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DESVIOS DA AL LIBERTADORES
Emanuel e
Riva são
denunciados

Fred iguala
Robinho e
Pelé em gols

A juíza Célia Vidotti aco-
lheu denúncia contra o prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, os 
ex-deputados José Riva e Hum-
berto Bosaipo e outras cinco 
pessoas.                         Página -3

Com os três gols marcados 
na goleada por 4 a 0 sobre o 
Huracán, o atacante Fred atingiu 
uma importante marca na car-
reira. Alcançou o Top 10 de joga-
dores brasileiros .      Página - 6

Divulgação Divulgação

Divulgação

Se o tema já dividia opiniões, a reação ao anún-
cio de que neste ano não haverá horário de 
verão não foi diferente. A decisão do governo 
Jair Bolsonaro foi comemorada entre aqueles 
que reclamam das dificuldades de adaptação, 
mas criticada por quem gosta de ter uma hora a 
mais de sol por dia.         

Página  7

DECRETADO

O horário de verão 
ainda vale a pena 
ou ‘foi tarde’?

A Secretaria de Obras de Vera construiu, na garagem da pasta, uma máqui-
na para a fabricação de paver. A fábrica possui três funcionários e tem ca-
pacidade de fabricar de 40 m² a 50 m² de paver por dia, gerando economia e 
renda para o município, ganho de tempo e qualidade.                           Página -5

NORTÃO

10 DICAS

ILPF: nova revolução agrícola

Aproveite a páscoa 
sem prejuízos

Valdemar Antoniolli é dono da Platina, propriedade rural em 
Santa Carmem. Mas eles viviam da pecuária, com uma textura média 
de 45% de argila no solo.

       Página - 8

Com a proximidade da Páscoa, o Procon-MT traz algumas 
orientações para o consumidor que vai sair às compras. Planejar e 
comparar preços é fundamental.

                                                                          Página - 4

Clemerson menDes

assessoria

Divulgação

Divulgação

FÁBRICA DE PAVER

Amazônia
Seguros:
em franco
crescimento
O Diário do Estado MT traz en-
trevista pingue-pongue com o 
empresário José Carlos Rama-
lho, proprietário da Amazônia 
Seguros, que completará no ano 
que vem 30 anos atuando no 
mercado de seguros em Mato 
Grosso.           
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E o corretor online?
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“dúvida”: será que a pessoa não faz 
a mínima ideia de como se escre-
ve ou se realmente querem escre-
ver de qualquer jeito, seja por qual 
motivo for. Vendo as “coisas” que 
são escritas, não consigo acreditar 

que seja por “gosto” escrever 
de tal forma. Acabo, então, 
acreditando na combinação 
de “não faço a mínima ideia 
de como se escreve” com 
“não quero corretor ortográ-
fico ‘se metendo’ no que eu 
escrevo”.

O resultado dessa desas-
trosa combinação pode ser visto 
todos os dias, especialmente em 
postagens e anúncios em redes 
sociais. Basta navegar por alguns 
minutos para, assim como eu, ficar 
sem entender de onde vem tanta 
postagem com erros absurdos.

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

Vou “esticar” um pouco mais o 
assunto do corretor de textos. Tudo 
bem que você desativou os recursos 
de seu dispositivo, mas, e o corretor 
online?

A maioria dos navegadores mo-
dernos, bem como os 
aplicativos específi-
cos de redes sociais 
e outros, contam com 
recursos básicos de 
correção de texto. A 
ideia é que, mesmo 
com os recursos do 
aparelho desativa-
dos, você não fique totalmente por 
sua “conta e risco”. Mas o que faz, 
então, que algumas pessoas façam 
postagens com coisas tão absurda-
mente erradas?

Bom, antes de qualquer coisa, 
algumas pessoas desabilitam sim-
plesmente todo e qualquer corretor 
que possa cruzar seu caminho. E 
nessa “lista” estão os corretores de 
aplicativos e navegadores.

Outras pessoas simplesmente 
ignoram toda e qualquer alteração 
sugerida ou mesmo feita, se dando 
ao trabalho de “desfazer” o que o 
corretor fez, voltando à “atrocidade” 
que haviam digitado.

Seja como for, temos uma grande 
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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) fez na segunda-
-feira (8) o que se sabia há semanas que faria: demitir o 
desastrado Ricardo Vélez Rodríguez da pasta da Educa-
ção. Se surpresa houve, foi na escolha do substituto, o 
economista Abraham Weintraub, que chega com a in-
grata tarefa de pacificar o MEC.

Economista e mestre em administração, Wein-
traub fez boa carreira no setor financeiro, aderiu cedo à 
campanha de Bolsonaro e atuava como secretário-exe-
cutivo da Casa Civil. Seu currículo e a familiaridade com 
o novo governo podem ajudar a pôr termo no tumulto 
administrativo legado por Vélez.

No tocante a sua capacidade de interromper as lu-
tas intestinas na pasta, dilacerada entre as correntes des-
critas como olavista, militar e técnica (educadores), há 
dúvidas consideráveis. Ideologicamente, Weintraub se 
alinha com teses do escritor radicado na Virgínia (EUA), 
mas se apressou a dizer que não as segue de maneira 
literal.

Em público, já deblaterou contra o que essa facção 
chama de marxismo cultural. A nomeação do econo-
mista, de resto, fez surgir a interpretação de que a ala 
mais fundamentalista venceu a disputa por hegemonia 
no MEC, em detrimento dos dois outros grupos, tidos 
como mais pragmáticos.

O ministro que chega se encontra diante de um 
dilema que lhe exigirá grande habilidade. Se perseguir 
a agenda doutrinária ensaiada pelo antecessor, corre o 
risco de alienar os profissionais com conhecimento e ex-
periência para produzir resultados educacionais. Se não 
a privilegiar, será decerto bombardeado pelas hostes 
militantes. Não é desejável, só previsível, que sua admi-
nistração termine dificultada pelas investidas das falan-
ges que veem no MEC só um aparelho ideológico. Em 
realidade, trata-se da pasta mais decisiva para o futuro 
do país e sua economia, pelo menos tão importante, 
dessa perspectiva, quanto a da Economia e sua reforma 
da Previdência. Desperdiçaram-se já os primeiros três 
meses do mandato. O Enem corre riscos, com o Inep 
acéfalo. Legiões de estudantes do ensino médio não po-
dem ficar à espera de um desfecho na interminável dan-
ça das cadeiras do Ministério da Educação.

Caminha a passos de tartaruga a implementação da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), da qual se es-
pera que traga clareza sobre o que alunos têm direito de 
aprender e professores têm obrigação de ensinar. Isso 
é várias vezes mais importante do que as preferências 
políticas de docentes.

Weintraub, embora professor universitário, não 
tem experiência pedagógica nos níveis de ensino abaixo 
do terceiro grau, mas isso não é determinante para uma 
boa gestão. A ele cabe, antes, desvencilhar-se das quere-
las e pôr o MEC, enfim, a funcionar.

Editorial

MEC na encruzilhada

Ranking dos Políticos - Facebook

aplicável à rotina da vida humana como um 
todo.

Nesse raciocínio, compreende-se não ser 
somente a perda de um tempo útil ou de des-

vio produtivo, corresponde-se, no cerne da ques-
tão, a perda de período de vida, um desperdício 
desnecessário de um momento que deveria ser 
bem vivido, bem experimentado e gerador de 
boas memórias.

O dispêndio de tempo para buscar soluções 
que não necessitariam ser buscadas, se inexis-
tissem as falhas nas prestações de serviços, 
atinge um patamar de descontentamento naque-
le que deve ir atrás, por estar querendo resolver 
uma situação causada por terceiro, e esse ter-
ceiro somente se mantém inerte, assistindo de 
camarote o aborrecimento que o consumidor de 
boa-fé experimenta indevidamente.

Entendem os Tribunais Superiores que a fa-
lha na prestação de serviços por si só já confi-
gura a presença de dano moral a ser indenizado, 
e, assim, assomado ao desperdício de tempo e 
de vida, a indenização deve ser fixada, não para 
causar enriquecimento do consumidor, mais 
para que seja um ato inibitório, visando o cessar 
das práticas danosas reiteradas.

Ora, o não aplicar da punição e da disciplina 
apenas alimenta os maus fornecedores, dando-
-lhe fôlego com amparo legal para permanecer 
na continuidade de ofensas ao cidadão de bem, 
ao consumidor de boa-fé. Não se espera que o Ju-
diciário seja omisso ou cúmplice perante as ma-
zelas sofridas pelos hipossuficientes, se espera 
o agir escorreito e justo, que atinja a cessação de 
prejuízos, esses que geram o abarrotamento das 
varas e dos juizados.

Então, esperando a compreensão legal, se 
tem que quando não se efetiva a contratação, não 
se solicita algo, não se espera a cobrança e nem 
o aborrecimento.

Indenizar o aborrecido não é dar-lhe somente 
dinheiro, é lhe proporcionar o sentimento de que 
a justiça foi feita, é uma maneira de demonstrar 
que o prejuízo, mesmo que emocional, merece 
ser reparado e que o ofensor foi penalizado por 
sua conduta falha e falta de boa-fé, é, acima de 
tudo, demonstrar que o ofendido merece RESPEI-
TO!

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS É ADVOGADO, 
ESPECIALISTA EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL

O dever de indenizar pelo 
mero aborrecimento

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Assembleia Legislativa adiou audi-

ência pública que irá debater a reforma da 
Previdência Social proposta pelo governo 
Bolsonaro. O debate seria realizado nesta 
quinta (11), às 14h, mas o palestrante Carlos 
Gabas, ex-ministro da Previdência Social, 
que faria a principal palestra do dia, infor-
mou sua incapacidade de comparecer ao 
evento por causa de problemas de saúde em 
família. Os deputados requerentes da audi-
ência irão apontar nova data para o debate, 
que posteriormente será informada.

POLÊMICA DA EMBRATUR
O deputado estadual Ulysses Moraes 

(foto) rebateu Janaína Riva, que havia sa-
ído em defesa de Teté Bezerra no episó-
dio do desligamento da esposa de Carlos 
Bezerra da Embratur. No último final de 
semana, em encontro do MDB, Janaina 
disse que a transmissão ao vivo feita por 
Jair Bolsonaro ofendeu todos os mato-
-grossenses. Ulysses, que é ligado ao 
MBL, rebateu no site do movimento o po-
sicionamento da colega de partido. “Não 
fiquei nem um pouco ofendido, e acho que 
o povo mato-grossense também não se 
ofendeu”.

QUARTEL DOS BOMBEIROS
O Governo determinou a paralisação da
 obra de construção do quartel do Cor-

po dos Bombeiros do Distrito Industrial de 
Cuiabá, orçada em R$ 3 milhões. Segundo 
extrato publicado no Diário Oficial, a obra, 
que está sendo realizada pela empreiteira 
Econst Construções e Empreendimentos, fi-
cará parada por 90 dias. O documento cita 
os artigos 57 e 65 da Lei de Licitações. Este 
último dispositivo cita possibilidade de al-
teração do projeto de forma unilateral quan-
do houver modificação em seu objeto ou na 
possibilidade de readequação do valor.

Um grupo de mais de 200 cientistas membros do projeto Event Horizon 
Telescope (EHT) divulgou nesta semana a primeira imagem já registrada 
de um buraco negro. A descoberta, considerada sem precedentes, foi co-
mentada por todo o mundo e muita gente se surpreendeu com o fato de 
que, na imagem, o buraco negro está rodeado de luz.

Algumas pessoas caçoam, fazem “chacota”, desmo-
ralizam os usuários que fazem postagens escritas de 
forma incorreta. Seja educado, ajude se for possível 
e “siga seu caminho” se não for. Não seja o “chato” da 
coisa, que fica incomodando as pessoas pela forma 
que escrevem. Por mais errado que seja, você não 
tem o direito de incomodar...

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Alma Observatory

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS
não é justo ter de suportar tal fato sem 
que o ofensor seja efetivamente puni-
do dentro da legalidade

Entende-se que figurar um ocorrido discu-
tido, um prejuízo sofrido, como mero aborreci-
mento e com isso indeferir o pleito indenizatório 
do requerente é um ato sem qualquer caráter ini-
bitório, e crê-se ser contrário ao senso comum de 
justeza e equidade.

O aborrecimento nada mais é do que a 
transfiguração do estado anímico de outrem, 
decorrente de situações e circunstâncias, não 
causadas por si próprio, que desencadeiam sen-
timentos de chateação, tristeza, raiva e até dor.

A vida é um bem precioso, uma passagem 
como muitos reconhecem, sendo única e deven-
do ser aproveitada da melhor forma possível, 
fazendo e esperando o bem de si mesmo e da-
queles com quem se relaciona, seja pessoal ou 
profissionalmente.

Amargar um sentimento de desprezo, de es-
canteio e de menosprezo com seus interesses 
e vontades ultrapassa, com grande certeza, as 
raias daquilo que se descreve como mero abor-
recimento, vez que a palavra “mero (a)” vem a ser 
aquilo que não detém importância, comum, sim-
ples e inopinado.

É cediço que o futuro é um caminho incerto, 
tanto como a vida é de tamanha fragilidade, que 
não é possível obter conhecimento de quantos 
dias ainda estão por vir, e com isso se traduz o 
fato de que um dia em que se experimenta o dis-
sabor e o aborrecimento é um dia que se pode 
considerar como desperdiçado, algo que deveria 
ser intolerável pelos aplicadores da lei, da or-
dem, da moral e da Justiça.

Assim, entrando na esfera das relações de 
consumo, independente da ocorrência ou não 
de negativação indevida, a existência de inces-
santes cobranças por algo que não solicitou ou 
contratou, ameaças realizadas por atendentes, 
mensagens incômodas, geram aborrecimento, 
transtorno e frustração, por culpa de terceiro 
que age com erro ou inidoneidade.

Sabe-se que hodiernamente já se trabalha 
com teorias como a perda do tempo útil, desvio 
produtivo do consumidor e outras nomencla-
turas semelhantes, porém que detém o mesmo 
fundamento. Mas, deve-se enxergar como algo 
mais abrangente, mais visceral, mais prático e 

IMAGEM DO DIA

“é previsível que sua administração 
termine dificultada pelas investidas 
das falanges que veem no MEC só um 
aparelho ideológico

“
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A juíza Célia Vidotto acolheu a acusação da MPE

Riva e Emanuel são denunciados 
por desvios na ALMT
DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
Estadual teve sua denúncia 
contra o prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), 
os ex-deputados Humberto 
Bosaipo e José Riva, além de 
mais cinco pessoas, acolhi-
da pela juíza da Vara e Ação 
Civil Pública e Popular, Célia 
Vidotti.

A ação tem relação com 
a Operação Arca de Noé, 
que investiga um esquema 
de desvio de recursos da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso no ano de 2002, no 
valor de R$ 486,9 mil.

Na época, Bosaipo e 
Riva eram membros da Mesa 
Diretora da ALMT e de acor-
do com a investigação do 
MPE, eles facilitavam a emis-
são cheques para supostos 
pagamentos a fornecedores 
da casa de leis.

As operações financei-
ras segundo as investigações 

envolviam a empresa Con-
fiança Factoring, que tinha 
como proprietário João Ar-
canjo Ribeiro. As empresas 
que supostamente recebiam 
o pagamento pelos servi-
ços prestados à ALMT, eram 
“fantasmas”.

A investigação ainda 
apontou que os reais bene-
ficiários dos cheques eram 
pessoas ligadas aos dois de-
putados, Bosaipo e Riva. En-
tre eles estava o hoje prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinhei-
ro, que na época também 
era parlamentar de segundo 
mandato.

Iniciado em 2005, o 
processo foi travado pela de-
fesa do envolvidos, pedindo 
a suspeição contra juízes que 
pegavam os casos, e até ques-
tionando a constitucionali-
dade da criação da Vara onde 
a ação tramitava. 

“Assim, existindo ele-
mentos a indicar a prática, 
em tese, de ato de impro-

OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ | A ação ainda cita outros 5 nomes, entre eles do ex-deputado Humberto Bosaipo
Foto – AssessoriA

EMENDAS IMPOSITIVAS

Após reunião com deputados, 
Mendes libera recursos

REUNIÃO NACIONAL

CGE integra discussões sobre combate 
à corrupção e lavagem de dinheiro

REFORÇO NA SAÚDE

Novos profissionais do Mais Médicos 
começam a trabalhar em Mato Grosso

DA REPORTAGEM

Os representantes dos 
poderes Executivo e Legis-
lativo, governador Mauro 
Mendes e deputado Eduardo 
Botelho, ambos do Demo-
cratas, se reuniram para en-
trar em um acordo sobre o 
pagamento pro parte do Go-
verno do Estado das emen-
das impositivas aos parla-
mentares da Assembleia 
Legislativa.

Depois do entrave en-

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

Como representante 
do Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), a 
Controladoria Geral do Esta-
do (CGE-MT) participou na 
última quarta-feira (10), em 
Brasília, de reunião da Estra-
tégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (ENCCLA). Esse foi 
o primeiro encontro relativo 
à Ação 05/2019, cujo objetivo 
é padronizar procedimentos 
para acesso das instituições 
de controle, fiscalização e 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Das 53 vagas do Progra-
ma Mais Médicos no Estado 
de Mato Grosso, 52 já foram 
preenchidas e os profissio-
nais já iniciaram seus traba-
lhos de atendimento à popu-
lação.

A informação foi pas-
sada pela coordenadora de 
Atenção Primária da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT), Regina Paula de 
Oliveira Amorim Costa. Ela 
ainda informou que a ultima 
vaga restante será preenchi-
da ainda este mês, assim que 
o profissional for designado 
pelo Governo Federal.

“É positiva a avaliação 
do Projeto Mais Médicos no 
estado de Mato Grosso, que 
conta atualmente com 235 
médicos distribuídos em 102 
(72%) municípios e nos cinco 
(100%) Distritos Sanitários 
Indígenas (DSEI), atendendo 
aproximadamente 811 mil 
mato-grossenses e contri-

tre os dois poderes, com a 
queda de braço sendo venci-
da pelos deputados, Mendes 
concordou em pagar parte 
das emendas referentes ao 
ano de 2019, no valor de R$ 
28 milhões.

A informação foi con-
firmada por Botelho após 
reunião com o governador 
em que ele apresentou a re-
alidade financeira de Mato 
Grosso aos parlamentares.

“Foi discutida e o go-
vernador disse que vai es-

persecução aos bancos de 
dados e aos extratos bancá-
rios que envolvam recursos 
públicos.

Coordenada pelo Mi-
nistério Público Federal 
(MPF), a Ação 05/2019 foi 
planejada como resultado 
de discussões realizadas em 
2018, quando o Banco do 
Brasil disse que tinha dificul-
dade de disponibilizar mão 
de obra para atender as cres-
centes demandas sem padro-
nização dos órgãos públicos 
por extratos bancários.

Na reunião, um dos 
pontos debatidos foi quan-

buindo com a qualificação 
do processo de trabalho das 
equipes e da Atenção à Saúde 
ofertada a nossa população”, 
destacou.

O município de Colni-
za contará com o trabalho 
de três médicos e, em Mar-
celândia, serão dois médicos 
em atuação. A coordenado-
ra ainda informou que cada 
um dos outros 19 municípios 
contarão com o auxílio de 
um médico. O atendimento 
do programa também en-
globa os Distritos Sanitários 
Indígenas localizados nas 
regiões do Araguaia (com 13 
médicos), Xingu (com quatro 
médicos), Kaiapó (com qua-
tro médicos) e Xavante (com 
oito médicos).

IMPORTÂNCIA PARA MT
O Mais Médicos tem o 

objetivo de diminuir a ca-
rência de profissionais da 
medicina nas regiões priori-
tárias para o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e de reduzir 
as desigualdades regionais 

PERDEU O MANDATO
Foi uma longa sessão que levou à cassação do 

mandato da senadora Selma Arruda (PSL), no ple-
nário do TER em Cuiabá. Iniciado às 9h30 da manhã 
com término às 17h30, os magistrados que estavam 
com o futuro político da ex-juiza em mãos. Em ne-
nhum momento durante das oito horas de julga-
mento a senadora teve a menor chance de ser ino-
centada. Ela acompanhou todo o processo de seu 
gabinete em Brasília.

GANHOU, MA NÃO LEVOU
Um dos autores da ação contra Selma Arruda, 

foi o candidato derrotado na eleição do ano pas-
sado, Carlos Fávaro (PSD), ele que havia ficado em 
terceiro lugar, pleiteava assumir a vaga de forma 
imediata, mesmo que provisória, até que a Justiça 
Eleitoral realizasse novas eleições. Mas os magis-
trados, mesmo condenando Selma, não foram favo-
ráveis a “dar” a cadeira para Fávaro.

100 DIAS DE MENDES
Na última quarta-feira, o governador democra-

ta Mauro Mendes completou 100 dias comandando 
o estado de Mato Grosso. Até aqui seu grande desa-
fio vem sendo controlar a crise econômica que asso-
la a máquina pública. Para o sucesso de sua gestão, 
Mendes não pode cair nos erros de seu antecessor, 
Pedro Taques.

APRENDER O 
ERRO DO OUTRO
Mendes viu que ficar por muito tempo cul-

pando o antecessor pela paralisia do governo não 
dá certo, ou pelo menos, dá até a página 5. O maior 
erro de Taques foi ficar por mais da metade de seu 
mandato, lamentando a “Era Maldita” recebida de 
Silval Barbosa. O discurso deu uma folga para ele 
no começo, mas depois virou apenas muleta para a 
incompetência, principalmente no quesito saúde e 
pagamento do funcionalismo público.

POR fALAR 
EM SERVIDORES...
Hoje em dia os servidores públicos de Mato 

Grosso, principalmente os da saúde e educação, 
preferem ver o tinhoso em sua frente do que o ex-
-governador Taques. O atual, Mauro Mendes precisa 
olhar para a postura dos primeiros 100 do governo 
passado e agir, caso contrário a insatisfação do ser-
vidor público permanecerá, só mudando o destina-
tário. 

100 DIAS DE BOLSONARO
O mito, como muitos gostam de chamar tam-

bém completa 100 dias de mandato, e vem colecio-
nando mais trabalhadas do que boas ações. Já fo-
ram dois ministros importantes exonerados, uma 
quantidade incontável de recuos em decisões.Pa-
rece estar mais preocupado com as pautas morais 
do que as de fato importantes decisões que o Brasil 
precisa. Por causa de sua falta de traquejo político, 
corre o sério risco de não ter a Reforma da Previ-
dência aprovada, e se isso ocorrer, pode perder seu 
Posto Ipiranga, afinal, o próprio Paulo Guedes já 
ameaçou pedir o boné se a Reforma não passar no 
Congresso.

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

tudar um termo para pagar. 
Não tem condições de pagar 
tudo, mas vai pagar uma par-
te disso”, revelou Botelho.

A solução vem após 
o embate onde Mendes de 
forma unilateral, e acatan-
do uma recomendação da 
Procuradoria-geral do Es-
tado, de veto ao pagamento 
das emendas impositivas. A 
decisão causou revolta nos 
deputados, contrariando in-
clusive, parlamentares da 
própria base de sustentação 

to à necessidade ou não de 
ordem judicial para que os 
órgãos de controle acessem 
as contas bancárias das enti-
dades privadas que recebem 
recursos públicos. 

O encontro teve a par-
ticipação de membros da 
Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR), Polícia Fede-
ral, Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), 
Banco do Brasil, Associação 
dos Ministérios Públicos de 
Contas, Controladoria Geral 
da União (CGU), Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Instituto Nacional do Seguro 

na área da Saúde. O progra-
ma contribuiu para o forta-
lecimento e a qualificação 
da prestação de serviços de 
Atenção Primária à Saúde 
em Mato Grosso.

“Destacamos que todos 
os médicos participantes do 
programa Mais Médicos cur-

do governo. Há dez dias, em 
plenário na Assembleia Le-
gislativa, por 18 votos favorá-
veis e 2 contrários, o Legisla-
tivo decidiu derrubar o veto 
do governador.

Os deputados reconhe-
cem a crise financeira pela 
qual passa o estado, mas 
veem como fundamental 
o pagamento das emendas, 
pois além de ser um direito 
dos deputados, muitos mu-
nicípios dependem desse 
auxílio vindo da ALMT.

Social (INSS), Receita Fede-
ral do Brasil, Associação dos 
Magistrados, Associação dos 
Juízes Federais entre outras 
instituições.

A ENCCLA é uma rede 
de articulação para o arranjo 
e discussões entre órgãos dos 
Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário das esferas 
federal e estadual e, em al-
guns casos, municipal, bem 
como do Ministério Público 
de diferentes esferas, para a 
formulação de políticas pú-
blicas voltadas ao combate 
aos crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro.

sam especialização em Aten-
ção Básica, na modalidade 
de ensino à distância, tendo 
como produto um Projeto de 
Intervenção, que tem pro-
porcionado interessantes ex-
periências e melhorias para 
a localidade em que atuam”, 
avalia a coordenadora.

Governo federal autoriza preenchimento de Mais Médicos em MT

Foto – José Cruz/AgênCiA BrAsil

bidade administrativa, sufi-
cientes para o prosseguimen-
to da ação, o recebimento da 
petição inicial é medida que 
se impõe, sendo a instrução 
processual o momento ade-
quado para a análise acerca 
da existência e autoria ou 
não, dos atos de improbida-
de administrativa atribuídos 
aos requeridos”, determinou 
a magistrada.A assessoria de 
Emanuel Pinheiro informou 
por meio de nota que “a ação 
origina-se em 2005, cujo o 
recebimento da denúncia 
só ocorreu no ano de 2019, 
depois de 14 anos da propo-
situra da ação, devidamente 
comprovada a inverdade dos 
fatos, demandando provas 
concretas na defesa, o que 
com certeza ensejaram nessa 
demora para seu recebimen-
to. Serão objetos de defesa 
prévia a tese da prescrição 
não só da data de denúncia 
como do fato”, diz trecho da 
nota enviada à imprensa.
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Cuidados garantem consumo saudável para o corpo e para o bolso 

Confira 10 dicas do Procon para
aproveitar a páscoa sem prejuízos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com a proximidade da 
Páscoa, a Secretaria Adjunta 
de Proteção e Defesa dos Di-
reitos do Consumidor (Pro-
con-MT) traz algumas orien-
tações para o consumidor 
que vai sair às compras. Pla-
nejar e comparar preços dos 
produtos é fundamental para 
evitar várias práticas abusi-
vas.  Também é importante 
se assegurar da qualidade do 
chocolate, checar o prazo de 
validade e naqueles produtos 
com brinquedos, se foram 
testados e correspondem à 
faixa etária da criança, o que 
pode evitar acidentes que co-
loquem em risco a saúde de 
meninos e meninas.A equipe 
do Procon-MT elaborou vá-
rios itens que exigem análise:

1 - Está comprando cho-
colate ou um produto de cacau?

Pelo regulamento téc-
nico, para ser considerado 
chocolate o produto deve ser 
produzido com pelo menos 
25% de cacau. O chocolate 
branco é produzido a partir 
da manteiga de cacau, de-
vendo ter, no mínimo, 20% 
da matéria-prima para assim 
ser considerada. (Fonte: Re-
solução RDC n° 264, de 22 de 
setembro de 2005).

2 - Ovos, barras ou bom-
bons?

Sim, as possibilidades 
são inúmeras nas lojas, tanto 
que é possível fazer escolhas 
conforme o perfil do consu-
midor. Por isso, verifique e 
compare o peso de cada item. 
Depois, faça os cálculos para 

saber o que mais compensa e 
o que é mais adequado para 
seus objetivos, se é para con-
sumo próprio ou presente.

3 - Checou o preço?
As etiquetas podem es-

tar afixadas diretamente nos 
produtos, vitrines e pratelei-
ras, por isso é preciso con-
ferir com atenção! Caso haja 
divergência entre o preço ve-
rificado no local de exposição 
do produto e aquele infor-
mado no caixa, prevalecerá o 
menor. No caso dos ovos de 
páscoa, geralmente os preços 
são informados por meio de 
listas, o que também exige 
atenção. Alguns estabeleci-
mentos informam os preços 
por meio de imagens seme-
lhantes àqueles à venda, en-
tão não esqueça de verificar 
se o peso é correspondente. 
As formas de pagamento 
devem estar devidamente 
informadas, inclusive os va-
lores à vista e a prazo, taxas 
de juros e valor total. Se a 
dúvida persistir, consulte os 
terminais de leitura óptica ou 
peça ajuda ao atendente.

4 - Precisa trocar?
O Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que é 
obrigatória a troca de produ-
tos com defeitos de fábrica. 
Trocas motivadas por gostos 
pessoais devem ser combina-
das diretamente com o for-
necedor, por isso consulte as 
políticas de trocas do estabe-
lecimento. Guarde sua nota 
ou cupom fiscal, pois é fun-
damental na hora da troca.

5 - Compras pela Internet
Sempre confira as con-

FIQUE LIGADO! | Com a variedade de produtos à venda, é preciso ter alguns cuidados na hora da compra
Foto: Secom-mt

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: artiSteer

PARA MATO GROSSO

Bolívia quer vender energia

SEU DINHEIRO

Como declarar poupança no IR 2019

SINOP

45% dos munícipes 
devem pagar IPTU à 
vista, diz secretário

DRAGÃO DA INFLAÇÃO

IGP-DI tem inflação 
de 1,07% no mês 
de março

Proposta ainda está no papel e contempla comercialização de 90 megawatts 

Valor à vista vai até o próximo dia 

Apesar de ser isento de imposto, investimento precisa ser declarado 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os governos mato-
-grossense e boliviano se 
reuniram para discutir a 
comercialização da energia 
elétrica excedente produzi-
da pela termoelétrica de San 
Matías, localizada a menos 
de 110 km de Cáceres. De 
acordo com Joaquín Rodri-
guez Gutierrez, presidente 
executivo interino da Em-
presa de Energia da Bolívia 
(Ende), a usina será amplia-
da e o objetivo é oferecer 90 
megawatts da produção ex-
tra a um preço competitivo.

Ele argumenta que 
a Bolívia já vende energia 
para Argentina, tenta aces-
sar o mercado brasileiro e 
o próximo passo, dentro da 
estratégia da Ende, está a 
prospecção de negócios no 
Paraguai e Peru. Conforme 
Gutierrez, o país consome 
apenas 50% da produção, que 
é basicamente a partir de gás 
natural (65%). O restante vem 
de fontes renováveis, que 

DA REPORTAGEM

Se você faz parte do 
grupo de pessoas obriga-
das a declarar o Imposto de 
Renda 2019 e tinha mais de 
R$ 140 na poupança em 31 
de dezembro de 2018, deve 
declarar esse investimen-
to. Apesar da poupança ser 
isenta de imposto, ela pre-
cisa ser declarada da mesma 
forma que outras aplicações 
financeiras. Seu saldo deve 
ser informado como bem, e 
a rentabilidade, como rendi-
mento isento.

Não sabe se você é obri-
gado a declarar o Imposto de 
Renda 2019, mas tinha uma 
poupança em 2018? O fato 
de você ter esse investimento 
só obriga você a declarar o IR 
em dois casos: se seus bens, 
inclusive a poupança, soma-
vam mais de R$ 300 mil em 
31 de dezembro de 2018, ou 
se seus rendimentos isentos, 
inclusive os da poupança, 
somavam mais de R$ 40 mil 
em 31 de dezembro de 2018.

DA REPORTAGEM

O secretário de Finan-
ças de Sinop, Astério Gomes, 
informou que espera rece-
ber cerca de 45% do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) à vista, o que repre-
sentaria aproximadamente 
R$ 30 milhões. “Eu gostaria 
de receber os R$ 72 milhões 
que foram lançados (valor 
total da cobrança) mas, his-
toricamente, é que até a pri-
meira parcela do dia 15 de 
abril, na cota única ou parce-
lada, se recebe em torno de 
45% do valor lançado”, disse, 
ao site Só Notícias.

Quem quitar à vista, no 
próximo dia 15, terá 15% de 
desconto. Os sinopenses que 
pagarem em três vezes terão 
desconto de 5% e, em até seis 
vezes, não há desconto. A pri-

AGÊNCIA BRASIL

O Índice Geral de Pre-
ços–Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) registrou inflação 
de 1,07% em março. O per-
centual é inferior ao apurado 
em fevereiro (1,25%), mas su-
perior ao de março de 2018 
(0,56%). Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), o índi-
ce acumula inflação de 2,41% 
no ano e de 8,27% em 12 me-
ses. A queda da taxa de feve-

têm grande potencial de ex-
pansão.

Vale lembrar que por 
enquanto, a proposta ainda 
está no papel e a empresa 
estatal do país vizinho, por 
meio da embaixada, quer 
formalizar uma parceria 
para elaboração de um pro-
jeto que permita atestar a 

Para declarar a poupan-
ça no Imposto de Renda, te-
nha em mãos o informe de 
rendimento fornecido pelo 
seu banco. Nesse documen-
to, você encontra os saldos da 
poupança em 2017 e 2018 e o 
valor exato dos rendimentos 

viabilidade do negócio, bem 
como os valores que serão 
atribuídos ao produto.

Já Mato Grosso, vê 
com bons olhos a entrada 
da energia boliviana, uma 
vez que se realmente chegar 
com um preço mais barato, 
favorecerá a concretização 
da Zona de Processamento 

de Exportações. “É um com-
promisso deste governo fina-
lizar a obra da ZPE e a ener-
gia acessível pode ser um 
diferencial”, explica o secre-
tário de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, César 
Miranda. A próxima etapa 
das discussões será em Cáce-
res, nos próximos 15 dias.

meira parcela também vence 
dia 15. A inadimplência deve 
se manter geralmente em 
torno de 25 a 30%, apontou 
o secretário, com base no re-
cebimento dos últimos anos. 
Os que não pagarem podem 
ir para dívida ativa.

A cobrança é feita para 
cerca de 72 mil imóveis, sen-
do 30,3 mil deles vazios e 43 
mil construídos (residências 
e empresas). 

As guias são emitidas 
no site da prefeitura e tam-
bém podem ser retiradas 
no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) do 
Boa Esperança, CRAS Pal-
meiras, Ganha Tempo, cre-
che municipal do bairro Alto 
da Glória, coordenadoria de 
esportes do bairro São Cris-
tóvão e Escola de Artes, no 
centro da cidade.

reiro para março foi puxada 
pelos preços no atacado. 

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que avalia 
o atacado, caiu de 1,79% em 
fevereiro para 1,35% em mar-
ço. O varejo e a construção 
tiveram aumento da taxa. 

O Índice de Preços ao 
Consumidor, que acompa-
nha o varejo, subiu de 0,35% 
para 0,65%. Já o Índice Nacio-
nal de Custo da Construção 
subiu de 0,09% para 0,31%.

da aplicação financeira, além 
da razão social e do CNPJ do 
banco.

Além de facilitar o pre-
enchimento da declaração, o 
informe é importante por-
que qualquer diferença entre 
os dados passados pelo ban-

co e os informados pelo con-
tribuinte podem levar a de-
claração a ser retida na malha 
fina. Você pode consultar o 
informe de rendimento pelo 
internet banking e em caixas 
eletrônicos ou solicitá-lo nas 
agências bancárias.

dições informadas (preço, 
valor do frete, prazo de en-
trega, quantidade, peso, ta-
bela nutricional) antes de 
efetivar a compra. Lembre-
-se que nas compras realiza-
das pela internet, o consumi-
dor pode exercer o “direito 
do arrependimento”, que é a 
devolução do produto, sem 
qualquer custo, até sete dias a 
partir da data de recebimen-
to.

6 - Tabela nutricional
Todos os consumido-

res têm direito à informação 
adequada e segura sobre os 
produtos que estão adquirin-
do. Por isso, consulte o rótulo 
dos chocolates para saber o 
teor de gorduras (totais, trans 
e saturadas), percentuais de 
açúcar, sal, calorias e ou-
tras. Chocolates classificados 
como amargo ou meio amar-
go devem possuir entre 50% 
e 70% de cacau em sua com-
posição, sendo uma ótima 
escolha. Já os consumidores 
com algum tipo de restrição 
alimentar - leite e glúten, por 
exemplo - devem redobrar 
a atenção no momento da 
compra.

7 -  O peso dos produtos
A estratégia de diminui-

ção de peso dos produtos tem 
sido uma prática recorrente 
das indústrias no mercado 
de consumo. O Ministério 
da Justiça, por meio da Por-
taria 81/2002, determina que 
os fornecedores informem 
claramente as alterações de 
peso ou quantidade na em-
balagem, devendo constar 
o peso anterior e atual para 
que o consumidor possa to-

mar a decisão de comprar ou 
não. Por isso, compare peso e 
preços praticados por diver-
sas marcas.

8 - Cuidado com 
a publicidade
As propagandas são de 

encher os olhos, principal-
mente das crianças, por isso 
cuidado!  Evite a exposição 
dos pequenos à publicidade, 
seja nas lojas ou na internet. 
Muitas propagandas são di-
recionadas diretamente às 
crianças e não aos pais, que 
têm o poder de compra. 
Lembre-se que, atualmen-
te, o mundo trava uma luta 
contra a obesidade infantil 
e alimentos com baixo valor 
nutricional e alto valor caló-
rico favorecem o aumento 
de colesterol e dos níveis de 

glicemia.

9 - Com ou sem 
brinquedos?
Ovos de páscoa com 

brinquedos são opções mais 
caras, onerando a compra. 
Uma dica é incentivar ativi-
dades lúdicas relacionadas à 
Páscoa (brinquedos de papel 
feitos em família), passeios 
ao ar livre, piqueniques. Pode 
ter certeza que será divertido 
e uma doce lembrança para 
os pequenos. Mas, se ainda 
assim você optar por ovos 
com brinquedos, observe se 
produto contém selo INME-
TRO e verifique idade reco-
mendável.

10 - Orçamento 
doméstico
Com disciplina e plane-

jamento é possível fugir do 
superendividamento nessa 
época do ano. Antes de ir às 
compras, consulte suas fi-
nanças e prioridades. Faça 
pesquisa de preços; não dei-
xe para comprar de última 
hora; avalie qual seria a me-
lhor opção - ovo de páscoa, 
barras de chocolate ou caixas 
de bombom. 

Considere como opção 
produtos artesanais - talvez 
seja o momento de dar opor-
tunidade àquele(a) amigo(a) 
ou vizinho(a) confeiteiro(a)! 
Produtos artesanais se mos-
tram uma boa escolha para 
consumidores que procuram 
produtos saudáveis, sem glú-
ten, lactose, conservantes e 
até orgânicos. Além disso, é 
uma maneira de movimentar 
a economia local.
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Fábrica em Feliz Natal tem três funcionários 

Fábrica de paver gera economia
e renda e cria novos empregos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Obras, 
Transporte e Serviços Ur-
banos de Vera construiu, na 
garagem da pasta, uma má-
quina para a fabricação de 
paver. Foi feito um teste prá-
tico para ver como seria essa 
fabricação, com resultado 
positivo. E a fabricação de 
fato teve início. Agora, a fá-
brica tem local próprio e foi 
instalada no prédio da feira 
do produtor.

De acordo com o se-
cretário Edson Bormann, a 
fábrica que possui três fun-
cionários tem capacidade de 
fabricar de 40 m² a 50 m² de 
paver por dia, gerando eco-
nomia e renada para o mu-
nicípio, ganho de tempo e 
qualidade.“É uma novidade. 
Temos que lembrar que há 
sete anos também se cons-
truía coisas aqui na garagem. 

Infelizmente, a Administra-
ção que veio após vendeu o 
maquinário, e agora nós es-
tamos começando de novo 
com a fabricação de paver. A 
fabricação é nossa, não com-
pramos, justamente para tra-
zer mais economia ao muni-
cípio. Teremos a economia 
de 50% no metro quadrado 
com a construção própria, 
sem falar no ganho de tem-
po e na qualidade também”, 
destacou Bormann.

O QUE SÃO
OS PAVERS?
Pavers são peças pré-

-moldadas, com diferentes 
formas, cores e texturas, que 
ao serem encaixadas dão 
origem ao pavimento com 
efeito estético diferenciado. 
Os projetos de pavimenta-
ção de ruas, avenidas, calça-
das e demais vias de acesso 
público, vem seguindo cada 
vez mais a tendência da uti-

VERA | São fabricados de 40 a 50 metros quadrados de paver por dia
Foto: Divulgação

Foto: PreFeitura

Foto: assessoria

TANGARÁ DA SERRA

Carreta com 250 porcos tomba e
mais da metade dos animais morre

TERRA INDÍGENA

Quatro pessoas são presas por extração ilegal de madeira

TERRA INDÍGENA

Prefeitura abre 
concurso com salário 
de até R$ 7,3 mil

Cargos são de guarda municipal, advogado e engenheiro civil 

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

DA REPORTAGEM

Uma carreta carrega-
da com porcos tombou na 
quarta (10) em uma curva na 
MT-480, a cerca de 20 km de 
Tangará da Serra. O veículo, 
com placas de Campo Verde, 
seguia para o Distrito de De-
ciolândia.

Moradores e quem pas-
sava pelo local tentavam aju-
dar no resgate dos animais. 
Alguns animais escaparam 
ilesos e estavam soltos. 

Outros ficaram presos 
na carroceria e agonizavam. 
O gerente do frigorífico dos 
porcos disse que no total 
eram transportados mais de 
250 animais e que mais da 
metade morreu no acidente.

O caminhão ficou des-
truído, mas o motorista, 
identificado como José Ro-
berto Matias, não se feriu. O 
motorista disse que carregou 
o caminhão numa granja de 
porcos em Diamantino. A 
carga seria trazida para um 
frigorífico de suínos em Tan-
gará da Serra.

No entanto, no trecho 

DA REPORTAGEM

Quatro suspeitos foram 
presos, pela Polícia Federal, 
na última semana, na região 
Norte de Mato Grosso. De 
acordo com a Fundação Na-
cional do Índio (Funai), eles 
estariam extraindo madeira, 
ilegalmente, da terra indíge-
na Urubu Branco.

O grupo estava com 
acampamento instalando 
dentro da área, que está loca-
lizada entre Confresa, Lucia-
ra e Porto Alegre do Norte. 

Os policiais também 
apreenderam toras de Pau-
-brasil, recém-cortadas, e 
quatro motosserras próximo 
ao acampamento dos suspei-
tos. A terra indígena Urubu 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura Lucas do 
Rio Verde abriu nesta quin-
ta-feira (11) o prazo de ins-
crição do concurso público 
para o município. O objetivo 
é selecionar quatro candida-
tos para os cargos de guarda 
municipal, advogado e enge-
nheiro civil. Conforme edi-
tal, a contratação será para 
preenchimento de vagas e 
também para formação de 

da MT-480, já perto de che-
gar ao destino, o condutor 
disse que uma caminhone-
te desviou de um buraco na 

Branco, homologada por 
Decreto Presidencial de 8 de 
setembro de 1998, é destina-
da ao usufruto exclusivo do 
povo Tapirapé.

Depois de várias de-
núncias de crime ambiental 
feitas pelos índios, a Funai 
solicitou a presença da polí-
cia na área. 

Agentes da Funai con-
tinuam no local e, de acordo 
com a Coordenadora Geral 
de Monitoramento Territo-
rial (CGMT), Andréa Martu-
celli, algumas ações já estão 
sendo realizadas, com o in-
tuito de combater atos ilíci-
tos dentro da terra indígena. 
Os suspeitos, a madeira e as 
motosserras foram encami-
nhados para a delegacia.

cadastro reserva. Os salários 
variam de R$ 2.282,85 a R$ 
7,3 mil. As inscrições serão 
realizadas até o dia 13 de 
maio, exclusivamente pela 
internet, no endereço eletrô-
nico. O valor das inscrições 
varia conforme a escolari-
dade sendo, R$ 80 para en-
sino médio completo e R$ 
120 para ensino superior. Os 
candidatos passarão por eta-
pas de avaliação. A primeira 
deve ser aplicada no dia 9 de 
junho.

Foto: BomBeiros

Foto: Divulgação

VIU ESSA?

Homem é surpreendido por jararaca
dentro de motor de motocicleta

Animal foi resgatado pelos bombeiros e solto em
 uma área de mata 

Animal foi resgatado pelos bombeiros e solto em uma área de mata 

DA REPORTAGEM

Um morador de Cam-
po Verde foi surpreendido 
por uma jararaca, na segun-
da-feira (8). A cobra estava 
próximo ao motor da mo-
tocicleta dele, embaixo do 
banco. 

O proprietário da moto 
chamou os bombeiros para 
resgatar o animal. Ele con-
tou que costuma desligar 
um fusível para economi-
zar bateria, quando não vai 

lização do paver. A máquina 
que treme e faz o paver ser 
de qualidade foi construí-
da pelo secretário em suas 
horas vagas. A Prefeitura de 
Vera comprou a ferragem e 
o motor elétrico e a mão de 
obra foi do secretário. O pa-
ver adormecido como é cha-
mado demora de 6 a 8 horas 
enformado para secar e ter 
uma boa qualidade.

“Uma questão que te-
mos que levar em conta é 
que estamos dando empre-
go para as pessoas do nosso 
município. Para tocar esta 
fábrica temos que contratar 
mão de obra gerando em-
prego e renda para o nosso 
município. Esse paver será 
usado na construção das 
calçadas e do paisagismo da 
nova UBS que está sendo 
construída e deve ser entre-
gue para a população no dia 
13 de maio”, concluiu o se-
cretário.

usar o veículo. Quando ele 
levantou o banco para fazer 
o desligamento, encontrou a 
jararaca.

Quando os bombeiros 
chegaram, a cobra havia se 
instalado em uma área ainda 
mais difícil de retirá-la, abai-
xo do farol traseiro. A equipe 
de resgate precisou retirar 
peças da motocicleta para 
conseguir remover a cobra. 
A jararaca foi solta em uma 
área de mata, fora do perí-
metro urbano.

pista. 
Para não bater de fren-

te com o veículo ele jogou a 
carreta para o acostamento, 

onde ela acabou tombando. 
O caminhão ainda atingiu 
um poste de concreto, que 
quebrou e foi parar no chão.



Mengão aprovou acordo pelo Maracanã 
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Flamengo vai assinar nesta sexta
contrato com o Governo do Rio
DA REPORTAGEM

Em reunião em cará-
ter de urgência na noite de 
quarta-feira (10), o Conselho 
Deliberativo do Flamengo 
aprovou os termos do acor-
do para assumir o Maracanã 
pelos próximos seis meses 
– prazo que pode ser pror-
rogável por mais 180 dias, 
totalizando um ano. 

Agora, a diretoria ru-
bro-negra vai assinar o con-
trato com o Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro em 
solenidade nesta sexta-feira 
(12), no Salão Nobre do Palá-
cio Guanabara, nas Laranjei-
ras, Zona Sul da cidade.

O Governo aceitou a 
proposta protocolada por 
Flamengo e Fluminense na 
última quinta, mas como o 
Tricolor não tem certidões 
negativas de débito (CND) 
não pode assinar o compro-
misso com o Estado.

O Rubro-Negro, então, 
concordou em formalmente 
assumir sozinho a adminis-
tração do estádio, fazendo 
um acordo à parte de parce-
ria com o rival – este contra-
to ainda será redigido e terá 
que ser aprovado em outra 
data junto ao Conselho Deli-
berativo. Flamengo e Flumi-
nense vão arcar com os cus-
tos fixos do Maracanã, cerca 
de R$ 2 milhões por mês, 
além do pagamento mensal 
de R$ 166.666,67 ao Governo 
- valor que será repassado ao 
complexo Célio de Barros e 
Júlio Delamare. 

Os clubes também te-
rão direito a explorar o Tour 
Maracanã diante do seguin-
te acordo: repasse de 10% do 
faturamento mensal ou um 
mínimo de R$ 64 mil. Bo-
tafogo e Vasco, que ficaram 
fora do processo, poderão 
jogar no estádio com alu-
guéis fixos de R$ 90 mil.

MARACANÃ | Conselho Deliberativo autoriza termos para a administração do estádio pelo prazo de seis meses a um ano

Foto: Divulgação

Foto: getty images

Foto: anDré Durão

Foto: assessoria

OPÇÃO DE COMPRA

São Paulo pode utilizar Vitor
Bueno contra o Santos

LIBERTADORES

Fred passa Zico e se iguala a Pelé
e Robinho em gols brasileiros

SORRISO

Festival de Atletismo 
reúne mais de 400 
crianças e adolescentes

FICOU NAS SEMIS

Odil Soares é dispensado
do União após o Estadual

Vitor Bueno se apresentou esta semana no São Paulo

Zé Ricardo, técnico do Botafogo, no jogo contra 
o Juventude

Diretoria dispensou o treinador após perder vaga na final 

Foto: Douglas magno/aFP

Até o momento, Fred fez 14 gols em 14 jogos na temporada 
2019 

DA REPORTAGEM

Décimo reforço do São 
Paulo na temporada, tercei-
ro apenas na Era Cuca, Vitor 
Bueno chega sem restrições 
para poder atuar com a ca-
misa Tricolor. 

Emprestado pelo San-
tos até o fim de 2020, o 
meia-atacante de 24 anos 
conta com uma cláusula de 
opção de compra ao fim do 
vínculo e poderá enfrentar 
o time da Baixada Santista 

ASSESSORIA

Com os três gols mar-
cados na goleada por 4 a 0 
sobre o Huracán, na quar-
ta-feira, o atacante Fred 
atingiu uma importante 
marca na carreira. Alcan-
çou o Top 10 de jogadores 
brasileiros com mais gols 
na Libertadores, com 17 
marcados, ultrapassando 
o ídolo flamenguista Zico 
(16) e empatando com o 
rei Pelé e Robinho, seu ex-
-companheiro na época de 
Atlético-MG, que hoje atua 
na Turquia.

Curiosamente, fo-
ram os três primeiros gols 
de Fred com a camisa do 
Cruzeiro em Libertadores. 
Na primeira passagem, ele 
não havia disputado a com-
petição pela Raposa e, ano 
passado, só atuou na estreia 
contra o Racing, quando 

DA REPORTAGEM

Arquibancadas lota-
das e olhos vidrados na pis-
ta. Essa foi a cena vista na 
última terça (9) no Festival 
Municipal Estudantil Pro 
Atletismo/2019, realizado no 
Estádio Egídio Preima, em 
Sorriso, que reuniu mais de 
400 atletas, além das torci-
das das escolas municipais 
São Domingos, Vila Bela, Rui 
Barbosa, Aureliano Pereira 
da Silva, Jardim Bela Vista e 
Centro de Educação Básica 
Sorriso.

DA REPORTAGEM

A diretoria do União 
Rondonópolis divulgou a 
demissão do técnico Odil 
Soares. De acordo a asses-
soria do clube, foi feita uma 
reunião com o conselho de-
liberativo onde ocorreu a 
decisão de mudanças no co-
mando do time profissional.

“O clube agradece ao 
professor Odil Soares pelos 
serviços prestados, com de-
dicação e profissionalismo 
desde o início dos traba-
lhos em outubro de 2018, os 
quais foram fundamentais 
para que alguns dos objeti-
vos projetados até aqui fos-
sem cumpridos”, consta no 
trecho da nota publicada em 
uma rede social do time.

durante sua permanência no 
clube do Morumbi.

Apresentado oficial-
mente na última quarta-fei-
ra, no Centro de Treinamen-
tos da Barra Funda, Bueno 
esteve ao lado de Raí, execu-
tivo de futebol, e Alexandre 
Pássaro, gerente de futebol e 
responsável por conduzir as 
negociações no Tricolor. O 
dirigente, inclusive, explicou 
os moldes da negociação do 
meia-atacante e revelou que 
não há possibilidade de saída 

A competição contou 
com disputas nas categorias 
mirim (ano base 2005-2007) 
e pré-mirim (ano base 2008-
2009). 

“O Festival foi um gran-
de sucesso. As escolas vibra-
ram por seus alunos. E tive-
mos grandes destaques. Com 
certeza, tivemos a oportuni-
dade de conhecer futuros 
atletas como aconteceu em 
2015, quando a Nerisnélia 
Sousa foi revelada em um 
Festival Estudantil de Atle-
tismo”, destaca o professor 
Marcos Vieira.

No comando do União, 
o treinador chegou à semi-
final do Campeonato Mato-
-grossense. 

No entanto, perdeu por 
1 a 0 a primeira partida para 
o Operário VG, no Estádio 
Luthero Lopes, em Rondo-
nópolis. 

No último domingo, 
no jogo de volta, empatou 
sem gols na Arena Pantanal e 
não conseguiu a classificação 
para final da competição.

Sem treinador, a dire-
toria deve buscar nos pró-
ximos dias um novo profis-
sional para comandar o time 
no Brasileiro da Série D. A 
equipe está no Grupo A11 e 
a estreia está prevista para o 
dia 5 de maio contra a Ana-
polina/GO.

no meio do vínculo.
“Herdamos a mesma 

opção de compra do Dínamo 
de Kiev junto ao Santos. Her-
damos isso por 21 meses sem 
ter prejuízo e vamos, eventu-
almente, conversar sobre um 
outro valor, uma outra op-
ção que não a estipulada no 
acordo inicial”, disse Pássaro. 
“Não tem cláusula de saída. 
A decisão é nossa. O Vitor 
Bueno está emprestado por 
21 meses e está liberado para 
jogar contra o Santos”, com-

pletou.
De acordo com o que 

foi firmado no contrato entre 
São Paulo e Santos, manten-
do as condições do vínculo 
com o Dínamo, o valor de 
compra de Bueno está esta-
belecido em 12 milhões de 
euros (cerca de R$ 46,8 mi-
lhões). 

Como alertou Alexan-
dre Pássaro, no entanto, o 
valor pode ser alterado me-
diante negociação entre as 
partes envolvidas.

não marcou e se machucou 
no primeiro tempo.

“Igualar o rei Pelé, eu 
só sou rei do stories. Feliz, 
é uma marca grande para 
mim e mais feliz por bater 
a marca com a camisa do 
Cruzeiro, que é pesada. Es-
tou feliz por isso tudo, es-
pero quebrar mais marcas. 
Nosso objetivo principal é 
conquistar títulos. Se puder 
conquistar títulos, fazendo 
gols e quebrando marcas, a 
gente fica mais feliz”, disse 
o atacante.

O atacante havia mar-
cado outros oito com o 
Fluminense. Em 2011, mar-
cou dois. Nos dois anos se-
guintes, três gols em cada 
edição. O melhor desem-
penho em uma edição foi 
vestindo a hoje camisa do 
rival Atlético-MG, com seis 
gols em 2017, antes de re-
tornar ao Cruzeiro.
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Verba deverá ser viabilizada com governos federal e estadual

Horário de verão perdeu razão de
existir ou ainda vale a pena?
DA REPORTAGEM

Se o tema já dividia opini-
ões, a reação ao anúncio de 
que neste ano não haverá 
horário de verão não foi di-
ferente. A decisão do gover-
no Jair Bolsonaro foi come-
morada entre aqueles que 
reclamam das dificuldades 
de adaptação e criticada por 
quem gosta de ter uma hora 
a mais de sol por dia. Mas, 
afinal, manter o horário de 
verão no Brasil deixou de fa-
zer sentido?

Ao anunciar a suspensão 
do horário de verão, o gover-
no afirmou que o adianta-
mento anual dos relógios em 
uma hora perdeu “razão de 
ser aplicado sob o ponto de 
vista do setor elétrico” diante 
das mudanças no padrão de 
consumo de energia e avan-
ço tecnológico.

“Nos últimos anos houve 
mudanças no hábito de con-
sumo de energia da popula-
ção, deslocando o período de 
maior consumo diário para 
o período da tarde, quando 
o horário de verão não tem 
influência”, informou o Mi-
nistério de Minas e Energia.

De acordo com o porta-
-voz da Presidência da Re-
pública, Otávio Rêgo Barros, 
o governo fez uma pesquisa 
segundo a qual 53% dos en-
trevistados pediram o fim 
do horário de verão. Não fo-
ram divulgados, entretanto, 

detalhes da pesquisa e dos 
estudos técnicos. O tema já 
vinha sendo estudado des-
de o governo Michel Temer. 
Por enquanto, a extinção do 
horário de verão só tem vali-
dade para 2019.

Especialistas concordam 
que a economia de energia 
proporcionada deixou de ser 
relevante, mas se dividem 
sobre a suspensão e eventu-
al fim definitivo da medida 
no Brasil. Parte dos analistas 
defende estudos mais apro-
fundados sobre os custos e 
benefícios para a economia 
e para a população e pedem 
também uma consulta públi-
ca sobre o assunto.

De acordo com dados pelo 
Ministério de Minas e Ener-
gia nos últimos anos, o Bra-
sil economizou pelo menos 
R$ 1,4 bilhão desde 2010 por 
adotar o horário de verão, 
em razão de uma redução 
média de 0,5% no consumo 
de energia, chegando a 4,5% 
no horário de pico. Segundo 
dados do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS), 
números já divulgados, en-
tre 2010 e 2014, o aproveita-
mento da luz do sol resultou 
em economia de R$ 835 mi-
lhões para os consumidores, 
principalmente devido à re-
dução da necessidade do uso 
de termelétricas (de opera-
ção mais cara).

Os números oficiais mos-
tram, entretanto, que a eco-

FOI DECRETADO | Jair Bolsonaro extinguiu o horário de verão deste ano
Foto: Marcos corrêa/Pr

Foto: Portal sorriso

ABRIL VERDE

MT tem um acidente de trabalho
com morte a cada três dias

LAZER

Investimento em revitalização
de espaços públicos em Sinop

SORRISO

Número de acidentes de 
trânsito em março é 11% 
menor que em 2018

APRESENTADO

Projeto proíbe apreensão 
de veículos por falta de 
pagamento do IPVA

Ministério Público do Trabalho lançou a campanha que inte-
gra ações do “Abril Verde” 

DA REPORTAGEM

A cada 52 minutos e 11 
segundos, Mato Grosso re-
gistra um acidente de tra-
balho. A cada três dias, um 
trabalhador do estado morre 
vítima de algum tipo de in-
cidente laboral. Somente nos 
últimos sete anos (de 2012 a 
1º de abril), foram 73.025 
acidentes estimados e 732 
óbitos. No Brasil, somente 
de janeiro de 2018 até 29 de 
março de 2019, foram mais 
de 802 mil acidentes regis-
trados e que resultaram em 
pelo menos 2.995 mortes. 
Para alertar, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
lançou a campanha que inte-
gra as ações do “Abril Verde” 
de 2019.Um dos casos mais 
recentes registrados no es-
tado ocorreu em Sorriso. No 
dia 27 de março, Jocimar de 
Alencar da Cruz, 32 anos, e 
Arquiel Monteiro da Silva, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sinop é uma cidade 
formada por emigrantes de 
vários estados brasileiros, 
no entanto, sulistas e cata-
rinos foram predominantes 
durante muitos anos. Tal 
predominância fez com que 
muitos hábitos influencias-
sem no direcionamento de 
muitas ações públicas, assim 
como festas e comemora-
ções privadas, como é o caso 

DA REPORTAGEM

Em março, a Secretaria 
de Segurança Pública, Trân-
sito e Defesa Civil de Sorriso 
registrou 137 acidentes. Des-
tes, 70 resultaram apenas em 
danos materiais, sem vítimas. 
Já dos 67 restantes, em que 
foi preciso acionar o Corpo 
de Bombeiros e encaminhar, 
pelo menos um dos envolvi-
dos, para atendimento médi-
co, 60 foram acidentes com 
motos, cinco atropelamentos 
a ciclistas e dois atropela-
mentos a pedestres.

O número registrado 
em março é 5% superior aos 
131 acidentes registrados em 
fevereiro. Em janeiro, foram 
113 ocorrências. Se os dados 
de março forem comparados 
com os últimos dois anos, ve-

DA REPORTAGEM

Um projeto apresenta-
do na Assembleia Legislativa 
pretende impedir a apreen-
são de veículos, em razão de 
atraso no pagamento de tri-
butos, taxas e multas ou falta 
de porte de documento.

De acordo com o depu-
tado Ulysses Moraes, autor 
da proposta, é uma forma 
de proteger o contribuinte 
de práticas abusivas de co-
brança do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA).

rifica-se uma redução de 4% 
em relação a 2018, quando o 
terceiro mês do ano fechou 
com o registro de 142 aciden-
tes; e de 11% em relação a 2017, 
quando foram registradas 
160 ocorrências no mesmo 
período. Além do trabalho 
de fiscalização de infrações 
e atendimento a ocorrências, 
os agentes de trânsito do mu-
nicípio também promovem 
ações educativas em empre-
sas, escolas e instituições, por 
meio de palestras. “Quando 
o usuário do trânsito, seja ele 
motorista, motociclista, ci-
clista ou pedestre, conhece a 
legislação, respeita a sinaliza-
ção e age preventivamente, o 
trânsito flui com muito mais 
segurança”, comenta o coor-
denador do Departamento 
de Trânsito, Márcio Pires.

Segundo ele, a apre-
ensão do veículo configura 
sanção política, vedada pela 
jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF). “O 
STF vem se posicionando fa-
vorável à proibição de reten-
ção ou apreensão de veículos 
em razão de inadimplemen-
to do IPVA, indicando in-
clusive, a competência le-
gislativa estadual para tal 
disciplinamento”, explica 
Ulysses. Caso aprovado, o 
projeto de Lei altera disposi-
tivo da Lei nº 7.301, de 17 de 
julho de 2000.

21, morreram após serem 
soterrados enquanto fura-
vam um poço em uma fa-
zenda, localizada no Distrito 
de Boa Esperança às mar-
gens da MT-140. Dias antes, 
um trabalhador ficou soter-
rado dentro de um silo de 
milho de pipoca, em Campo 
Novo do Parecis. Para salvar 
o trabalhador, os bombeiros 
usaram um cilindro de oxi-
gênio para melhorar a respi-
ração da vítima. Em seguida, 
o ancoraram usando corda e 
cintos para que ele não afun-
dasse mais. O resgate durou 
pouco mais de três horas. A 
vítima foi içada e encami-
nhada pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU) para o hospital mu-
nicipal. 

Em nível nacional, tra-
balhadores perderam a vida 
no maior acidente de traba-
lho da história do país, com 
o rompimento da barragem 

da festa da cana verde, fes-
tival do costelão, festival do 
chimarrão, cavalgada, entre 
outros. Sabido dessa influ-
ência, a Secretaria de Obras 
levou em consideração, di-
recionar algumas ações de 
obras de embelezamento do 
município, fatores como o 
clima tropical, a troca e in-
teração entre as famílias, a 
prática de tomar chimarrão 
e a permissão de crianças 
brincando pelas ruas do mu-
nicípio. “Pensamos que seria 

da Mina Córrego do Feijão, 
em Brumadinho/MG. Outro 
caso que comoveu refere-se 
aos atletas entre 14 e 16 anos 

interessante proporcionar 
momentos de lazer entre as 
famílias criando pontos de 
encontro em várias partes da 
cidade”, ilustra o secretário 
da pasta Daniel Brolese ao 
referir-se aos vários bancos 
espalhados pela cidade.

Para dispor, à popula-
ção, os cerca de onze ban-
cos na cidade, a Secretaria 
aproveitou algumas madei-
ras apreendidas pelo Ibama 
e, através de servidores da 
marcenaria montado nos 

da categoria de base do Fla-
mengo, vítimas do incêndio 
no centro de treinamento do 
Rio de Janeiro.

barracões da Secretaria, 
construiu bancos com flo-
reiras e lixeiras que foram, 
estrategicamente, colocados 
na praça das Bandeiras, pra-
ça P-25, praça P-17 Avenida 
da Saudade e Avenida dos 
Tarumãs. Para a construção 
dos bancos e as lixeiras, fo-
ram aproveitadas madeiras 
que seriam descartadas. A 
Prefeitura também ofereceu 
uma outra opção de lazer 
para a população, adquirin-
do 45 parques infantis.

DÍVIDA SÓ AUMENTA

No Relatório apresentado pela Santa 
Casa de Misericórdia de Cuiabá, 
aponta que a dívida com fornece-
dores, funcionários e instituições 
financeiras chega a R$ 118 milhões. 
Luiz Henrique Mandeta, Ministro da 
Saúde, exigiu o repasse do Fundo de 
Saúde da União para o auxílio a ins-
tituição filantrópica. Em entrevista 
ao MidiaNews, o diretor-administra-
tivo do hospital, o capitão da reserva 
Daniel Pereira, afirmou que a dívida 
é “impagável” tendo em vista a atual 
situação da unidade.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS MUNICIPIOS 

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli 
(PR), cumpre agenda em Brasília na XXII 
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 
Durante o evento a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 61/2015, foi aprovada. A 
PEC permite a transferência direta de recur-
sos federais para Estados e municípios, atra-
vés de emendas parlamentares individuais 
ao orçamento. As transferências ficam sub-
metidas às regras de execução orçamentária 
que já são válidas para as emendas indivi-
duais. O uso do dinheiro será fiscalizado na 
esfera federal.

CIGARRO 
AINDA MATA

Dados publicado pela revista Cancer 
Epidemiology, apontam que um terço das 
mortes causadas por 20 tipos mais de cân-
cer, poderiam ser evitados com algumas 
mudanças de hábitos. O tabagismo, consu-
mo de álcool, excesso de peso, má alimen-
tação e sedentarismo, são alguns desses 
fatores. O levantamento aponta, por exem-
plo, que a incidência de câncer de pulmão, 
de laringe, de orofaringe, de esôfago, de 
colón e de reto poderia ser reduzida pela 
metade caso esses cinco fatores de risco 
fossem eliminados.

DiVUlGaÇÃo

nomia no consumo de ener-
gia caiu nos últimos anos e 
que a medida passou a ter 
pouca relevância tanto para 
a segurança do setor de ener-
gia como na composição 
do preço da conta de luz. A 
economia gerada caiu de R$ 
405 milhões em 2013 para 
R$ 147,5 milhões, em 2016. 
Já a energia poupada caiu 
de 2.565 MW em 2013, para 
2.185 MW em 2016.

HORÁRIO
DE PICO
O objetivo por trás da ori-

gem do horário de verão é 
aproveitar os dias mais lon-
gos para obter um melhor 
aproveitamento da ilumina-
ção natural, poupando assim 
recursos da matriz energé-
tica e reduzindo os riscos 
de apagões, principalmente 
no horário entre 18h e 21h, 
quando as lâmpadas dos es-
paços públicos são ligadas, 
boa parte da população che-
ga em casa e boa parte do co-
mércio, escritórios e indús-
tria continua ativa.

Acontece que, nos últimos 
anos, mudou o padrão de 
consumo do país. Lâmpadas 
incandescentes foram subs-
tituídas por lâmpadas mais 
eficientes e o horário de pico 
de energia se deslocou do 
início da noite para o meio 
da tarde, por volta das 15h, 
devido ao aumento expressi-
vo do uso de ar-condiciona-

do. Além disso, entraram em 
operação no país novos sis-
temas de geração de energia, 
principalmente de energias 
como eólicas e solar – que 
são mais baratas –, fazendo 
com que haja sobra de ener-
gia no sistema.

VANTAGENS E
DESVANTAGENS
A economista da FGV 

Energia, Glaucia Fernandes, 
afirma que do ponto de vista 
de eficácia para o setor elétri-
co o horário de verão de fato 
não mais se justifica, mas diz 
que outros aspectos também 
merecem ser considerados.

“Uma coisa é o ponto de 
vista energético, outra é o 
ponto de vista socioeco-
nômico e toda a tradição e 
cultura criadas em cima do 
horário de verão. O assunto 
merece estudos mais apro-
fundados e a sociedade tam-
bém precisa ser consultada”, 
defende a pesquisadora.

Entre as vantagens propor-
cionadas pelo horário de ve-
rão, os defensores da medida 
costumam citar que a hora 
adicional de sol estimula as 
pessoas a ficarem mais tem-
po nas ruas, com impactos 
positivos no trânsito, nos 
transportes públicos e na se-
gurança pública.

Na falta de estudos mais 
detalhados e definitivos so-
bre as vantagens e desvanta-
gens do horário de verão, o 

mais prudente, segundo os 
especialistas, é não acabar 
definitivamente com a me-
dida, avaliando a cada ano a 
sua pertinência ou não. “Se 
a demanda por energia vol-
tar a crescer e o sistema não 
conseguir atender, daí é só 
retomar o horário de verão. 
É o custo da canetada”, opina 
Nivalde de Castro.

ORIGEM
No Brasil, o horário de 

verão foi instituído durante 
a gestão Getúlio Vargas, em 
1931 e 1932, mas só passou 
a ser adotado sem interrup-

ções a partir de 1985, tendo 
ocorrido também alterações 
entre os estados e as regiões 
que o adotaram ao longo do 
tempo. 

No mundo, o horário dife-
renciado é adotado por de-
zenas de países, mas é mais 
comum em países fora da re-
gião tropical, como Canadá, 
Austrália, Groelândia, Méxi-
co, Nova Zelândia, Chile, Pa-
raguai e Uruguai. Por outro 
lado, Rússia, China e Japão, 
por exemplo, não imple-
mentam esta medida, segun-
do documento do Ministério 
de Minas e Energia.
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Sistema pode servir de transição entre culturas 

ILPF: a nova revolução agrícola
DA REPORTAGEM

Valdemar Antoniolli, 
chefe de uma família tra-
dicional do Sul, é dono da 
Platina, propriedade rural 
de 2.430 hectares em Santa 
Carmem, localizada no Nor-
tão de Mato Grosso. Há qua-
se 20 anos, a empresa, que 
foi adquirida em 1983 para 
somar aos negócios, era um 
problema: com uma textura 
média de 45% de argila no 
solo, eles viviam da pecuária, 
mas a atividade deixou as 
pastagens totalmente degra-
dadas. Foi em 2000 que essa 
história mudou. Na época, 
o agrônomo que trabalhava 
na região sugeriu ao seu Val-
demar a adoção do sistema 
ILPF (Integração Lavoura-
-Pecuária-Floresta) para re-
cuperar a qualidade do solo e 
aumentar sua rentabilidade.

A ideia foi aceita e logo 
começaram a colocar em 
prática o ILP, integrando a 
pecuária com o plantio de 
arroz, de forma pioneira na 
região. O cereal foi cultiva-
do por quatro anos, período 
considerado de transição, 
necessário para preparação 
do terreno para a entrada 
da soja. “Em pouco tempo, 
triplicamos o rebanho da 
fazenda e, de quebra, pro-
duzimos 80 mil sacas de soja 
por ano. É um sistema que 
só trouxe benefícios”, afirma 
Juliano Antoniolli, filho de 
Valdemar, que hoje toca a fa-
zenda com o irmão Giovani. 
O aumento na produtivida-
de pecuária e o incremento 
de grãos foram apenas algu-

mas das vantagens.
Soma-se a isso o fato de 

que 100% da área produz o 
ano inteiro e a diversificação 
de renda, que agora engloba 
grãos, bezerros, boi magro, 
boi gordo, vaca descarte e 
bezerros ½ sangue. Hoje, a 
família já está adaptando a 
infraestrutura da proprieda-
de para começar o plantio de 
árvores nos próximos anos 
e, assim, acrescentar o “F” de 
“floresta” ao ILP, que já pra-
ticam com excelência.

O caminho de Valde-
mar é parecido com o per-
corrido pela dentista Marize 
Porto, em Ipameri/GO, que 
assumiu em 2006 a gestão 
da Santa Brígida, uma fa-
zenda de pecuária de corte 
com 960 hectares. Após o 
falecimento do marido, ela 
encontrou na Embrapa a so-
lução para os pastos degra-
dados, infestados de cupim 
e seu gado com baixa produ-
tividade: o ILPF (Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta).

“Desde que introduzi-
mos este método, nosso ren-
dimento pecuário aumentou 
em dez vezes, a produção de 
soja e milho cresceu, e nos-
sas emissões de CO2 dimi-
nuíram em mais da metade”, 
conta Marize, que apenas no 
terceiro ano iniciou o traba-
lho florestal na propriedade. 
“Além de fornecer madeira e 
reduzir a pegada de carbono 
da fazenda, as árvores for-
necem sombra para o gado. 
Agora, temos três fazendas 
em uma”, completa.

A Fazenda Santa Brígi-
da é hoje um dos principais 

DESPONTANDO | Integração proporciona diversificação do negócio e ganhos ambientais aos produtores
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PULSES E AMENDOIM

Especialistas projetam cenário
positivo para cultivo em MT

SOJA

Parecis Super Agro recebe 3ª
geração transgênica da Bayer

Ibrafe: tendência de crescimento mundial da demanda por 
feijão e pulses 

No restante do país houve queda de 7,02% 

Safra 2018/19 deve colher 31 milhões de toneladas 

DA REPORTAGEMA

A crescente demanda do 
mercado nacional e mundial, 
aliado ao grande potencial a 
ser explorado no Mato Gros-
so no cultivo de feijão, pulse 
e o amendoim, especialistas 
da cadeia produtiva e repre-
sentantes de câmaras seto-
riais se reuniram em Cuiabá 
para discutir sobre o futuro 
dos pulses e do amendoim.

O presidente Institu-
to Brasileiro do Feijão e dos 
Pulses (Ibrafe), Marcelo Edu-
ardo Luders, apresenta esta 
tendência de crescimento 
mundial da demanda por fei-
jão e pulses, e cita algumas 
causas, como o aumento do 
poder aquisitivo das classes 
menos favorecidas nos países 
como Índia e China, desta-
cando o que Mato Grosso ne-
cessita para estra preparado 
para este cenário.

“Primeiro precisamos 
avançar nas pesquisas e com 
maiores investimentos no se-
tor, paralelamente criar uma 
câmara setorial ligada ao 
governo, no caso a Secreta-
ria Estadual de Agricultura e 

DA REPORTAGEM

A colheita de soja segue 
avançada em Mato Grosso, 
uma das principais regiões 
produtoras da oleaginosa 
do Brasil. A estimativa é que 
no ciclo 2018/2019, o estado 
colha cerca de 31 milhões de 
toneladas, segundo o Institu-
to Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea).

Neste contexto, o mu-
nicípio de Campo Novo do 
Parecis, localizado no cen-
tro-oeste de Mato Grosso, é 
referência na produção de 
soja na região e no estado, 
com cerca de 400 mil hecta-
res de área plantada no ciclo 
2017/2018, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

com representantes do setor 
privado, abrindo assim uma 
interlocução mais rápida e 
efetiva com o próprio go-
verno conseguindo desfazer 
alguns gargalos que natural-
mente existem”, disse.

Apresentando uma 
nova opção dentro da ca-
deia de cultivos especiais, 
o diretor executivo da As-
sociação de Produtores de 
Feijão, Trigo e Irrigantes de 
Mato Grosso (Aprofir), Afrâ-
nio César Migliari projeta as 
ações necessárias para elevar 
o amendoim em Mato Gros-
so a se tornar competitivo 
no mercado. “A pesquisa é 
o principal trabalho a reali-
zado, além disso, temos que 
mostrar ao Governo Estadual 
as oportunidades e vantagens 
de produzir este tipo de la-
voura, conquistar mercado e 
ter resultados financeiros sa-
tisfatórios em Mato grosso”, 
explicou.

No debate, o amendoim 
também entrou na pauta da 
discussão, com o presiden-
te da Câmara Setorial do 
Amendoim do Estado de São 
Paulo, Luiz Antônio Vizeu 

Pensando sempre em 
ajudar o produtor a alcançar 
novos patamares de produ-
tividade, com ferramentas 
que o auxiliem desde o plan-
tio até a colheita, a Bayer 
apresentará, pela primeira 
vez na 12ª edição da Parecis 
Super Agro, a plataforma IN-
TACTA 2 XTEND®, terceira 
geração de soja transgênica 
desenvolvida pela compa-
nhia. Segundo o Sindicato 
Rural de Campo Novo do 
Parecis, organizador da feira, 
o evento deve reunir 20 mil 
pessoas. A feira teve início na 
terça (9) e termina hoje (12).

Com lançamento co-
mercial previsto para 2021, 
a Plataforma INTACTA 2 
XTEND® proporcionará 
maior proteção contra as 

MOTOR ECONÔMICO

Centro-Oeste: 
população ocupada
no agro cresceu 
11,2% desde 2012
DA REPORTAGEM

Em movimento contrá-
rio ao observado no Brasil, 
em que a população ocupada 
no agronegócio tem se redu-
zido de forma significativa, 
especificamente no Centro-
-Oeste (aqui não foi consi-
derado o Distrito Federal), 
o número de pessoas em-
pregadas no setor aumentou 
11,2% entre 2012 e 2018, tota-
lizando 1,7 milhão em 2018. 
Essa é uma das conclusões 
da edição especial do estudo 
sobre mercado de trabalho 
do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP.

Ao analisar a dinâmi-
ca do crescimento entre os 
segmentos que compõem 
o agronegócio do Centro-
-Oeste, nota-se a expressiva 
contribuição que a pecuária 
e toda a cadeia processadora 
de proteína animal e sub-
produtos (abate, laticínios e 
couro) desempenharam para 
a evolução positiva dos em-
pregos no setor no período 
analisado no estudo.

Conforme o estudo, 
43,21% do aumento na po-
pulação ocupada no agro-
negócio na região ocorreu 
em virtude do dinamismo 
apresentado pela criação de 
animais. A agroindústria de 
base animal contribuiu para 
o crescimento, com taxa de 
19,28%.

Segundo pesquisadores 
do Cepea, 27,51% dos postos 
de trabalhos formais e infor-
mais existentes no Centro-
-Oeste em 2018 estavam re-
lacionados ao agronegócio. 
Ao analisar a participação 
por estados, este percentu-
al é ainda maior, chegando 
a 33,68% em Mato Grosso, a 
30,55% em Mato Grosso do 
Sul e a 23,6% em Goiás.

Justamente por respon-
der por quase um terço do 
total de ocupados no Cen-
tro-Oeste, o agronegócio ge-
rou R$ 3,65 bilhões do total 
de R$ 13,19 bilhões recebidos 
em salários na região. Assim, 
o agronegócio representou 
27,66% de toda a massa de 
rendimentos gerada pelo 
trabalho em 2018.

AGRONEGÓCIO 

exemplos de sucesso da ado-
ção completa do ILPF, essa 
estratégia de produção que 
integra diferentes sistemas 
produtivos, agrícolas, pecu-
ários e florestais dentro de 
uma mesma área – podendo 
ser feita em cultivo consor-
ciado, em sucessão ou em 
rotação, de forma que haja 
benefício mútuo para todas 
as atividades porque busca 
a intensificação sustentável 

do uso da terra e o aumento 
da eficiência dos sistemas de 
produção.

É uma tecnologia de 
baixa emissão de carbo-
no, considerada por muitos 
como o futuro da agricultu-
ra. “Nosso objetivo agora é 
aumentar o valor agregado 
em tudo que produzimos, 
seja soja, milho, carne ou 
árvores. Com ILPF, estamos 
mostrando que produzir e 

preservar é possível. Aqui so-
mos sustentáveis, em todos 
os sentidos”, finaliza Marize.

DADOS
Os números compro-

vam a eficiência desta so-
lução, já que, por meio do 
ILPF, o Brasil conseguiu su-
perar as metas estipuladas 
voluntariamente dentro do 
Plano ABC (Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono), 

parte do Acordo de Paris, 
de atingir nove milhões de 
hectares cobertos com essa 
tecnologia de produção ru-
ral até 2030. Hoje, segundo 
o IBGE, o país já conta com 
15 milhões de hectares inte-
grados, e, de acordo com o 
pesquisador, está agora bus-
cando alcançar 30 milhões 
para o período estipulado, o 
triplo da meta proposta ini-
cialmente.

principais lagartas da cultu-
ra da soja, além de auxiliar 
num controle mais amplo de 
plantas daninhas. Para isso, 
além do herbicida glifosato, 

avaliando o potencial inex-
plorado no Brasil no cultivo 
do amendoim. 

“É uma grande oportu-
nidade que o Brasil tem de 
ampliar suas exportações, 
tanto de óleo de amendoim, 
como em grãos. Nós já de-

temos o pacote tecnológico 
para produzir a variedade 
estando entre os três maio-
res produtores mundiais de 
amendoim de qualidade, 
mesmo com nossa cadeia 
produtiva ainda em desen-
volvimento”, concluiu.

a soja será tolerante também 
ao herbicida dicamba, per-
mitindo sua aplicação des-
de o pré-plantio até a pós-
-emergência da cultura.
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José Carlos Ramalho: Amazônia acumula conquistas nestes quase 29 anos de atuação 

SEGURO? MELHOR TER!
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
E CLEMERSON MENDES

Imagine os anos 1990. 
Os mais velhos, que viven-
ciaram com intensidade 
aqueles anos, sabem do per-
rengue que a economia bra-
sileira atravessava. Imagine, 
agora, sair de um emprego 
fixo, com um alto cargo em 
uma agência bancária, para 
vender um produto que ain-
da não é dos mais confiáveis?

Esta é uma parte da his-
tória de José Carlos Rama-
lho, proprietário da Amazô-
nia Seguros. Quase 30 anos 
depois, a empresa se vê con-
solidada e cada vez maior no 
mercado de seguros.

Com o mercado aque-
cido e em crescimento, o 
Diário do Estado MT apro-
veitou para conversar com 
Ramalho, que contou um 
pouco da sua história e, prin-
cipalmente, da Amazônia 
Seguros.

DIÁRIO DO ESTADO – O 
senhor é o primeiro a chegar 
na empresa?

JOSÉ CARLOS RAMA-
LHO – Eu gosto do que eu 
faço, amo minha profissão e 
a empresa. A Amazônia Se-
guros ganhou 15 vezes con-
secutivas o Prêmio Mérito 
Lojista, além de prêmio de 
Melhor Corretora de Mato 
Grosso e estamos trabalhan-
do para ganhar pela segunda 
vez. Nosso cliente está cada 
vez mais exigente, então te-
mos que estar preparados. E 
quanto mais você demonstra 
ter cultura de mundo, mais 
cria empatia. Você chega em 
um lugar para fazer uma vi-
sita, e ela não quer mais que 
você vá embora. Quando eu 
vou conversar, dar uma pa-
lestra, especialmente para 
professores, digo que há 
uma palavra que pode resu-
mir: amor. Esse profissional 
lida com sonhos e forma 
cidadãos. Ele tem que estar 
bem todo dia, estar comple-
to sempre. Esse professor 
tem que ser muito valori-
zado. Conheço famílias que 
têm apenas um membro for-
mado, mas ele muda a vida 
dos demais.

DE – Comunicação na in-
ternet. De que forma a Amazô-
nia Seguros vê a internet, não 
só para venda de produtos, mas 
também conscientizar certos 
nichos sobre certas necessida-
des?

JCR – As redes sociais 
estão ocupadas por pessoas 
de todas as idades. As pesso-
as estão sem tempo hoje, e 
fica muito fácil pelo celular...
você faz tudo. É um meio 
muito forte, vem numa ve-
locidade muito grande de 
informações. A gente tem 
que se qualificar para estar 
no meio, divulgando. É um 
acesso rápido, fácil. As pes-
soas têm tudo na palma da 
mão. As empresas, inclusive 
do nosso ramo, devem estar 
sim presentes nas redes so-
ciais.

DE – O setor sofre com 
fake news?

JCR – A própria mídia 
tem trabalhado essa questão, 
mas na minha opinião ela 
[fake news] nasceu morta. Eu 
sinto que as próprias redes 
sociais, entre outros canais, 
têm rebatido as fake news. 
No nosso ramo, não enxergo 
ainda algum fato que tenha 
acontecido algo grave em al-
guma publicação inverídica. 
Não consegue atingir.

DE – E ano que vem a 
Amazônia Seguros completa 
30 anos de história atuando no 
Mato Grosso...

JCR – Fico muito feliz 
com todos os prêmios que 
já recebemos. Eu vou fazer 
40 anos de Sinop, em outu-
bro. E em 17 de outubro de 
2020 completa 30 anos de 
atuação. Parece que foi on-
tem. Eu trabalhava no extin-
to Banco Bamerindus, pedi 
as ‘contas’. Na agência, eu já 
vendia seguros, então resol-
vi vender os meus, por conta 

própria. Na época, era um 
trabalho mais árduo, porque 
era necessário convencer a 
pessoa sobre a necessidade 
de ela ter seguro. Hoje não, 
ele faz parte do orçamento 
familiar. Abri oficialmente a 
Amazônia Seguros naquele 
dia 17 de outubro de 1990...
tinham pelo menos 50 pes-
soas, 50 amigos que foram 
conferir, numa lojinha pe-
quena, uma porta. Estou 
feliz de ter tomado aquela 
decisão e graças a Deus tudo 
deu certo.

DE – Naquela época, era 
um ramo que ainda causava 
certa desconfiança, e hoje esse 
cenário mudou. O ditado que 
diz que “seguro é feito para a 
gente não usar” ainda se apli-
ca?

JCR – O seguro é muito 
absoluto, as companhias fa-
zem campanha institucional, 
mas o grande gargalo do se-
guro é que as seguradoras es-
tão rápidas na liquidação de 
sinistro, que faz com que as 
pessoas, cada vez mais, acre-
ditem no seguro. Um exem-
plo: indenização em caso de 
perda total de um carro leva 
hoje sete dias. As compa-
nhias brigam por quem paga 
mais rápido ao segurado. 
Mas realmente, os clientes 
compram um seguro para 
nunca precisar usar. É um 
contrato que você compra 
para proteger as suas con-
quistas, mas que você não o 
queira utilizar. Mas não dei-
xa de ser importante ter o se-
guro, afinal, o próprio nome 

já diz. O índice de sinistrali-
dade é muito alto no merca-
do. Uma coisa que, no Brasil, 
é diferente: na Europa, 95% 
das pessoas fazem, enquanto 
aqui só de 25% a 27%. É um 
disparate. As companhias 
europeias invadiram o Bra-
sil, visto que aqui o mercado 
ainda está aquecido.

DE – O que justifica es-
ses números? A cultura que faz 
com que as pessoas já procu-
rem um seguro quase que de 
forma automática ou o método 
de atuação das empresas?

JCR – É a cultura. Eles 
têm um conceito de que é 
muito mais tranquilizador 
estar segurado. No Japão, 
99,9% das pessoas fazem 
seguro. Aqui no Brasil, um 
exemplo, primeiro a pessoa 
compra o veículo e depois 
faz o seguro. Na Europa, Es-
tados Unidos, é o contrário. 
Primeiro você compra o se-
guro do carro e depois faz o 
documento. A mesma coisa 
eles fazem com o nascimen-
to de um filho, incluindo-o 
nessa apólice. Residência a 
mesma coisa. O cidadão vai 
fazer uma casa e já faz um 
seguro de risco e engenharia, 
antes mesmo de construir. 
Depois de pronta, ele faz o 
seguro da casa.

DE – No Brasil, há ten-
dência de crescimento na aqui-
sição de seguros?

JCR – Sim, o cresci-
mento está entre 1,5% e 2% ao 
ano, algo que é muito signi-
ficativo. Ao longo dos anos, 

Amazônia Seguros está perto de completar 30 anos de atuação em Sinop em franco crescimento
Foto: Clemerson mendes
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nós vamos igualar os percen-
tuais vistos em outras regi-
ões do mundo. Mas ainda é 
possível baratear ainda mais. 
Esse conceito deve atingir as 
pessoas que fazem seguro 
porque é a lei da oferta e da 
demanda. Quanto mais con-
sumidores adquirirem paco-
tes, mais baratos eles ficam.

DE – O que explica esse 
crescimento anual em um mo-
mento de crise econômica que 
o Brasil enfrenta?

JCR – Nós estamos vin-
do de uns quatro, cinco anos 
de uma crise política que 
virou econômica. Vou citar 
o ano de 2018: o mercado 
de seguros, cresceu 10,6%. 
A Amazônia Seguros cres-
ceu 19%. Quanto mais cri-
se, maior a consciência das 
pessoas que fazem seguro 
de que tem que proteger seu 
patrimônio, sua família. Pas-
sou a ser investimento, e não 
um mero gasto. É melhor ter, 
porque ‘vai que’ (acontece 
alguma coisa)! Nosso maior 
patrimônio não são só os 
quase 30 anos de mercado, e 
sim toda a equipe, que cor-
robora com o sucesso. Nossa 
eficácia é de 100%, desde a 
venda do serviço à entrega 
do produto. Nós não somos 
eficientes, nós somos efica-
zes. Sabe qual é a diferença? 
O eficiente ajuda o eficaz. 
Você sonha em ter as coisas, 
desde materiais, como carro, 
moto, casa, até aquelas que 
são a família, a esposa, os fi-
lhos. As pessoas conquistam 
e nós protegemos. O seguro 

mexe com o sonho e a emo-
ção das pessoas. Esta é uma 
enorme responsabilidade.

DE – Veículos e residên-
cias são os mais comuns entre 
os serviços procurados. Fora 
eles, qual aquele seguro que 
mais tem sido comercializado 
pela empresa?

JCR – O seguro mais 
popular é o de automóveis, 
seguido de residencial, em-
presarial, de acidentes pesso-
ais (individual e coletivo), de 
máquinas e equipamentos 
do agronegócio. Uma colhei-
tadeira, por exemplo, chega 
ao preço de R$ 2 milhões. 
Também estão sendo pro-
curados o seguro de portei-
ra fechada – fazenda, tudo o 
que está lá dentro, entre eles 
boi, armazéns, galpões. Hoje, 
o seguro que está em cres-
cente, é o seguro odontoló-
gico. Ele tem um baixo custo 
e as empresas dão como be-
nefício aos funcionários. O 
preço reduziu em virtude do 
aumento no número de ven-
das desse seguro. Também 
cresceu o seguro de vida in-
dividual.

DE – Área de abrangência 
da Amazônia Seguros?

JCR – Nós temos agre-
gados em quase todos os 
municípios de Mato Gros-
so. Essa pessoa indica e nós 
fechamos o contrato por 
aqui. Temos sede em Sinop 
e atendemos todo o estado, 
inclusive outras unidades fe-
derativas – Santa Catarina, 
São Paulo. Em 2020, tere-

mos o sistema de franquias, 
mas estamos estudando esse 
sistema. Eu também queria 
destacar que são 300 e pou-
cos dias úteis no ano, e todo 
dia estuda-se meia hora, 
além dos treinamentos in-
ternos e externos. Nós esta-
mos investindo em pessoas.

DE – Vamos finalizar a 
entrevista, então?

JCR – Antes, quero dei-
xar um agradecimento. Fica-
mos felizes por essa história, 
uma história de sucesso e 
contínua. Sempre tem que 
ter muita humildade, valo-
rizar pessoas, treinamento 
da equipe de trabalho, fun-
cionários comprometidos. 
Fui farmacêutico durante 10 
anos e depois fui para o ramo 
de venda de seguros há pra-
ticamente 40 anos – 10 anos 
de banco e mais quase 30 de 
Amazônia. Somos cientes de 
nossa responsabilidade, de 
proteger sonhos e emoções 
das pessoas. Nós temos uma 
responsabilidade social com 
30 famílias. 

Todos temos que ter 
compromisso com nosso 
trabalho. Outro orgulho que 
temos é que, em todo esse 
tempo, nunca atrasamos um 
dia de salário. Temos fun-
cionários com mais de 20 
anos de casa. Aprendemos a 
honrar os compromissos, as 
pessoas trabalham porque 
precisam. Os vencedores são 
aqueles que têm ousadia, co-
ragem, convive com a reali-
dade e sabem lidar com cir-
cunstância.

os vencedores 
são aqueles 

que têm 
ousadia, 
coragem, 

convive com 
a realidade 

e sabem 
lidar com 

circunstância

‘‘

’’
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CHARGE DO DIA

Jô Soares leva tombo e fica 
com hematoma feio
 na testa: “Eu voei”

Jô Soares deixou todo mundo assusta-
do ao chegar no teatro FAAP na noite desta 
quarta-feira (10), para realizar uma coletiva de 
imprensa da estreia do espetáculo ‘O Livro ao 
Vivo’, que foi inspirado nos dois volumes de 
‘O Livro de Jô – uma autobiografia desautori-
zada’, escritos em co-autoria com o jornalista 
Matinas Suzuki Jr., o apresentador apareceu 
com um galo enorme na testa e contou que 
levou um tombo antes de sair de casa, infor-
mou o site Famosando, que estava presente 
no evento. “Eu tava vindo para cá hoje e re-
solvi colocar uma botinha que eu tenho boni-
tinha que combinava e eu esqueci que o tipo 
de sola tinha um antiderrapante que gruda, 
grudou no tapete e eu voei. Olha eu podia ter 
me quebrado todo, mas tem anjo da guarda, os 
famosos anjos da guarda do teatro também e 
por isso eu estou com a bunda de escola de 
samba, mas não quebrou e estou com esse si-
nal na testa que foi o que mais bateu. Então, 
não é um sinal de nascença, foi uma porrado-
na e sangrei pelo nariz e tal e fiquei assim es-
perando 5 minutos e pronto. Claro que eu can-
sei um pouco, mas tá tudo bem”, garantiu o 
apresentador. Apesar do susto, Jô Soares não 
perdeu seu bom humor e deu dica de como 
reagir ao cair no chão. “Um conselho que eu 
dou a todos vocês é que quem tomar um tom-
bo, não deixa virem puxar você do chão, que 
aí que te arrebentam. Sabe, fica todo mundo 
agoniado querendo levantar você, como o 
pessoal já sabe, quando eu caio, que eu tenho 
gato e, às vezes, eu tropeço, a primeira coi-
sa que eu faço é assim… me deixem aqui no 
chão, aí você diz me pega por aqui e levanta. 
Porque tem gente que quebra costela e tudo 
por ser arrancado do chão. No meu caso, gra-
ças a Deus, não foi grave, a não ser essa marca 
na testa”, concluiu.

A antiga tradição do “feel good movie” (fil-
me para se sentir bem) encontra a recente 
onda dos dramas cristãos em “Superação — 
O milagre da fé”. No original, o título é mais 
discreto e menos dogmático: “Breakthrough” 
(avanço ou descoberta marcante), o mesmo do 
livro que deu origem ao filme, no qual a conta-
bilista Joyce Smith recria, com a ajuda da es-
critora Ginger Kolbaba, a história do acidente 
e da incrível recuperação de seu filho adotivo. 
Muito ligado ao basquete, John (Marcel Ruiz) 

Débora Nascimento 
desabafa e fãs entendem 
como indireta a Marina

Débora Nascimento usou as redes sociais, 
na última quarta-feira (10), para publicar um 
textão. Os fãs da atriz, entenderam o desaba-
fo como uma indireta a Marina Ruy Barbosa.

“‘Não me chame de boneca’? Vocês estão 
ligados na Bolsominian [Marina] que disse 
‘Não me chame de boneca’? Mais direta im-
possível”, opinou uma seguidora. “Só eu senti 
o shade?”, questionou outra. Entretanto, uma 
terceira acreditou que as palavras da artis-
ta sejam referentes a outra coisa: “Gente, eu 
acho que ela está falando do tiroteio no Rio”.

Ao publicar uma foto de uma mão com 
um sol iluminando, a morena escreveu: “A 
verdade é nítida como água cristalina. Que 
sociedade é essa que acredita naquilo que 
convém e não presta atenção no outro? Não 
se iluda, você é forte o suficiente para en-
frentar a verdade e entender que a mentira 
perde espaço a cada dia. As forças do bem 
são mais poderosas. Isso é fato”, além de 
acrescentar as hashtags “Não foi engano”, 
“Não culpe a natureza” e “Não me chame de 
boneca”.

TV  e Entretenimento
CINEMA

‘Superação — O milagre da fé’ traz poderosa mensagem de união

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PSDF
CAMBALEAR

LHETRASTE
ASSMCOB
VACAROU

HELIOUNS
DESCREVER
EMOLEDA

UFESVARAL
EUAISO
NCBIGAMO

ABDOMEURR
ABRUIER

RATAZANA
GRATAOVAL

O

A rede
de TV de

Sílvio
Santos

Andar
como um
bêbado 

Fruto do
coqueiro

Pessoa
delicada
(bras.)

(?) e
Outros,
banda 
de rock

Abertura
para es-

coamento
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Narrar 
minucio-
samente
um fato 

Universida-
de federal
capixaba

(sigla)

Sílaba de
"subir"

Nanda
Costa,
atriz 

brasileira

Espécie
de cho-
calho

A mulher
de cabelos

escuros 

Região
abaixo

do tórax

Que tem
dois

cônjuges 

As duas
primeiras
letras do
alfabeto

(?)
Barbosa,
escritor

Avenida
(abrev.)

Formato
da bola de

futebol 
americano

O exame
não

escrito

Aracnídeo
parasita
"Volante"
do navio

Coisa
velha

Cristais
de banho

Corda pa-
ra roupas
Opõe-se a
"fechada"

Interjeição
mineira
Exige o 

pagamento

Grito de
animal

Hiato de
"suado"

Monta
(barraca)

Eduardo (?), prefeito
do Rio (2015)

Ferramenta para
aparafusar 

Ali
adiante

Fazer-se de
desentendido 

De (?):
realmente
Confusão

(gíria)

Beco

Entidade
olímpica
(sigla)

A ele (pro-
nome)

Burro, em
inglês

Gás
usado em

balões

(?) Nagle,
jornalista

7, em
romanos

Agrade-
cida

Letra do
infinitivo

Roedora que habita
esgotos

3/ass. 4/rebu — ufes. 5/hélio. 6/abdome.

leva uma vida de adolescente comum. Seu 
ídolo é o jogador Stephen Curry — que, 
também envolvido com cinema, assina 
a produção executiva do filme. Um lago 
congelado, porém, estava em seu cami-
nho. Joyce (Chrissy Metz, da série “This is 
us”) jamais deixa de acreditar na força do 
filho, do pensamento positivo e da oração. 
“Superação” escora-se nessa mãe hercú-
lea para fazer o espectador se sentir bem 
(e chorar).
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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 / 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002800870400  035.243.491
279377000003200  016.877.171
279002800888600  065.294.759
279002700862700  047.498.411
279002800650000  013.937.861
279002800554000  274.557.850
279002701335000  015.560.831
279002701093000  030.552.091
279002701249600  021.478.271
279002701235800  921.019.681
279173100                   12.285.495/0001
279002700167500  975.824.681
279002700779000  035.970.701
279972300014900  830.016.701
279002800368100  019.555.041
279002800828100  015.401.001
279002701262700  390.017.331
279002700442800  015.419.121
279002800404600  376.433.188
279002800846600  735.903.711
279002701049800  025.938.001
279002800468200  005.373.009
279002800827500  045.058.051
279972200005800  913.476.291
279002700667500  023.274.521

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, com sede a Rua 
das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, 
vem NOTIFICAR os benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo de (05) cinco 
dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações junto a esta empresa. Sendo estes os benefi -
ciários:

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701241600  310.411.668
279002701350400  878.081.611
279763300000200  792.376.221
279769800000800  021.911.861
279002700756000  015.706.561
279002701275500  017.809.241
279002700853800  018.390.761
279002800281400  394.049.431
279135300                         526.251.509
279002800790000  486.642.001
279002701148700  988.971.601
279002700662900  315.319.598
279002800740600  003.592.331
279002701122100  004.061.901
279002800852500  415.997.148
279987300                   10.381.442/0001
279002701033700  024.964.941
279002700176300  655.809.318
279002701040100  036.924.451
279002800823600  018.974.721
279002800330400  601.803.239
279399000001700  019.089.991
279002701317100  947.522.141
279002701207800  021.597.221
279002701244300  025.085.581

Vagas de Emprego
1-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no 
bairro Alto da Glória;
2-Auxiliar de Mecânica Industrial, com expe-
riência;
3-Soldador, com experiência;
4-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
5-Aux. Escritório, com experiência, para 
escritório de contabilidade;
6-Auxiliar de manutenção, com experiência;
7-Caseiro, com experiência, para o município 
de Poconé – MT;
8-Chapeador, com experiência;
9-Dedetizador, com CNH e disponibilidade 
para viagens; 
10-Farmacêutico, para farmácia hospitalar;
11-Garçom, com experiência;
12-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
13-Operadora de Caixa, com experiência;
14-Pessoa com Defi ciência.
15-Representante Comercial, com experiência;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Vendas, com experiência; 

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta sexta-feira, 05 
de abril:

08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para ajudante de eletricista;
01 vaga para analista farmacêutico jr;
01 vaga para assessor de vendas para trabalhar no se-
guimento de derivados petróleo, defensivos agrícolas e 
máquinas;
01 vaga para assistente de manutenção elétrica e hidráu-
lica (ensino médio completo);
01 vaga para atendente (ensino médio completo) para tra-
balhar no período vespertino e noturno;
01 vaga para atendente de padaria;
06 vagas para auxiliar administrativo. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para auxiliar de almoxarifado (ensino médio 
completo);
01 vaga para auxiliar de confeitaria;
03 vagas para auxiliar de estoque, exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de funileiro;
04 vagas para auxiliar de laboratório, com ensino médio 
completo e conhecimento em informática;
04 vagas para auxiliar de limpeza. Pede-se disponibilida-
de de horários, inclusive aos fi nais de semana;
01 vaga para auxiliar de linha de produção (ensino médio 
completo);
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PCD;
04 vagas para auxiliar de manutenção;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial;
01 vaga para auxiliar de mecânico (ensino médio comple-
to ou cursando);
10 vagas para auxiliar de padeiro (ensino médio comple-
to);
10 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas (ensino médio completo);
01 vaga para auxiliar nos serviços de alimentação (ensino 
médio completo);
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração (ensino mé-
dio completo) para trabalhar com linha branca;
01 vaga para barbeiro;
01 vaga para borracheiro;
01 vaga para chapeador;
02 vagas para chapista;
02 vagas para consultor de vendas para pessoa que tenha 
experiência em vendas de materiais para construção;
01 vaga para coordenador de atendimento (superior com-
pleto);
01 vaga para costureira em geral;
01 vaga para eletricista de distribuição;
20 vagas para empacotador. Pede-se ensino médio com-
pleto, disponibilidade de horários, inclusive aos fi nais de 
semana. Não é exigido experiência na função. A vaga é 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para empacotador a mão (ensino médio comple-
to) para trabalhar com embalagem para presentes e di-
versos produtos;
09 vagas para empacotador a mão (ensino médio incom-
pleto). Não é necessário experiência, apenas disponibili-
dade para o período da tarde ou noite;
01 vaga para empregada doméstica;
01 vaga para encarregado comercial (superior completo 
ou cursando). Pede-se conhecimento em cortes de car-
nes;
01 vaga para esteticista (ensino médio completo); para 
trabalhar com atendimento exclusivo ao público mas-
culino;
01 vaga para executivo de contas – hotelaria. Formação 
completa em publicidade / marketing / administração;
01 vaga para garçom. Pede-se conhecimento em vinhos, 
inglês básico e disponibilidade de horários;
02 vagas para jardineiro;
06 vagas para lavador de veículos;
03 vagas para maqueiro hospitalar (ensino médio com-
pleto). É necessário disponibilidade para escalar de 
12x36h de trabalho (07h às 19h);
01 vaga para marceneiro. Pede-se experiência em portas 
e madeiras;
02 vagas para mecânico. Pede-se experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis. É preciso saber 
fazer injeção eletrônica, motor, câmbio, freio e suspensão;
01 vaga para mecânico de caminhão a diesel;
01 vaga para mecânico de máquinas pesadas;
02 vaga para motofretista;
01 vaga para motorista de caminhão. Pessoa com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda e permanecer em 
alojamento;
01 vaga para motorista entregador (ensino médio com-
pleto). Pede-se disponibilidade de horários e fi nais de 
semana;
09 vagas para operador operacional integrado, com ensi-
no médio completo e certifi cados de NR;
10 vagas para operador de caixa;
01 vaga para operador de caixa (horário das 11h às 19h);
20 vagas para operador de caixa. A vaga é exclusiva para 
PCD (Pessoa com Defi ciência);
02 vagas para operador de máquina de bordar (ensino 
médio completo);
01 vaga para operador de seccionada;
01 vaga para operador de trator de esteira. É preciso dis-
ponibilidade para permanecer em fazenda;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira). É neces-
sário ter ensino médio completo e cursos NR 13, NR 33 e 
NR 35 atualizados;
02 vagas para padeiro;
02 vagas para prensista de compensados;
02 vagas para programador de computador;
01 vaga para promotor de vendas. Pede-se ensino médio 
completo, veículo próprio e disponibilidade para viagens;
10 vagas para repositor de mercadorias;
02 vagas para repositor em supermercado (ensino médio 
completo). Não é preciso experiência na função, apenas 
disponibilidade de horários;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
09 vagas para técnico em enfermagem;
01 vaga para técnico em saúde bucal;
01 vaga para técnico mecânico, com superior completo 
em engenharia;
01 vaga para torneiro mecânico;
01 vaga para vendedor externo para trabalhar no ramo de 
máquinas agrícolas;
10 vagas para vendedor externo para representar na re-
gião. Pede-se veículo próprio;
01 vaga para vendedor externo para representar uma 
marca de sorvetes. Pede-se veículo próprio;
03 vagas para vendedor externo para trabalhar com pla-
nos de saúde;
01 vaga para vendedor interno. É necessário conheci-
mento em auto peças.

Você pode consultar as vagas, também, pelo aplicativo 
www.seligasinop.com.br .

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para 
o dia, podendo não estar mais disponível para o dia se-
guinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim Bo-
tânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende pelos 
telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
FUNCIONAMENTO DAS 8h às 18h.

BOLETIM SINE 061/2019
Luciano André / Assessoria

GAMA SOLUÇÕES EM CONCRETOS LTDA, CNPJ nº 
23.384.128/0001-00, torna público que requer junto a 
SAMA/SORRISO, a Alteração de Razão Social, referente 
a área ocupada pelo empreendimento no âmbito do Pro-
cesso 2015/0418, LO nº 418/2018, vigente até 31/08/2021, 
passando de 4.751,27 m² para 1.377,48 m², para a ativi-
dade de Fabricação de artefatos de cimento para uso na 
construção, localizada na Rua 05, s/nº, anexo à Engedelta, 
Coordenada Geográfi ca 12º31’09,70”S e 55º42’19,26”W, 
área de expansão urbana de Sorriso-MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODÃO - IMA, 
CNPJ nº 08.706.600/0004-24, torna público que requer 
junto a SAMA/SORRISO, a Renovação da Licença de 
Operação nº 092/2017, vigente até 27/07/2019, para ati-
vidades de apoio à agricultura não especifi cadas anterior-
mente, com área construída de 3.930,09 m², Coordenadas 
Geográfi cas 12º45’45,07”S e 55º50’13,43”W, implantado 
na Rodovia BR-163, km 712, Zona Rural de Sorriso-MT. 
Não foi realizado o EIA/RIMA.

CLAIR REOLON, CPF nº 712.715.389-20, torna público 
que requer junto a SAMA/SORRISO, a Renovação da Li-
cença de Operação nº 068/2017, vigente até 23/06/2019, 
para atividade de armazém de secagem e armazenamento 
de grãos, com área construída de 3.543,50 m², Coorde-
nadas Geográfi cas 13º07’2,39”S e 55º29’18,92”W, implan-
tado na Estrada Rural Linha 404, KM 70, Zona Rural de 
Sorriso-MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

 Sinop, 01 de Novembro de 2018. 
Ilmo(a)(s). Sr(a) 
JAIME WELTER GIEHL – CPF: 570.082.721-20

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em data de 12/08/2016, Vossa(s) Senhoria(s) fi rmou(aram) fi rmou(aram) 
Compromisso de Venda e Compra relativa a aquisição do LOTE 11 (ONZE) da 
QUADRA 26 (VINTE E SEIS) do JARDIM PORTINARI na cidade e comarca de 
Sinop, Estado do Mato Grosso. Por conta da referida aquisição do Lote com a 
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, Vossa(s) Senhoria(s) se comprometeu (ram) 
a efetuar os pagamentos das parcelas mensais relativas aos preços da quota 
seguindo as condições constantes no referido instrumento. Ocorre, entretanto, que 
até a presente data Vossa(s) Senhoria(s) encontra(m)-se com parcela em atraso 
desde 20/08/2018. Pelo exposto, tem a presente, o fi m de NOTIFICÁ-LO(A)(S) para 
que no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar do recebimento desta, compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 caixa postal 577 JD.PORTINARI, nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, CEP 78.550-406,ou (66) 3015-0270, 
email.atraso1@ghfnet.com.br para efetuar(em) o pagamento das parcelas, que 
se encontram em atraso, sob pena de fi car caracterizada a mora de Vossa(s) 
Senhoria(s), ensejando a rescisão do referido instrumento de compra e venda e a 
devida reintegração na posse pôr parte da notifi cante, incidindo, ainda, honorários 
advocatícios e no pagamento das despesas necessárias ao ajuizamento da 
competente medida judicial, sob pena de serem tomadas a medidas judiciais 
cabíveis. Fica Vossa Senhoria também notifi cada, que para pronto pagamento do 
atraso será cobrado o adicional de 10% (dez por cento) a título de honorários 
advocatícios extrajudiciais. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral 
do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a 
rescisão por inadimplência. Ressaltamos que também deverão ser quitadas 
eventuais pendências de obrigações contratuais acessórias, tais como IPTU, 
sob pena de justifi car a mencionada rescisão contratual. Porém, se acaso os 
pagamentos já tenham sido efetuados, favor desconsiderar a presente notifi cação. 
Contamos com sua compreensão. 
Atenciosamente, 

LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA
CNPJ: 07.267.254/0001-10

HENRIQUE FAVORETTO DE OLIVEIRA CPF/MF: 004.466.019-77
13,14/04/2019.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019 

 
Inscrição n° 011/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de 
sua Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa CLINICA ROSSETTI LTDA (CNPJ 
nº 02.936.295/0001-38), fora julgada APTA ao 
Edital N° 005/2019 da Chamada Pública n° 
005/2018 para os serviços médicos, no segmento 
de ULTRASSONOGRAFIA do respectivo 
chamamento público, lote 01 e 02, exceto os itens 
07, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de abril de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  
DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 

 DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019 
 

Inscrição n° 012/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de 
sua Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa WEBER & SANTOS LTDA (CNPJ 
nº 19.697.936/0001-41), fora julgada APTA ao 
Edital N° 005/2019 da Chamada Pública n° 
005/2018 para os serviços médicos, no segmento 
de UTRASSONOGRAFIA do respectivo 
chamamento público, lote 01 e 02, exceto os itens 
07, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de abril de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  
DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

 
ERRATA 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 019/2019 
 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar a 
publicação do dia 02/04/2019 do Diário Oficial De 
Conta (TCE) página 21; a publicação do 
01/04/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM) 
página 11 e a publicação do dia 01/04/2019 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), 
página 05, quanto ao Termo de Ratificação da 
Inexigibilidade de Licitação n° 019/2019. ONDE 
SE LER: “VALOR GLOBAL DE R$ 14.328,00 
(QUATORZE MIL TREZENTOS E VINTE E OITO 
REAIS)”. LEIA-SE: “VALOR GLOBAL DE R$ 
14.918,40 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E 
DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)”. 
Peixoto de Azevedo/MT, 04 de abril de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 021/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do 
procedimento de inexigibilidade de licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa 
PHOENIX – GERENCIAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SAUDE MEDICA, HOSPITALAR, 
LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA, (CNPJ/MF 
nº 03.642.746/0001-97), no valor global de 
R$3.515,52 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUINZE 
REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), 
tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei 
Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em 
ULTRASSONOGRAFIA do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 
005/2019 da Chamada Pública n° 005/2018, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo.  

Peixoto de Azevedo/MT, 10 de abril de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 

DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA n° 005/2019 
Inscrição n° 007/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa CLINICA DR ALEX CUNHA 
ALONSO S/S LTDA (CNPJ nº 05.778.877/0001-
21), fora julgada e após aguardar recurso para 
entrega de documentos, fora julgada apta e em 
conformidade com o Edital 05/2019, serviços 
médicos em ULTRASSONOGRAFIA.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de abril de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2019  
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, estando a sessão pública para 
o dia 26 DE ABRIL DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  
na sala do Departamento de Licitação da 
Administração do Município de Juína, situado na 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, das 
07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou 
pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Informações 
pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 11 de Abril 
de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 033/2019-SRP 

 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, 
através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria 
Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora a empresa: Alto 
Giro Atacado e Distribuidora de Aviamentos 
Eireli-EPP e Comercial Prime de Moveis 
Eireli-EPP. Juina-MT, 11 de abril de 2019.  
 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA- MT 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
004/2019 

 
A Prefeitura Municipal de Vera, Estado de Mato 
Grosso, inscrita no CNPJ nº 00.179.531/001-93, 
através de sua Comissão Permanente de Licitações, 
nomeada pela Portaria nº 001/2019, torna público 
para conhecimento dos interessados que, nos termos 
do Art. 25, III, da Lei 8.666/93, realizou no dia 11 de 
Abril de 2019, em sua sede, na Avenida Otawa, nº 
1651 em Vera - MT, o PROCESSO LICITATÓRIO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE UM PAINEL DE 
INSTRUMENTOS, A SER UTILIZADO NO 
CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA – EC210B, MARCA VOLVO, de uso 
da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços 
Urbanos do município de Vera – MT, onde ora, 
contrata a Empresa TECNOESTE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.795.465/0002-55, no valor de R$ 12.800,00 (doze 
mil e oitocentos reais).       

Vera – MT, 11 de Abril de 2019. 
  

MAURO ROMBALDI 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações - Portaria nº 001/2019 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA- MT 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 
 

RATIFICAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Vera – MT, Sr. Moacir Luiz 
Giacomelli, torna público, que tendo concordado com 
a justificativa apresentada pela Secretaria de Obras, 
e diante do Parecer da Assessoria Jurídica, no 
processo de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM 
PAINEL DE INSTRUMENTOS, A SER UTILIZADO 
NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – EC210B, MARCA 
VOLVO, de uso da Secretaria de Obras, Transporte e 
Serviços Urbanos do município de Vera – MT, 
diretamente com a empresa TECNOESTE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 03.795.465/0002-55, contrato este que será 
regido sobre as normas da Lei nº 8.666/93, pelo 
período de 30 (trinta) dias, com valor global de R$ 
12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), a ser pago 
em parcela única, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 
entrega da peça, em conformidade com as 
disposições legais do procedimento de Inexigibilidade 
de Licitação com fundamento nas disposições do art. 
25, inciso I da Lei 8.666/93, RATIFICA a justificativa 
apresentada e autoriza a contratação referida.  
  Vera – MT, 11 de Abril de 
2019. 
 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 
 
 A Prefeitura Municipal de Vera, Estado de 
Mato Grosso, inscrita no CNPJ nº 
00.179.531/001-93, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada pela 
Portaria nº 001/2019, torna público para 
conhecimento dos interessados que, nos 
termos do Art. 25, I, da Lei 8.666/93, que 
realizou no dia 11 de Abril de 2019, em sua 
sede, na Avenida Otawa, nº 1651 em Vera - 
MT, o PROCESSO LICITATÓRIO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
003/2019, para a CONTRATAÇÃO 
ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO 
DA BANDA MUSICAL FLOR DE LIZ COM 
APROXIMADAMENTE 15 INTEGRANTES 
(COM NO MÍNIMO 03 VOCALISTAS, 
INSTRUMENTISTAS, DANÇARINOS E 
OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE 
SHOW E ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
DE ARTISTAS LOCAIS, BEM COMO 
DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE 
SOM, ILUMINAÇÃO DE PALCO E PAINEL 
DE LED, a serem realizados durante as 
festividades em comemoração ao 33º 
Aniversário de Emancipação Político 
Administrativo do município de Vera – MT. 
Empresa Contratada: SAVANA 
REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 
ME, CNPJ nº 11.783.569/0001-97; Valor do 
Contrato: R$ 19.800,00 (dezenove mil e 
oitocentos reais). 
 

Vera – MT, 11 de Abril de 2019. 
 

MAURO ROMBALDI 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações - Portaria nº 001/2019. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 003/2019 

 
O Prefeito Municipal de Vera – MT, Sr. 
Moacir Luiz Giacomelli, torna público, que 
tendo concordado com a justificativa 
apresentada pela Secretaria de Administração 
e Finanças, e diante do Parecer da 
Assessoria Jurídica, no processo de 
Inexigibilidade de Licitação nº 003/2019, para 
CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE 
EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA 
MUSICAL FLOR DE LIZ COM 
APROXIMADAMENTE 15 INTEGRANTES 
(COM NO MÍNIMO 03 VOCALISTAS, 
INSTRUMENTISTAS, DANÇARINOS E 
OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE 
SHOW E ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
DE ARTISTAS LOCAIS, BEM COMO 
DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE 
SOM, ILUMINAÇÃO DE PALCO E PAINEL 
DE LED, a serem realizados durante as 
festividades em comemoração ao 33º 
Aniversário de Emancipação Político 
Administrativo do município de Vera – MT, 
diretamente com a empresa SAVANA 
REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 
ME, CNPJ nº 11.783.569/0001-97, contrato 
este que será regido sobre as normas da Lei 
nº 8.666/93, com valor global de R$ 19.800,00 
(dezenove mil e oitocentos reais), a serem 
pagos em parcela única em até 02 (dois) dias 
úteis após a realização do evento e, em 
conformidade com as disposições legais do 
procedimento de Inexigibilidade de Licitação 
com fundamento nas disposições do art. 25, 
inciso III, da Lei 8.666/93, RATIFICA a 
justificativa apresentada e autoriza a 
contratação referida.  
 

Vera - MT, 11 de Abril de 2019. 
 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preço para contratação de 

empresa para aquisição de produtos para manutenção das piscinas da 

Administração Pública Municipal de Lucas do Rio Verde-MT. Data:09 de 

abril de 2019. Empresa Vencedora:  INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA, 

com os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 09, totalizando o valor de R$ 110.358,50 e 

a empresa CIGA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA EPP, vencedora dos 

itens 06, 07 e 08, totalizando o valor de R$ 32.095,00.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 5 de Abril 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto contratação de serviços de 
sonorização, iluminação, propaganda de rua e locação de palco para 
as secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 230821, 230823, 230883, 820098, 820610, 820611, 820612, 
824189, 824190, 824205, 826795, 828262, 828263, 828264, 828269, 
BIFF E SILVA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
12.028.904/0001-04 no valor de R$ 421.213,00. Foram fracassados os 
itens: 212183. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 11 de Abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro
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