capaci-
tação com foco em redução 
de custos geração de resulta-
dos e melhoria de qualidade.

Voltado para institui-
ções que trabalham com o 
Sistema Único de Saúde, a 
capacitação foi administrada 
pela maior rede de hospitais 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nesta semana, em que 
lembra o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo 
(última terça), a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) Si-
nop aproveita para orientar 
toda sociedade, em especial 
bancos, supermercados, lo-
téricas, farmácias, correios, 
órgãos públicos, e todo es-
tabelecimento que realize 
atendimento prioritário, so-
bre a necessidade de adequa-
ção das placas de sinalização.

Essa ação se faz neces-
sária porque desde o ano 
passado, quando foi sancio-
nada a LEI Nº 2546/2018, de 
autoria do vereador Luciano 
Chitolina, as pessoas com 
Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA) e seus acompa-
nhantes têm direito a aten-

filantrópicos do país, a CBM 
(Confederação de Santas Ca-
sas de Misericórdia, Hospi-
tais e Entidades Filantrópi-
cas) e foi trabalhado, desde 
orientações com a excelência 
no serviço de nutrição, la-
vanderia hotelaria e limpeza 
até planejamento de gestão 
em pessoas até o direito em 
bioética e a judicialização da 
saúde. De acordo com Quei-
roz, a capacitação serviu, 
além de mostrar novas técni-
cas de administração hospi-
talar, melhorando a excelên-
cias dos serviços prestados à 
população através do SUS, 
para entender os novos pro-
cessos, haja vista o primeiro 
semestre de uma nova admi-
nistração que traz, além de 
novos técnicos, nova política 
administrativa, uma vez que 
só era permitido participar 
instituições que oferecem 
saúde pública de forma gra-
tuita.

dimento preferencial e os 
estabelecimentos públicos 
e privados de Sinop têm o 
dever de inserir o símbolo 
mundial da conscientização 
do autista nas placas de aten-
dimento prioritário.

A CDL Sinop está dis-
ponibilizando a qualquer es-
tabelecimento que necessitar 
a arte padrão para que sejam 
confeccionados esses adesi-
vos e placas de atendimento 
preferencial.

Os estabelecimentos 
que não cumprirem a deter-
minação sofrerão sanções e 
multas (Art. 6 da Lei Federal 
nº 10.048 de 8 de novembro 
de 2000, diz: “no caso de 
empresas concessionárias 
de serviço público, a multa 
pode ser de R$ 500 a R$ 2,5 
mil). E as penalidades serão 
elevadas ao dobro, em caso 
de reincidência.

Manoel dos Santos, em Si-
nop. Antes, porém, é preci-
so cumprir toda a agenda de 
implementação de projetos 
e campanhas relacionados 
à educação ambiental. To-
das as mudas são disponi-
bilizadas pela Prefeitura de 

des extracurriculares que as 
nossas crianças estão tendo 
oportunidade de participar. 
É uma parceria que só con-
tribui para a melhoria do 
nosso ensino”, reiterou Rosa-
na, após falar com as crian-
ças e desejar que aproveitas-
sem para aprender enquanto 
brincavam.

A representante do 
Sesc, Juliana Mendonça, ex-
plicou a proposta executa-
da. “O projeto tem ideia de 
intensificar ações itineran-
tes aproximando o público 
prioritário da instituição”.

Gabriela Alves, de sete 
anos, aprovou o projeto. 
“Porque é muito legal! As 
crianças aprendem a dese-
nhar, a dançar e os sonhos 

Sinop, oriundas de um TAC 
celebrado com o Ministério 
Público.

Ainda estão programa-
das em cada assentamento 
a montagem de viveiro para 
preparação de mudas nativas 
para recuperação de áreas 

dela também vão ser igual 
a esses”, ilustrou a estudan-
te como quem aprovou, em 
cem por cento, a novidade 
e a quebra da rotina escolar, 
conseguindo, mesmo que 
sem perceber, um enrique-

degradadas nos locais, bem 
como nos municípios aos 
quais estão vinculados, além 
da implantação de um Siste-
ma Agroflorestal, aliando a 
produção consorciada entre 
floresta e a produção fami-
liar de alimentos.

cimento cultural. Lorena da 
Silva, também de sete anos, 
mostrou-se satisfeita com a 
atividade. “É bem legal por-
que a gente dançava, cantava 
e fazia um montão de coi-
sas”, pontuou a pequena.

222 NOVOS CONTRATADOS

No balanço de fechamento anual de 2018 
o Sistema de Crédito Cooperativo, Sicre-
di, registrou um saldo positivo de R$ 463 
milhões. Seneri Paludo, diretor executivo 
do Sicredi Norte, disse ao site RDNEWS, que 
em 2018 foram 222 constatações, um au-
mento de 8% em relação a 2017. O modelo de 
cooperativismo de créditos está em ascen-
são no Brasil, nele existe vantagens como o 
saldo ser devolvido aos associados, tarifas 
reduzidas entre outros. Mas como nem tudo 
são flores, assim como o saldo positivo é 
devolvido aos associados, os prejuízos tam-
bém são rateados entre os cooperados.

EMPLACAMENTO 
AUMENTA 13,42% 

No primeiro trimestre de 2019 foi re-
gistrado 904,760, o que representa 13,42% 
comparado ao mesmo período do ano pas-
sado. Os dados são da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave) que também fez projeções para 
o ano de 2019 levando em conta as previ-
sões do Produto Interno Bruto (PIB), e acre-
dita que pode chegar a 10,7% considerando 
todos os segmentos; caminhões, automó-
veis, comerciais leves, motocicletas, ôni-
bus, implementos rodoviários, exceto ma-
quinas agrícolas e colheitadeiras.

INADIMPLÊNCIA 
SÓ AUMENTA 

Pelo terceiro mês consecutivo o percen-
tual de famílias endividadas aumentou, se-
gundo a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), de 61,5% 
em fevereiro para 62,4% em março, maior 
índice desde 2015. A pesquisa usa como re-
ferência cartões de crédito, cheque especial, 
cheque pré-datado, carnes de lojas, emprés-
timo pessoal, prestação de carro e seguro. O 
percentual de inadimplentes também teve 
um aumento de 23,1% de fevereiro para 23,4% 
em março. Uma das causas pode ser a quanti-
dade de gastos extras no início do ano.

diVuLGaÇÃo
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Perspectiva é que resultados reflitam em crescimento 

Raça Brangus cresce em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

A raça bovina Brangus 
a cada dia ganha mais des-
taque em meio aos pastos 
mato-grossenses. No esta-
do, segundo dados da su-
perintendência de registro 
genealógico da Associação 
Brasileira de Brangus (ABB), 
são cerca de 4,6 mil animais 
registrados. No Brasil, entre 
2015 e 2017, o número de 
animais desta raça cresceu 
10%. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Brangus 
(ABB), a perspectiva é que 
com os resultados obtidos na 
raça comprovados os núme-
ros em Mato Grosso apre-
sentem crescimento.

Quem tem apostado na 
raça Brangus, resultado do 
cruzamento entre o Angus 
e o Zebu, é a Fazenda Se-
reno localizada em Jaciara. 
A propriedade, arrendada 
pela GAP Genética, de Uru-
guaiana/RS e administrada 
desde 1996 pelo médico ve-
terinário Jorge Santana, hoje 
tem quatro mil animais, dos 
quais 90% são Brangus, ten-
do 800 vacas mães de touros.

De acordo com Jorge 
Santana, a raça Brangus na 
região Centro-Oeste chegou 
a partir do Programa Natura 
Genética, criado em 1984. O 
programa teve como um de 
seus objetivos produzir ani-
mais para o Brasil Central. 
Ainda conforme o médico 
veterinário da GAP Genética, 
o intuito era levar a raça ao 
Brasil Central usando touros 
Brangus em cima das vacas 
Nelore e assim ter um pro-

duto com sangue em torno 
de 70% zebuíno. “Com isso, a 
raça Brangus se disseminou 
com uma base técnica muito 
forte, com orientação sobre 
qual mercado o produto fi-
nal iria atingir”, frisa Santa-
na. Na Fazenda Sereno são 
comercializados cerca de 180 
touros por ano, sendo uma 
parte produção própria, em 
torno de 120 touros, e outros 
70 touros vêm da Gap de 
Uruguaiana.

Santana afirma que o 
cruzamento de raças é im-
portante, pois a raça pura 
apresenta uma limitação de 
produção de qualidade de-
pendendo do ambiente. Ao 
se realizar um cruzamento 
a ideia é complementar as 
raças fazendo um somatório 
das partes boas do Angus e 
do Nelore, visando aumen-
tar a produção e atender ao 
consumidor final que exige 
uma carne macia, saborosa e 
de boa qualidade.

“As raças que se com-
plementam melhor são as 
britânicas com a zebuína. O 
Brangus possui 5 partes de 
Angus e 3 partes de Nelore”, 
explica o médico veteriná-
rio. Santana salienta também 
que a medida em que ocor-
re o avanço das gerações, 
os produtos, ou seja, filhos 
desses touros, se tornam me-
lhores produtores de carne, 
vindo a contar com padrão. 
Santana pontua ainda que no 
cruzamento das raças ocorre 
um aumento no peso do ani-
mal, o que irá garantir mais 
rentabilidade.

“Esse ganho tem aju-

CONSOLIDAÇÃO | Rebanho chega a 4,6 mil animais registrados, segundo associação
Foto: Divulgação

Foto: Paulo Whitaker

Foto: Divulgação

VACA LOUCA

Mapa vai atualizar normas
de controle e erradicação

COMEÇA DIA 22

Circuito Aprosoja chega à 14ª edição
com novo formato e foco no produtor

Brasil é classificado com risco insignificante para a doença junto à OIE 

Melhoramento genético e biotecnologia de ponta em híbridos 
de milho ganham evidência 

DA REPORTAGEMA

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) criou comitê 
que vai revisar as normas para 
vigilância, controle, erradica-
ção, certificação e emergên-
cia sanitária do Mal da Vaca 
Louca e todas as formas de 
Encefalopatias Espongifor-
mes Transmissíveis (que in-
cluem seres humanos), com 
as atualizações do Código 
Terrestre de Animais da Or-
ganização Mundial de Saúde 
Animal (OIE). Também serão 
modernizadas as análises la-
boratoriais para diagnóstico 
da doença. O grupo foi cria-
do pela Portaria 44. Além de 
integrantes do Ministério o 
comitê terá pesquisadores 
de universidades. As ações 
imediatas do comitê serão a 
análise dos pedidos de atua-
lização da legislação do pro-
grama do ministério para a 
doença e inclusão de novas 
descobertas e conhecimentos 
sobre as encefalopatias.

Atualmente, a OIE clas-
sifica o Brasil com o menor 
grau de risco para a vaca 

DA REPORTAGEM

Um dos maiores e prin-
cipais eventos da cadeia pro-
dutiva da soja no país, o Cir-
cuito Aprosoja entra na sua 
14ª edição no próximo dia 22 
de abril, levando informa-
ção e debates aos produtores 
rurais de todas as regiões de 
Mato Grosso. 

O evento criado e coor-
denado pela Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja-
-MT) tem como tema cen-
tral nesta edição “Custo + 
Tributação = Agricultura em 
Risco”. Ao longo de três me-
ses, as equipes da Aprosoja 
percorrerão 24 municípios 
mato-grossenses, mais a Ca-
pital que será sede do encer-

louca: “insignificante”. A pior 
situação é a do risco desco-
nhecido. Existe ainda o risco 
controlado no qual se enqua-
dram alguns países da Eu-
ropa. O mal da Vaca Louca 
(encefalopatia espongiforme 
bovina) é uma doença dege-
nerativa que atinge o sistema 
nervoso do gado e seus sinto-
mas incluem agressividade e 
falta de coordenação. O últi-

ramento, no dia 10 de junho.
Neste ano, a Aproso-

ja inovou e o Circuito terá 
como formato uma mesa 
redonda que permitirá uma 
maior integração entre os 
palestrantes e os produtores 
rurais, principal foco do pro-
jeto. Participarão dos deba-
tes, o apresentador e analista 
de política e economia do 
Canal Rural, Miguel Daoud, 
o diretor-executivo da Apro-
soja Brasil, Fabrício Rosa, e o 
presidente da Aprosoja-MT, 
Antonio Galvan. A media-
ção será feita pelo jornalista 
e apresentador do programa 
Direto ao Ponto, Glauber 
Silveira.“O tema escolhido 
esse ano está baseado em as-
suntos que temos discutido 
diariamente, pautas em que 

PRINCIPAL POLO

Tecnologia empregada 
no campo avança 
no estado

ESTOQUES PÚBLICOS
Agricultura autoriza 
venda de até 300 mil 
toneladas de milho

DA REPORTAGEM

Com forte liderança 
na produção de grãos, Mato 
Grosso, maior polo agrícola 
do país, destaca-se cada vez 
mais na cultura do milho. 
Para apoiar a evolução con-
tínua no campo, a Forseed 
apresenta suas soluções em 
híbridos no Farm Show, que 
acontece até 6 de abril em 
Primavera do Leste. Resul-
tado de investimentos em 
melhoramento genético e 
biotecnologia, os lançamen-
tos FS500 e FS450 trazem 
altos ganhos em produtivi-
dade, ciclo e sanidade, po-
dendo ser vistos em parcelas 
demonstrativas durante o 
evento.

Na ocasião, ainda ga-
nham destaque o consagra-
do FS512 – um dos híbridos 
mais vendidos no estado do 
Mato Grosso por sua adapta-
bilidade e estabilidade pro-
dutiva em todas as épocas de 
plantio – e o FS633, material 
desenvolvido levando em 
consideração os principais 
desafios da segunda safra 
do Cerrado mato-grossense, 

DA REPORTAGEM

A ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina, autori-
zou a venda de até 300 mil 
toneladas dos estoques pú-
blicos de milho pela Compa-
nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), por meio do 
Sistema Eletrônico de Co-
mercialização. Em resolução 

ao reunir rusticidade, eleva-
do teto produtivo, sanidade 
foliar e estabilidade para la-
vouras de alto investimento. 
Além do novo híbrido FS533, 
com amplitude de plantio e 
dupla aptidão, sendo ideal 
para grãos e silagem de alta 
qualidade bromatológica.

“O Cerrado requer cul-
tivares de milho que respon-
dam melhor às suas con-
dições e é exatamente na 
especificidade que concen-
tramos nossos esforços para 
atender as necessidades dos 
produtores”, afirma Aldenir 
Sgarbossa, engenheiro agrô-
nomo e líder de Marketing 
da Forseed. 

Os materiais contam 
com a nova tecnologia Po-
werCore™ Ultra que age no 
controle de pragas e no ma-
nejo de plantas daninhas. 
Todos os híbridos da For-
seed têm tratamento de se-
mentes industrial Cruiser® e 
Fortenza®Duo, que protege 
a lavoura em seus estágios 
iniciais permitindo que a 
cultivar expresse seu máxi-
mo potencial de rendimento 
e produtividade.

publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), a ministra 
também fixou os preços de 
liberação de estoques pú-
blicos para o milho em R$ 
21,21/60 kg para Mato Gros-
so e em R$ 25,10/60 kg para 
o Centro-Sul (exceto Mato 
Grosso). As decisões já estão 
em vigor e terão validade até 
31 de dezembro deste ano.

AGRONEGÓCIO 

dado na comercialização no 
Centro-Oeste. O que tam-
bém colaborou a irmos ao 
encontro do nosso cliente 
foram os Dias de Campo, 

leilões em diversas cidades 
importantes do Estado, as-
sim como participar de en-
contros de pecuária, onde 
aprendemos e ensinamos. O 

Mato Grosso que em 20 anos 
dobrou o seu rebanho, tem 
um mercado muito impor-
tante e precisamos produzir 
animais consistentes geneti-

camente para chegarmos ao 
nosso cliente e, inclusive, a 
nichos de mercado, como a 
carne gourmet”, conclui San-
tana.

trabalhamos todos os dias 
em defesa do produtor. ‘Cus-
to + Tributação = Agricultu-
ra em Risco’. Vamos abordar 
outras pautas também de 
interesse do setor, sempre 
ouvindo o produtor rural, as 
demandas e sugestões que 
vem de quem sente no dia a 
dia os impactos de uma tri-
butação elevada, da falta de 
investimento em logística, 
entre outros. Será um bate 
papo, um feedback entre o 
presidente e toda diretoria 
com o produtor rural nos 
24 núcleos da Aprosoja”, ex-
plicou Galvan. O início dos 
trabalhos será pela Região 
Norte de Mato Grosso e per-
correrá Cláudia, Sinop, Vera, 
Sorriso, Lucas do Rio Verde, 
Tapurah e Nova Mutum.

No início de maio, a ca-
ravana segue para a Região 
Oeste com eventos em Cam-
pos de Júlio, Sapezal, Campo 
Novo do Parecis, Tangará da 
Serra e Diamantino. Já na se-
gunda quinzena do mesmo 
mês será a vez da Região Sul 
receber a equipe, sendo Alto 
Taquari, Alto Garças, Rondo-
nópolis, Primavera do Leste, 
Campo Verde e Jaciara.

Em junho, a equipe do 
Circuito Aprosoja percor-
rerá ainda a Região Leste 
com eventos em Gaúcha do 
Norte, Canarana, Querên-
cia, Porto Alegre do Norte, 
Água Boa e Nova Xavantina. 
O encerramento do Circuito 
será no Cenarium Rural, em 
Cuiabá, no dia 10 de junho, 
às 19h.

mo caso atípico de vaca lou-
ca no Brasil foi confirmado 
em 2014, pelo Laboratório 
Nacional Agropecuário em 
Pernambuco (Lanagro-PE), 
do Ministério, em uma vaca 
de 12 anos de idade, de uma 
fazenda de Mato Grosso. Foi 
considerado atípico pois o 
animal não consumia ração 
de origem animal (de restos 
de carne, miúdos e medu-

la óssea), que pode conter 
a proteína que desencadeia 
a doença no cérebro do bo-
vino. O animal foi abatido 
e destruído em 19 de março 
daquele ano. Foram feitas 
investigações em 11 proprie-
dades próximas da fazenda e 
sacrificados e destruídos 49 
animais nascidos um ano an-
tes e um ano depois do ani-
mal com a encefalopatia.
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Ivanildo Vieira: pavimentação retoma após período chuvoso 

Planta do Camping está disponível no escritório do empreendimento 

AÇÕES DARÃO MELHOR QUALIDADE DE
VIDA AOS MORADORES DO CAMPING
CLEMERSON MENDES E

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

redacao@diariodoestadomt.com.br

Fundado em 1993 pelo 
empresário Ivanildo Ramos 
Vieira, o Camping Club Por-
tal da Amazônia se destacou 
inicialmente como uma am-
pla área de lazer. A partir de 
2008, o local passou a ser 
uma área urbana residencial.

Desde então, o empre-
endimento só vem crescen-
do e agregando melhorias 
aos seus moradores.

Em entrevista ao Diário 
do Estado MT, o empresário 
contou sobre o processo de 
pavimentação asfáltica em 
andamento que vai com-
preender toda extensão do 
Camping Club, e que o re-
torno das obras está previsto 
para o início de maio, assim 
que a temporada de chuva 
acabar; sobre a aceitação dos 
moradores, bem como os 
benefícios que vão ser agre-
gados, além da instalação de 
uma Unidade Básica de Saú-
de no residencial para aten-
der a população de toda a re-
gião. Confira na íntegra toda 
a entrevista.

Diário do Estado – Expli-
ca melhor o conceito do Cam-
ping Club.

IVANILDO VIEIRA – 
Nós temos bastante água. 
São dois rios que cruzam a 
área. O projeto era do Cam-
ping (Club), fazer um Cam-
ping Club, fazer uma área de 
lazer. 

DE – Mas a ideia de ser 
um bairro residencial veio na 
sequência?

IV – Veio a partir de 
2008 quando passou a ser 
área urbana, aí houve a ne-
cessidade, por já ter muita 
gente residindo, de fazer a 
regularização imobiliária. 
Porque as pessoas ao ad-
quirirem uma participação 
no Camping, compravam 
uma cota, um título de só-
cio proprietário. A partir do 
momento que passou a ser 
área urbana, aí tivemos que 
fazer todo um procedimento 
junto à Sema (Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente), 
Prefeitura e Crea-MT (Con-
selho Regional de Engenha-
ria e Agronomia) para fazer 
a regularização. Demorou 
cinco anos na Sema. E agora 
nós estamos finalizando para 
fazer a abertura das matrícu-
las individualizadas de cada 
proprietário. Perante à Pre-
feitura já está regularizado, 
todo mundo tem o seu IPTU 
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano) em seu nome. 

DE – E o processo de pa-
vimentação, o projeto contem-
pla...

IV – Integral, a plan-
ta inteira do Camping. Esse 
projeto foi feito por um en-
genheiro da Prefeitura, com 
carimbo de aprovação data-
do de 2012. Essa foi uma das 
últimas etapas que a Sema 
exigiu projeto de drenagem 
e pavimentação. Então hoje 
a execução da obra segue os 
parâmetros do projeto.

DE – E a obra de pavi-
mentação vai ser por etapas ou 
toda de uma vez?

IV – Não tem como ser 
de uma vez. O valor total da 
obra do Camping passa dos 
R$ 15 milhões. É por etapa 
porque foi dividido para os 
moradores pagarem em 24 
meses. Ficou uma parcela de 
R$ 347,20. Nós temos uma 
taxa de manutenção do lote-
amento, que são os serviços 
internos que são prestados, 
como portaria, iluminação, 
área de lazer, coleta de lixo 
doméstico somos nós que 
fazemos às segundas, quar-
tas e sextas. Quem faz esse 
serviço é pela administra-
dora. Nós temos duas razões 
sociais: uma é Camping Club 
Portal da Amazônia, que é 
o empreendimento em si; 
a outra é a administradora-
-mantenedora, que é essa 
Camping Club Imóveis. As 
pessoas, então, ao aderirem 

ao asfalto, ela fica isenta da 
manutenção por 24 meses. 
A parcela é R$ 347,20 e tem 
a isenção da taxa de manu-
tenção, por dois anos. Quer 
dizer, você tem R$ 100 de 
desconto, então o morador 
está pagando uma parce-
la de R$ 247,20. Tem lotes 
com frentes menores, de 15 
metros (na verdade são 26 
parcelas de R$ 347,20), mas 
tem lote de 10 metros; tem 
lote de 8 metros. Então é 
proporcional à testada do 
lote. Tem lotes desmembra-
dos. Essa pavimentação fica 
em torno de R$ 4 mil deste 
meio lote, lote desmembra-
do. Como ele ganha os 24 
meses de manutenção, dá 
R$ 2,4 mil. Sobre R$ 1,6 mil 
para o morador pagar. Outro 
exemplo: um lote que custa 
R$ 4 mil de pavimentação, 
como a empresa adminis-
tradora isentou por 24 me-
ses (independentemente do 
tamanho)... alguns preferem 
o pagamento à vista quando 
o asfalto passar pela minha 
rua.

DE – Como foi a aceitação 
dos moradores neste quesito?

IV – Não há necessaria-
mente uma unanimidade, 
até porque tem moradores 
que questionam, que não 
têm condições de pagar, que 
quer que a Prefeitura faça 
de graça...mas, dada a natu-
reza do empreendimento, 
que é loteamento fechado, 
prevê que, a exemplo dos 
condomínios, toda obra de 
infraestrutura interna é ra-
teada entre os proprietários, 
proporcional à sua fração, às 
suas frentes. Por isso que tem 
diferença. Um destaque es-
pecial para lotes de esquina, 
cujos valores são um pouco 
mais elevados. Então, cada 
um dentro da sua realidade. 
O preço médio do metro 
quadrado é de R$ 100. Teve 
um desconto para quem pa-
gou à vista (R$ 85) e tem um 
preço a prazo de R$ 136. Na 
média vai dar em torno de 
R$ 100/m². Esse valor é para 
quem paga à vista, antes de 
receber a obra, inclusive. A 
pavimentação asfáltica do 
Camping Club está prevista 
para retomar até o final de 
abril, início de maio. Nes-
te período de chuva a gente 
não mexe com asfalto. Perde 
qualidade. Nós paramos ain-
da em novembro porque foi 
atípico, em comparação com 
o ano anterior. Começou a 
chover em novembro, e for-
te. O trecho da drenagem, 
base e sub-base, da Avenida 

Matrinchã está concluído até 
a praça central do bairro. Na 
retomada, o primeiro trecho 
que nós vamos fazer é esse 
daqui até lá, que é uma ca-
mada de cascalho, compac-
tação e colocar a capa. Antes 
da pavimentação vem o tra-
balho de drenagem, então 
como essa etapa já está pron-
ta, nós vamos trabalhar com 
a capa asfáltica. Essa parte 
mais baixa da avenida está 
80% pronta.

DE – A perspectiva é que 
a partir do momento que a obra 
estiver toda concluída com a 
pavimentação, você acha que 
haverá um interesse maior de 
outras pessoas virem morar 
aqui?

IV – Sem dúvida, na 
verdade já houve uma rea-
ção positiva. Nós consegui-
mos trabalhar quatro meses 
no ano passado. Nesse perí-
odo foi feita a parte de dre-
nagem, essa rua em frente 
ao escritório (mil metros de 
comprimento), completa, 
meio-fio, sarjeta, com tudo. 

100% PAVIMENTADO | Pavimentação asfáltica do Camping Club compreenderá 100% da localidade; obras retornam no início de maio
José RobeRto Gonçalves

José RobeRto Gonçalves

VITRINE

Onde já passou a pavimenta-
ção, o preço do metro qua-
drado, que ainda é o mais 
barato de Sinop, incluindo 
a pavimentação, está indo 
para R$ 150. Nós trabalháva-
mos com o preço de R$ 100. 
Agora o panorama que muda 
com a pavimentação está au-
tomaticamente aumentando 
os preços. 

DE – A partir do momento 
que essa pavimentação estiver 
concluída, e o fluxo de pesso-
as interessadas em vir para cá, 
existe um planejamento para 
desenvolver outras atrações no 
local?

IV – Nós temos uma 
área de lazer dimensiona-
da para o número total de 
moradores e lotes. Em um 
domingo, por exemplo, nós 
temos 32 quiosques com 
churrasqueira, tudo organi-
zado. Isso já está dimensio-
nado para a totalidade. Aqui, 
hoje, moram cinco mil pes-
soas. Em áreas institucionais 
foram instaladas a Escola 
Estadual Renê Menezes. A 

Prefeitura também solicitou 
uma área e está implantan-
do uma Unidade Básica de 
Saúde. Essa UBS é dimensio-
nada para atender a região. 
Tem uma certa confusão de 
que há uma escola estadual 
no Camping Club, mas nós 
doamos uma área para o Es-
tado, que construiu uma es-
cola que atende uma região 
inteira, não só os moradores 
do bairro, porque o Cam-
ping Club é uma região, e o 
residencial está contido nela.

DE – Mas tem uma dife-
rença entre a região e o em-
preendimento no que tange à 
quantidade de moradores?

IV – Essa microrregião 
tem 15 mil habitantes. Agora, 
dentro do Camping moram 
cinco mil. Na verdade, a UBS 
está construída no limite 
com uma rua projetada, do 
lado externo, para atender 
toda a região, e não apenas 
os moradores do residencial.

DE – Tem uma grande 
empresa que irá se instalar 

aqui em breve...
IV – Nós temos a ins-

talação, desde o fim do ano 
passado, da Fertipar, é uma 
das maiores empresas de fer-
tilizantes para a agricultura 
do Paraná e está montando 
uma fábrica aqui. Nós vende-
mos uma área para eles, no 
qual a instalação deve gerar 
em torno de 300 empregos 
– diretos e indiretos, aqui 
na área industrial. No total, 
o Camping Club tem uma 
área de 400 hectares, que vai 
do posto de combustível até 
a ADM. 90% do pessoal que 
mora no Camping trabalha 
nas imediações. Porque ou a 
gente vendeu a preço acessí-
vel, ou doou (foram doados 
muitos terrenos) para em-
presas se instalarem e gerar 
emprego. O Camping Club é 
um dos núcleos urbanos de 
Sinop que menos têm pes-
soas desocupadas, não tem 
gente ociosa, o pessoal está 
trabalhando. A ideia sempre 
foi conciliar moradia, lazer 
e trabalho. Esse é o tripé do 
Camping.
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CHARGE DO DIA

Anitta ameaça banir 
rede social de fãs que 
divulgarem sua música

Anitta usou o Instagram, nesta quinta-
-feira (4), para dar um aviso aos seus fãs. Em 
um vídeo de Gabriel Medina, a cantora afir-
mou que os internautas que divulgarem as 
canções do álbum “Kisses” serão banidos das 
redes sociais. “Para os fãs do Brasil que estão 
ansiosos, tenho um recado para dar: qualquer 
rede social que subir publicamente as músi-
cas terá o perfil banido da internet porque é 
uma violação. Cuidado, fã-clubes: não com-
partilhem publicamente as músicas”, disse.

Sem papas na língua, a Poderosa explicou 
que esta não foi uma iniciativa sua: “A gente, 
na verdade a gravadora, acionou este sistema 
antes de tudo, então consegue fazer o reco-
nhecimento das faixas. Todas as redes que fo-
rem subir isso antes do horário em que forem 
disponibilizadas as músicas aqui no Brasil 
serão bloqueadas”.

Este, vale destacar, foi um alerta aos se-
guidores que vivem em países onde o mate-
rial já foi disponibilizado, como por exemplo, 
a Austrália.

Pelé segue em hospital 
na França, mas situação 
do brasileiro é estável

Pelé segue em um hospital de Paris de-
vido a uma infecção urinária, mas está em 
situação estável. De acordo com o ‘UOL’, o Rei 
do Futebol reagiu bem aos medicamentos, 
mas ainda não foi liberado pelos médicos. A 
expectativa é que o brasileiro tenha alta até 
esta sexta. Pelé participou de um encontro 
com o francês Mbappé, mediado por patroci-
nadores, e logo após o evento teve um quadro 
de febre alta e foi levado ao Hospital Ameri-
cano por precaução. O ex-jogador de 78 anos 
foi diagnosticado com uma infeção urinária 
e teve de passar a noite no centro médico, 
onde permanece até agora. Pelé tinha uma 
viagem aos Estados Unidos programada, 
para receber algumas homenagens, mas de-
vido ao estado de saúde do brasileiro, a mes-
ma foi cancelada.

TV  e Entretenimento
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 
1 Área Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e cozinha 
conjugada  lavanderia  garagem 
individual casa nova. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, Sinop – 
MT. Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

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

WENBOR SILOS E SECADORES LTDA CNPJ: 
15.034.950/0001-04, Localizada Rua Caxias do Sul, 79, 
Jardim Terra Rica, Sinop-MT, solicita o comparecimento do 
funcionário ADEMILSON VITOR DE SENE, CTPS 71790 
SÉRIE 00015/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra 
“I” do Art. 482 da CLT, o qual confi gura Abandono de Em-
prego. Sinop/MT 03 de Abril de 2019. 03,04,05/04/2019.

JK AGROMERCANTIL LTDA – CNPJ: 23.318.944/0001-
07, localizada na Rod. Izidoro Vivaldino Pivetta, S/N, Fa-
zenda JK, Zona Rural, Lucas do Rio Verde/MT torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de “armazéns gerais para 
depósito de produtos não perigosos (armazém de grãos)”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA - ME, CNPJ 
17.791.596/0001-98, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Instalação e manutenção de sistemas centrais de 
ar condicionado, de ventilação e refrigeração / Reparação 
e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso 
pessoal e doméstico, localizada na AV. Los Angeles, N 
525, JD Califórnia, Município de Sorriso/MT, não foi deter-
minado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

GLOBO ROLAMENTOS E PECAS LTDA - ME, CNPJ 
10.641.717/0001-76, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Comércio atacadista de lubrifi cantes / Comércio varejis-
ta de lubrifi cantes, localizada na AV. Perimetral Sudeste, N 
10851, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

BIO BRASA INDÚSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES 
LTDA EPP, CNPJ 07.473.737/0001-70 e Inscrição Esta-
dual 13.311.064-8 localizada no município de SINOP/MT 
torna público que requereu junto à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente – SEMA/MT a Renovação da Licença de 
Operação – LO. Não foi determinado EIA/RIMA. 

FC DOS SANTOS TRANSPORTES, estabelecido na Rua 
Das Alfazemas, nº 54, Jardim das Oliveiras, Sinop/MT, ins-
crita no CNPJ nº 32.990.468/0001-67, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de 
Mato Grosso/MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Ins-
talação – LI e a Licença de Operação – LO das atividades 
de transporte rodoviário de produtos perigosos. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Am-
bientais – (66)99626-3037.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO – MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 
12/2019

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 12/2019, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA NO RAMO DE CONFECÇÕES DE 
BANNERS, OUTDOORS E LOCAÇÃO DE SOM 
MECÂNICO PARA ATENDER AO PROJETO 
“COPINHA PEIXOTENSE DE FUTSAL E DO 
FUTEBOL AMADOR MENINOS E MENINAS DE 
OURO”, CONFORME CONVÊNIO 855729/2017 
MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT E 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado 
às 13h30min do dia 17 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, 04 de Abril de 2019.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Ofi cial

LAR   ESPÍRITA   AZAMOR   SERRÃO 
LEAS 

CNPJ: 15006208/0001-95 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2019 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
                    Ficam os senhore(a)s associado(a)s efetivos do Lar Espírita Azamor Serrão, 
CONVOCADO(A)S pelo presente, de acordo com o artigo 22º Item I e para os fins previstos no artigo 
30º Item II do Estatuto, para a ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA GERAL (AGO), a ser realizada: 
LOCAL: Sede da Entidade situada à Rua das Primaveras 4264, Centro, Sinop/MT. 
DATA: 21 de Abril de 2019. 
1ª CONVOCAÇÃO: Início 8:30 horas, com a presença, no mínimo, da metade mais um dos membros 
associados efetivos. 
2ª CONVOCAÇÃO: Início as 9:00 horas, com qualquer número dos associados efetivos. 
A ORDEM DO DIA é a seguinte: 
a-) Tomar conhecimento do PARECER do Conselho Fiscal, a Demonstração da Receita e da Despesa, e a 
prestação de contas da Diretoria, referente ao exercício social anterior, analisa-lo e aprova-lo ou não, e 
b-) Assuntos Gerais de interesses da Entidade Lar Espírita Azamor Serrão.     
        

 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO EDITAL

DE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019
REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de passagens rodoviárias, 
para transporte de passageiros, atendendo as secretarias Municipais da 
Administração Pública, pelo período de 12 (doze) meses. Data: 03 de 
Abril de 2019. Empresas Vencedoras: JOTAMAR COMERCIO DE 
PECAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, com os itens: 001, 002, 
007, 008, 011, 013, 014,  018, 019, 023, 024, 033, 040 no valor de total de 
R$ 207.776,00 (duzentos e sete mil e setecentos e setenta e seis reais) 
TIM – TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI, 
com os Itens, 003, 004, 005, 006, 009, 010, 012, 015, 016, 017 020, 021, 
022, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 034, 035, 036, 038, 039, 042, 043, 
044, 045, 047, 048, 049 no valor total de R$ 66.843,12 (sessenta e seis mil 
oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos). Restando-se 
FRACASSADOS os itens 028 e 041, e DESERTOS os itens 037 e 046.
Lucas do Rio Verde-MT, 04 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que foi 
prorrogada a data de abertura do referido certame para o dia 
15.04.2019 às 14:00 horas, por conveniência administrativa.
Nova Mutum – MT, 04 de abril de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 29 de Março 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual contratação de serviços para realização de exames 
laboratoriais para atender as necessidades no atendimento aos 
usuários Sistema Único de Saúde (SUS). Das quais foram vencedoras 
as empresas: Lote 001 e Lote 002, ALFALAB LABORATORIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
10.802.519/0001-47 no valor de R$ 157.000,00. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 4 de Abril de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de serviços de instalação de vidros, espelhos, 
películas de proteção solar e cortinas, com fornecimento de material. 
Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 18 de abril de 2018. 
HORÁRIO: 08hoomin - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo 
site: <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, e-
mail: <licitacao@novamutum.mt.gov.br>, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 04 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2018
Licitação de Referência: Tomada de Preços n° 016/2018. 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:
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.

Miraldo Gomes De Souza
Presidente da C.P.L

Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR
TOMADA DE PREÇOS N° 016/2018

Licitação de Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2018. 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. Sorriso – MT, 28 de março de 2019.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE BOLO PARA ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, 
LANCHES (COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS E LANCHES (CAFÉ DA MANHÃ) 
DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITATE (S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Alunos disseram se tratar de “brincadeira” e que não houve plano de ataque 

Polícia identifica cinco alunos
após ameaça de atentado em Sorriso
DA REPORTAGEM

A Polícia Militar de Sorriso 
identificou cinco alunos me-
nores como os responsáveis 
pelo tumulto que deixou 
pais e estudantes em pânico 
após o anúncio de um su-
posto atentado à Escola Es-
tadual 13 de Maio.

Segundo o major PM Ju-
cimar Inácio de Moraes, os 
estudantes disseram se tra-
tar de uma “brincadeira”. 
Também não foi identifica-
do nenhum plano de ataque 
à escola. 

“Queremos tranquilizar 
pais e alunos, pois tudo não 
passou de uma brincadeira 
de mal gosto feita por um 
grupo de jovens. Os pais já 
foram intimados a também 
prestarem esclarecimentos”, 
frisou.

Moraes frisa que as Polí-
cia Militar e Civil e demais 
instituições de segurança 

pública estão atentas às de-
núncias referentes a supos-
tos atentados. “Qualquer 
suspeita ou algo que possa 
levantar indícios da inten-
ção disso nós somos comu-
nicados e vamos apurar. Nós 
já contamos com a Polícia 
Militar que faz a ronda es-
colar e tem um bom relacio-
namento dom as diretorias, 
professores e comunidade 
escolar”, destacou.

Segundo a PM, foram 
identificados, até o momen-
to, cinco estudantes como 
participantes de um grupo 
no WhatsApp intitulado “GP 
do massacre 13 de Maio”. 
Todos teriam afirmado que 
apenas “brincaram” com o 
assunto e não executariam 
um massacre contra pro-
fessores, funcionários e de-
mais alunos. “Mas qualquer 
suspeita nós vamos verificar 
a veracidade ou não”, finali-
zou Moraes.

CASO VIRALIZOU | Segundo secretário, atendimento prioritário é aos munícipes, e não para pacientes do interior
Foto: Portal SorriSo

Foto: aSSeSSoria

IMPOSTÔMETRO

Mato-grossenses pagam R$ 8 bilhões em impostos

Ação compreende uma das últimas fases de projeto em comunidades rurais 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Si-
nop começou a executar, 
nos quatro assentamentos 
abrangidos pelo projeto “In-
teração de Saberes na Agri-
cultura Familiar”, localizados 
entre Cláudia, Sinop e Santa 
Carmem, ações de recupera-
ção de áreas degradadas e de 
recomposição florestal pró-
xima às Áreas de Proteção 
Permanente (APP).

A primeira das agen-

das contemplou, na segunda 
(1º), o assentamento Zumbi 
dos Palmares II, em Cláudia, 
onde foram plantados 3,2 
mil exemplares de árvores 
entre nativas e frutíferas. 

De forma gradativa, 
a recuperação de áreas de-
gradadas também chegará 
às comunidades Casulo, em 
Santa Carmem, 12 de outu-
bro, em Cláudia, e Wesley 
Manoel dos Santos, em Si-
nop. Antes, porém, é preci-
so cumprir toda a agenda de 
implementação de projetos 
e campanhas relacionados 
à educação ambiental. To-

das as mudas são disponi-
bilizadas pela Prefeitura de 
Sinop, oriundas de um TAC 
celebrado com o Ministério 
Público.

Ainda estão programa-
das em cada assentamento 
a montagem de viveiro para 
preparação de mudas nativas 
para recuperação de áreas 
degradadas nos locais, bem 
como nos municípios aos 
quais estão vinculados, além 
da implantação de um Siste-
ma Agroflorestal, aliando a 
produção consorciada entre 
floresta e a produção fami-
liar de alimentos.


