
Mato Grosso 
19 a 22 de abril de 2019
Ano I - Edição 33 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 34 | Mín 24

D EIÁRIO DO STADO
www.diariodoestadomt.com.br

MPF DETERMINA IRASHAI SUSHI BAR
Medidas
contra
rompimento
de barragem

Sofi sticação
e requinte
na culinária
oriental

O Ministério Público 
Federal em Barra do Garças 
garantiu que o Incra e a União 
adotem medidas emergenciais 
de segurança para evitar o rom-
pimento da barragem localizada 
no Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável Bordolândia.
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A comida oriental, em tran-
sição de primeira para segunda 
fase, ganha adeptos e instiga em-
preendedores no ramo. É o caso 
de Wendel Gregório Lina de Faria, 
proprietário do Irashai Sushi Bar, 
em Sinop. Em 2016, ele enxergou 
que aquele era um mercado pro-
missor.                                Página - 9

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mais de 15 mil veículos de carga foram fi scalizados em 
uma ação no Posto de Pesagem Veicular, localizado na 
BR-163, em Rondonópolis. Pouco mais de 5 mil foram 
encaminhados para uma vistoria mais detalhada e cer-
ca de 500 foram autuados por efetivamente trafegarem 
em desacordo com a legislação.                         Página  7

BR-163

Motoristas de 
500 carretas são
autuados por 
excesso de carga

O Sinop está de cara (nem tão) nova para a Série D do Brasileiro. Agnaldo 
Turra, presidente do Galo nas gestões 2016 e 2017, que levaram o Galo para 
as fi nais do Campeonato Mato-grossense dos respectivos anos, retorna ao 
cargo para o restante da temporada 2019, que tem a competição nacional 
pela frente.                                                                                               Página -6

SEMANA SANTA

NOVA ESCOLA

Fiscalização em rodovias

Aumentou preço do bezerro

A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quinta a Opera-
ção Semana Santa com reforço do policiamento em Mato Grosso. 
Segundo a PRF, a operação segue até as 23h59 do domingo. Nesse 
período, a PRF terá reforço concentrado no policiamento ostensivo 
e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes 
graves e de criminalidade.           Página - 6

Pecuarista que investem na modalidade confi namento estão 
pagando mais caro pelo bezerro de engorda, este ano, em Mato 
Grosso. Estimativas do setor apontam que a oferta de bezerros caiu 
e ocasionou o aumento do preço por cabeça.                         Página - 8

DIVULGAÇÃO

GABRIEL FERRI

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

TURRA E BIRIGUI NO SINOP

Menos peso
e mais caros 
que ano 
passado
Uma pesquisa realizada pela 
Coordenadoria de Fiscalização, 
Controle e Monitoramento de 
Mercado do Procon, divulgada 
nesta semana, aponta que os 
ovos de Páscoa infantis estão 
com pesando menos e com 
preços mais altos que nos anos 
anteriores.        

Página  4



Com a família maior
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Tendo isso em vista o feriado deve 
ser “tranquilo”: tentar colocar algumas 
coisas em ordem (sim, tem um monte de 
coisa atrasada para resolver), curtir a fa-
mília e, quem sabe, pegar estrada para ir 
até a chácara onde meu pai mora, cerca 

de 70 km de Sinop.
O que eu sempre reco-

mendo é justamente isso, 
que se busque motivos para 
ser feliz. Eu sempre faço 
isso, e dessa vez a felicida-
de é ainda maior. Vou apro-
veitar um pouco do tempo 
para conversar, usando a 
tecnologia, com amigos que 
estão distantes, enviar fotos 
do pequeno e dar detalhes 

sobre seus primeiros dias (tem muita 
gente preguntando e estou sem tempo 
para responder com detalhes) e receber, 
em casa, amigos que estão planejando 
visitar o “herdeiro”. Quer coisa melhor?

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

Chegou mais um grande feriado. Para 
quem quer descansar ou viajar, uma das 
melhores oportunidades do ano. Para 
quem precisa “batalhar” para manter um 
comércio aberto, o feriado, controverso 
como sempre, pode não ser um bom negó-
cio, a menos, é 
claro, que você 
venda ovos 
de chocolate 
e afi ns ou tra-
balhe com um 
dos setores da 
economia que 
sente, de for-
ma positiva, os 
resultados da 
data.

Seja como for você tem um tempo livre 
a mais. Como sempre digo é extremamen-
te importante planejar com antecedência 
o que vai fazer, para não ser pego de “sur-
presa”. É “clássico” do brasileiro deixar 
tudo para a última hora, e é justamente 
nessa hora que você pega fi las que não 
precisaria pegar e deixa de encontrar coi-
sas que queria comprar.

Meu feriado, dessa vez, tem um “tem-
pero” diferente: a família está maior. Meu 
fi lho, que vai estar com pouco mais de uma 
semana, vai “curtir” sua primeira páscoa. 
Tá, nós vamos curtir sua companhia nessa 
data, o que é muito, mas muito bom.
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal, foi além do razoável —e do constitucio-
nal— no inquérito para apurar ameaças contra magis-
trados da corte. Mandou censurar, intimou jornalistas, 
ordenou devassas policiais em nome da caça a divulga-
dores de supostas fake news. Colocou o tribunal, garan-
tidor dos direitos fundamentais, a patrocinar medidas 
típicas de poderes de exceção. É hora de parar com o 
experimento perigoso. Ou que o plenário da corte o 
bloqueie.

A instalação do inquérito já foi anômala. Ocorreu 
pela vontade do presidente do Supremo, valendo-se de 
interpretação elástica de suas prerrogativas. Dias Toff o-
li também contornou o expediente ordinário do sor-
teio do relator e pôs Moraes a chefi ar as investigações. 
Criou-se um monstrengo no qual um juiz acumula os 
papéis de alvo potencial do crime, condutor da ação po-
licial e árbitro fi nal da causa. Esse novelo se harmoniza 
mal com o devido processo legal.

Moraes ativou seus superpoderes e mandou retirar 
do ar reportagens dos sites O Antagonista e Crusoé que 
mencionavam um fato ocorrido sob as investigações da 
Lava Jato. Trata-se de menção do delator Marcelo Ode-
brecht a Dias Toff oli. Nada, porém, que possa incrimi-
nar o presidente do Supremo.

A justifi cativa de Moraes foi estrambótica em dois 
aspectos: atropelou a farta jurisprudência da corte a fa-
vor da liberdade de expressão e imprensa e tratou como 
falso um documento que era autêntico.

Atitudes controversas ordenadas por Moraes con-
tinuaram na terça (16) com intervenções policiais a pre-
texto de alvejar suspeitos de ameaçar ministros. O que 
se viu nos elementos levantados, no entanto, ainda não 
se distingue com nitidez do direito de criticar autorida-
des e instituições.

Insultos são detestáveis, mas não confi guram ne-
cessariamente crime. Quanto mais poder e publicidade 
envolverem uma autoridade, maior deve ser a tolerân-
cia com vitupérios disparados contra ela por cidadãos. 
Essa é a boa doutrina das democracias, cultivada no STF.

A invectiva de um ministro do tribunal num ter-
reno tão valorizado pelos democratas ensejou, natural-
mente, grande reação contrária. A procuradora-geral, 
Raquel Dodge, disse que arquivaria o inquérito que 
nem preside, também numa manifestação heterodoxa.

Não há dúvida de que grupelhos truculentos ali-
mentam um ódio insidioso contra o Supremo. Não há 
dúvida de que procuradores da Lava Jato com frequên-
cia extrapolam de suas atribuições e fazem jogo subter-
râneo contra magistrados.

Mas a perseguição ao que for delituoso nesses 
comportamentos precisa ocorrer dentro das garantias 
da Carta —sob pena de não se distinguirem mais caça-
dores de caçados na selva do autoritarismo.

Editorial

O Grande Censor

Ranking dos Políticos - Facebook

que pesquisou os investimentos e custeios 
em TI nos órgãos públicos, entre 2004 e 2014, 
e concluiu que a cada R$ 1,00 investido resul-
tou em uma redução de R$ 9,42 nos gastos.

A transformação digital é um esforço inevi-
tável pelos governos, porém não é meramente 
uma questão tecnológica. A tecnologia, na ver-
dade, é o quesito mais simples de todo cenário, 
pois hoje temos diversas soluções de software 
e de aplicativos móveis em diversas platafor-
mas, entrega de tecnologia como serviço (sof-
tware, infraestrutura, etc).

O grande desafi o é primeiramente enten-
der o cidadão. É conhecer o que ele realmen-
te precisa e como ele deseja consumir aquela 
informação ou serviço. Em seguida é preciso 
remodelar os processos governamentais, pois 
simplesmente digitalizar um processo que 
funciona manualmente de forma penosa irá 
somente potencializar o caos que ele já propor-
ciona no formato manual. Depois é fundamen-
tal capacitar as pessoas envolvidas no proces-
so para que estejam habilitadas a operar neste 
novo formato.

Um aspecto que pode impactar de forma 
crucial é a necessidade de alteração de legis-
lação para adequar um processo em uma visão 
mais inovadora. É um ponto que exige a agili-
dade de todo ecossistema público para que o 
serviço possa ser estabelecido com as melho-
rias ao cidadão. O planejamento é o ponto divi-
sor de águas de toda cadeia de transformação 
digital. Não diz respeito somente a uma ques-
tão fi nanceira, mas também cultural de efeti-
vamente querer mudar. Se preparar para isso 
tudo. A mudança se relaciona a estratégia ado-
tada por cada Governo.

Tecnologia por si só não é o verdadeiro des-
ruptor. A grande mudança ocorrerá quando 
toda cadeia de estruturação do serviço público 
contribuir para que a transformação digital re-
almente aconteça.

SANDRO BRANDÃO CAMPOS É ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MTI, 
ESPECIALISTA EM NEGÓCIOS ELETRÔNICOS

Transformação digital em Governos

DESTAQUE
A senadora Selma Arruda foi uma das 

surpresas do ranking FSB Infl uência Con-
gresso ao alcançar a 15ª posição entre os se-
nadores com melhor desempenho nas redes 
sociais. Em primeiro mandato, oriunda de 
um estado periférico na política nacional, a 
parlamentar subiu 33 posições em relação 
à semana anterior, de acordo com o cenário 
divulgado na quarta. Somente outra mulher 
fi gura no ranking, a sul-mato-grossense So-
raya Thronick, também do PSL. O partido de 
Selma, aliás, é líder em infl uência tanto en-
tre deputados estaduais quanto federais.

PRESIDENTE OU 
PRESIDENTA?
A deputada estadual Janaina Riva é a 

primeira mulher a assumir a presidência da 
Assembleia Legislativa. Eduardo Botelho pe-
diu licença de 120 dias para resolver assuntos 
particulares e, neste período, a parlamentar 
comanda a AL. Nas redes sociais, Janaina 
ressalta que a prioridade é resolver a questão 
da Santa Casa de Cuiabá, fechada há mais 
de um mês. Janaina é a única parlamentar 
mulher na AL e foi a mais votada do estado 
nas eleições de outubro do ano passado, com 
51.546 votos.

PROPOSTA DE WF
O Projeto de Lei 2258/2019, de autoria do 

senador Wellington Fagundes, se aprovado, 
deverá injetar mais recursos em todos os 
municípios. A proposta estabelece novas re-
gras de distribuição dos royalties do petró-
leo e visa proporcionar uma divisão “justa” 
dos recursos pagos pela exploração do pré-
-sal. WF alega que a distribuição, da forma 
em que está sendo feita é precária e gera 
incertezas e insegurança nos prefeitos e go-
vernadores.

Levantamento do Ministério da Justiça e da Segurança Pública com 
os estados brasileiros aponta que em 2018 foram gastos pelo menos R$ 
248,5 milhões com a escolta de presos. Mato Grosso gastou um total de R$ 
5.200.812,97.

Desejo a todos um excelente feriado. Que cada um, dentro 
de sua fé e seus costumes, consiga aproveitar ao máximo 
o tempo, de preferência na companhia de pessoas que fa-
çam bem. Viaje, passeie, se divirta, fi que em casa, refl ita, 
coma, jejue, faça o que te fi zer bem, respeitando, sempre, 
as preferências e pontos de vista das outras pessoas. Uma 
excelente páscoa para todos!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

SANDRO BRANDÃO

O uso da tecnologia pode aumentar 
de forma signifi cativa o desempenho 
e o alcance das instituições por meio 
da mudança de como os negócios são 
feitos

A transformação digital pressupõe o uso 
da tecnologia para melhorar o desempenho da 
administração pública, trazendo serviços mais 
modernos ao cidadão, maior transparência aos 
dados públicos e, por consequência, muda para 
melhor a relação entre os governos e o cidadão.

Entre os dados armazenados pelos Gover-
nos e a efetiva utilização como serviço pelo ci-
dadão existe um abismo tão complexo e buro-
crático que gera uma tremenda insatisfação e 
quase perplexidade pelo nível de evolução tec-
nológica que hoje tem disponível. Imagine ain-
da neste bojo os novos cidadãos (nossos fi lhos, 
a nova geração) que já nasceram em um am-
biente onde consomem a tecnologia de forma 
tão trivial quanto consomem a alimentação na 
mesa de sua casa e acham absurdo precisar se 
deslocar a uma determinada unidade governa-
mental para executar uma operação que facil-
mente poderia ser realizada pelos mecanismos 
digitais disponíveis.

Há uma exigência pela população para uti-
lizar os serviços públicos com a mesma faci-
lidade e fl exibilidade quanto consomem das 
plataformas de compras, de redes sociais, de 
serviços de streaming, de serviços bancários, 
entre outros. O uso da tecnologia pode aumen-
tar de forma signifi cativa o desempenho e o 
alcance das instituições por meio da mudan-
ça de como os negócios são feitos. Isto causa 
um impacto social muito forte, pois provoca a 
mudança e a evolução das organizações, alte-
rando estruturas socioeconômicas, padrões 
organizacionais, barreiras culturais e até leis. 
É um novo modelo mental. Um novo modelo de 
negócio. Um estudo apresentado no X Congres-
so Consad de Gestão Pública, em julho de 2017, 
mostrou que o serviço presencial para o Gover-
no custa em média US$ 14,00 e o mesmo servi-
ço no formato digital é em média US$ 0,39. A 
Associação Brasileira de Entidades Estaduais 
de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(ABEP) também realizou um estudo em 2017 

IMAGEM DO DIA

“Não há dúvida de que procuradores 
da Lava Jato com frequência extrapo-
lam de suas atribuições e fazem jogo 
subterrâneo contra magistrados

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633
66 9 9994-3338
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Como a adesão ao novo Fethab é opcional, o magistrado entendeu que não se 
trata de novo tributo 

Juiz revoga liminar que suspendia 
cobrança do Novo Fethab
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O ex-governador de 
MatO juiz Márcio Guedes, 
da 2ª Vara Especializada da 
Fazenda Pública de Cuiabá, 
revogou a liminar que sus-
pendia a cobrança do Novo 
Fethab (Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação), em 
ação movida por uma em-
presa de cereais, do municí-
pio de Sinop (480 km ao nor-
te da Capital). Com a decisão 
proferida no final da tarde de 
quarta-feira (17), ficou manti-
da a aplicação da Lei em todo 
o Estado.No pedido de recon-
sideração, o juiz entendeu e 
acolheu as argumentações do 
Estado de Mato Grosso, que 
comprovou que o pagamen-
to das contribuições referen-
tes ao Novo Fethab, de acor-
do como o previsto na Lei nº 
7.263/2000 e alterada recen-
temente pela Lei nº 10.818, de 
29 de janeiro de 2019 , “além 
de constituírem faculdade 
do contribuinte, tratam-se 
de condições ao diferimento 
e não à incidência do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços) sobre 
a exportação”.Ainda segundo 
o entendimento do magistra-
do, o novo Fethab questiona-

do pela empresa se trata de 
um regime especial que exige 
o cumprimento de requisitos 
para a sua obtenção. Guedes 
ponderou que a não partici-
pação da empresa nesse regi-
me especial não impede que 
a mesma possa fruir da imu-
nidade do ICMS, “já que a LC 
87/96 (Lei Kandir) garante a 
devolução do tributo se com-
provada posteriormente a 
exportação”.  “Ademais, vale 
ressaltar acerca da facultati-
vidade do contribuinte, em 
posição reiterada do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso, têm-se que o 
recolhimento do Fethab é 
para aqueles que estão abri-
gados pelo benefício do dife-
rimento do forçoso somente 
ICMS, inclusive ao que tange 
à exportação específica dos 
produtos elencados na nor-
ma”, decidiu. Para o magis-
trado, como a adesão ao novo 
Fethab é opcional às empre-
sas que queiram usufruir dos 
benefícios, não persiste o ar-
gumento de que o fundo se 
trataria de um tributo. 

“Deste modo, não sen-
do o referido recolhimento 
obrigatório, este não assume 
de plano natureza jurídica 
tributária, e, em sua decor-
rência, não afasta garantia 

DECISÃO JUDICIAL | Com a definição ficou mantida a aplicação da Lei em todo o Estado
FOTO: Nadja Vaz/SeFaz

PARA INCENTIVAR TURISMO

Deputado quer passagens aéreas mais 
baratas com redução de impostos

APROVAÇÃO DO ALÉM

Morto há 7 anos, índio tira nota 9 em processo seletivo

DA REPORTAGEM

O deputado estadual e 
líder do Movimento Brasil 
Livre em Mato Grosso, Ulys-
ses Moraes (DC), apresentou 
uma indicação ao Secretário 
de Estado de Fazenda, Ro-
gério Gallo, solicitando ade-
quação da política tributária 
do estado para querosene 
de aviação em atendimento 
à sugestão apresentada pelo 
Ministério do Turismo.

O deputado salientou 
que vários estados já estão se 
alinhando às diretrizes na-
cionais sugeridas pelo gover-
no federal. Como exemplo, 
citou São Paulo, que hoje 
pratica uma alíquota de 12%, 
menos da metade do que é 
cobrado em Mato Grosso, 
além do Rio de Janeiro que 
já sinalizou que praticará os 
mesmos 12%. Outro exemplo 
é o estado de Tocantins que 
instituiu alíquotas escalona-
das variando de 3% a 7%, que 

DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
Federal (MPF) está apuran-
do um caso “sobrenatural” 
ocorrido na cidade de Barra 
do Garças, a 516 km de Cuia-
bá. Trata-se da aprovação de 
um indígena chamado Mag-
no Tserenhimto Owe Pro-
nhopa em um processo de 
avaliação em março de 2019 
de profissionais da saúde in-
dígena xavante com a nota 9, 
mesmo ele tendo morrido 
em 2012.

A abertura do inquéri-
to realizada pelo MPF, apura 

seria o modelo mais indica-
do para Mato Grosso segun-
do o Democrata Cristão.

Para Ulysses, sem uma 
readequação no ICMS para 
querosene, Mato Grosso 
pode perder a preferência 
no abastecimento das aero-
naves, já que as companhias 
aéreas vão preferir abaste-
cer onde o combustível é 
mais barato. “Além disso, se 
Mato Grosso mantiver sua 
política atual com relação ao 
querosene de aviação estará 
sinalizando contrariamen-
te ao que propõe o gover-
no federal com relação aos 
seus planos para o turismo 
no Brasil já que as principais 
medidas estabelecidas pelo 
Ministério do Turismo para 
o aumento na circulação de 
turistas no país é a redução 
do custo das passagens aé-
reas, do qual o gasto com o 
combustível tem de longe a 
maior representatividade” 
pontuou o parlamentar.

irregularidades no processo, 
como também, diligências 
do MPF constataram indícios 
de que o vínculo trabalhista 
de Magno com Associação 
Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina (SPDM), 
prestadora dos serviços, foi 
mantido até dezembro de 
2017. Os agentes suspeitam 
ainda que os salários, pagos 
com recursos federais, te-
nham sido mantidos de for-
ma conveniada.

Após os resultados da 
prova, várias denúncias con-
tra no processo de avaliação 
foram registradas na sede do 

RECURSO PARA 
CAMINHONEIROS
Um pacote de medidas anunciadas 

dia 16 (terça-feira), pelo Governo Federal, 
disponibiliza através do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), R$ 500 milhões numa linha de 
créditos especial para caminhoneiros autô-
nomos. O pacote anunciado deve atender o 
setor de cargas do país para manutenção e 
aquisição de pneus, já que a falta desse cui-
dado é um dos principais problemas iden-
tificados pela Polícia Rodoviária Federal. O 
crédito será limitado àqueles que tiverem 
no máximo dois caminhões registrados em 
seu nome.

ENTRAVES 
FLORESTAIS

Durante visita do governador Mauro 
Mendes a Sinop, Diretores do Sindicato 
das Indústrias Madeireiras do Norte de 
Mato Grosso e do CIPEM (Centro das In-
dústrias Exportadoras de Madeira), apre-
sentaram problemas como Impostos, ta-
xas de licenciamento florestal, falta de 
adequação da Lei do Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (Fethab). Dia 25 
(quinta-feira), representantes destes dois 
grupos, devem se reunir com secretário 
de fazenda Rogerio Gallo, para resolver 
entraves fiscais e tributários que têm afe-
tado setor. 

ALFACE MAIS 
RESISTENTE

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), vai lançar no 
próximo dia 24 (quarta-feira) uma varie-
dade de alface mais resistente ao calor. 
BRS Mediterrânea, como é chamada, pode 
ser cultivada em toda região do país e em 
qualquer sistema de plantio, seja aberto, 
hidroponia ou estufa. Além de ser mais 
resistente, diminui em 7 dias o ponto da 
colheita. A BRS Mediterrânea também é 
resistente às principais doenças de solo 
da cultura, como a fusariose e nematoi-
des das galhas, o que reduz a necessidade 
de uso de agrotóxicos no cultivo. 

dIVULGaÇÃO

Indicação do deputado segue sugestão do Ministério do Turismo 

FOTO – aSSeSOrIa

Botelho passa o bastão da ALMT para Janaina Riva

FOTO: MaUrICIO BarBaNT / aLMT

MOMENTO PARA REFLETIR

Botelho se afasta da 
Assembleia e mira 
eleição de 2020
DA REPORTAGEM

Afastado da presidente 
da Assembleia Legislativa, o 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), admitiu que o perí-
odo sabático é para refletir 
sobre seu futuro político. A 
confirmação veio na quarta-
-feira (17), e em seu lugar 
assumiu a deputada Janaina 
Riva (MDB).

Botelho teve recente-
mente seu nome ventilado 
em três frentes. A possibi-
lidade de concorrer à pre-
feitura de Cuiabá ou Várzea 
Grande, como também, na 
eleição suplementar para a 
vaga de Selma Arruda (PSL), 
no Senado Federal.

“Há essa possibilidade 
de candidatura. Vou ter um 
momento de reflexão, apro-
veitar os dias parados pra ler 
um pouco e, evidentemen-
te, fazer algumas reflexões 
sobre o futuro político tam-
bém, lógico”, disse ele.

O parlamentar se jul-
ga preparado e está con-
fiante com a possibilidade 
mais concreta até aqui que 
é a gestão municipal de uma 
das duas maiores cidades do 

estado. Mas isso dentro da 
política não é o suficiente, é 
necessário que as condições 
eleitorais sejam favoráveis.

“Como pessoa, me sin-
to preparado tanto pra ser 
prefeito de Cuiabá como de 
Várzea Grande. Agora, con-
dições eleitorais para eu ser 
candidato, aí não sei se va-
mos adquirir. Isso vai depen-
der do partido, da formação 
dos grupos, uma série de cir-
cunstâncias que não sou só 
eu que construo”, disse.

Mesmo com a declara-
da vontade de concorrer, Bo-
telho vê ainda um caminho 
distante a ser percorrido até 
as próximas eleições.

“De todo modo, são coi-
sas que vão acontecer ao lon-
go do tempo. Acho que ainda 
não é o momento de discutir 
candidatura. Estamos a mais 
de um ano da eleição, é cedo 
para discutir isso. Acho que 
tem que ser discutido lá por 
março do ano que vem”, con-
cluiu Botelho. 

Por ter pedido um afas-
tamento e não uma licença, 
Botelho não receberá o salá-
rio de deputado no período 
que estiver fora da Casa.MPF, em Barra do Garças. 

Diante do que foi apurado, a 
Justiça constatou que o cer-
tame foi realizado sem pre-
sença de representantes do 
MPF e da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), conforme 
havia sido estabelecido ante-
riormente.

Outras irregularidades 
no Distrito Sanitário Espe-
cial Indígena (Dsei) de Barra 
do Garças já haviam sido al-
vos da Operação Blackmail, 
em fevereiro deste ano, con-
tra um grupo suspeito de 
cobrar propina para manter 
funcionários em cargos da 

instituição.
Ocorre que na banca 

avaliadora deste processo se-
letivo, havia uma das pessoas 
identificadas pela operação e 
que é investigada criminal-
mente por cobrar propinas.

Os envolvidos no pro-
cesso seletivo e denunciados 
no inquérito podem respon-
der pelo crime de organiza-
ção criminosa, vantagem in-
devida, apropriação de bem 
público em proveito próprio, 
além de constrangimento, 
mediante violência ou grave 
ameaça, e com o intuito de 
obter vantagem econômica.

constitucional da não inci-
dência nas operações de ex-
portação, fundamento pelo 
qual está intrinsecamente 
ligada a causa de pedir man-
damental, o que impõe a re-
vogação da medida liminar 
outrora deferida”, decidiu.

ARGUMENTOS DO ESTADO
Em suas alegações, o 

Estado de Mato Grosso nar-
rou que editou o Decreto nº 
1.262/2017, que dispõe sobre 
o regime especial de contro-
le e fiscalização relativo às 
operações de exportação e de 
saídas com o fim específico 
de exportação, incluídas as 
remessas destinadas à forma-
ção de lote, sendo que o in-
tuito da norma é preventivo e 
fiscalizatório, a fim de coibir a 
evasão de ICMS, uma vez que 
o Estado conta com grande 
volume de produtos agríco-
las destinados à exportação, 
e não dispõe de portos marí-
timos para o embarque, por 
conta de sua posição geográ-
fica no interior do continen-
te. O Estado destacou ao final 
que o não credenciamento 
não impediria o contribuinte 
de exportar as suas merca-
dorias e tampouco mitiga ou 
anula a imunidade típica da 
operação de exportação. 
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Preços dos ovos foram levantados pela fiscalização do Procon 

Ovos de Páscoa infantis reduzem 
peso e estão mais caros que em 2018
DA REPORTAGEM

Uma pesquisa realiza-
da pela Coordenadoria de 
Fiscalização, Controle e Mo-
nitoramento de Mercado do 
Procon Estadual, divulgada 
nesta semana, aponta que os 
ovos de Páscoa infantis estão 
com pesando menos e com 
preços mais altos que nos 
anos anteriores. Foram veri-
ficados os preços em 30 esta-
belecimentos comerciais de 
Cuiabá, entre os dias 28 de 
março e 12 de abril deste ano.

Os ovos destinados ao 
público infantil apresenta-
ram redução de 8% a 33% no 
peso, se comparado aos nú-
meros registrados em 2018. 
Mas o tamanho menor não 
significou preços reduzidos, 
pelo contrário, a pesquisa 
aponta que os ovos para as 
crianças estão, em média, 
10% mais caros do que no ano 
passado. Essa relação des-
vantajosa entre peso/preço 
fica ainda mais evidente ao 
comprar ovos de Páscoa às 
barras, tabletes ou caixas de 
chocolate. Entre os produtos 
destinados ao público adulto 
monitorados este ano, o Pro-
con-MT identificou variações 
de preços que chegam a 18%.

Para atrair os consumi-
dores, o comércio tem feito 
promoções, com desconto 
na aquisição da segunda uni-
dade; formas de pagamentos 
facilitadas na aquisição de 
vários produtos; possibilida-
de de concorrer a prêmios ao 
adquirir um valor mínimo de 
produtos de Páscoa.

Ao longo da pesquisa, 
também foram observadas 
algumas práticas ilegais, que 
estão sendo apuradas pelo 
órgão de proteção ao consu-
midos, como a comercializa-
ção de produtos sem preços; 
divulgação de preço parcela-
do sem a devida informação 
do custo efetivo total ao con-
sumidor; preços praticados 
de formas diferenciadas pela 
mesma rede comercial a de-
pender da região.

Outro estudo realizado 
pelo Procon Estadual este 
mês aponta que os consumi-
dores estão atentos e preo-
cupados com o aumento de 
preço dos produtos, tanto 
que 50% daqueles que res-
ponderam à pesquisa pre-
sencial realizada no órgão 
afirmaram que “não decidi-
ram” ou “não vão comprar 
ovos ou produtos de choco-
late na Páscoa deste ano”.

APONTA PROCON | Ovos destinados ao público infantil reduziram entre 8% e 33% no peso
Foto: Procon-Mt

Foto:  EdErson BonEs/AscoM

Foto: rEProdução

Foto: rEProdução

351 CONTRATADOS

Lucas tem aumento no número de
empregos com carteira assinada

PRESIDENTE DA ENERGISA

Modelo tarifário tem encarecido
bolso do cidadão mato-grossense

TOMATE

Preço dispara e 
pode atingir valores 
históricos em abril

Número de empregos é maior que profissionais capacitados 

Em março, preço do tomate chegou a aumentar 88,6% 

Aneel anunciou reajuste de 11,29% na conta de energia

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

No primeiro trimestre 
de 2019, Lucas do Rio Verde 
registrou 351 novos contrata-
dos no mercado de trabalho. 
O relatório foi divulgado 
pela Secretaria de Estado de 
Trabalho e Assistência Social 
(Setas). No entanto o núme-
ro de cadastros realizados no 
Sistema Nacional de Empre-
gos (SINE,) foi muito além 
disso, 4.808, contra 682 ofer-
tas de emprego.

De acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), o 
número de desempregados 
está em 12,7 milhões de pes-
soas. Esse número represen-
ta alta de 2,6% em compara-
ção com o trimestre anterior, 
segundo IBGE. A Organiza-
ção Internacional de Traba-
lho (OIT), é otimista em rela-
ção a previsão para 2020. De 
acordo com a OIT, a queda 
no número de desemprega-
dos está ligada à recuperação 
da economia, e que a refor-
ma trabalhista não é capaz 
de dar resultados imediatos, 
senão a longo prazo. 

O site UOL listou as 20 
cidades que mais criaram 

DA REPORTAGEM

O modelo tarifário 
do setor de energia elétrica 
tem encarecido o bolso do 
cidadão brasileiro, segundo 
o presidente da Energisa, 
concessionária de energia 
em Mato Grosso, Riberto 
José Barbanera. “O modelo 
tarifário de custo de com-
pra e transporte de energia 
está encarecendo o bolso do 
cidadão brasileiro. Sem dú-
vida nenhuma, a tarifa tem 
ficado cara”, afirmou.

Recentemente, a Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) anunciou rea-
juste de 11,29% na conta de 
energia em Mato Grosso. O 
novo percentual passou a va-
ler a partir de 8 de abril. O 
consumidor só deve sentir o 
impacto na conta a partir de 
maio.

Sobre as reclamações a 
respeito do aumento, o pre-
sidente da Energisa defende 
que a conta do percentual re-
ajustado não é feita pela con-
cessionária. “Não é a Energi-

DA REPORTAGEM

Os preços do tomate es-
tão em disparada. Em mar-
ço, pelo segundo mês con-
secutivo, o custo médio do 
quilo do fruto subiu em to-
dos os mercados atacadistas 
analisados pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). E dados prelimina-
res indicam que, em abril, 
os valores podem superar 
recordes da última década. 
A escalada acontece por cau-
sa das chuvas e de uma área 
plantada menor do que no 
ano passado.

Segundo o último bo-
letim divulgado pelo órgão, 
de fevereiro para março, o 
preço do tomate em centrais 
de abastecimento chegou a 
aumentar 88,6% em Goiás, 
maior região produtora do 
país, a R$ 5,12 o quilo.

O relatório considera 
oito centrais que são respon-
sáveis pela venda de 60% a 
70% de todo o alimento co-
mercializado no país, e leva 
em conta a média ponderada 
dos preços de todas as varie-
dades de tomate ofertadas. 

empregos, sendo 4 capitais: 
São Paulo; Curitiba; Belo Ho-
rizonte e Brasília. O interior 
foi quem mais empregou: 
Caxias do Sul, Venâncio Ai-
res e Vacaria/RS; Dourados/
MS; Blumenau, Brusque, Ita-

sa que aumenta a tarifa a bel 
prazer dela. A tarifa é calcu-
lada pela agência reguladora 
nacional com base no valor 
de operação”, explicou.

O grande responsável 
pelo aumento, segundo Bar-

jaí, Jaraguá do Sul e Joinville/
SC; Campinas, Franca e Ser-
tãozinho Sorocaba/SP; Ma-
ringá/PR; Nova Serrana/MG; 
e Goiânia/GO. Os dados são 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 

(Caged) e foram divulgados 
pelo Ministério da Econo-
mia. Os números apontam 
que a solução não deve vir de 
outro jeito senão com inves-
timento em educação e qua-
lificação profissional.

Os preços também subiram 
para o consumidor final, 
apontou o IBGE, em mar-
ço. O valor médio do tomate 
aumentou 31,84% em todo o 
país, a maior alta entre os ali-
mentos.

PERTO DO
RECORDE
Outro banco de dados 

da Conab aponta que, em 
abril, os preços do tomate 
podem continuar subindo 
a patamares históricos, aci-
ma dos vistos em meados de 
2015, quando o produto foi 
considerado o “vilão da in-
flação”.

A escalada dos preços 
do tomate é comum no pe-
ríodo chuvoso e é consequ-
ência direta da menor dis-
ponibilidade do fruto nos 
mercados. Segundo a Conab, 
a oferta em fevereiro e mar-
ço foi cerca de 20% menor do 
em janeiro. A redução acon-
teceu porque o calor e as 
chuvas no campo fazem com 
que os frutos fiquem mais 
perecíveis e manchados, au-
mentando a quantidade des-
cartada pelos produtores.

banera, é o valor pago às em-
presas geradoras de energia. 
“Do valor da conta, são re-
passados 40% integralmente 
para as empresas que geram 
energia. A Energisa não gera 
energia. Nós compramos 

para entregar aos clientes. 
Essa compra cujo preço é 
dado pela agência regulado-
ra é que é o grande responsá-
vel. Tem subido demais em 
todo o Brasil, não é só em 
Mato Grosso”, completou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002800866200  940.348.262
279002800859700  053.933.911
279002800784400  044.319.231
279002800327500  027.815.361
279002800657400  046.900.509
279002701405200  010.116.631
279002700736000  836.608.791
279002701446700  143.402.527
279002800261300  017.731.479
279002701375600  030.501.821
279002701102900  043.800.441
279002800632900  005.993.771
279002800304700  008.589.291
279002800745800  060.571.481
279002701461800  061.444.301
279002700392700  996.707.981
279002701412500  015.385.111
279002701338400  260.888.068
279002700660200  008.241.841
279002800623500  004.996.801
279002701477100  021.867.581
279002700916000  037.240.361
279002700177200  012.612.111
279378100000400  766.115.909
279002800370800  953.570.331
279002701433700  037.443.851
279002800616600  445.950.429
279002800869100  008.005.871
279382000037300  032.365.623
279002700946300  018.544.269
279002700520200  949.538.051
279002800657600  030.790.379
279002701477900  015.285.251
279002800656100  622.506.631
279002701458000  036.942.691
279002700545800  036.413.741
279002700623300  005.228.191
279002800761400  036.049.800
279002701235200  050.860.281
279002800808400  769.459.362
279030700                   12.114.544/0001
279002701023500  338.486.528
279002701400200  051.071.951
279002701190800  024.191.551
279002701306400  043.775.411

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
279002700958900  730.368.701
279002800850700  070.577.651
279002701249000  019.959.991
279002700718200  029.072.461
279002701276500  009.473.279
279765500002300  571.611.431
279002700976500  037.887.871
279002701376400  037.769.761
279002700430900  005.497.911
279002800571500  002.260.471
279002800044700  974.187.571
279002800721000  033.384.331
279002701000800  417.559.950
279002700535500  978.209.201
279059900                   09.023.583/0001
279002800739900  308.875.931
279002800842600  007.069.841
279002800139300  650.205.701
279002800489100  817.488.252
279002800336000  021.278.359
279002800050800  755.418.159
279002701255400  025.768.491
279002700760600  016.696.401
279002700945800  001.166.241
279002800514800  593.518.371
279002800824900  033.635.401
279002800424800  013.363.901
279359700018800  077.805.306
279002701371500  023.125.251
279002700665200  903.491.481
279002701443100  961.675.301
279030300336100  027.451.211
279002700147500  025.993.111
279002800884100  898.599.012
279002701453200  039.251.741
279184100                   10.838.544/0001
279002700974600  059.062.219
279028300                   13.558.243/0001
279002700262700  622.207.646
279002800647100  031.110.749
279002800653100  028.105.241
279002700426500  447.800.601
279002800535600  017.531.271
279002800707400  950.066.211
279002701063000  031.223.141

Vagas de Emprego
1-Técnico em Segurança do Trabalho, com 
experiência;
2-Recepcionista, com experiência, conhecimento 
pacote Offi ce, fl uência em língua inglesa;
3-Auxiliar de Eventos, conhecimento pacote 
Offi ce, fl uência em língua inglesa;
4-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no bairro 
Alto da Glória;
5-Auxiliar de Mecânica Industrial, com experi-
ência;
6-Soldador, com experiência;
7-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
8-Aux. Escritório, com experiência, para escritó-
rio de contabilidade;
9-Auxiliar de manutenção, com experiência;
10-Caseiro, com experiência, para o município de 
Poconé – MT;
11-Chapeador, com experiência;
12-Dedetizador, com CNH e disponibilidade para 
viagens; 
13-Operador de Máquinas Router, com experi-
ência;
14-Operadora de Caixa, com experiência;
15-Pessoa com Defi ciência.
16-Representante Comercial, com experiência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-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 

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

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta quinta-feira, 18 
de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experiência 
comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experiência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino médio com-
pleto e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino médio 
completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com superior com-
pleto;
01 vaga para analista fi nanceiro, com superior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiência e CNH 
B;
01 vaga para assistente administrativo, com ensino supe-
rior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com experiência 
na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando superior 
e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com disponibilidade 
para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com experiência e 
ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, com ensino 
médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino médio 
completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experiência 
comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino médio com-
pleto e conhecimento em peças de ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior com-
pleto;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, com expe-
riência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino médio com-
pleto;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, com CNH 
AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensino médio 
completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experiência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiência e en-
sino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibilidade de 
horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso disponibi-
lidade de horários e fi nais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com referências;
01 vaga para encarregado comercial, com superior com-
pleto ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com superior 
completo em publicidade/marketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com experiência e 
CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experiência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com experiência na 
função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de caminhão a 
diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com experiência e en-
sino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétricos, 
com ensino médio completo e CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, com ex-
periência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com experi-
ência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino médio 
completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino médio com-
pleto e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experiência;
01 vaga para operador de secador, com experiência;
02 vagas para operador de telemarketing, com experiên-
cia;
01 vaga para operador de tombador, com experiência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) com ensi-
no médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com experiência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas pesadas, 
com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensino médio 
completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensino médio 
completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com curso técnico 
completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiência;
12 vagas para vendedor externo, com experiência;
02 vagas para vendedor interno, com experiência.

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.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONAMENTO DO 
SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO – MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
022/2019 

 
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 CLINICA 
ROSSETTI LTDA, (CNPJ/MF nº 
02.936.295/0001-38), no valor global de R$ 
10.839,02 (DEZ MIL, OITOCENTOS E 
TRINTA E NOVE REAIS 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. LOTE 01 e 02. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 17 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 – MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
024/2019 

 
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 CLINICA 
DR ALEX CUNHA ALONSO S/S LTDA, 
(CNPJ/MF nº 05.778.877/0001-21), no valor 
global de R$ 10.839,02 (DEZ MIL, 
OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS 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. LOTE 01 e 02. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de abril de 
2019. 

 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A CNPJ: 
77955532/0001-07, Localizada BR 163 km 894 
Norte - Estrada Municipal Guaxupé km 15, 
Fazenda Josephina – UHE SINOP - Município de 
Claudia-MT, solicita o comparecimento do 
funcionário, VALDECIR LOPES DOS SANTOS, 
CTPS 1084535, SÉRIE 00010 SC, no prazo de 72 
horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o 
qual configura Abandono de Emprego. Sinop-MT, 
22/04/2019. 
 

22,23,24/04 

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA-EIRELI CNPJ: 
08.588.911/0029-94, Localizada ROD. BR 
163, KM 829, N° 13, SETOR INDUSTRIAL 
NORTE, SINOP –MT, CEP: 78550-970 
solicita o comparecimento do funcionário 
MYCHAEL RELLYSON RODRIGUES 
BISPO, CTPS 52257 SÉRIE 00022/MT, no 
prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 
482 da CLT, o qual configura Abandono de 
Emprego. Sinop/MT 22 de Abril de 2019. 
 

22,23,24/04/2019. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA REGIÃO  

DO VALE DO PEIXOTO – MT 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

023/2019 
 

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 WEBER & 
SANTOS LTDA, (CNPJ/MF nº 
19.697.936/0001-41), no valor global de R$ 
10.839,02 (DEZ MIL, OITOCENTOS E 
TRINTA E NOVE REAIS 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. LOTE 01 e 02. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de abril de 
2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO PEIXOTO – MT  

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 020/2018 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna público que 
REALIZOU no dia 20 DE MARÇO DE 2019, às 
08:00 horas, na Sala de licitações do 
CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2018, com 
objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 
PERMANENTE, CONFORME TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, 
A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO 
DE AZEVEDO MT”, em atendimento ao 
Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das 
atividades do Hospital Regional de Peixoto de 
Azevedo, com objetivo de atender as 
necessidades dos municípios que compõem o 
referido Consorcio, onde abertura deu-se em 20 
de março de 2019, AS 08:00 HORAS, onde 
consagraram-se vencedoras do certame as 
seguintes licitantes: A empresa C.E CARVALHO 
COMERCIAL - EPP, inscrita no CNPJ n° 
24.864.422/0001-73, sagrou se vencedora para 
os itens 2698, 2714, 2772, 2791 e 2800, no valor 
global de R$ 92.950,00 (Noventa e Dois Mil  e 
Novecentos e Cinquenta Reais); CIRÚRGICA 
GONÇALVES LTDA, inscrita no CNPJ n° 
15.371.628/0001-70, sagrou se vencedora para 
os itens 2707, 2713, 2715, 2777, 2781, 2782, 
2784, 2793, 2794, 2795 e 2801, no valor global 
de R$ 139.240,00 (Cento e Trinta e Nove Mil  e 
Duzentos e Quarenta Reais); EASY SOLUÇÕES 
DIAGNOSTICAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
n° 19.993.061/0001-25, sagrou se vencedora 
para o item 2699, no valor global de R$ 
70.000,00 (Setenta Mil Reais); GE 
HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E 
SERVIÇOS PARA EQUIPEMANTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 
00.029.372/0001-21 , sagrou se vencedora para 
o item 2704, no valor global de R$ 280.000,00 
(Duzentos e Oitenta Mil); HOSPCOM 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 05.743.288/0001-08, sagrou 
se vencedora para o item 2773 no valor global 
de R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais), HOSPI 
BIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
HOSPITALARES, inscrita no CNPJ n° 
11.192.559/0001-87, sagrou se vencedora para 
os itens 2771 e 2775, no valor global de R$ 
16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais); 
JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ n° 13.390.706/0001-59, sagrou se 
vencedora para os itens 2701, 2708 e 2721, no 
valor global de R$ 39.120,00  (Trinta e Nove Mil 
e Cento e Vinte Reais); LP COMERCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ n° 10.832.896/0001-29, sagrou 
se vencedor do item 2798 no valor global de R$ 
1.236,00 (Hum Mil e Duzentos e Trinta e Seis 
Reais); LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 04.187.384/0001-54, sagrou 
se vencedora para o item 2806, no valor global 
de R$ 111.000,00  (Cento e Onze Mil Vinte 
Reais); M.K.R COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no 
CNPJ n° 31.499.939/0001-76, sagrou se 
vencedor do item 2709 no valor global de R$ 
1.880,00 (Hum Mil e Oitocentos e Oitenta Reais) 
e ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMERCIO 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 48.240.709/0001-90, 
sagrou se vencedor do item 2706 no valor global 
de R$ 122.500,00 (Cento e Vinte e Dois Mil e 
Quinhentos Reais);  e os itens 2797, 2785, 2802 
e 2700 declarados como Deserto e os itens 
2705, 2710, 2783, 2786, 2787, 2788, 2789, 
2790, 2796, 2799 e  2804 foram declarados 
como fracassado as propostas apresentadas 
estavam com os valores muito superior ao nosso 
balizamento. Totalizando o Certame no valor 
Global de R$ 893.726,00 (Oitocentos e 
Noventa e Três e Setecentos e Vinte e Seis 
Reais).  Demais informações poderão ser 
solicitadas na sede do Consórcio, ou pelo Fone: 
(66) 3575-2489 ou 1017 e e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com.  

 
Peixoto de Azevedo MT, 18 de Abril de 2019. 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019  
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS 
RURAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão 
pública para o dia 03 DE MAIO 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, 18 de Abril 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO – MT 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 – 
RESULTADO  

 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna 
Público que na licitação em epigrafe, cujo objeto 
é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA NO RAMO DE CONFECÇÕES DE 
BANNERS, OUTDOORS E LOCAÇÃO DE SOM 
MECÂNICO PARA ATENDER AO PROJETO 
“COPINHA PEIXOTENSE DE FUTSAL E DO 
FUTEBOL AMADOR MENINOS E MENINAS 
DE OURO”, CONFORME CONVÊNIO 
855729/2017 MINISTÉRIO DO 
ESPORTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT E TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora as 
empresas ALEX SALIN MINATTI com o valor 
total de R$ 3.848,00 (três mil oitocentos e 
quarenta e oito reais) e a empresa MASTER 
SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME 
com o valor total de R$ 5.724,00 (cinco mil 
setecentos e vinte e quatro reais). Na fase de 
habilitação as concorrentes atenderam ao Edital 
em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-
MT, 17 de Abril de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

AVISO  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 

 
 
 A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Vera – MT, nomeada pela 
Portaria nº 001/2019, torna público que nos 
precisos termos do art. 24, II, da Lei Federal nº 
8.666/93, e alterações posteriores que realizou a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob nº 006/2019, 
objetivando AQUISIÇÃO DE GRADIL METÁLICO, 
PILARES E FIXADORES A SEREM UTILIZADOS 
NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO 
DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE SOL 
NASCENTE. 
 

Vera – MT, 22 de Abril de 2019. 
 

MAURO ROMBALDI 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação - Portaria nº 001/2019 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO  
 DISPENSA Nº 006/2019 

 
Objeto AQUISIÇÃO DE GRADIL METÁLICO, 
PILARES E FIXADORES A SEREM UTILIZADOS 
NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO 
DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE SOL 
NASCENTE. 
 
Favorecido: MIXTELAS – COMÉRCIO DE TELAS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.058.191/0001-12; 
Valor global: R$ 17.240,00 (dezessete mil duzentos 
e quarenta reais). 
Período/Prazo de entrega: 05 (cinco) dias, 
contados da assinatura do contrato. 
Prazo de vigência do Contrato: 30 (trinta) dias 
contados da assinatura. 
Fundamento Legal: Artigo 24 II, da Lei 8.666/93, 
atualizado pelo Decreto Federal 9.412/2018. 
 
RATIFICO, a presente Dispensa de Licitação nos 
termos do Art. 26, da lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores e de conformidade com o Parecer 
Jurídico e justificativa (documentos anexos ao 
processo). 
 

Vera - MT, 22 de Abril de 2019. 
 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

013/2019  
 SRP Nº 009/2019. 

 
 
O PREGOEIRO MUNICIPAL DE VERA, 
ESTADO DO MATO GROSSO, nomeado 
pela Portaria nº 002/2019, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
torna Público para conhecimento dos 
interessados, o CANCELAMENTO do 
Pregão Presencial nº 013/2019, Registro 
de Preços nº 009/2019, cujo objeto trata-se 
da FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DO TIPO “CASA DE 
APOIO”, COM SEDE EM CUIABÁ – MT, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À 
PACIENTES E ACOMPANHANTES 
(QUANDO NECESSÁRIO) 
ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO DE 
VERA – MT, PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE EM CUIABÁ/MT E VÁRZEA 
GRANDE/MT, do tipo “menor preço por 
ITEM”, conforme quantidades e demais 
condições constante no Termo de 
Referência. O Cancelamento do 
procedimento dá-se em razão do Termo de 
Parceria firmado com o Consórcio 
Intermunicipal Vale do Teles Pires, cujo 
termo contempla os serviços de Casa de 
Apoio. 
 

Vera – MT, 17 de Abril de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – PORTARIA nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA

DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2019

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, por meio de sua 
Pregoeira Jéssica Regina Wohlemberg, designada pela Portaria Nº 1314 
de 10 de outubro de 2018, torna público a Prorrogação da Data de 
Abertura do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2019, que trata da “Pregão 
Eletrônico para contratação de empresa especializada em Serviços de 
fornecimento de reagentes e insumos com comodato de equipamentos 
para o Laboratório Municipal de Lucas do Rio Verde – MT. ” devido ao 
recebimento de impugnações que precisam serem respondidas antes da 
abertura da sessão, fica prorrogado a abertura do presente Pregão na 
forma abaixo delineada: Dia: 10 Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 07:30 h até as 08:00 h (horário de Mato Grosso), do 
dia 10 Maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00 h (horário de Mato 
Grosso), do dia 10 Maio de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço 
Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde 
MT. CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 acima e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT, 18 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
1ª ERRATA DA PUBLICAÇÃO
DO AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019
O Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, torna público 
a errata do edital do pregão eletrônico nº 07/2019, que trata da 
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de 
construção e materiais Betuminosos para uso na rede de esgoto 
doméstico na execução da primeira fase do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Município de Lucas do Rio Verde, incluindo Bairro Menino 
Deus e marginal da BR 163. Conforme convênio Nº 25180.016.804/2001-
44 – TC/PACII 0165/2012 – Sistema de Esgotamento Sanitário de Lucas 
do Rio verde / MT. ONDE SE LÊ: Empresas Vencedoras: EMAM- 
EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA com os itens 02,03 e 04 no valor 
total de R$ 200,976,22 (duzentos mil novecentos e setenta e seis reais e 
vinte e dois centavos). PEDRISA PAVIMENTAÇÕES LTDA. com o item 04 
no valor total de R$ 246.497,62 (duzentos e quarenta e seis mil 
quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). 
Restando os i tens 01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 e 16 
“FRACASSADOS”. PASSA-SE A LER: Empresas Vencedoras: EMAM- 
EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA com os itens 02, 03 e 04 no valor 
total de R$ 200,976,22 (duzentos mil novecentos e setenta e seis reais e 
vinte e dois centavos). PEDRISA PAVIMENTAÇÕES LTDA. com o item 05 
no valor total de R$ 246.497,62 (duzentos e quarenta e seis mil 
quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). 
Restando os i tens 01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 e 16 
“FRACASSADOS”. FUNDAMENTO LEGAL: Regida pela Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde-MT, 18 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2019
Objeto: contratação de empresa para execução de calçada em 
concreto para passeio público, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o 
projeto básico. Data de Abertura: 08 de maio de 2019. Horário: 08:00 
horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou 
pelo e-mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum - MT, 18 de abril de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos, para atendimento em Psiquiatria no Centro de 
Atenção Psicossocial – CAPS e consultas em Cardiologia a clientes do 
Sistema Único de Saúde. Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura:  07 de maio de 2019. Horário: 08h00min - Local: Av. Mutum, 
n. 1250 N, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT. Edital e Anexos: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
ou pelo e-mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 18 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados a retificação do edital de 
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO 
DE TRABALHO SOCIAL - PTS E DO PDST- PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SÓCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL 
MARIO RAITER”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes De Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do 
procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 
007/2019, JULGAMENTO TÉCNICA E PREÇO e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS E DO 
PDST- PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOTERRITORIAL DO 
RESIDENCIAL MARIO RAITER”. O julgamento do presente certame 
será às 08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 24 DE MAIO 
DE 2019, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto 
Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes De Souza
Comissão Permanente de Licitação

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N° 

007/2019
Empresa Impugnante: GRADUX BRASIL EIRELI EPP. Ante ao 
exposto, CONHECE-SE da impugnação interposta, por ser 
tempestiva, no MÉRITO, considerando os pedidos de Retificação no 
instrumento convocatório, Tomada de Preços 007/2019, julga-se 
PROCEDENTE, visto que, o Termo de Referência impugnado foi 
retificado, atendendo o pedido apresentado pela empresa, alterando 
as exigências para o julgamento da capacidade técnica. O novo edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXCLUSIVIDADE 
PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS PARA OS 
PLACARES ELETRÔNICOS DO FABRICANTE ROGERSPORT 
INSTALADOS NO GINÁSIO DOMINGÃO, GINÁSIO FLOR DO 
CERRADO E GINÁSIO FERMINO MALESKI. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para serviço de 
manutenção e reparo em placares eletrônicos instalados no GINÁSIO 
DOMINGÃO, GINÁSIO FLOR DO CERRADO E GINÁSIO FERMINO 
MALESKI, no intuito de garantir o seu adequado funcionamento e o uso 
dos munícipes que buscam estes locais para a prática de atividades 
esportivas, bem como, proporcionar a realização de eventos 
esportivos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADO: ROGERSPORT EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 8.260,00 (Oito mil, 
duzentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal
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Ações iniciaram ontem e seguem até domingo 

PRF reforça fiscalização em
rodovias durante o feriado
DA REPORTAGEM

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) iniciou nesta 
quinta-feira (18) a Operação 
Semana Santa com reforço 
do policiamento em Mato 
Grosso. Segundo a PRF, a 
operação segue até as 23h59 
do domingo (21). Nesse perí-
odo, a PRF terá reforço con-
centrado no policiamento 
ostensivo e preventivo em 
locais e horários de maior 
incidência de acidentes gra-
ves e de criminalidade.

O final de semana pro-
longado pelo feriado na 
sexta-feira (19) eleva o fluxo 
de veículos nas rodovias fe-
derais, o que implica em um 
aumento no risco de aciden-
tes.

A estratégia da PRF é 
oferecer reforço nos tra-
balhos ostensivos, além de 
diminuir o fluxo dos veícu-
los de carga em horários de 
grande circulação. O soma-

tório desses esforços e ações 
estratégicas é denominado 
Operação Semana Santa 
2019.

Durante os quatro dias 
de operação, a PRF contará 
com atividades para conter 
os acidentes relacionados 
ao excesso de velocidade, 
à alcoolemia ao volante, ao 
uso inadequado do cinto de 
segurança e da ‘cadeirinha’, 
além das ultrapassagens in-
devidas. Para maior efetivi-
dade nas fiscalizações, equi-
pes compostas por policiais 
do serviço administrativo 
irão se revezar em apoio às 
equipes das unidades opera-
cionais.

RESTRIÇÕES
DE TRÁFEGO
A PRF também faz um 

alerta aos motoristas profis-
sionais: como acontece em 
todos os feriados prolonga-
dos, quando o fluxo de veí-
culos leves aumenta consi-

OPERAÇÃO SEMANA SANTA | O foco é coibir condutas que causam acidentes e o combate à criminalidade
Foto: PRF-Mt

Foto: Divulgação/PM

Foto: PoRtal SoRRiSo

ESCOAMENTO

BR-163 registra 297 acidentes
envolvendo veículos de carga

SORRISO

Menor apreendido 
após gastar R$ 3 mil
de cartão de crédito 
de empresária

PEIXOTO DE AZEVEDO

Adolescentes são 
apreendidos fazendo 
manobras com motos

Jovens faziam manobras em frente à Escola 19 de Julho

Menos gastou R$ 300 em uma pizzaria e com-
prou um celular em uma loja 

DA REPORTAGEM

Entre 1º de fevereiro e 
8 de abril, foram registrados 
297 acidentes na BR-163 en-
volvendo caminhões e carre-
tas. O período é considerado 
um dos mais críticos na ro-
dovia pelo aumento no trá-
fego de veículos pesados, de-
vido ao escoamento da safra.

De acordo com a con-
cessionária Rota do Oeste, 
nesse período, foram regis-
trados seis óbitos no trecho 
de 850,9 km sob concessão 
da rodovia. Na ação e mes-
mo período do ano anterior, 
foram contabilizadas 19 víti-
mas fatais e 301 acidentes.

Além da redução de 
óbitos, também foi registra-
da queda no número de fe-
ridos, de 110 em 2018 para 87 
este ano. Os tipos de aciden-
tes mais frequentes envol-
vendo os veículos de carga 
na BR-163 permaneceram 
sendo colisão traseira, com 
83 ocorrências, tombamen-
tos, com 57, e saídas de pista, 
com 53 casos.

DA REPORTAGEM

Um menor (idade não 
informada) foi apreendido 
na noite de quarta (17) após 
realizar uma série de com-
pras com o cartão de crédito 
de uma empresária de uma 
loja de móveis, totalizando 
mais de R$ 3 mil. Segundo 
informações, o garoto era 
funcionário da empresária.

De acordo com o cabo 
Fernando da Polícia Militar, 
o casal recebeu ontem men-
sagens de compras com o 
cartão de crédito que estava 
dentro do veículo da empre-
sa. 

O adolescente já sabia a 

DA REPORTAGEM

A Polícia Militar apre-
endeu 14 adolescentes acu-
sados de estarem fazendo 
manobras com motocicletas 
em frente à Escola Estadu-
al 19 de Julho, no centro de 
Peixoto de Azevedo. Com 
eles, foram apreendidas 14 
motos. O fato foi registrado 
na quarta-feira.

De acordo com infor-
mações de um major, as 
apreensões fazem parte das 
ações que estão sendo de-
senvolvidas entre a Polícia 

senha porque anteriormente 
a empresária havia pedido 
para ele comprar uma lâm-
pada com o cartão de cré-
dito, que estava dentro do 
carro.

Em uma das compras, 
o menor gastou R$ 300 em 
uma pizzaria e até comprou 
um celular em uma loja do 
shopping. Como sabia o en-
dereço do jovem, o casal in-
formou à PM que conseguiu 
apreendê-lo no Residencial 
São Francisco. Em conversa 
com a polícia, o menor con-
tou que o restante dos pro-
dutos comprados por ele foi 
levado para Sinop por um 
traficante.

Militar e Ministério Público 
do Estado para reduzir aci-
dentes no município.

Ainda de acordo com a 
PM, os adolescentes foram 
levados à delegacia de Polí-
cia Civil para as providências 
necessárias. O Conselho Tu-
telar também foi acionado 
para acompanhar o caso. As 
motos foram colocadas em 
um guincho, levadas para o 
pátio da Circunscrição Re-
gional de Trânsito (Ciretran) 
e aplicadas as notificações 
necessárias aos proprietá-
rios.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

MATUPÁ-PEIXOTO

Moradores realizam culto em
memória de mortos na BR-163

Alto número de mortes tem sido registrado no trecho da BR-163 

Dado refere-se ao período de 1º de fevereiro a 8 de abril

DA REPORTAGEM

Com alto número de 
mortes na BR-163, no trecho 
entre Matupá e Peixoto de 
Azevedo, moradores se reu-
niram na tarde de quarta-fei-
ra (17) às margens da rodovia 
para relembrar aqueles que 
perderam a vida em aciden-
tes na região. 

Segundo a subseção de 
Peixoto de Azevedo da OAB, 

deravelmente nas rodovias 
federais, haverá restrição de 
tráfego para veículos pesa-
dos. A restrição tem o obje-
tivo de aumentar a fluidez 
do trânsito e diminuir o ris-
co de acidentes nas rodovias 
de pista simples. Portanto, 
caminhões bitrens com di-
mensões excedentes, cami-
nhões cegonhas e de trans-
porte de veículos e cargas 
paletizadas devem obedecer 
à restrição e não trafegar nos 
seguintes dias e horários, em 
trechos de pista simples das 
BRs em Mato Grosso: sexta 
(19) – das 6h às 12h; domingo 
(21) – das 16h às 22h.

2018
Na Operação do ano 

passado, de 29 de março a 
1º de abril, a PRF em Mato 
Grosso registrou 35 aciden-
tes, que resultaram em 4 
mortos e 19 feridos nas cinco 
rodovias federais que cor-
tam o estado.

a Polícia Rodoviária infor-
mou que 50% das mortes em 
rodovias federais no estado 
em 2019 ocorreram nesse 
trecho.

Isso significa que das 
14 mortes por acidentes em 
rodovias federais em Mato 
Grosso, 7 ocorreram entre 
Matupá e Peixoto de Azeve-
do. 

Famílias de vítimas e 
moradores realizaram um 

culto ecumênico para cha-
mar a atenção das autorida-
des sobre a necessidade de 
mais fiscalização no trânsito 
nas rodovias.

Presidente da OAB Pei-
xoto de Azevedo, Marcus 
Macedo afirma que o maior 
percentual de mortes ocorre 
por questões que poderiam 
ser evitadas com fiscaliza-
ção. “A maioria foi causado 
por condutores menores de 

idade, embriagados, mortes 
por estar sem cinto de segu-
rança. O trecho hoje é o mais 
violento do estado de Mato 
Grosso”.  

Os manifestantes pe-
diram paz no trânsito e o 
fim das mortes no trecho 
da rodovia federal. Fotos de 
vítimas foram usadas em 
cartazes, para alertar os mo-
toristas que passavam pela 
região.
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Barragem armazena grande quantidade de água 

MPF determina medidas legais
contra rompimento de barragem
DA REPORTAGEM

O Ministério Público Fe-
deral (MPF-MT) em Barra 
do Garças garantiu, median-
te liminar concedida pela 
Justiça Federal, que o Institu-
to Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) 
e a União adotem medidas 
emergenciais de segurança 
para evitar o rompimento 
da barragem localizada no 
Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável (PDS) Bordolân-
dia.

De acordo com a Ação Ci-
vil Pública (ACP) que resul-
tou na liminar, foi realizada 
no dia 10 de dezembro de 
2018 uma reunião com o 
presidente da Associação de 
Pequenos Produtores Rurais 
do PDS Bordolândia. Foram 
noticiados fatos que termi-
naram na instauração do In-
quérito Civil com o objetivo 
de apurar o risco de rompi-

mento da represa em Bom 
Jesus do Araguaia.

Dessa forma, o Incra e a 
prefeitura de Bom Jesus do 
Araguaia foram oficiados a 
prestar informações sobre os 
fatos e, em 21 de março de 
2019, foi juntado aos autos 
do inquérito o laudo técnico 
produzido pelo engenheiro 
da prefeitura, evidenciando 
que o empreendimento, des-
tinado à produção de ener-
gia elétrica, encontrava-se 
abandonado e sem manu-
tenção há mais de uma dé-
cada. Também foi destacada 
a existência de um buraco na 
parede de concreto do qual 
jorrava grande e contínuo 
volume de água.

O relatório acrescentou 
que a barragem armazena 
grande quantidade de água, 
cuja superfície é de apro-
ximadamente 330 hecta-
res. No local, existem mais 
de 15 famílias, que poderão 

PERIGO | No local, existem mais de 15 famílias, que poderão ser atingidas na hipótese de rompimento
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

BR-163

Motoristas de 500 carretas são
autuados por excesso de carga

REGIÃO METROPOLITANA

Marechal Rondon deve ter mais
38 mil passageiros neste feriado

TANGARÁ DA SERRA

Produtor rural é 
internado com suspeita 
de hantavirose

ENSINO SUPERIOR

Provas do Enade são 
marcadas para o dia 
24 de novembro

Segundo a Rota do Oeste, 15 mil de carretas e caminhões 
foram fiscalizados 

Aeroporto em Várzea Grande terá grande movimento 
nesse recesso

Secretaria de Saúde diz que só vai se manifestar depois do 
resultado do exame 

DA REPORTAGEM

Mais de 15 mil veícu-
los de carga foram fiscaliza-
dos pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), em uma ação no 
Posto de Pesagem Veicular, 
localizado no km 108 da BR-
163, em Rondonópolis.

Até 9 de abril, dos 15.724 
veículos abordados, pouco 
mais de 5 mil (equivalente a 
32%) foram encaminhados 
para uma vistoria mais deta-
lhada por apresentarem al-
gum indício de irregularida-
de. Destes, 10%, cerca de 500 
foram autuados pela ANTT 
por efetivamente trafegarem 
em desacordo com a legisla-
ção. A iniciativa é realizada 
em parceria com a Conces-
sionária Rota do Oeste desde 
9 de março para averiguar o 
excesso de carga transporta-
do em carretas e caminhões. 
A atividade tem como obje-

DA REPORTAGEM

Aeroporto Internacio-
nal Marechal Rondon, em 
Várzea Grande, deve receber 
mais de 38 mil passageiros 
durante o feriado de Páscoa, 
entre os dias 18 e 22 de abril. 
O número é 7,33% superior 
ao registrado à movimen-
tação registrada no mesmo 
feriado de 2018. Além disso, 
são esperadas 544 operações 
de pousos e decolagens no 
terminal mato-grossense.

Para garantir a fluidez 
nas operações e no funcio-
namento de toda infraestru-
tura aeroportuária durante o 
feriadão, uma série de ações 
foram adotadas para atender 
ao aumento do fluxo de pas-
sageiros e manter o conforto 
e a segurança dos usuários.

Equipes de segurança, 
operações e de manutenção 
foram reforçadas por meio 
de remanejamento das es-
calas de trabalho; os “ama-
relinhos”, funcionários de 

DA REPORTAGEM

Um caso de hantavirose, 
doença transmitida pela se-
creção do rato silvestre, está 
sendo investigado em Tanga-
rá da Serra pela secretaria de 
Saúde. O paciente que está 
sob suspeita é um produtor 
rural conhecido na cidade.

DA REPORTAGEM

As provas do Exame 
Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) se-
rão aplicadas no dia 24 de 
novembro. Nesta edição, se-
rão avaliados 29 cursos entre 
bacharelado e tecnológicos. 
A portaria que define a data 
e os cursos a serem avaliados 
está publicada na edição de 
quarta (17) do Diário Oficial 
da União. As provas serão 
aplicadas às 12h30 (horário 
de MT).

O Enade avalia o ren-
dimento dos estudantes 
concluintes dos cursos de 
graduação em relação aos 
conteúdos estudados. O 
exame é obrigatório para 
os estudantes selecionados 
e é condição indispensável 
para a emissão do histórico 
escolar. As inscrições para a 
prova são feitas pelas insti-
tuições de ensino superior.

Uma enfermeira da vi-
gilância epidemiológica disse 
ainda que não existe nenhum 
caso de hantavirose confir-
mado na cidade este ano. A 
secretaria de Saúde do muni-
cípio diz que só vai se mani-
festar depois do resultado do 
exame.

Serão avaliados os 
estudantes dos cursos de 
agronomia; arquitetura e 
urbanismo; biomedicina; 
educação física; enferma-
gem; engenharia ambiental; 
engenharia civil; engenharia 
de alimentos; engenharia 
de computação; engenharia 
de produção; engenharia de 
controle e automação; enge-
nharia elétrica; engenharia 
florestal; engenharia mecâ-
nica; engenharia química; 
farmácia; fisioterapia; fono-
audiologia; medicina; me-
dicina veterinária; nutrição; 
odontologia; e zootecnia.

Nas áreas de grau de 
tecnólogo serão avaliados 
os cursos de tecnologia em 
agronegócio; tecnologia em 
estética e cosmética; tecno-
logia em gestão ambiental; 
tecnologia em gestão hospi-
talar; tecnologia em radio-
logia; e tecnologia em segu-
rança no trabalho.

tivo primordial de oferecer 
uma rodovia mais segura 
para todos os motoristas e 
passageiros.

Na avaliação do geren-
te de Operações da Rota do 
Oeste, Wilson Ferreira, o 
número veículos trafegando 
com excesso de peso ou com 
carga mal acomodada por 
eixo é preocupante, uma vez 
que esses tipos de condutas 
comprometem a estabilida-
de do veículo e o sistema de 
frenagem, refletindo direta-
mente na segurança viária.

Para ele, aumentam as 
chances de um acidente. A 
carga mal acomodada, por 
exemplo, pode resultar em 
um tombamento. O excesso 
de peso transportado pode 
comprometer o tempo de 
resposta do sistema de freios 
e ocasionar uma colisão.

Freitas complementa 
que cada veículo é fabricado 
para transportar determina-

colete amarelo da Infraero 
com a frase “Posso Ajudar/
May I Help You?” e a equipe 
do Balcão de Informações 
também estarão preparados 
para tirar dúvidas e orientar 
os viajantes.

Localizado estrategica-
mente na região metropoli-
tana de Cuiabá, o aeroporto 
Marechal Rondon é a prin-
cipal porta para o Pantanal 
Mato-grossense e para o 
Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães, que abriga 
as cachoeiras e cascatas mais 
belas do estado.

Com capacidade para 
atender a 5,6 milhões de 
usuários por ano, em 2018 
o aeroporto contabilizou 
3,03 milhões de passagei-
ros, alta de 5% em relação à 
2017, quando passaram pelo 
terminal mato-grossense 
cerca de 2,9 milhões via-
jantes. Atualmente, o Mare-
chal Rondon opera voos das 
companhias aéreas Avian-
ca, Azul, Gol, Latam e Asta, 

da carga com segurança. Ao 
exceder o peso estabelecido, 
de acordo com as especifica-
ções técnicas do fabricante, a 
segurança é comprometida.

Além da segurança, 
que é o principal objetivo 

que ligam Cuiabá a destinos 
como Brasília, Goiânia, Rio 
de Janeiro, Vilhena, Ji-Para-
ná e Porto Velho/RO, Belém, 
Rondonópolis, Tangará da 

da fiscalização, há ainda o 
comprometimento do pa-
vimento. As irregularidades 
provenientes das cargas re-
sultam em dano e desgaste 
do pavimento de forma pre-
coce.

Serra, Juína, Juara, Sorriso 
e Alta Floresta; Guarulhos, 
Congonhas, Campinas e São 
José do Rio Preto, além de 
conexões.

ANSIEDADE 
PODE MATAR

De acordo com dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), cerca de 9,3% dos brasileiros 
apresentam os sintomas da doença, número 
três vezes maior que a média mundial e que 
deixam o país no topo do ranking de casos 
registrados. Ansiedade em excesso faz mal 
ao organismo, causa sofrimento e interfere na 
qualidade de vida. Podem ocasionar infarto do 
miocárdio até mesmo em pacientes jovens, e 
ser a responsável pelo aparecimento de arrit-
mia, que em muitos casos, levam ao aumento 
dos batimentos cardíacos com sensação de 
mal-estar e tontura.

MODIFICANDO 
O GENE

Cientistas americanos afirmam ter usa-
do o vírus HIV, na cura de oito crianças com 
imunodeficiência combinada grave (SCID, na 
sigla em inglês), mais conhecida como síndro-
me da bolha, esses bebês nasceram com pou-
ca ou nenhuma proteção imunológica. Após a 
terapia genética desenvolvida por esses cien-
tistas, que usaram uma versão modificada do 
vírus para alterar o código genético, as crian-
ças apresentaram sistemas imunológicos to-
talmente normais. Os resultados da pesquisa 
foram publicados na revista científica New En-
gland Journal of Medicine. 

REAPROVEITAMENTO

Sinop usa madeiras apre-
endidas pelo Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recurso 
Naturais Renováveis (Ibama), para 
fabricação e instalação de lixeiras 
e bancos na Avenida dos Tarumãs. 
A utilização da madeira apreendi-
da pelo Ibama representa econo-
mia para o município já que usaria 
de outros recursos para realizar o 
trabalho, a mão de obra para fabri-
cação dos produtos é por conta da 
marcenaria da secretaria por ser-
vidores efetivos. 

Divulgação

ser atingidas na hipótese de 
rompimento.

Na conclusão, o engenhei-
ro afirmou não atestar a es-
tabilidade da barragem, não 
podendo determinar o grau 
de risco que indique rompi-
mento imediato ou não, mas 
afirmou que há o risco.

Diante disso, os requeri-
dos, além de apresentarem 
o plano de emergência e 
relatório de vistoria, devem 
arcar com multa diária no 
valor de R$ 20 mil, a contar 
do primeiro dia após o prazo 
previsto para cumprimen-
to das determinações, sem 
prejuízo de sanções de outra 
natureza.

O Ibama e a Sema/MT 
devem prestar informações 
acerca do licenciamento 
da barragem, bem como as 
providências tomadas pelos 
órgãos ambientais para o 
cumprimento das determi-
nações.
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Preço do bezerro apresenta aumento diante da baixa oferta de animais 

Baixa oferta de animais faz
aumentar o preço do bezerro
DA REPORTAGEM

Pecuarista que inves-
tem na modalidade con-
finamento estão pagando 
mais caro pelo bezerro de 
engorda, este ano, em Mato 
Grosso. Estimativas do setor 
apontam que a oferta de be-
zerros caiu e ocasionou o au-
mento do preço por cabeça.

De acordo com Pri-
mo Menegali, dono de uma 
propriedade em Barra do 
Bugres, que investe em gado 
para ganho de peso na mo-
dalidade semiconfinamento, 
a oferta de animais mais ma-
gros também reflete na mar-
gem de lucro do criador. 

“Além do preço ter au-
mentado do ano passado 
para este, o investimento 
para engordar o animal tam-
bém é maior, o que diminui 
a rentabilidade”, explicou.

Segundo ele, um bezer-
ro de 18 a 20 meses custa em 
média R$ 2 mil, enquanto 
que no ano passado, o valor 
era em torno de R$ 1,7 mil. 
Para garantir que a engorda, 
os animais passam por dois 
processos. 

No primeiro, um lote 
com animais de seis a oito 
meses, permanecem no pas-
tejo, depois passam para a 
alimentação em cocho, com 
ração. Quando atingem o 
peso ideal, são encaminha-
dos para o abate.

Diante da pouca oferta 
de bezerros, os pecuaristas 
precisaram adotar novas es-
tratégias. Nessa mesma pro-
priedade, o gerente sempre 
deu preferência a animais de 

15 a 22 meses, entretanto está 
recebendo bezerros mais no-
vos, em razão da situação do 
mercado. A intenção é confi-
nar 12 mil cabeças em 2019. 
Um número 20% maior que 
no ano passado.

Segundo o Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea) a 
pouca oferta de bezerros 
nesta temporada é resultado 
do aumento de abate de fê-
meas, nos últimos três anos. 
“Em 2018 houve um recorde 
e animais abatidos, mais de 
10% desse total foram de no-
vilhas, ou seja, animais que 
iriam repor as matrizes, mas 
que também foram para o 
abate”, explicou o consultor 
Faber Monteiro.

Em outra propriedade 
que também fica em Barra 
do Bugres, a baixa oferta de 
bezerros também modificou 
a rotina de desmame dos 
animais, este ano.

A procura pelo gado de 
reposição fez com que o pro-
prietário vendesse 1,4 mil be-
zerros de forma antecipada, 
antes mesmo do desmame. 
E os preços foram melhores, 
se comparado com o mesmo 
período do ano passado.

Na fazenda existem 2,5 
mil matrizes, e o primeiro 
lote de bezerros devem ser 
desmamados até o final deste 
mês. “Temos parceiros que já 
se adiantaram e compraram, 
inclusive, a produção que vai 
desmamar a partir do final 
de abril. Essa situação é di-
ferente dos anos anteriores”, 
comentou o proprietário da 
fazenda, Antônio Maércio 

PECUÁRIA | Aumento no abate de fêmeas (últimos três anos) ocasionou baixa oferta de bezerros
Foto: RepRodução/tVCA

Foto: diVulgAção

Foto: diVulgAção

EDIÇÃO 2019

Rodada Técnica Aprosmat vai
percorrer principais regiões

SOJA

Imea projeta safra 2018/2019
em 32,61 milhões de toneladas

Evento será de 22 a 26 de abril 

A demanda foi atualizada em 32,92 milhões de toneladas 

DA REPORTAGEMA

Entre os dias 22 e 26 de 
abril a Aprosmat realiza a 2ª 
Rodada Técnica Aprosmat 
com o tema “Plantando Qua-
lidade, Colhendo Produtivi-
dade”. O evento vai percor-
rer Campo Novo do Parecis 
(22), Lucas do Rio Verde (23), 
Canarana (24), Campo Verde 
(25) e Rondonópolis (26).

A Rodada vai contar 
com a palestra do professor 
Geri Meneghello, da Uni-
versidade Federal de Pelotas 
(UFPEL), com o tema ‘Vigor 
de Sementes’. Também a 
palestra com o tema Planta-
bilidade, proferida pelo en-
genheiro agrônomo, Edson 
Massao Tanaka, professor 
da Fatec Shunji Nishimura 
de Pompéia/SP e mestre em 
agronomia em energia na 
agricultura pela Universida-
de Estadual Paulista de Bo-
tucatu.

A rodada técnica con-
ta com o apoio do Conselho 

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) atualizou as 
estimativas de oferta e de-
manda da soja em grão em 
Mato Grosso, consolidando 
os dados para a safra 2017/18 
e trazendo as perspectivas 
para a safra 2018/19. Na safra 
2017/18 houve uma atualiza-
ção na oferta devido à con-
solidação da produção no 
estado que, somada aos es-
toques iniciais, resultou em 
uma oferta de 33,03 milhões 
de toneladas.

Enquanto que a de-

Estadual das Associações de 
Revendas de Produtos Agro-
pecuários de Mato Grosso 
(Cearpa MT), Sindicato Rural 
de Campo Novo do Parecis, 
Sindicato Rural de Canarana, 
Sindicato Rural de Campo 
Verde, Associação do Enge-

manda foi atualizada em 
32,92 milhões de toneladas, 
pautada pelas exportações 
recordes e esmagamento 
maior em 2018, ficando as-
sim os estoques na ordem de 
110 mil toneladas.

Já em relação à safra 
2018/19, teve sua oferta pro-
jetada em 32,61 milhões de 
toneladas em reflexo dos 
reajustes da safra anterior, e 
pelo lado da demanda, com 
perspectivas de exportações 
menores para o ano, ficou 
em 32,39 milhões de tonela-
das, com estoques estimados 
na ordem de 220 mil tone-
ladas.

NORTÃO

ILPF viabiliza 
agricultura e pecuária

AVALIA APROSOJA

Infraestrutura está na
prioridade do Governo

DA REPORTAGEM

Nos últimos anos, a 
pecuária tem sofrido for-
te pressão para aumentar a 
produtividade sem explorar 
novas áreas. Aliado a isso, 
tem avançado as lavouras 
principalmente de soja e 
milho em lugares onde até 
então a pecuária era absolu-
ta. No Norte de Mato Grosso 
não tem sido diferente, e a 
solução mais eficiente para 
aumentar a produtividade 
da pecuária tornando uma 
atividade rentável e com-
petitiva é com a Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF). Esta é justamente a 
proposta da Soesp – Semen-
tes Oeste Paulista, que parti-
cipa da 3ª Tecnoalta, em Alta 
Floresta.

Para o evento, que será 
realizado de 25 a 27 de abril, 
pelo Sindicato Rural de Alta 
Floresta, com o apoio do Sis-
tema Famato, a Soesp des-
tacará a tecnologia exclusiva 
Soesp Advanced. Sementes 

DA REPORTAGEM

O anúncio feito pelo 
Governo Federal de que R$ 
2 bilhões - dos R$ 4,3 bilhões 
contingenciados em mar-
ço – serão recompostos ao 
Ministério da Infraestrutura, 
para concluir obras e realizar 
a manutenção em trechos 
rodoviários prioritários, veio 
em um excelente momento 
e demonstra o interesse do 
Governo Federal na aplica-
ção correta dos recursos pú-
blicos. 

A avaliação é do presi-
dente da Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja-MT) 
e vice-presidente da Apro-

forrageiras de alta pureza 
que garantem ao produ-
tor maior plantabilidade e 
uniformidade, tanto para o 
plantio a lanço, em linha, a 
vácuo ou até aéreo, pois não 
ocorre a deriva como nas se-
mentes comuns.

Tecnologias como as 
que são oferecidas pela So-
esp empregadas na ILPF aju-
dam a viabilizar a pecuária 
diante da concorrência dos 
grãos. 

Pesquisas recentes re-
alizadas pelo Rally da Pecu-
ária mostraram que hoje o 
Brasil tem 163 milhões de 
hectares de pasto, com uma 
produtividade média de 4,5 
arrobas por hectare por ano. 
“Só para comparação, hoje 
dentro das propriedades que 
funcionam no sistema inte-
grado, chegam a produzir 
até 40 arrobas por hectare 
por ano. Ou seja, olha o po-
tencial que temos nas mãos”, 
destaca engenheira agrôno-
ma, Andreza Cruz, técnica 
em sementes.

soja Brasil, Antonio Galvan, 
que reforça a importância 
do recurso para o Estado e 
demonstra que a infraestru-
tura logística está na priori-
dade do Governo Federal, o 
que não se percebe em Mato 
Grosso.

“O recurso vai permitir 
que obras essenciais, e tão 
esperadas, possam avançar, 
já que o Dnit não vinha si-
nalizando a possibilidade de 
retomar a maioria delas. Um 
exemplo do impacto positi-
vo para Mato Grosso é que 
poderá ser concluída a pavi-
mentação da BR-163/PA até 
Miritituba, importante via 
de escoamento da safra bra-
sileira”, afirmou Galvan.

AGRONEGÓCIO 

de Jorge. A propriedade, que 
investe no cruzamento in-
dustrial há 20 anos, está re-
cebendo mais pelo bezerro 
este ano. Segundo o proprie-
tário, o kg do bezerro macho 
está sendo comercializado 

a R$ 6,90, enquanto que no 
ano passado, a média era de 
R$ 6,70/kg. Naquela época, 
os animais chegavam a pe-
sar 289 kg, hoje, estão sendo 
vendidos com 9 kg a menos.

“O preço do quilo do 

bezerro em pé subiu cerca de 
4,5%, em média, se compa-
rado ao mesmo período de 
2018. Cada animal foi vendi-
do por R$ 1. 900 aproxima-
damente”, afirmou Antônio. 
A vantagem tem sido o prazo 

para pagamento. “Antes, fa-
zíamos a venda antecipada 
para receber no decorrer das 
entregas. Este ano, estamos 
vendendo antecipado e re-
cebendo em menos tempo”, 
concluiu ele.

nheiros Agrônomos da Gran-
de Rondonópolis (Aeagro) e 
Sindicato Rural de Rondo-
nópolis.

Todas as palestras são 
gratuitas e terão início às 19h. 
Em Campo Verde, Lucas, 
Canarana e Rondonópolis, 

a Rodada Técnica Aprosmat 
acontece na sede dos sindica-
tos rurais. 

Em Campo Novo do Pa-
recis será realizado no centro 
eventos Thais Eventos. Mais 
informações pelo telefone 
(66) 3427-2400.
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Weldel Gregório é o proprietário do Irashai em Sinop

Combos são atração diferenciada para todos os públicos

IRASHAI SUSHI BAR: SOFISTICAÇÃO
E REQUINTE NA CULINÁRIA ORIENTAL
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com
(colaboração de 
Clemerson Mendes)

Certa vez, perguntei a 
um amigo se ele gostava da 
culinária japonesa. Eu, par-
ticularmente, como de tudo, 
não tenho restrição a nada, e 
encaro tranquilamente uma 
comida oriental. Ele, ao res-
ponder, apenas se referiu 
a esses pratos como “peixe 
cru, arroz grudento, algas e 
molho shoyu ingeridos com 
os palitinhos”.

Em poucos anos, essa 
culinária conhecida pelos 
sushis, sashimis e temakis le-
vados à boca com os hashis 
(os tais palitinhos, que mui-
ta gente ainda apanha para 
manusear), passou por fases 
bem distintas: antes restrita a 
poucos admiradores e igno-
rada pela maioria da popula-
ção, hoje se tornou símbolo 
de elegância e requinte. Re-
centemente, popularizou-se 
a tal ponto que agora disputa 
espaço com os rodízios de 
carne ou pizza – inclusive 
em Mato Grosso.

A comida do país orien-
tal, em transição de primei-
ra para segunda fase, ganha 
adeptos e instiga empreen-
dedores no ramo. É o caso 
de Wendel Gregório Lina 
de Faria, proprietário do 
Irashai Sushi Bar, em Sinop. 
Em 2016, ele enxergou que 
aquele era um mercado mui-
to promissor.

E ele não estava errado. 
Hoje, a Irashai emprega 15 
pessoas e é uma referência 
local em gastronomia orien-
tal, oferecendo elaboradas 
opções de sushis e sashimis 
no estilo à la carte, voltadas 
aos apreciadores mais so-
fisticados, e o popular estilo 
rodízio, que atende à gran-
de demanda atual por essa 
modalidade. O local oferece 
rodízios de temakis, além 
de frutos do mar, festival de 
salmão e buffet por quilo. A 
seguir, confira mais trechos 
dessa entrevista com Gregó-
rio.

DIÁRIO DO ESTADO MT 
– Vocês têm alguma preocu-
pação em atrair clientes que 
nunca tenham provado alguma 
iguaria oriental?

WELDEL GREGÓRIO 
– Especialmente se a pessoa 
não gosta de comida orien-
tal, temos opções como pi-
canha na chapa, peixe frito, 
entre outras, porque sempre 
acontece de alguém da fa-
mília não ser muito adepto 
a este tipo de comida. Nós 
temos uns à la cartes especí-
ficos. Temos pratos kids para 
as crianças, lanches. Hoje 
não podemos ficar focados 
apenas no oriental, tem que 
ter uma segunda opção. Por 
vezes, até consigo convencer 
alguns de comer, mas não é 
todo mundo.

DE – O que leva as pesso-
as a comerem comida oriental?

WG – Tem bastante 
gente que vai pela curiosida-
de, mas a maioria vai porque 
gosta mesmo de rodízio. É 
um público amplo, bem di-
versificado, principalmente 
das classes A e B.

DE – Como era tua expec-
tativa, em 2016, e como ela está 
agora?

WG – Quando eu abri, 
na época, era um pouco 
inexperiente na área, e esses 
três anos deram uma ama-
durecida muito boa, abriu 
bastante o leque, amplitude 
dentro do restaurante. Mas 
quando abri ainda era mui-
to ‘cru’ (sic), sabia fazer [na 
cozinha], mas a pegada de 
administrar, gerenciar tudo 
era muito diferente ao que 
eu estava acostumado.

DE – Como é na cozinha a 
preparação, o tratamento com 
os alimentos?

WG – O ramo alimen-
tício é igual para todos, tam-
bém porque a vigilância sani-
tária é bem criteriosa. Então 

quanto à matéria-prima, 
condicionamento, tem que 
ser igual para todos. Tudo 
guardado, etiquetado, ainda 
mais algum produto como o 
salmão, muito perecível, que 
pode causar até intoxicação 
alimentar, tem que tomar 
muito cuidado. Eu tenho 15 
funcionários, sendo nove so-
mente lá dentro, entre sushi 
e cozinha quente.

DE – Como é feita a pre-
paração de seus cozinheiros?

WG – É diferente, sem-
pre que pegamos uma pessoa 
nova ela é treinada, passando 
por todas as etapas do sushi 
para aprender de fato. Por-
que na ausência de um ela 
tem que saber a etapa e habi-
lidade do outro. Hoje eu te-
nho um padrão, prefiro trei-
nar uma pessoa nova do que 
contratar alguém que possa 
ter muito conhecimento. Às 
vezes essa pessoa já tem cer-
tos vícios, as manias. A gente 
molda do nosso jeito. Já trou-
xe gente de fora e, olha... não 
tive experiências muito boas, 
não. Pode causar decepções. 
Você acredita que ela vai ser 
de um jeito, e não é.

DE – As pessoas que pro-
curam aqui para trabalhar, elas 
vêm com esse interesse por 
causa da culinária oriental?

WG – A maioria é por 
conta do segmento, o que 
mostra que é atrativo e tem 
sido uma alternativa dife-
renciada. Hoje chega a ser 
um status o cozinheiro ser 
chamado de sushi-man. 
Existem profissionais que 
são muito bem remunera-
dos, inclusive em Sinop. Não 
é uma profissão fácil de en-
contrar, é uma mão-de-obra 
muito complicada.

DE – A que você credita 
o sucesso da culinária oriental 
em Sinop e no Brasil como um 
todo.

WG – É uma série de 
fatores, ambiente, atendi-
mento, paladar, afinal, que-
rendo ou não, é uma comida 
saudável, não é pesada. Aju-
dou a alavancar a procura. 
As pessoas estão mudando 
seus hábitos alimentares, e 
a comida oriental é limpa. O 

ambiente, por exemplo, tem 
que ser realmente puxado 
para o oriental.

DE – Tem gente que já 
domina o cardápio, mas outros 
chegam sem conhecer muito. 
Vocês têm alguma política de 
explicar a esses clientes?

WG – Sempre per-
guntamos se o cliente já é 
adepto da comida oriental, 
porque se ele não for eu já 
nem ofereço o cru (sashimi, 
por exemplo). Num primei-
ro impacto não vai ser uma 
experiência muito boa, ela 
tem que começar a pegar o 
paladar pelos pratos quentes, 
que são os grelhados, empa-
nados, para depois ela come-
çar a tentar pegar o hábito de 
comer o cru.

DE – Como fidelizar o 
cliente?

WG – É muito impor-
tante que ele também este-
ja aberto a pegar o paladar 
dessa comida, a gente busca 
sempre um segundo atendi-
mento especial.

DE – O boca-a-boca fun-
ciona?

WG – Bastante, acredi-
to que seja até 50% da nossa 
divulgação seja pela indica-
ção de clientes aos seus ami-
gos, colegas de trabalho. As 
redes sociais também, elas 
são a principal ferramenta 
de publicidade para qual-
quer empresa. Mas um clien-
te satisfeito representa três, 
quatro que ele vai te trazer. 
Mas também tem o inverso, 
de um cliente insatisfeito te 
arrasta de sete a dez clientes. 
Tem que ter esse equilíbrio, 
não pecar no atendimento, 
fazer tudo da forma correta.

DE – Há alguma proximi-
dade entre os restaurantes de 
comida oriental?

WG – Eu tenho amiza-
de com praticamente todos 
os demais proprietários, a 
gente se ajuda. Às vezes falta 
mercadoria para um, o outro 
empresta. Mas as compras 
são individuais, cada um tem 
os seus fornecedores.

DE – Qual sua previsão de 
futuro neste ramo?

Local oferece rodízios de temakis, além de frutos do mar, festival de salmão e buffet por quilo
Foto: Clemerson mendes

Foto: divulgação

VITRINE

WG – Vejo um cresci-
mento em longo prazo. A 
gente vem de um período 
de crise econômica, mas di-
mensionando em números, 
entre 5% e 10% nos próximos 
anos.

 A nossa matéria-prima 
é muito cara, e a logística 
para ela vir para cá também 
é complicada, isso influencia 
muito. É um valor diferente 
dos demais restaurantes.

DE – Geralmente no ramo 
alimentício, há uma preocupa-
ção com a estética do prato. Na 
culinária oriental, esse cuida-
do é redobrado?

WG – Com certeza, 
porque a comida oriental é 
comida com os olhos, nem 
tanto com o paladar. Um 
prato decorado agrega de-
mais.

DE – Como é feita a atua-
lização do cardápio?

WG – Neste momento 
temos os especiais do chef, 
entre carpaccios, salmão 
com tilápia, trabalhados mo-
lhos diferentes, e fazemos 
variações de sushis. E nosso 
público principal são as fa-
mílias, tendo como base o 
público feminino, entre 60% 
e 70% do total. Nós fazemos 
uma culinária oriental-brasi-
leira, modelada para nossos 
clientes tradicionais.
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CHARGE DO DIA

Rebeca Abravanel exibe 
anel de compromisso 
dado por Alexandre Pato

Rebeca Abravanel surgiu nas redes so-
ciais de Alexandre Pato, na última quarta-
-feira (17), em um vídeo em que exibe um anel 
de compromisso. Enquanto tocava piano, a 
apresentadora mostrou a aliança dada pelo 
namorado. De acordo com o colunista Felipeh 
Campos, do “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, a joia 
está avaliada em R$ 256 mil. Vale lembrar 
que Rebeca e Pato estão juntos desde o fi m do 
ano passado. O craque estava solteiro desde o 
início de outubro, quando terminou o relacio-
namento com a modelo canadense Danielle 
Knudson.

Bradley Welsh, ator de T2 – Trainspotting, de 2017, morreu 
aos 42 anos depois de ter sido baleado em Edimburgo, capital 
da Escócia, nesta quarta-feira, 17.

Por volta das 20h, a polícia chegou à rua onde ele estava fe-
rido, a Chester Street. Várias testemunhas haviam informado 
sobre um tiroteio na região. O caso é tratado pela Divisão de 
Polícia de Edimburgo como assassinato, segundo a BBC.

A participação de Welsh na continuação de Trainspotting, 
em que vive o líder de uma gangue, foi o único papel de fi cção 
nas telas interpretado por ele. Ex-lutador de boxe, apareceu nos 
documentários The Boxer from Somewhere Else (2012), Danny 
Dyer Deadliest Men (2008) e Football Hooligans International 
(2007). O escritor Irvine Welsh, autor do livro que inspirou o fi l-
me, prestou homenagem ao pugilista nas redes sociais. “Brad-
ley John Welsh, o meu coração está partido”, publicou, no Twit-
ter. “Obrigada por fazer de mim uma melhor pessoa e por me 
ajudar a ver o mundo de uma forma mais meiga e inteligente”.

Bradley Welsh foi campeão na categoria leve na Associa-
ção de Boxe Amador da Inglaterra em 1993, quando tinha 17 
anos.

Após críticas por colocar 
óculos em Zoe, Sabrina ex-
plica: “São para bebês”

Sabrina Sato usou as redes sociais, na 
última quarta-feira (17), para comentar a po-
lêmica envolvendo os óculos escuros que 
costuma colocar na fi lha. Após receber vá-
rias críticas, a apresentadora explicou que o 
acessório é específi co para a idade da recém-
-nascida. “Ela tem uma coleção de óculos de 
sol! Ele é bom para proteger da luz solar, e é 
mole… ela pode até morder se quiser. Muito 
bom esses óculos, não é nem para criança, 
é para bebê mesmo”, disse. Ao contrário do 
que os seguidores da famosa pensaram, o 
apetrecho não faz mal para a menininha. 
“Protege de todos os raios, tudo direitinho! 
Eu não seria louca de não consultar o pedia-
tra e colocar assim, sem nem pedir nada”, 
afi rmou. Nas redes sociais, Sabrina recebeu 
algumas críticas por sempre publicar regis-
tros de Zoe com o acessório. “Zoe é muito es-
tilosa! Mas será que esses óculos não preju-
dicam?”, perguntou uma internauta.

TV  e EntretenimentoBradley Welsh, ator de 
‘Trainspotting 2’, é morto 
a tiros na Escócia
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Novo gerente, Marcos Birigui foi treinador do Sinop em 2016 e 2017 
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Turra volta ao Sinop como
presidente e traz Birigui
DA REPORTAGEM

O Sinop FC está de cara 
nova (nem tão nova assim) 
para a Série D do Campe-
onato Brasileiro. Agnaldo 
Turra, presidente do Galo 
nas gestões 2016 e 2017, que 
levaram o Galo para as fi-
nais do Campeonato Mato-
-grossense dos respectivos 
anos, retorna ao cargo para o 
restante da temporada 2019, 
que tem a competição nacio-
nal pela frente.

O empresário Luís Fe-
lipe Di Domênico estava no 
comando do clube após ex-
-deputado Dilceu Dal’Bosco 
deixar a presidência, em 
maio do ano passado.

Junto com Turra, quem 
está de volta é Marcos Biri-
gui, treinador que trouxe de 
volta a equipe do Nortão a 
um cenário de destaque no 
estado.

“Volto realmente à pre-
sidência do Sinop, vamos 
trazer o Birigui também, que 
nos ajudou muito nas cam-
panhas dos anos de 2016 e 
2017. Quanto aos jogadores, 
estamos tentando montar 
uma equipe forte e compe-
tente, para que possamos 
passar dessa Série D, mas por 
enquanto não temos os con-
tratos assinados e logo mais 
podemos dar um parecer 
melhor diante disso”, disse 
Turra.

O novo presidente as-
sumiu o comando nesta se-
mana após os trâmites legais 

para a transição da presidên-
cia. A princípio, Marcos Bi-
rigui deverá assumir como 
gerente de futebol para a 
montagem da equipe. “De-
pois de muitas conversas 
com amigos e colaborado-
res, optamos por reassumir 
o Sinop. Pode ter certeza que 
vamos vir fortes para a Série 
D”, afirmou Turra.

SÉRIE D
Por conta das boas 

campanhas nos anos ante-
riores, especialmente o vice 
de 2018 garantiu ao Sinop a 
participação na quarta divi-
são nacional neste ano. 

Entretanto, como a 
equipe ficou apenas em 5º 
no Estadual 2019, não terá 
vaga na Série D em 2020. 
Diante disso, a equipe tem 
como meta fazer uma boa 
competição, visto que já está 
previsto este “hiato” no ano 
que vem.

A equipe está no Gru-
po A10 ao lado de Iporá/GO, 
Corumbaense/MS e Palmas/
TO. A estreia será no início 
do mês que vem, contra a 
equipe goiana, fora de casa.

Nas três participações 
anteriores na Série D, o Si-
nop só se saiu um pouco 
melhor em 2018. Em 2016 
e 2017, a equipe sequer con-
quistou uma vitória. No ano 
passado, ficou na liderança 
de sua chave e acabou eli-
minado na segunda fase, em 
mata-mata contra o Linense 
que foi para as penalidades.

AGORA É OFICIAL | Ex-técnico do Galo do Norte assume gerência de futebol do clube

Foto: Divulgação

Foto: Julio tabile

CORINTHIANS

Reservas mostram mesmos problemas
de titulares e não dão alternativas

TRANSMISSÕES

Sem acordo com a Globo, Palmeiras passa a promover Esporte Interativo

GRÊMIO

Renato brinca com 
título: “Estou Cansado 
de dar a volta olímpica”

Timão chega para a final do Paulistão sem balançar as redes há 417 minutos 

Foto: Divulgação

Foto: luiz Munhoz

Atual campeão não vai aparecer na TV Globo 

Renato Gaúcho faturou mais um caneco pelo Grêmio 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Marvin Spiering supe-
ra RoDifícil saber o que foi 
pior para o Corinthians em 
Chapecó, a atuação ou o re-
sultado. O Timão mais uma 
vez não jogou bem, chegou à 
quarta partida sem balançar 
as redes e perdeu por 1 a 0 
para a Chapecoense no duelo 
de ida da quarta fase da Copa 
do Brasil. Já são 417 minutos 
sem gols do Corinthians, que 
viu seus reservas apresenta-
rem na Arena Condá os mes-
mos problemas dos titulares.

Lento na transição e 
com muitos erros de passe, a 
equipe de Fábio Carille tem 
enormes dificuldades para 
criar jogadas. Diante da Cha-
pecoense, o Corinthians não 
conseguiu dar nenhum chu-
te a gol no primeiro tempo e 
terminou a partida com ape-
nas três finalizações.

Pensando na final do 
Paulistão, Fábio Carille ar-
mou um time misto no 4-1-
4-1, com Jadson e Sornoza 
por dentro e Ramiro e Vag-
ner Love aberto pelos lados. 
O equatoriano recuava mais 
para ajudar na saída de bola, 
e os dois últimos voltavam 
até a própria área para fechar 

ASSESSORIA

Em meio ao desacordo 
entre Palmeiras e Rede Glo-
bo pelos direitos de trans-
missão dos jogos do Verdão 
no Campeonato Brasileiro, 
o Alviverde já exalta o con-
corrente do conglomerado 
televisivo nacional. O Grupo 
Turner, representado pelo 
Esporte Interativo, televisio-
nará alguns duelos do Maior 
Campeão do Brasil.

Menos de duas semanas 
antes do início do Brasilei-
rão, os jogadores palestrinos 
começaram a gravar imagens 
para o pacote gráfico que irá 
compor a transmissão dos 
jogos no EI. 

As imagens serão exibi-

DA REPORTAGEM

A conquista do Campe-
onato Gaúcho pelo Grêmio, 
na quarta-feira, foi especial 
para Renato Potaluppi. O tí-
tulo estadual foi inédito para 
o Tricolor sob o comando do 
treinador e ainda teve direi-
to a uma boa dose de ironia 
do comandante. “Olha que 
coisa linda, primeiro títu-
lo estadual na Arena. 50 mil 
pessoas aqui. Esse grupo é 
maravilhoso, mas estou can-
sado, cansado de dar volta 
olímpica”, brincou Renato.

Grêmio e Internacional 
empataram os dois jogos da 
final do Campeonato Gaú-

espaços.
Ao final da primeira 

etapa, Love afirmou que o 
Corinthians estava errando 
muito o “último passe”. Na 
verdade, o time não conse-
guia nem mesmo chegar no 
ataque em condições de con-
cluir. As falhas estavam no 
penúltimo ou antepenúlti-
mo toque.

O Corinthians melho-

cho. Na ida, no domingo (14), 
0 a 0 no Beira-Rio. Na volta, 
quarta, na Arena, o mesmo 
placar outra vez.

A disputa foi para os 
pênaltis e os dois goleiros 
brilharam, mas Paulo Victor 
foi mais decisivo. O goleiro 
tricolor pegou três cobran-
ças, de Camilo, Victor Cuesta 
e Nico López, e deu mais um 
título gaúcho ao Grêmio.

Pela Libertadores o 
Grêmio volta a campo na 
terça (23), quando visita o Li-
bertad, às 18h15, no Nicolás 
Leoz. Já na quarta o Interna-
cional pega o Alianza Lima, 
às 20h30, no Alejandro Villa-
nueva.

rou no segundo tempo, mas 
ainda assim produziu pouco. 
Sem conseguir envolver a 
defesa da Chape com passes, 
o Timão passou a apelar para 
os cruzamentos. Foram 15 
bolas levantadas pela equipe 
visitante durante a partida, 
mas a melhor chance veio 
em chute de fora da área de 
Sornoza. 

Após três meses e meio 

de trabalho em 2019, o Co-
rinthians segue jogando mal, 
mas está a uma vitória sim-
ples de garantir um feito his-
tórico e faturar o tri paulista. 
Já que a equipe não ajuda, a 
Fiel terá de se apegar à for-
ça do Timão em Itaquera, ao 
retrospecto em clássicos e a 
outros fatores que vão além 
da tática e da técnica para 
confiar na conquista da taça.

das para ilustrar a escalação, 
substituições e gols do Ver-
dão.

O clube divulgou uma 
série de vídeos e fotos dos 
atletas posando para a grava-
ção. Em todas as postagens 
feitas pela equipe, a hashtag 
BrasileirãoNoEI estava pre-
sente. Willian, Deyverson, 
Gustavo Gómez, Ricardo 
Goulart, Jailson, Dudu, We-
verton, Luan, Bruno Henri-
que e Fernando Prass foram 
alguns dos que tiveram sua 
imagem revelada pelo clube.

A CBF divulgou a tabela 
de jogos das primeiras nove 
rodadas do Brasileirão e, por 
enquanto, cinco partidas do 
atual campeão brasileiro não 
serão transmitidas.
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Nos dias 12 e 13 de abril foi realizada a primeira Feira 
de empreendedores em Sinop. Um espaço destinado a 
comercialização e apresentação de produtos dos mais 
variados segmentos. Quem passou pelo local pode 
conferir uma grande variedade de produtos, desde 
personalizados, moda, estética e cosmética, produtos 
artesanais, itens de decoração, dentre outras varieda-
des. Para os expositores, eventos como este aumen-
tam a visibilidade de suas respectivas empresas e 
consequentemente alavancam as vendas.


