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ARTILHARIA BOA ALIMENTAÇÃO
Atacantes 
buscam 
artilharia 
do BR 

Especialista 
dá  dicas de 
como  se 
alimentar 

Fred não tem motivos para 
reclamar nesta primeira parte 
de temporada brasileira em 
2019. Afi nal, individualmente, o 
atacante do Cruzeiro é o maior 
artilheiro do ano até o momen-
to, com 15 tentos.      Página - 11

Alergia alimentar é uma 
resposta imunológica que ocorre 
de maneira aleatória e, na gran-
de maioria das vezes, é causada 
por proteínas. É tolerância zero 
ao consumo do alimento.

  Página - 7

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

SÓNOTÍCIAS/LUCAS TORRES

De acordo com as estimativas feitas pelo pro-
prietário, Mauri Delmoro, o prejuízo deve fi car 
em R$ 6 milhões, depois das mercadorias se-
rem queimadas. Nem mesmo a rápida atuação 
do Corpo de Bombeiros foi capaz de impedir o 
prejuízo.                   Página  6

INCÊNDIO

Del Moro tem 
prejuízo de 
R$ 6 milhões 

A greve foi convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), que é contra a reforma da Previdência que prevê idade 
mínima de 60 anos para aposentadoria integral  .                 Página -3

COMÉRCIO

PREÇO MAIOR

Prosperar é o lema da ACES

É culpa das pragas

Em tempos de crise como já dizia o famoso comercial de TV, 
a união faz a força. E é assim que trabalha a Associação Comercial e 
Empresarial de Sinop, com foco na humanização e na qualifi cação de 
peso de seus associados.

       Página - 9

De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE), o preço do quilo do tomate aumen-
tou 71%, nos últimos meses, em Mato Grosso. A razão, segundo os 
produtores, seria o ataque de pragas e doenças nas plantações do 
estado.

                                                                          Página - 8

DIVULGAÇÃO

MARCOS SILVA

DIVULGAÇÃO

CONTRA A PREVIDÊNCIA

Refeccs 
promove
baile para 
construção 
de sede
A Rede Feminina de Combate 
ao Câncer (Refeccs) de Sinop, 
promove no dia 27 de abril 
(sábado), o 10 Baile Retrô, com 
animação de Allane Carvalho 
e Banda Novo Tempo. Com 
músicas dos anos 60,70,80 e 90. 
A Refeccs espera cerca de 600 
pessoas.                            Página  -7



E se pegar vírus, como saber?
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nada, sintomas como aquecimento inco-
mum e comprometimento da autonomia 
da bateria podem indicar contaminação.

Da mesma forma é importante obser-
var o “comportamento” do dispositivo: 
mensagens estranhas, janelas que abrem 

e fecham na tela, consu-
mo constante de banda de 
internet, uso de processa-
dor e outros são sintomas 
comuns dos vírus.

Mas, como falei an-
teriormente, um diag-
nóstico seguro só vai ser 
feito por um profissional 
qualificado. Então, antes 
de sair tentando tudo que 

acha possível, perdendo horas de pesqui-
sa em busca de solução ou de se colocar 
em risco, usando um aparelho que pode 
estar contaminado, busque ajuda profis-
sional. E mais rápido e mais eficiente, e 
o investimento, com toda a certeza, vale 
a pena.

E a gente vai ficando 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 perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Falei na edição anterior que atualmen-
te smartphones, ao contrário do que mui-
tos afirmam, pegam vírus sim. Sempre que 
surge esse assunto muita gente pergunta 
como saber se o dispositivo foi ou não con-
taminado, se está ou não com vírus.

Antes de 
qualquer coisa 
é importante 
saber que esse 
tipo de avalia-
ção, para ser 
confiável, deve 
ser feita por pro-
fissionais. Mas 
existem, sim, al-
gumas formas de 
saber, ou ao menos de se ter uma ideia, se o 
dispositivo está contaminado.

Vírus nada mais são que aplicativos 
que têm como função roubar dados, moni-
torar o uso do dispositivo ou mesmo “abrir” 
o acesso para que outros aplicativos se co-
nectem futuramente ao aparelho, entre ou-
tras funções similares. E esses programas 
ficam ativos no dispositivo, prontos para 
agir.

Se você tem alguma suspeita comece 
pelo “básico”: faça uma verificação comple-
ta do sistema com um bom antivírus e veja 
os resultados. Em boa parte dos casos, mes-
mo que a remoção não seja feita, o software 
vai indicar que algo anormal está ali.

Mesmo que os resultados não indiquem 
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O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), 
entrou em campo para dar uma assistência ao joga-
dor Neymar Jr. em disputa sobre impostos. Recebeu 
em palácio o pai e empresário do jogador, Neymar 
da Silva Santos, e agendou-lhe uma audiência com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes.

Participou da reunião na semana passada, ain-
da, o secretário especial da Receita Federal, Marcos 
Cintra. O encontro poderia ser considerado normal, 
mas não muito, se de fato tivesse tratado generica-
mente de “questões tributárias relativas a atividades 
esportivas”, como divulgou com malícia a assessoria 
de imprensa da pasta.

Mas a atividade esportiva em tela era a trans-
ferência de Neymar do Santos para o Barcelona, e a 
questão tributária, uma pendência de R$ 69 milhões 
que a Receita cobra do astro por alegada sonegação 
de impostos na transação.

Pouco importa se o pai do jogador tem razão ou 
não nos argumentos que apresentou à Receita. De-
certo o empresário já os encaminhou pelas vias nor-
mais, disponíveis a todos os brasileiros. Recorrer às 
principais autoridades do país faz supor que esteja 
em busca de um atalho inadmissível.

Recorde-se, aliás, o estranho vídeo gravado pelo 
futebolista na companhia do surfista Gabriel Medina 
e divulgado durante viagem de Bolsonaro a Israel. O 
apoio declarado ao presidente na peça aparece ago-
ra como uma jogada para a torcida deslumbrada de 
Brasília.

O presidente da República, um ministro de Es-
tado e o secretário da Receita Federal se prestaram a 
um espetáculo digno da segunda divisão ao dispensar 
tratamento tão especial a um devedor.

Na tentativa inicial de não dar publicidade ao 
real objetivo da visita, demonstraram ter consciência 
de que driblavam um princípio fundamental da ad-
ministração pública: a impessoalidade.

Não se trata da primeira vez em que estrelas do 
futebol buscam converter em privilégio fiscal a fama 
conquistada nos gramados. Todos ainda se lembram 
do voo da muamba de 1994, quando os tetracampe-
ões chegaram ao Brasil com 14 toneladas de carga 
sem recolher taxas alfandegárias.

Brasileiros comuns perdem horas de trabalho e 
suam a camisa para regularizar suas pendências com 
a Receita. Um jogador famoso e milionário, porém, 
consegue tratá-las diretamente nos tapetes do Planal-
to e da Esplanada —um verdadeiro gol contra o bem 
público.

Editorial

Gol contra da Receita

Ranking dos Políticos - Facebook

se tratando de micros e pequenas empresas, a 
tragédia é a mesma: serviços incompletos e sem 

qualidade; prazos descumpridos;  desorganização 
e extravio de documentos; falta de relatórios para 
tomada de decisão; gastos com horas extras sem 
a correspondente melhoria nos resultados; even-
tualmente, desvios de recursos que não são pegos 
imediatamente devido à falta de um sistema de 
controle interno minimamente eficiente. Tanto 
numa quanto em outra situação ficam evidentes 
que o conjunto de conceitos, métodos e ferramen-
tas que já foram desenvolvidos para organizar o 
trabalho humano e estão à nossa disposição, não 
estão sendo utilizados. Como diz o mestre Vicente 
Falconi: há dois tipos de conhecimento dentro de 
uma empresa – o conhecimento padrão e o conhe-
cimento criativo. O conhecimento padrão perten-
ce à empresa, e o conhecimento criativo pertence 
às pessoas.Mas quando a empresa não tem do-
cumentado o conhecimento padrão, ele também 
passa a pertencer às pessoas, e cada vez que a em-
presa perde uma delas, parte do seu conhecimento 
vai embora junto. E cada vez que uma nova pessoa 
entra na equipe, como o conhecimento não está 
sistematizado, dificilmente ela vai aprender do jei-
to certo, e os procedimentos vão se deteriorando.

Não dar importância e atenção a isso é uma 
das causas da nossa falta de produtividade. E para 
quem ainda tem dúvidas a respeito, uma reflexão: 
o que é uma marca de importância para o clien-
te senão uma empresa que conseguiu definir e 
manter um padrão uniforme e permanente no seu 
produto final? E só há uma forma de produzir um 
bem ou um serviço de forma padronizada – com 
procedimentos operacionais-padrão. Se cada um 
fizer do jeito que achar melhor, cada bem ou ser-
viço vai sair de um jeito diferente. Esse método de 
trabalho faz tanta diferença que se tornou um bem 
em si: o que é uma franquia senão a venda dos pro-
cedimentos operacionais-padrão de um negócio?

Fica a reflexão e o convite para explorarmos 
mais as condições que emperram a nossa produ-
tividade, e em algum momento, as políticas gera-
doras de pobreza e exclusão, a despeito de suas 
“boas intenções”. Como dizia o meu guru, Henry 
Maksoud, o Brasil precisa de uma revolução: uma 
revolução de ideias!

MARIA INÊS SCHEFFER É EMPRESÁRIA EM 
CUIABÁ

Riqueza e recurso

“NOVA ERA RIVA”
A deputada estadual Janaina Riva (MDB) 

promoveu um jantar, em um centro de even-
tos de um bairro nobre da Capital, para seus 
colegas parlamentares na noite da última 
terça-feira (23). O evento celebrou sua posse 
como presidente da Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso. Parafraseando a própria 
emedebista, é o início de uma “nova era 
Riva” na Casa de Leis do Estado.

LIGAÇÃO INDESEJADA
Quem nunca foi importunado com liga-

ções de empresas de telemarketing? Esse 
problema pode acabar por força de lei. Con-
sumidores mato-grossenses poderão ter o 
direito de escolher se querem ou não rece-
ber ligações telefônicas oferecendo produtos 
e serviços, de acordo com projeto de lei nº 
440/2019, apresentado à apreciação da As-
sembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) 
pelo presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor, deputado Ulysses Moraes (DC). 

PRESSÃO PELA 
PREVIDÊNCIA
No encontro com governadores – en-

tre eles, o mato-grossense Mauro Mendes 
(DEM) -, na terça, em Brasília, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), fez o alerta: 
é bom entrarem logo na jogada, e ajudarem 
a agregar votos em favor da reforma, senão 
correm o risco de levar o ônus sozinhos. Se-
gundo ele, PMs e professores, “bons de fazer 
barulho e prejudicar eleições municipais”, 
podem cair no colo dos Estados.

Um estudo de impacto, realizado pela Secretaria Estadual de Infraestru-
tura (Sinfra) para a conclusão das obras do Rodoanel, apontou evidências de 
um sítio arqueológico nas imediações de uma das pontes previstas no projeto, 
entre Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital.

De acordo com a Sinfra, o estudo ainda é preliminar, entretanto, foram en-
contrados vestígios de cerâmica indígena e pedras lascadas, que seriam de 
um período anterior à existência de índios na região.

Uma série de fatores pode fazer com que seu celular 
apresente sintomas que são comuns, também, aos 
aparelhos contaminados. É sempre importante estar 
atento para não deixar passar esses “detalhes” desper-
cebidos, pois a tendência é que esses problemas pio-
rem cada vez mais. Diagnosticar e resolver de forma 
precoce é o melhor que você faz.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Sinfra-MT/Assessoria

ESTER INÊS SCHEFFER

Não dar importância e atenção a isso 
é uma das causas da nossa falta de 
produtividade

Já ouvi muitas vezes brasileiros dizendo que o 
Brasil é um país muito rico, citando nossas reservas 
minerais, nossa mata exuberante e nossa natureza 
e ecossistemas a título de exemplo dessa riqueza, 
concluindo ainda ser incompatível tantos pobres 
num país tão rico, e que isso só pode ser possível 
porque somos explorados comercial e financeira-
mente. Entretanto, essa percepção tem um vício 
de origem: riqueza é uma coisa; recursos, outra. 
A maioria do que se costuma citar como riqueza 
não passa de recursos, que é o que a natureza nos 
proporciona e que têm o potencial de serem trans-
formados em riqueza. Mas somente a ação do ho-
mem produz riqueza. Prova disso que o indicador 
que mede a riqueza é o PIB – Produto Interno Bruto. 
Assim, produto, e não recurso, é igual a riqueza. To-
memos uma manga na sua árvore situada em um 
sítio nos arredores da cidade: ela é um recurso. Mas 
somente quando um homem, ou mulher, a apanhar, 
conferir que está em condições de ser consumida, 
a transportar para um centro de comercialização, 
aí então, ela se tornará produto, e se tornará rique-
za. Um exemplo dramático para ilustrar esse ponto 
é o Japão: destruído pela guerra que terminou em 
1945, não apenas não tem recursos naturais como 
a natureza representa desafios constantes ao país, 
assolado por terremotos, maremotos, vulcões, onde 
se espremem 126 milhões de pessoas numa área 
correspondente ao estado de Mato Grosso do Sul, e 
mesmo assim, até recentemente era o segundo PIB 
do mundo, tendo sido ultrapassado pela China em 
2010. O primeiro é os Estados Unidos.

A importância dessa distinção conceitual é 
para entendermos que somente os brasileiros são 
responsáveis pela produção de riqueza do nosso 
país, e que nossa pobreza tem a ver com a nossa 
baixa produtividade, e nossas políticas de privilé-
gios, que são altamente excludentes. Tanto a falta 
de produtividade quanto as políticas equivocadas 
são assuntos que nos dizem respeito de forma di-
reta, por isso, vamos a eles: No ramo da constru-
ção civil, um trabalhador brasileiro produz 25% em 
relação a um americano, e quando um brasileiro 
emigra e vai trabalhar na construção civil daquele 
país, passa a produzir como um trabalhador local, 
o que demonstra que temos deficiências na forma 
como organizamos o nosso trabalho. Não tenho os 
dados de pesquisas a respeito de atividades admi-
nistrativas, mas tenho muita experiência em or-
ganizar essa área e por isso posso afirmar que, em 

IMAGEM DO DIA

“O presidente da República, um minis-
tro de Estado e o secretário da Recei-
ta Federal se prestaram a um espetá-
culo digno da segunda divisão

“
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Santa Casa de Cuiabá fechada desde 11 de março 

Deputado sugere estadualização 
da Santa Casa de Cuiabá
DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) defen-
deu que o governo do Estado 
faça um estudo a respeito de 
viabilizar a transformação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Cuiabá em um Hospital 
Regional que atenda a todos 
os municípios da Baixada 
Cuiabana.

“Em razão da precarie-
dade da saúde nos municí-
pios vizinhos e do interior, 
Cuiabá lida com uma de-
manda altíssima de pacien-
tes. E ainda assim não detém 
a estrutura de um hospital 
estadual. É necessário que o 
governo do Estado avalie esse 
projeto. É uma forma que o 
Legislativo tem de contribuir 
com o Executivo apresentan-
do essa proposta”, disse.

Servidor público de 
carreira do Estado na área 
da saúde pública, o deputa-
do estadual Paulo Araújo (PP) 

saiu em defesa da proposta 
do deputado estadual Wilson 
Santos. 

Porém, defendeu a ne-
cessidade de extremo rigor 
técnico na elaboração de um 
projeto desta natureza.

“Um hospital estadual 
com a devida estrutura em 
Cuiabá é urgente e necessá-
rio. Defendo a inclusão de 
ex-secretários municipais, 
estaduais e servidores da saú-
de na formulação deste pro-
jeto até para identificarmos 
o detalhe de cada demanda”, 
ressaltou.

O deputado Toninho de 
Souza (PSD), observou que as 
informações prestadas pela 
Santa Casa de Misericórdia 
a respeito dos gastos dos úl-
timos anos são primordiais 
para que os entes federativos 
possam desenvolver ações 
em conjunto.

“União, Estado e muni-
cípio não vai formular pro-
jeto e aplicar dinheiro públi-

ALTERNATIVA | Crise na Santa Casa de Cuiabá se agrava a cada dia e soluções são procuradas
Foto:  RaFael José RoRato

BALANÇANDO AS EXTRUTURAS

Insatisfação dos profissionais 
da Educação com Reforma da 
Previdência gera paralisação

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Escolas municipais 
de Sinop aderiram a pa-
ralização nacional nesta 
quarta-feira (24). Das 38 ins-
tituições de ensino, 29 sus-
penderam as aulas por 24h. 
A greve foi convocada pela 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação 
(CNTE), que é contra a refor-
ma da Previdência que pre-

vê idade mínima de 60 anos 
para aposentadoria integral 
dos benefícios e 30 anos de 
contribuição para ambos os 
sexos, a reforma aumenta 
em 5 anos o tempo de con-
tribuição para mulheres que 
hoje é de 25 anos.

Além das escolas mu-
nicipais, a Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) também paralisou 
as aulas em apoio ao movi-
mento. 

Profissionais fizeram manifestação em frente ao Paço Municipal de Sinop 

Foto: secom mt

Deputado Dr. Gimenez é o autor do PL 

Foto: assessoRia

SEM VIOLÊNCIA

Projeto de lei quer combater 
violência em escolas de MT
DA REPORTAGEM

Visando a prevenção 
e consequente redução nos 
índices de casos de violência 
nas escolas, o deputado esta-
dual Dr. Gimenez (PV) apre-
sentou na sessão ordinária na 
ALMT um projeto de lei (PL) 
que institui a criação de polí-
ticas públicas voltadas para a 
prevenção e combate à vio-
lência nas escolas públicas e 
particulares de Mato Grosso.
De acordo com o parlamen-
tar, o projeto visa estimular 
debates sobre a origem da 
violência nas escolas, cam-
panhas e atividades sobre o 
tema visando uma conscien-
tização sobre a gravidade 
do problema, estimulando 
uma reflexão sobre a violên-
cia dentro e fora das escolas, 
seja contra alunos, professo-
res e/ou funcionários.“Vimos 
recentemente o massacre na 
escola de Suzano (SP), notí-
cias de jovens ameaçando re-
alizar atentados semelhantes 
aqui no nosso estado, casos 
de funcionários agredindo 
alunos nas unidades de ensi-
no, enfim.  

Precisamos de políti-

cas públicas para prevenir e 
combater esse mal na raiz, 
conscientizando os jovens, 
os pais de alunos, professo-
res e funcionários das es-
colas sobre a gravidade do 
tema, com debates, palestras 
e campanhas. Escola foi fei-
ta pra estudar, adquirir cul-
tura, fazer amigos, formar 
cidadãos, chefes de família 
e profissionais, não pra ser 
campo de batalha”, exclamou 
o parlamentar. O deputado 
destacou ainda que, além do 
cunho educativo e conscien-
tização, o projeto de lei tem 
também um enfoque puniti-
vo nos casos de violência nas 
escolas. 

“Precisamos também 
de medidas enérgicas para 
coibir e repreender os atos 
de violência no ambiente es-
colar. Educação e violência 
são palavras que não podem 
e nem devem caminhar jun-
tas, jamais. A violência, além 
de prejudicar efetivamente o 
processo educacional, deses-
timula as relações interpes-
soais e, consequentemente, 
torna a escola um local desa-
gradável para toda a comuni-
dade escolar”, concluiu.

co em um cenário obscuro 
como este. A direção da San-
ta Casa tem que ter compro-
misso com as autoridades e a 
população para ser reergui-
da. Nos últimos anos recebeu 
mais de R$ 100 milhões e 
hoje está mergulhada em um 
caos financeiro”.

Médico de formação, 
o deputado Dr. João defen-
deu que o governador Mauro 
Mendes (DEM) busque a ex-
periência de outros Estados 
em intervenção de unidades 
médicas de saúde.

“Sem a ampliação de 
equipes de prevenção como 
o Programa Saúde da Famí-
lia, o Pronto Socorro a ser 
inaugurado estará satura-
do em breve. Precisamos de 
uma unidade de saúde mais 
ampla e defendo que o Esta-
do avalie as intervenções já 
realizadas na saúde para pôr 
fim a esse drama que sacrifica 
a população mais pobre do 
Estado”.

A decisão foi deliberada 
em assembleia geral realiza-
da, na tarde de segunda-feira 
(22), em Cáceres e demais ci-
dades que possuem campus 
da Universidade. 

O Ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, em en-
trevista à GloboNews, disse 
que a reforma é necessária 
para futuras gerações. Se-
gundo ele ela financia privi-
légios e desigualdades. “Essa 
Previdência é perversa”. De-

clarou. E que é preciso fazer 
alguns sacrifícios agora para 
garantir a empregabilida-
de dos jovens. Segundo ele 
a mudança vai gerar uma 
economia de R$ 1 trilhão em 
dez anos “Eu acho que vai 
ser em torno de R$ 1 trilhão. 
Eu realmente acredito nis-
so. Tenho conversado com 
prefeitos, governadores, de-
putados e eu acho que nós 
vamos ter R$ 1 trilhão”, pon-
tuou Guedes.

Foto: assessoRia

VERA

Prefeito garante aos produtores que asfalto da MT-140 é realidade

Encontro de autoridades para discutir pavimentação de rodovia

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com alto número de 
moO prefeito de Vera Mo-
acir Giacomelli (PSB), este-
ve em Cuiabá nesta semana 
onde se reuniu com o vice-
-governador Otaviano Pivet-
ta (PDT), com o Deputado 
Estadual Dilmar Dal’Bosco 
(DEM) e demais autoridades. 
A reunião foi realizada para 
definir a situação da obra de 
asfaltamento da MT-140 que 
liga as cidades de Vera e San-
ta Carmem. O convênio en-
tre o Município de Vera e o 
Governo deve ser celebrado 
nos próximos 15 dias. O tre-
cho que será asfaltado tem 
aproximadamente 30,5 qui-
lômetros.

De acordo com o Gia-
comelli o convênio que será 
celebrado entre a prefeitura 
e o governo do estado deve 
ser assinado nos próximos 
15 dias. “A MT 140 é um tra-
balho de vários anos, come-
çamos a buscar essa obra na 
minha outra gestão de 2008 

a 2012 e agora novamente 
estamos em busca desse as-
falto da MT 140. 

Porque é uma necessi-
dade do nosso município e 
da cidade de Santa Carmem. 
E como a seca está chegando 
estive em Cuiabá esta sema-
na e em contato com o vice-
-governador, o entendimen-
to é que nesses próximos dias 
nós vamos assinar o convê-
nio, que nada mais é que um 
contrato celebrado entre a 
prefeitura de Vera e com o 
Governo do Estado de Mato 
Grosso para ser efetivada a 
licitação via Administração 
de Vera, após a licitação feita 
vamos dar ordem de serviço 
para a empresa ganhadora 
para iniciar a obra”, destacou 
o prefeito.

Ainda de acordo com 
o Moacir, a ideia é que as 
obras de asfalto sejam ini-
ciadas até meados de junho 
ou início de julho. Após seu 
início ela deve ser concluída 
até outubro do ano que vem. 
Nos próximos dias o chefe 
do executivo de Vera, deve 

retornar a capital do estado 
para definir os últimos deta-
lhes. “Gostaríamos de pedir 
para os produtores rurais 
que estão ansiosos e querem 
saber como está o andamen-
to do asfalto da MT-140, que 
fiquem tranquilos porque o 
asfalto é uma realidade vai 
começar este ano e até outu-
bro do ano que vem a obra 
tem que estar encerrada e o 
trecho asfaltado”, concluiu o 
gestor. Com a obra de asfalto 
realizada entre os municí-
pios, os moradores de ambas 
as cidades irão se beneficiar 
e também a população que 
necessita se deslocar entre as 
cidades e para fora do esta-
do. Pois existe a possibilida-
de de os cidadãos ganharem 
uma nova linha de ônibus. 
O asfalto da rodovia trará 
melhorias e mais segurança 
para os agricultores na hora 
de escoar as safras. Isso sem 
contar na tranquilidade e co-
modidade que a população 
terá em poder transitar por 
trechos totalmente asfalta-
dos.
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Objetivo é facilitar acesso de micro e pequenas empresas ao dinheiro 

Presidente sanciona lei que cria 
Empresa Simples de Crédito
AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou no dia 24, 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto, a lei que cria a Em-
presa Simples de Crédito 
(ESC). A tramitação do proje-
to no Congresso Nacional foi 
concluída no último dia 19 de 
março, após aprovação pelo 
Senado Federal. 

Na prática, qualquer 
pessoa poderá abrir uma 
empresa simples de crédito 
para emprestar recursos no 
mercado local para micro e 
pequenas empresas.

Segundo o Ministério 
da Economia, pessoas físi-
cas poderão abrir uma ESC 
em suas cidades e emprestar 
dinheiro para pequenos ne-
gócios, como cabeleireiros, 
mercadinhos e padarias.

Não há exigência de ca-
pital mínimo para a abertu-
ra da empresa, mas a receita 
bruta anual permitida será de 
no máximo R$ 4,8 milhões, 
vedada ainda a cobrança de 
encargos e tarifas.

“Nossa esperança agora 
é que, com a empresa sim-
ples de crédito, nos mais 

diversos cantos do Brasil, 
possamos emprestar dinhei-
ro, com juro menor. Você, 
que tem um dinheirinho na 
poupança, tire da poupan-
ça, abra uma empresa e co-
mece a emprestar dinheiro 
para quem produz e trabalha 
neste país”, afirmou o sena-
dor Jorginho Mello (PR-SC), 
em discurso na cerimônia de 
sanção da nova lei. Mello é o 
autor do projeto legislativo 
que deu origem à empresa 
simples de crédito.

O governo estima que 
a criação da ESC pode inje-
tar R$ 20 bilhões, por ano, 
em novos recursos para os 
pequenos negócios no Bra-
sil. Isso representa cresci-
mento de 10% no mercado 
de concessão de crédito para 
as micro e pequenas empre-
sas, que, em 2018, alcançou o 
montante de R$ 208 bilhões. 
De acordo com estimativa do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
à Micro e Pequena Empresa 
(Sebrae), esse resultado deve 
ser alcançado no momento 
em que as primeiras mil em-
presas simples de crédito en-
trarem em atividade.

O ex-presidente nacio-

PEQUENOS NEGÓCIOS | Jair Bolsonaro sancionou lei que permitirá a qualquer pessoa a abrir empresa simples de crédito
Foto:  DIVULGAÇão

Foto:  DIVULGAÇão

NO VERMELHO

MT foi o estado do Centro-Oeste 
que mais demitiu no mês de março

CORRIGIR INJUSTIÇA

Secretário de Fazenda faz apelo 
para regulamentação da Lei Kandir

BALANÇANDO AS EXTRUTURAS

Páscoa rende boas 
vendas no âmbito 
nacional e em Sinop 
os números também 
são positivos

Reunião busca desoneração do ICMS de produtos primários

DA REPORTAGEM

Em dados divulgados 
pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), Mato Grosso foi 
o que mais teve demissões 
dentre os estados da região 
Centro-Oeste. Ao todo Mato 
Grosso deixou de ter 4.589 
pessoas com carteira assina-
da no mês e março.

Os cortes superam o 
registrado em igual mês de 
2018, quando 3.018 postos 
foram extintos. Nessa com-
paração anual as demissões 
cresceram 52%. 

Março foi até o mo-
mento, o único mês do ano 
a fechar com saldo negativo, 
ou seja, mais se demitiu do 
que se contratou. Contribu-
íram para o pior resultado 
do Centro-Oeste o setor do 
comércio, que eliminou 1.115 
postos e a agropecuária com 
outros 3.789 cortes. 

As atividades econômi-
cas relativas aos serviços de 
construção civil tiveram sal-
do positivo com 108 novos 
postos de trabalho gerados.

Os cortes na oferta de 
trabalho derivam das con-
tratações e demissões. Os 
desligamentos superaram 
as admissões, foram 34.596 

DA REPORTAGEM

O secretário de Estado 
de Fazenda, Rogério Gallo, 
participou está semana em 
Brasília, de uma reunião na 
Frente Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA) para discutir a 
regulamentação da Lei Kan-
dir. A não regulamentação da 
lei, que desonera o ICMS dos 
produtos primários destina-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Confirmando a expec-
tativa de que a recuperação 
econômica segue em rit-
mo moderado, o volume de 
vendas a prazo na semana 
anterior a Páscoa (que, este 
ano, foi entre os dias 14 e 
20 de abril) apresentou um 
leve crescimento de 1,29% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.

Os dados são da Con-
federação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil). Em 2018, 
as vendas haviam recuado 
-0,34%, após crescer 3,34% 
em 2017. Já entre os anos de 
2015 e 2016, as vendas no pe-
ríodo acumularam queda de 
-2,24% e -13,34%, respectiva-
mente.

Na avaliação do presi-
dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, a alta deste 
ano é um sinal positivo para 
a retomada do crescimento 
do varejo e serve de termô-
metro para as próximas datas 
comemorativas, como o Dia 
das Mães. “O resultado é um 
alento para o varejo come-
çar a dar sinais mais sólidos 
de recuperação, mas não é o 
suficiente para retornarmos 
ao patamar de crescimento 
anterior a recessão econô-
mica. A páscoa representa 
a primeira grande festa do 
ano para o comércio e pode 
funcionar como uma prévia 
não só para o Dia das Mães, 
como para o desempenho da 
atividade comercial ao longo 
deste ano”, afirma Pellizzaro 
Junior.

Neste ano, segundo um 

desligamentos para 30.007 
recrutamentos. 

No Centro-Oeste, Mato 
Grosso teve o pior desempe-
nho. Goiás e Mato Grosso do 
Sul fecharam o mês de mar-
ço com o nível de emprega-

dos à exportação, já implicou 
em uma renúncia superior 
a R$ 50 bilhões ao Estado 
de Mato Grosso nos seus 23 
anos de existência.

Rogério Gallo pediu 
ao presidente da FPA, Alceu 
Moreira e ao coordenador 
da bancada federal de Mato 
Grosso e articulador do en-
contro, Neri Geller, agilida-
de para a votação da regu-

bilidade positivo, 2.712 novas 
vagas e 526 novos postos, 
respectivamente. O Distrito 
Federal eliminou 355 frentes 
formais. 

Por município, Cuiabá 
foi o maior gerador de novas 

vagas no mês passado com a 
criação de 194 vagas, seguido 
por Várzea Grande com 70 e 
Campo Verde com 57. 

levantamento do SPC Brasil 
e da CNDL, os produtos mais 
procurados para a Páscoa se-
riam os tradicionais ovos de 
chocolates industrializados 
(61%), caixas de bombons 
(50%), ovos de páscoa artesa-
nais e caseiros (38%), barras 
de chocolate industrializa-
das (33%) e artesanais (25%), 
colombas pascoais (13%) e 
bebidas, como vinho (13%).

SINOP
CENÁRIO LOCAL
Na capital do Nortão 

mais uma vez os resultados 
surpreenderam e ficaram 
muito acima dos números 
nacionais. Três grandes em-
presas especializadas em 
vendas de chocolates foram 
entrevistadas e aqui as ven-
das cresceram entre 10 e 30%.

Na empresa Sabores 
do Sul a expectativa era até 
maior, mas as vendas mes-
mo tiveram um aumento de 
10% em relação a 2018. “Em 
2018 trouxemos novidades 
que acabaram impulsionan-
do muito as vendas e neste 
ano apostamos novamente e 
tivemos um bom resultado” 
conta Marlon Menegat que 
completa, “temos que fazer 
nosso negócio acontecer, 
acreditar, independente do 
que os outros dizem”.

Waldomiro Teodoro 
dos Anjos da Cacau Show, 
que já vinha de um bom au-
mento em 2018, festejou 20% 
de aumento nas vendas de 
2019 comparando com o ano 
anterior. Já Fabiane de Paula 
Maio da Brasil Cacau vibrou 
com o aumento de 40% nas 
vendas, um número que dei-
xou a empresária muito sa-
tisfeita.

lamentação pelo plenário 
da Câmara.  Após a reunião, 
membros da FPA foram con-
versar com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, pe-
dindo que seja marcada para 
breve a votação da matéria, 
já aprovada pela Comissão 
Mista do Congresso.   

A expectativa é que a 
votação pela Câmara venha 
a ocorrer nos próximos me-

ses, sobretudo com o apoio 
da frente parlamentar da 
agropecuária, compostos 
por mais de 200 deputados. 
“Nossa proposta é equilibra-
da para permitir que a União 
comece a compensar os es-
tados exportadores gradual-
mente, aumentando os valo-
res ano após ano”, afirmou o 
secretário de Fazenda após a 
reunião.

nal do Sebrae Guilherme Afif 
Domingos, atualmente asses-
sor especial do Ministério da 
Economia, também discur-
sou na cerimônia e criticou a 
dificuldade para os pequenos 
empreendedores acessarem 
o mercado de crédito no Bra-
sil. Para ele, a ESC vai demo-
cratizar e reduzir o custo do 
crédito.

“A empresa simples de 
crédito é aquele indivíduo 
que, sem autorização nenhu-
ma, porque não precisa de 
autorização, simplesmente 
registra uma empresa, que é 
simples de crédito, e passa a 
emprestar na sua comunida-
de, a um juro que vai ser com 
certeza menor do que é ofe-
recido na região, porque hoje 
os grandes bancos captam 
de todos, mas só emprestam 
para alguns”, disse Afif.

Apesar do nome, as 
empresas simples de crédito 
terão regime tributário de 
empresa convencional, pelo 
lucro real ou presumido, não 
podendo, portanto, enqua-
drar-se no Simples, que é o 
regime aplicado exclusiva-
mente às micro e pequenas 
empresas.

AGROPECUÁRIA 
EM BAIXA

Mato Grosso fechou 4.589 pos-
tos de trabalho com no mês de março 
deste ano, segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) divulgados pelo Minis-
tério da Economia. Esse é o primeiro 
mês do ano em que se demitiu mais 
que se contratou com carteira assina-
da. Entre os 22 municípios, com mais 
de 30 mil habitantes, Sorriso, líder 
na produção de soja do país, é o que 
mais demitiu no mês de março. O se-
tor agropecuários foi o campeão das 
demissões (3.789)

PROGRAMA DE 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

A Petrobras informou na noite de 
quarta-feira (24) a abertura de um progra-
ma de demissão voluntária (PDV). A medi-
da será voltada para os funcionários que 
estejam aposentados até junho do ano que 
vem, quando as inscrições serão encerra-
das. Espera-se com isso a demissão de 4,3 
mil funcionários gerando um custo de R$ 
1,1 bilhão, e um retorno de R$ 4,1 bilhões de 
2019 a 2023. A medida faz parte de um pa-
cote de redução de gastos e custos. A com-
panhia já anunciou que vai desocupar o 
prédio da sede em São Paulo gerando uma 
economia R$ 100 milhões até 2023.

50% MENOS 
CANA

A produção de açúcar por usinas 
do Centro-Sul do Brasil desabou mais de 
50% na primeira quinzena de abril, foram 
produzidas 340 mil toneladas de açúcar 
no maior polo canavieiro do mundo, que-
da de 52,3% na comparação anual. 76% 
da matéria prima virou etanol. O respon-
sável pela queda na produção, segundo 
Antônio de Pádua Rodrigues, diretor téc-
nico da União da Indústria de Cana-de-
-açúcar (Unica)foi o alto número de chu-
vas registradas no início do mês. Para a 
segunda quinzena de abril as atividades 
estão normalizadas.

DIVULGAÇão
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 1 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Área Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas Agendadas. 

ALINE MAYARA DE OLIVEIRA MOREIRA EIRELI - EPP, 
CNPJ nº 23.743.163/0001-60, localizada Estrada Laura, 
Setor Industrial II, no município de Vera / MT, torna público 
que requer junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO da LO, para 
a atividade de serraria com desdobro de madeira. Não EIA/
RIMA.

ABR MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 32.901.295/0001-63, 
localizada  na Rua Uruguai, s/nº, Chácara 36 A, Setor In-
dustrial, no município de Feliz Natal / MT, torna público que 
requer junto a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SO-
CIAL NA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 315984/2017 EM 
NOME DE A.C. PORTES EIRELI ME, para a atividade de 
serraria com desdobro de madeira. Não EIA/RIMA.

PEROLA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 
MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 00.172.916/0001-29, localiza-
da  na Estrada Jacinta, s/nº, Chácara 470, Zona Rural, no 
município de Sinop / MT, torna público que requer junto a 
SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NA LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO Nº 318423/2018 EM NOME DE SER-
RARIA PÉROLA LTDA EPP, para a atividade de serraria 
com desdobro de madeira. Não EIA/RIMA.

M SIGNOR TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 
33.044.424/0001-07 torna público que requereu a SEM-
MA/MATUPÁ – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Matupá/MT, a LICENÇA PRÉVIA – LP, LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO – LI e LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO para a 
atividade de transporte rodoviário de carga, exceto produ-
tos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional, localizado na Av. Deputado Sebastião Alves 
Junior, N° 407, Bairro ZR-001 no município de Matupá/MT.

R. MACHADO E CIA LTDA EPP (AM LIMA MADEIRAS), 
CNPJ nº 05.724.657/0001-15, localizada no município de 
Cláudia / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a ativi-
dade de beneficiamento de madeira e fabricação de artefa-
tos diversos de madeira – exceto móveis. Não EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 039/2019  

 
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6413/2019, TORNA PÚBLICO, que não 
compareceram empresas interessadas no 
certame na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E 
SEGURANÇA POR RADIO PARA A ESCOLA 
PROFESSORA MARIA HILDA – BAIRRO 
MÓDULO 06, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, Devido a importância da contratação 
do objeto pela Administração, determinou a 
PRORROGAÇÃO do certame, estipulando nova 
data para a entrega e abertura dos envelopes das 
empresas interessadas, para o dia 14/05/2019, 
às 08:00 horas. 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, 25 de Abril de 2019. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
 

AVISO DE ABERTURA 
 DA TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

TIPO MENOR PREÇO- EMPREITADA GLOBAL 
 

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato 
Grosso, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar-se no dia 
17/05/2019 às 08:00 horas (HORARIO LOCAL), 
licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA 
PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE 
SECADOR DE CAFÉ NO DISTRITO DE TERRA 
ROXA, ATENDENDO OBJETO DO CONTRATO 
DE REPASSE Nº 853524/2017/MAPA/CAIXA – 
PROCESSO Nº 2628.9000762-00/2017, 
MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO 
GROSSO, a qual será regida pelas Leis 8.666/93 
e 8.883/94. Maiores informações e cópia completa 
do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na 
Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de 
Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou 
baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de 
licitações.  Juína-MT, 24 de Abril de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo 

 JUÍNA-MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
CARMEM – MT  

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 - SRP 
09/2019 

Processo Administrativo 22/2019 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA CARMEM, através do Pregoeiro 
e equipe de apoio, nomeada através da 
Portaria nº 54/2019, comunica a todos os 
interessados que estará realizando 
processo licitatório, na modalidade de 
Pregão Presencial, de nº 09/2019 – SRP 
09/2019. Objetivando REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E RESPECTIVOS 
PROGRAMAS NO MUNICIPIO DE SANTA 
CARMEM.  

A sessão pública será realizada 
na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, no dia 08 de maio de 2019, 
iniciando os trabalhos ás 08:30 hrs (Horário 
de Brasília – DF), na sala da CPL. Os 
interessados em obter o Edital deverão ser 
dirigir à Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem ou através do site 
www.portarldecompraspublicas.com.br, 
informações através do tel: (66) 3562-
1115/1501 ramal 213 ou e-mail 
licitacao@santacarmem.mt.gov.br.  
    
Ocorrendo decretação de feriado ou outro 
fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o 
evento será automaticamente transferido 
para o primeiro dia útil subseqüente, no 
mesmo horário, independentemente de 
nova comunicação. 
 

Santa Carmem, 26 de abril de 2019. 
 

Maitê Sehnem 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI
Objeto: Pregão Presencial visando a contratação de empresa 
especializada em serviços de lixamento, reforma, pintura de piso e pintura 
das linhas demarcatórias oficiais das quadras poliesportivas dos ginásios 
de Esportes Pimpão e Rio Verde, com fornecimento de material, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo do 
Edital. Dia: 20 de Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 13:30hs até as 14:00hs, do dia 20 de Maio de 2019. 
Abertura dos envelopes: Às 14:00hs, do dia 20 de 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, 25 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EXTRATO DE ADESÃO N° 007/2019

AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 072/2018

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
O Município de Lucas do Rio Verde-MT, vem tornar pública a Adesão 
n.007/2019 ao Procedimento Administrativo Licitatório, modalidade 
Adesão à Ata Registro de Preços n. 072/2018  do Pregão Eletrônico  n. 
04/2018 da Prefeitura Municipal de  Campo Novo do Parecis-MT, 
referente a aquisição do equipamento  Escavadeira Hidráulica, para uso 
nas diversas ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, no 
valor total de R$ 449.000,00 ( quatrocentos e quarenta e nove mil reais) 
da empresa ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME inscrita 
no CNPJ:13.731.784/0001-70. O pagamento será efetuado com repasse 
nº 882124/2018 MAPA/CAIXA. A íntegra do ato de Adesão e demais 
documentos encontram-se nos autos, na Prefeitura Municipal de Lucas 
do Rio Verde-MT. 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 ainda pelo Decreto Nº 3.931 de 19/09/2001).
Lucas do Rio Verde-MT, 25 de Abril de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019
Objeto: Pregão Presencial com (Registro de Preços) para contratação de 
empresa para fornecimento e plantio de grama em campos de futebol, 
rotatórias, canteiros centrais/laterais, pátios das obras públicas, cemitério 
municipal, unidades escolares, unidades de saúde, áreas verdes públicas  
e demais espaços públicos, pelo período de 12 (doze) meses. Data: 26 de 
março de 2019. Empresas Vencedoras:  GRAMEIRA RIO VERDE LTDA-
ME o item 001 com o valor total de R$ 210.540,00 (duzentos e dez mil e 
quinhentos e quarenta reais).  Restando-se FRACASSADOS os itens 
002 e 003. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de abril de 2019.

Jessica Regina Wohlemberg
Pregoeira

CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO CLASSIFICADO
NA TOMADA DE PREÇO N° 010/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lucas do 
Rio Verde MT, designada pela Portaria nº 370 de 29 de Março de 2019, em 
face da rescisão contratual da primeira colocada, CONVOCA a empresa 
CONSTRUART LTDA, detentora do CNPJ,09.338.459/0001-60 e demais 
empresas que participaram da Concorrência Pública nº 010/2017, que 
trata da Contratação de empresa especializada para execução de mão de 
obra com fornecimento de material para realizar a Construção da Escola 
Estadual de 16 Salas, visando ampliar o atendimento aos alunos do 
Ensino Fundamental, que atenda as prioridades educacionais da referida 
instituição de Ensino. Através do Termo de Convênio nº 1101-2017, da 
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, para que 
compareçam a sessão pública que ocorrerá no dia 02/05/2019 às 08:00h, 
na sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, sito à Avenida 
América do Sul, Nº 2500-S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT.
Lucas do Rio Verde MT, 25 de Abril de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente CPL

CONVOCAÇÃO
O Município de Lucas do Rio Verde – MT, através da Pregoeira, convoca 
as empresas participantes do PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019, que trata da “Registro de preços 
para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
peças/acessórios genuínas e originais de primeira linha para automóveis 
leves, camionetes, ônibus, caminhões, motos e máquinas agrícolas e 
pesadas, implementos agrícolas, equipamentos de jardinagem, 
independente de marca e categoria para atendimento da frota do 
Município.” para a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, que se dará no dia 30 
de Abril de 2019, as 14:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Lucas 
do Rio Verde-MT, sala de licitações, no Paço Municipal no endereço 
avenida América do Sul, 2500 – S, Parque dos Buritis,  Lucas do Rio 
Verde-MT, FUNDAMENTO LEGAL: Regida pela Lei Federal 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde MT, 25 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019
Objeto: Pregão Presencial para a contratação de empresa para prestação 
de serviço e fornecimento de materiais para construção de campo de 
futebol sete, com piso em grama sintética, nas dimensões de 30 x 
50metros, no Município de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 17 de maio de 
2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30 às 14:00 
horas, do dia 17 de maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00 
horas, do dia 17 de maio de 2019, no endereço abaixo. Edital Completo: 
Afixado no endereço Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque dos 
Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65 549 8300 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, 25 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2019

Objeto: Pregão Presencial com (Registro de Preços) para futura 
aquisição de salgados, sanduíche e bolos para coffee break para uso em 
cursos e projetos desenvolvidos pelas secretarias da administração 
pública municipal de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 20 de maio de 2019. 
Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30 hs até as 08:00 hs, 
do dia 20 de maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00 hs, do dia 20 
de 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-
0 0 0  –  F o n e :  6 5  3 5 4 9  8 3 0 0  a c i m a  e  n a  I n t e r n e t ,  s i t e 
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, 25 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2019

Objeto: Registro de Preços para transporte intermunicipal de pedras 
britas diversas, que serão utilizadas para realização de ações de 
manutenção de rodovias rurais, urbanas, fabricação de artefatos de 
concreto diversos, obras em geral e demais manutenções das secretarias 
do Município de Lucas Do Rio Verde – MT. pelo período de 06 (seis) 
meses. Dia:15 de Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 13 h:30 até as 14 h:00, do dia 15 de Maio de 2019. 
Abertura dos envelopes: Às 14 h:00, do dia 15 de 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 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, 25 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E 
AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E REVISÃO DE 
VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NOVA SAVEIRO 
TRENDLINE CD, EM PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada para garantir a manutenção, reparo e revisão dos 
veículos do fabricante VOLKSWAGEN, utilizados pela Secretaria 
Municipal da Saúde e Saneamento, que estão dentro do prazo de 
garantia e que devem ser reparadas por empresa devidamente 
autorizada pelo fabricante. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso 
XVII, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: CAROLINA 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 24.979.692/0004-72. VALOR GLOBAL: 
R$ 7.859,79 (Sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e 
nove centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 
VIABILIDADE ECONÔMICA, PROJETO TÉCNICO, DESCRITIVO E 
QUANTIFICATIVO DOS ITENS EXISTENS E DAS NOVAS USINAS 
PROPOSTAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA EM 38 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, 
CONTEMPLANDO O LEVANTAMENTO DE CARGA E ESTUDO 
TARIFÁRIO DE ENERGIA, NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada para elaboração de estudo de viabilidade econômica, 
projeto técnico, descritivo e quantificativo dos itens existentes e das 
novas usinas propostas, visando a implantação de energia fotovoltaica 
em 38 unidades escolares municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: PEDRO 
AUGUSTO ESCANDELARI CADEMARTORI, CNPJ/MF nº 
30.230.942/0001-27. VALOR GLOBAL R$ 17.188,80 (dezessete mil, 
cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: 90 
(noventa) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NOTURNO, VISANDO 
ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S)” 
CONFORME A SEGUIR: ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI ME., 
CNPJ Nº 05.921.782/0001-15, ITENS VENCEDORA: 828803 – R$ 
16.800,00; 828804 – R$ 16.800,00; 828805 – R$ 16.800,00; 828806 – 
R$ 38.000,00; VALOR TOTAL GERAL R$ 88.400,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 15 DE MAIO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2019, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C A L I Z A D A E M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ PARA OS 
VEÍCULOS DO TIPO M3 QUE REALIZAM O TRANSPORTE 
ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S). 
O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO 
POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 16 DE MAIO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2019, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS E KITS DE 
IMPRESSÃO COMPATÍVEIS NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS, 
PARA SECRETARIAS MUNICIAIS DE SORRISO/MT, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S). O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá 
ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279164900                    049727110001
279002800402600  894214931
279002700888100  015125291
279002701367700  058164951
279002701280500  067921151
279002800888600  065294759
279002701311400  535502501
279002700475000  736775581
279002800790600  031332179
279002701480800  043991281
279699400                    031435670001
279173200                    043703920001
279026000017400  030025541
279002701454000  004448341
279002700832100  655732501
279060600                    260347300001
279002800389900  944919501
279002700860100  020552901
279002700641900  981007691
279002700039500  017860141
279002700715900  021532491
279002700531200  739695671
279002701252800  880810951
279002800856400  011868112
279002100265500  830570131
279002701297500  036263821
279002701423200  985195061
279002701453700  022551331
279002701477900  015285251
279002701069700  023494579
279030300361400  007143963
279002700665800  063457739
279002800402800  023572709
279002400054900  939940361
279002800876800  945756492
279002800610400  030585971
279151000                    091320060002
279002701112200  038281751
279002701477200  023970811
279002701306400  043775411
279000600016300  496828909
279002701324500  022491841
279002701495200  007637821
279002701294000  054984791

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 beneficiários 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 
beneficiários:

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002800745400  009537181
279002701094700  018561191
279002701377800  789413852
279002701460900  027812031
279002701008900  400297988
279002800031600  815485320
279002800845900  005266051
279002701175200  005655011
279002700485800  019521721
279002701197700  219399001
279002701478200  029563051
279162900                       5002573201
279002701421600  706897501
279002701058500  014818401
279002700184600  710891601
279002701017000  440531298
279002800740500  045552411
279002701411600  032300723
279002701445800  046077931
279373200                    374957850001
279002800596600  006386031
279002700434900  315791578
279958300012500  852757001
279002701111800  334258868
279002800790000  486642001
279002701487100  910382432
279002701446900  924977561
279002701449800  003027111
279002800165200  769752581
279958300025400  875238922
279002800355000  033557823
279002701325900  797478091
279958300007400  534901261
279026800001600  829319681
279002701407200  041326281
279388700                   069072840001
279042800                   073620180001
279158900                   287822440001
279002800090500  979610271
279002701117700  024639371
279002800889600  099347637
279002700821500  786508871
279025900                     166870610001
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Incêndio que atingiu depósito do Del Moro 

Após incêndio, supermercado 
tem prejuízo milionário
DA REPORTAGEM

Com Portal Sorriso

O Diário do Estado 
MT, noticiou ontem (25), o 
incêndio que atingiu o de-
pósito do supermercado Del 
Moro na cidade Sorriso.

De acordo com as es-
timativas feitas pelo pro-
prietário, Mauri Delmoro, 
o prejuízo deve ficar em R$ 
6 milhões, depois das mer-
cadorias serem queimadas. 
Nem mesmo a rápida atua-
ção do Corpo de Bombeiros 
foi capaz de impedir o pre-
juízo.

Conforme Delmoro, o 
estoque tem seguro. “Agora 
vamos ver como será o pro-
cedimento com a segurado-
ra”. Além disso, por meio de 
perícia, ainda será calculado 
o valor dos danos causados 
na parte estrutural do prédio 
onde trabalham cerca de 210 
funcionários, dos quais dois 
precisaram de atendimento 
médico por terem inalado a 
fumaça tóxica.

“A boa notícia é que 
apesar da tragédia não teve 
vítima fatal. Alguns funcio-
nários, devido a inalação [da 
fumaça], foram à UPA e para 
o hospital, mas a princípio 
está tudo bem. O incêndio 
começou no depósito e foi 
se alastrando por conta de 

muitos produtos inflamá-
veis, como papel higiênico, 
por exemplo”, falou aliviado.

Conforme Del Moro, 
assim que perceberam o in-
cêndio, os funcionários ten-
taram apagá-lo com extintor 
e mangueiras, mas o fogo se 
alastrou rapidamente e cau-
sou pânico.

“Os bombeiros chega-
ram rápido. Apesar de todo 
o esforço dos bombeiros, 
da população que ajudou, 
prefeitura, empresários e fa-
zendeiros que estão nos aju-
dando com caminhão pipa, 
o depósito pegou fogo por 
completo.  Mas só temos a 
agradecer a todos. Nós dis-
ponibilizamos hotel ao pes-
soal que mora na parte de 
cima [do prédio ao lado], 
em torno de 20 pessoas. O 
apartamento do seu Valdecir 
pegou fogo, mas felizmente 
a área foi evacuada”.

Além dos funcionários 
que precisaram de atendi-
mento, o sargento BM Ro-
naldo se intoxicou com a fu-
maça, mas o estado de saúde 
dele é grave. A vítima pre-
cisou ser internada na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Regional 
de Sorriso (HRS), onde foi 
entubado. Além dele, mais 
seis bombeiros também pre-
cisaram de atendimento.

SORRISO | O proprietário do Del Moro estima o prejuízo em torno de R$ 6 milhões
Foto: SóNotíciaS/LucaS torreS

NEUROPEDIATRIA 
NA EDUCAÇÃO
Secretários Municipais da Educa-

ção e Saúde, Psicóloga, Coordenação Pe-
dagógica, e representantes das Unidades 
Básicas de Saúde, reuniram-se na Secre-
taria Municipal e Saúde (SMS)de Cáceres, 
para firmar parcerias e organizar o fluxo 
de atendimento dos alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino, no sentido de receber 
atendimento especializado, na área de 
Neuropediatria, que trata doenças como  
deficiência intelectual, transtorno do 
espectro autista, ou com distúrbios de 
aprendizagem, transtorno do déficit de 
atenção, hiperatividade, entre outras.

JOGOS ESTUDANTIS 
E UNIVERSITÁRIOS

Sinop sedia de 06 a 15 de maio, 
a 110 Edição Jogos Estudantis e 
Universitários de Sinop. As equipes 
interessadas devem levar a ficha 
de inscrição impressa na Gerên-
cias de Esportes até dia 26 de abril. 
A participação é aberta às escolas 
públicas e privadas, instituições de 
ensino superior da cidade. Fichas 
de inscrição nas escolas. Mais in-
formações na Gerência de Esporte, 
Avenida dos Jacarandás, 2424, Se-
tor Industrial Sul, das 7h às 11h e 
das 13h às 17h.

TRAVESSIA URBANA 
SEGURA

O vice-prefeito de Nova Mutum, 
Leandro Félix, participou na manhã 
de quarta-feira (24), da reunião do 
Grupo Prioritário de Trabalho (GPT), 
organizado pela Concessionária Rota 
do Oeste, Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), Cotram 
e Aprosoja. O encontro serviu para 
discutir o projeto de travessia urba-
na que no projeto inicial prevê a alça 
de acesso entre a C-Vale e o Posto 29, 
para permitir que os usuários da ro-
dovia possam fazer o contorno sul de 
maneira mais segura.

DiVuLGaÇÃo

CLASSIFICADOS

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 1 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Área Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas Agendadas. 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 
1 Área Serviço , 60 m² Descrição 
Apartamento 302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

Sensibilidade, intolerância, alergia
alimentar: varie os seus alimentos
DA REPORTAGEM

Alergia alimentar é uma 
resposta imunológica que 
ocorre de maneira aleatória 
e, na grande maioria das ve-
zes, é causada por proteínas. 
É tolerância zero ao consu-
mo do alimento. Já a intole-
rância alimentar é uma rea-
ção adversa não imunológica 
que ocorre quando um nu-
triente não é completamen-
te digerido devido à falta de 
enzimas digestivas ou ao ex-
cesso do nutriente no trato 
gastrointestinal.

Sensibilidade alimentar é 
uma queixa, um conjunto de 
sintomas: gastrointestinais, 
distensão abdominal, dor de 
cabeça, alteração no humor, 
pele. Não é um diagnóstico 
fácil, é feito pela exclusão 
dos alimentos. 

“Somos únicos na nossa 
identidade alimentar – pre-
ferências, resposta imuno-
lógica, comportamento ali-
mentar, simbologia, história 
clínica. Indivíduos com pré-
-disposição à alergia devem 
ter atenção redobrada ao 
consumo de alimentos com 
potencial alergênico”, expli-
ca a nutricionista Cris Per-
roni.

Os alimentos com maior 
potencial alergênico são: 
cereais que contém glúten, 
clara de ovo, leite de vaca, 
soja, castanhas, amêndo-
as, amendoim, crustáceos e 
peixes. Estes alimentos con-
tribuem com cerca de 90% 
das alergias alimentares. Os 
10% das alergias alimentares 
restantes estão relacionados 
à presença de corantes, con-
servantes, pesticidas - adi-
tivos alimentícios. Atenção 
aos modismos, dietas restri-
tivas, exclusão de grupos ali-
mentares. O uso excessivo de 
determinado alimento pode 
levar à sensibilidade alimen-
tar.

GLÚTEN E
LACTOSE
Não há evidências científi-

cas que a retirada do glúten 
ou da lactose da alimenta-
ção promova perda de peso. 
Emagrecer é uma equação 
entre o que ingerimos e o 
que gastamos. “Precisamos 
reduzir a ingestão calórica 
dos alimentos e/ou aumen-
tar exercício físico (gasto 
energético), promovendo 
balanço energético negati-
vo”, afirma Cris.

A preocupação em subs-

SUA SAÚDE | Especialista explica a diferença e dá dicas para minimizar riscos
Getty ImaGes
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AUTRUÍSMO 

Refecs de Sinop promove 1o Baile Retrô 
para término da construção da sede

ESPORTE

Sinop terá Festival Aberto
de Xadrez neste sábado

L.R.VERDE

Famílias de programas 
participamde contação 
de histórias

Sede provisória da Refecs 

Inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta

Oficina foi realizada pela professora Renata Demski 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer (Re-
fecs) de Sinop, promove no 
dia 27 de abril (sábado), o 10 
Baile Retrô, com animação 
de Allane Carvalho e Banda 
Novo Tempo. Com músicas 
dos anos 60,70,80 e 90. A 
Refecs espera cerca de 600 
pessoas.

Criada em 2012 por um 
grupo de mulheres voluntá-
rias a entidade sem fins lu-
crativos, filantrópica, busca 
humanizar o atendimento 
aos pacientes com câncer, a 
valorização do paciente en-
quanto ser humano e a cons-
cientização de seus direitos, 
bem como o atendimento 
das necessidades básicas da 
família e a dignificação nos 
cuidados paliativos. Para 
isso oferecem ajuda psicoló-
gica tanto para os pacientes 
quanto para os familiares, 
serviços como consultas nu-
tricionais, fisioterápica, além 
de subsidiar as necessidades 
básicas da família e do pa-

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop, 
por meio da Gerência de 
Esportes, realizará neste sá-
bado (27) o Campeonato de 
Xadrez Rápido. O evento 
ocorrerá na Escola Munici-
pal de Educação Básica Pro-
fessor Jurandir Liberino de 
Mesquita, a partir das 13h.

As categorias disputa-
das serão Sub 08, Sub 10, Sub 
12, Sub 14, Sub 16 e Absoluto. 
As inscrições podem ser efe-

DA REPORTAGEM

Em comemoração ao 
Dia Nacional do Livro Infan-
til, a Secretaria de Assistência 
Social de Lucas do Rio Ver-
de promoveu uma ativida-
de especial de contação de 
história com as famílias dos 
programas Criança Feliz e 
Pró-Família.

De acordo com a secre-
tária de Assistência Social, 
Lucileide Gurka, a contação 
de história é uma forma de 
aproximar os pais dos filhos. 
“A contação de histórias é 
uma prática muito bonita 
que está sendo deixada de 
lado, e nós queremos resga-

tar, e hoje, para incentivar, 
trouxemos essa atividade 
para essas famílias. Contar 
história é uma arte, por isso, 
mostramos a importância 
dessa ação para o desenvol-
vimento da criança na pri-
meira e segunda infância”, 
afirmou. A oficina de conta-
ção de história foi realizada 
pela professora Renata De-
mski, que além de contar 
diversas histórias, explicou 
a importância do processo 
e deu dicas de como contar 
uma história, de como pren-
der a atenção da criança e 
métodos lúdicos de intera-
ção com os pequenos duran-
te a contação.

ciente com a doação de ces-
tas básicas, medicamentos, 
suplementos alimentares, 
transporte, perucas e próte-
ses mamária externa.

Atualmente são atendi-
das cerca de 180 pessoas, e 
a unidade se mantém atra-
vés as doações e realização 
de eventos. Para ser aten-
dido pela Refecs, o pacien-
te precisa apresentar laudo 
médico atestando a doença, 
a partir daí passa por uma 
triagem feita por voluntárias 
e é atendido conforme a ne-
cessidade de cada um.  

A renda do baile deve-
rá ser usada para o término 
da construção da sede, que 
hoje usa um prédio aluga-
do. A nova sede deve contar 
com um espaço amplo com-
posto por consultórios para 
fisioterapias, nutricionista, 
psicólogos, salas para sessão 
de reiki e salas de artesanato.

Para Elaine Nervo, vo-
luntária desde 2016, essas 
atividades em um único es-
paço oferecem comodidade 
para os pacientes. A voluntá-
ria diz que a motivação para 

tuadas até às 15h de hoje (26). 
O Campeonato ocorre com 
o objetivo de selecionar os 
50 melhores competidores, 
que representarão o municí-
pio no Campeonato Estadual 
de Xadrez, promovido pela 
Federação Mato-grossense 
de Xadrez (FMTX), o qual 
Sinop sediará em agosto.

As inscrições para o 
Festival Aberto de Xadrez 
são gratuitas e são feitas via 
WhatsApp, pelo número (66) 
99911-8590.

continuar vencendo os obs-
táculos é ajudar o próximo. 
“é gratificante, sempre tem 
um motivo a mais e Deus 
nos dá em dobro cada vez 
que ajudamos alguém, o que 
eu recebo é maior que a aju-
da que dou”. Declarou. Elai-
ne ressalta que recebe do-
ações de qualquer espécie, 
alimentos não perecíveis, 
roupas, calçados ou valores 
financeiros.

Segundo ela o apoio 
psicológico e emocional é 
fundamental para a recu-
peração do paciente “a fa-

mília tem que ser forte para 
fortalecer o paciente, senão 
a depressão pode abalar a 
estrutura emocional, é pri-
mordial que a família seja 
forte”, pontuou Elaine.

Os convites para o 10 
Baile Retrô que acontece dia 
27 às 21h no Recanto da Na-
tureza, estão sendo vendidos 
na Refecs, rua dos Buritis, 
esq. Com Hortênsias, Jardim 
Paraiso, ou pelo telefone 
99927-7292. R$ 100-inteira, 
R$ 50-meia. Open food de 
caldos e frios, traje esporte 
fino ou a caráter. 

BRASIL BEM 
REPRESENTADO

Seis equipes brasileiras ganham prêmios 
em campeonato mundial de robótica. Dele-
gação do Brasil contou com dez equipes e 
106 estudantes na competição, que ocorreu 
entre 17 e 20 de abril em Houston, nos Es-
tados Unidos, com mais de 15 mil competi-
dores. Segundo a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o Brasil participou em três 
dessas categorias, com dez equipes e um 
total de 106 estudantes. Das dez equipes, 
oito são formadas por alunos do Serviço So-
cial da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial (Senai). 

BOMBEIROS RECEBEM 
EQUIPAMENTOS

O núcleo do Corpo de bombeiros de 
Guarantã do Norte, recebeu na manhã de 
segunda-feira (22), equipamentos para 
atividades de salvamentos avaliados em 
R$ 86 mil comprados através de um ter-
mo de ajustamento de conduta firmado 
entre o Ministério Público e a conces-
sionária de água do município. Um pro-
blema pontual que ocorreu no passado 
desencadeou junto ao Ministério Públi-
co essa ação que resulta hoje na entre-
ga desses materiais importantes para as 
atividades do corpo de bombeiros.

MEGA: PRÊMIO 
ACUMULADO

Nenhum apostador acertou as 
seis dezenas do prêmio da Mega-
-Sena realizado na quarta-feira (24), 
O próximo concurso será no sábado 
(27), e tem prêmio estimado em R$ 105 
milhões. Apostas podem ser feitas até 
às 19h (horário de Brasília) em qual-
quer lotérica do país e no Portal Lote-
rias Online. A quina teve 115 apostas 
ganhadoras, e cada uma vai receber 
prêmio de R$ 55.420,70. A quadra saiu 
para 10.504 apostas que receberão, 
cada uma, R$ 866,79.

DIVUlGaÇÃO

tituir os alimentos ricos em 
glúten ou lactose deve ser 
com o objetivo de tratar aler-
gias e intolerâncias alimen-
tares diagnosticadas, para 
amenizar os sintomas. O 
valor calórico dos alimentos 
substitutos do trigo/aveia/
centeio/cevada não é menor, 
são similares, portanto não 
promovem redução calórica 
na preparação.

Algumas dicas para minimi-
zar riscos de

sensibilidade e intolerância 
alimentar:

- A variedade alimentar é 
fundamental para garantir a 
ingestão equilibrada de ma-
cro e micronutrientes, me-
nor exposição de um mesmo 
alimento prevenindo sensi-
bilidades, mais prazer, me-
nos restrição alimentar tem 
menor correlação com com-
pulsão alimentar (restrição = 
compulsão);

- Atenção à monotonia ali-
mentar, como por exemplo, 
o uso excessivo de farinha/
leite de amêndoa e clara de 
ovo. Quanto mais diversi-
ficar suas preparações e es-
colhas, maior a chance de 
atender as recomendações 

nutricionais, menor chance 
de sensibilidade e mais pra-
zer;

- Leitura de rótulos. A im-
portância de uma rotulagem 
de alimentos clara, de fácil 
entendimento, informando 
a composição nutricional e 
os ingredientes que foram 

utilizados na elaboração do 
produto, para que você saiba 
exatamente o que está com-
prando e se oferece riscos à 
sua saúde. Lembrando que 
nos rótulos os ingredientes 
são expostos em ordem de-
crescente, maior quantidade 
para menor quantidade;

- Sempre que possível, 
prefira alimentos orgânicos, 
livre de aditivos, agrotóxicos, 
pesticidas...;

- Cozinhe mais, aumente 
a ingestão de comida de ver-
dade, utilize menos alimen-
tos processados e principal-
mente ultraprocessados.
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Produtores de MT investem em crotalária como segunda safra 

Produtores investem em crotalária
DA REPORTAGEM

A soja só começa a ser 
cultiva em setembro, mas 
produtores da região sudes-
te de Mato Grosso já inves-
tem com tratamento do solo, 
com o objetivo melhorar a 
produtividade. Para isso, em 
vez de milho, muitos estão 
apostando no cultivo da cro-
talária, que além de proteger 
o solo, faz o controle de ne-
matóides.

Em uma propriedade 
rural de Rondonópolis, os 
proprietários conseguiram 
melhorar a produtividade 
de soja, depois de investir no 
cultivo de crotalária como 
segunda safra. De acor-
do com o gerente Everton 
Appelt, além de reduzir a 
população de nematóides, 
a crotalária, por ter raízes 
longas, consegue buscar nu-
trientes na parte mais pro-
funda do solo e trazê-los à 
superfície, fazendo com que 
o solo fique mais rico para a 
semeadura da soja.

“Os nematóides são 
vermes que atacam a lavoura 
e atrapalham o desenvolvi-
mento da planta. No caso da 
soja, ele interfere diretamen-
te no índice de produtivida-
de”, explicou.

Para garantir que a co-
bertura do solo também 
seja rica em palha, a fazenda 

apostou no consórcio entre 
crotalária e braquiária. “A 
crotalária tem pouca palha e, 
como o objetivo é ter palha 
para forrar o solo nas áre-
as mais arenosas, também 
apostamos na braquiária”, 
complementou Appelt.

O acúmulo de palhada 
beneficia o armazenamento 
de água e diminuí a tempe-
ratura direta no solo. Essa 
proteção ajuda o produtor a 
ter melhores resultados na 
safra de soja. A espécie de 
crotalária usada nessa expe-
riência também tem capaci-
dade de fixar o nitrogênio e 
incorporá-lo mais facilmen-
te ao solo.

Em razão da eficiência 
da planta, os donos da fazen-
da reservaram 100 hectares 
só pra produzir as sementes 
da crotalária. A expectativa 
é colher 500 kg de semen-
tes por hectare. Produção 
que não deve ser vendida. “A 
gente planta para consumo 
próprio, assim conseguimos 
reduzir o custo de produção. 
Por isso, a gente colhe, be-
neficia e deixa guardado no 
armazém pra próxima safra”, 
relatou o gerente técnico.

Ainda segundo ele, uma 
lavoura de soja onde não são 
feitas rotações de cultura, a 
estima-se de 15% a 20% me-
nos de produção, no caso da 
soja.

SOJA | Planta prepara o solo para o cultivo, aumenta quantidade de nutrientes e reduz população nematóides
Foto: RepRodução
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TOMATE

Por ataque de pragas e doenças,
kg fica 71% mais caro em MT

CIPEM E PRF

Acordo para garantir segurança no
transporte de cargas de madeira

Valor para revenda para em R$ 8 na tentativa de minimizar os prejuízos 

Produtores fortalecem cobrança por gestão eficaz 

Preocupação com cargas com alturas que ultrapassam o 
painel frontal dos caminhões 

DA REPORTAGEMA

Entre os dias 22 e 26 de 
abrDe acordo com um le-
vantamento feito pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o preço 
do quilo do tomate aumen-
tou 71%, nos últimos meses, 
em Mato Grosso. A razão, 
segundo os produtores, seria 
o ataque de pragas e doenças 
nas plantações do estado.

Na fazenda de João Se-
dane, em Tangará da Serra, 
os dois mil pés de tomate, 
plantados em dois barracões, 
foram atacados pela traça do 
tomateiro, uma espécie de 
lagarta pequena que com-
promete a qualidade dos 
frutos. Com menos oferta de 
produto, os preços tendem 
a subir. Em outras safras, 
Sedane já chegou produzir 
uma média de 300 caixas 
de tomate, mas hoje só está 
conseguindo 50 caixas por 
barracão.

A perda somada aos 
custos de produção fez com 
que agricultor aumentasse o 
valor do quilo para revenda 
para R$ 8, na tentativa de 
minimizar os prejuízos. “No 
ano passado gastei R$ 5 mil 

DA REPORTAGEM

Medidas para atender 
as especificações sobre trans-
porte de madeira contidas na 
Resolução 552/2015, do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), estão sendo acor-
dadas pelo Centro das Indús-
trias Produtoras e Exporta-
doras de Madeira do Estado 
de Mato Grosso (Cipem) e a 
superintendência estadual 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF).

A principal preocupa-
ção é com relação às cargas 
com alturas que ultrapassam 
o painel frontal dos cami-
nhões. Para evitar possíveis 
riscos nesse transporte, as 
instituições acordaram o uso 
de uma rede protetora com 
espaçamento máximo de 5 
cm sobre a lona que cobre as 
cargas. Por ser menos ‘vaza-
da’ evita o deslocamento de 

para construir e fazer a plan-
tação em um barracão, mas 
ainda não vendi nenhuma 
caixa de tomate para pagá-
-lo, a praga comeu tudo”, la-
mentou o produtor.

O custo que João tem 
para cultivar mil pés de to-
mate é R$ 5 mil, entre forne-
cedores e despesas para man-
ter as plantações. “Então, se 
eu coloco o preço muito ba-
ratinho, não consigo quitar 
dívida com os fornecedores. 

peças de madeira com me-
nor tamanho, como caibros 
e outros. Atualmente, os 
caminhões já utilizam uma 
rede protetora, mas com es-
paçamento maior.

“Fizemos um trabalho 
de buscar uma rede que ga-
rantisse a segurança exigida 
pelos órgãos reguladores e 
fiscalizadores, além do diálo-
go para demonstrar a neces-
sidade de um prazo para essa 
adequação do setor, consi-
derando também, o tempo 
para a empresa providenciar 
a produção em maior escala 
dessas redes”, relatou o dire-
tor executivo do Cipem, Val-
dinei Bento dos Santos.

Com o acordo, have-
rá um prazo até julho para 
a adoção da nova rede no 
transporte das cargas que ex-
cederem a altura, conforme 
previsto na Resolução, cujo 
custo inicial estimado é de 

COBRANDO GESTÃO

Produtores lançam 
em Sinop Movimento 
Mato Grosso Forte
DA REPORTAGEM

Os produtores de soja e 
milho de Mato Grosso lança-
ram em abril o “Movimento 
Mato Grosso Forte - Quem 
paga imposto cobra resulta-
do”. Segundo os produtores, 
o movimento é uma luta le-
gítima de quem ajuda o Es-
tado e está sendo sacrificado 
por uma gestão ineficiente 
dos recursos públicos, que 
se arrasta há anos em Mato 
Grosso.

O lançamento ocor-
reu durante a solenidade de 
abertura da feira Norte Show, 
em Sinop, com a presença de 
autoridades políticas, repre-
sentantes de entidades do se-
tor agropecuário, produtores 
rurais e sociedade em geral.

O apelo dos produtores 
se baseia, principalmente, 
em razão das péssimas con-
dições das rodovias estaduais 
- utilizadas não apenas para 
o escoamento da produção 
-, como no uso diário de mi-
lhares de mato-grossense, 
conforme levantamentos 
realizados pelo Movimento 
Pró-logística e pela Aprosoja, 
e da falta de investimentos 
na manutenção e construção 
de rodovias.

Com base no descon-
tentamento que se arrasta 

há anos, a Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja) 
abraçou a causa e está defen-
dendo a cobrança da gestão 
eficaz e do fim do desvio do 
recurso do Fethab, que, nes-
te ano, sofreu uma alteração 
impactando negativamente 
nas questões de infraestrutu-
ra e logística de Mato Grosso, 
devido à redução do valor a 
ser investido nessa área. 

“O lançamento do Mo-
vimento Mato Grosso Forte 
representa um marco para o 
Estado que padece pela má 
gestão dos recursos públicos. 
Em especial, nós, produtores 
de soja e milho, cansamos 
de tentar o diálogo, de fa-
zer propostas como foi feito 
ao longo dos últimos meses 
para evitar que houvesse o 
desvio na destinação dos re-
cursos do Fethab. Além dis-
so, a taxação sobre o milho 
veio para inviabilizar a pro-
dução e não podemos aceitar 
isso. Ao longo do mês vamos 
reunir nossos produtores, 
mobilizar e debater esses e 
outros assuntos que afetam a 
vida do cidadão que trabalha 
e produz e está cansado da 
inércia, até culminar no ato 
no dia 15 de maio”, afirma o 
presidente da Aprosoja, An-
tônio Galvan.

AGRONEGÓCIO 

Este ano, o retorno não está 
compensando”, explicou. 
Em outra propriedade no 
mesmo município, a guerra 
é contra os nematóides. Mes-
mo com toda a estrutura da 
estufa, com cobertura e pro-
teção, a produção caiu con-
sideravelmente. De acordo 
com o produtor Jair Júnior, 
a falta de assistência técnica 
agrava a situação. “Se a gente 
tivesse uma técnica que aju-
dasse a eliminar nematóides, 

conseguiria produzir mais e 
ficaria bom para todos, mas 
não temos nenhuma assis-
tência, fica difícil”, destacou. 

Na propriedade de Jair, 
a média de produção, este 
ano, é de 100 caixas para 
cada mil pés de tomate, com 
um custo de R$ 50 por cai-
xa. Com a pouca oferta no 
mercado, ele tem consegui-
do vender cada caixa por R$ 
100, com vinte quilos de to-
mate, cada uma.

cerca de R$ 750. Durante este 
período, os caminhões deve-
rão continuar transportando 
as cargas com as lonas e, por 
cima delas, as redes de maior 
espaçamento. Em contrapar-
tida, a PRF fará um trabalho 
orientativo até o vencimento 
do prazo acordado para ade-

quação. “Nosso objetivo não 
é penalizar o setor, mas co-
brar o atendimento dos dis-
positivos legais que garan-
tem a segurança de todos no 
transporte de cargas”, disse o 
superintendente da PRF em 
Mato Grosso, Francisco Élcio 
de Lima.
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Klayton Gonçalves, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sinop 

Presidente Klayton em palestra na ACES 

ASSoCiAr PArA ProSPErAr, 
uniDoS SE vAi mAiS lonGE
ClEmErSon mEnDES
clemersonsm@msn.com
(colaboração de 
José roberto Gonçalves)

Qual a real importância 
para um empresário estar 
associado hoje em dia? Em 
tempos de crise como já di-
zia o famoso comercial de 
TV, a união faz a força. E é 
assim que trabalha a Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Sinop, com foco na hu-
manização e na qualificação 
de peso de seus associados.

Uma entidade na qual 
quando precisa, levanta tam-
bém a bandeira de defesa da 
população, reivindicando 
melhorias aos gestores pú-
blicos. 

Apesar da crise que as-
sola o país, as dificuldades 
não foram, e ainda conti-
nuam não sendo empecilho 
para ACES continuar traba-
lhando e mantendo o clima 
otimista. Hoje a Capital do 
Nortão é apontada como a 
26ª melhor cidade do país 
para prosperar investimen-
tos. Para você empresário 
de qualquer ramo que ainda 
não é um associado, convida-
mos para a leitura abaixo da 
entrevista do Diário do Esta-
do MT, com o presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Sinop, Klayton 
Gonçalves, para entender es-
sas e outras vantagens de fa-
zer parte do associativismo.  

DiÁrio Do ESTADo mT 
– Qual a importância que a As-
sociação tem para o desenvol-
vimento de Sinop?

KLAYTON GONÇAL-
VES – A missão de uma asso-
ciação comercial é promover 
o associativismo. Fazer uma 
união dos empresários e 
trabalhar em prol do desen-
volvimento econômico, das 
pessoas que vão influenciar 
neste desenvolvimento eco-
nômico, ações em conjunto, 
que beneficiam os empre-
sários de modo geral, então 
nós existimos para promo-
ver um desenvolvimento 
socioeconômico. Desde a 
gestão retrasada, a Associa-
ção Comercial tem pensado 
no crescimento do municí-
pio, e o nosso foco de gestão 
é desenvolvimento humano, 
promovendo palestras, cur-
sos, treinamentos, pesquisas, 
para poder ofertar [às pesso-
as ligadas às empresas] e ter 
um resultado mais provei-
toso. Às vezes as empresas 
estão em um cenário legal, 
com um movimento bom, 
Sinop é diferente, mas fal-
ta qualidade nas vendas, na 
gestão. Sempre promove-
mos palestras de peso e qua-
lificação, café da manhã com 
empresários para discutir 
variados assuntos. Recen-
temente, a Aces levantou a 
bandeira para dar um ‘basta’ 
nos ambulantes no quadrilá-
tero central [compreendido 
entre as avenidas Itaúbas, 
Figueiras, Jacarandás e Em-
baúbas], tem uma lei apro-
vada e nós ‘fomos pra cima’, 
cobramos a Prefeitura, se-
cretário de Finanças, que foi 
muito parceiro e fez cumprir 
a lei. Então, nesses momen-
tos, nota-se a diferença de 
quando você tem uma repre-
sentatividade. Um empresá-
rio sozinho, não que ele não 
consiga, mas muitas vezes a 
reclama uníssona dele pode 
não surtir efeito. Mas quan-
do você chega com uma as-
sociação que representa de-
zenas de empresários, a coisa 
muda. Ações como a relacio-
nada ao IPTU anos passados, 
trabalhamos em cima disso. 
Aeroporto, nós abraçamos 
a causa. Nossos diretores fi-
caram o tempo inteiro via-
jando, inclusive com recur-
sos próprios, para fazer esse 
aeroporto melhorar. Isso é 
uma coisa que, aos olhos de 
todos, passa despercebido, 
mas a Associação esteve pre-
sente e ajudou no desenvol-
vimento. Um grande empre-
sário só vai investir em Sinop 

se a logística ajudar. A Asso-
ciação não serve apenas para 
consultas ao SCPC e Serasa, 
ela vai muito além disso.

DE – Sobre essas ações 
mais humanizadas, a preocu-
pação com as pessoas, nas em-
presas. Desde o início, notou-
-se uma melhoria no resultado 
final para essas empresas?

KG – É um processo 
lento, um trabalho ‘formi-
guinha’. Como Sinop é uma 
cidade emergente, que cres-
ce muito rápido, a oferta de 
empregos com mão-de-obra 
qualificada é grande, tanto é 
que sempre tem ofertas de 
emprego, em contrapartida, 
sempre tem desemprega-
dos. Existe uma lacuna aí: a 
pessoa que quer trabalhar, 
e aquela que tem qualifica-
ção e especialização. A Aces 
percebe isso, principalmente 
quando vamos como clien-
tes a uma loja e somos bem 
atendidos. Por isso que algu-
mas empresas se destacam 
em crescimento e outras não. 
Nós fizemos uma ação no 
quadrilátero central sobre o 
estacionamento consciente, 
e nós acreditamos que boa 
parte do comércio na Aveni-
da Júlio Campos é prejudica-
da porque o próprio lojista 
ou colaborador estaciona em 
frente ao local e o cliente não 
tem a vaga. Nós fizemos uma 
ação muito forte em cima 
disso. Uma quadra em espe-
cífico abraçou a campanha 
100%, foi notável o resultado 
das vendas dele. Foi muito 
maior o número de vendas, 
porque sempre tinha uma 
vaga para o cliente estacio-
nar. A Aces promove essa 
consciência que o empresá-
rio já deveria ter. Isso pode 
afugentar o cliente. E um de-
talhe: ano que vem inaugura 
um shopping em Sinop, o 
estacionamento estará sen-
do cobrado, mas vai ter vaga 
à disposição do cliente. Se 
o empresário não se orien-
tar logo, se conscientizar da 
importância do cliente po-
der chegar o mais próximo 
possível do seu estabeleci-
mento, o shopping vai tomar 
esses clientes. Focamos não 
só no bom atendimento por 
parte do empresariado, mas 
principalmente a essas ques-
tões periféricas, que muitas 
vezes não está necessaria-
mente dentro da loja, e sim 
fora dela. É preciso aprender 
também sobre fluxo finan-
ceiro. Nós fizemos, em par-
ceria com a Norte Show, uma 
palestra que foi um sucesso, 
“Segredos e Sucessos da Ges-
tão”, com Carlos Eduardo 
Bonato. Ele é um dos maio-
res especialistas na área, nós 
trouxemos de forma gra-
tuita. É uma palestra que na 
Expogen, por exemplo, custa 
R$ 1,6 mil/ingresso. Nós es-
tamos promovendo o núcleo 
das mulheres, queremos 
mostrar esse apoderamento 
feminino e o domínio de-
las no mercado de trabalho. 
Então, trabalhamos com de-
senvolvimento econômico, 
humano, pessoal e social. É 
importante que as pessoas 
busquem uma associação.

DE – uma empresa que 
não esteja associada, o que ela 
deixa de ganhar?

KG – É o pacote do as-
sociativismo em primeiro 
lugar. Você terá palestras e 
treinamentos com valores 
diferenciados, muitos gra-
tuitos e outros com bons 
descontos; vai receber infor-
mações e e-mails do que está 
acontecendo, do que estamos 
promovendo; vai ser infor-
mado/convocado para cafés 
da manhã, momento em que 
vamos discutir assuntos que 
sejam relevantes ao meio 
empresarial. O empresário 
acaba recebendo um ‘combo’ 
de coisas positivas. Mas isso 
não significa que o empre-
sário que não esteja associa-
do não vá crescer. Ele pode 
crescer, tem todos os seus 

méritos. Mas associar-se à 
Aces é importante para pen-
sar no coletivo. Por exemplo, 
um empresário não pode 
brigar sozinho para retirar 
a circulação de ônibus na 
(Avenida) Júlio Campos, que 
também é uma ação que nós 
queremos. Sozinho fica mais 
difícil, mas em conjunto a 
ação pode acontecer.

DE – o cliente nota esse 
diferencial...

KG – Só para você en-
tender: existe a Black Friday, 
hoje mundial, foi lançada 
nos Estados Unidos. Todo 
ano, numa sexta-feira, eles 
fazem promoção e o mundo 
inteiro compra. Nós perce-
bemos que perdíamos mui-
to, porque as pessoas prefe-
riam comprar pela internet, 
em sites que não são de Si-
nop, deixa de fazer circular o 
dinheiro dentro do municí-
pio. Daí criamos a campanha 
“Deu a Louca no Comércio”, 
que busca gerar uma grande 
promoção para movimentar 
os nossos associados, com 
valores diferenciados. O mo-
vimento chega a congestio-
nar o quadrilátero central. 
Nós conscientizamos as em-
presas: faça uma promoção 
real para seu cliente ser be-
neficiado. Identificamos ela 
com estações diferentes, fa-
zemos muitas empresas ga-
nharem. Mas nesse mesmo 
espaço tem não associados 
que se beneficiam daquele 
que faz associativismo, da-
quele que está junto com 
a Associação Comercial e 
Empresarial de Sinop. Mas 
a sociedade percebe, porque 
este empresário não teve a 
mesma conscientização que 
o outro teve. O próprio Pro-
con-Sinop, que era para ser 
um vilão do empresário, se 
tornou um grande um gran-
de parceiro, com palestras 
orientativas. Muitas vezes, 
vinha o Procon Estadual e 
multava os empresários. E 
na época eu mesmo procurei 
o Cristiano Peixoto Duarte, 
advogada e que era o dire-
tor do órgão, e ele deu uma 
ótima palestra para orientar 
o empresário. São inúmeros 
os benefícios ao se associar 
a uma entidade. E a Aces faz 
isso acontecer.

DE – E não adianta o Pro-
con agir quando acontece o 
problema, é preciso prevenir 
também.

KG – Tanto é que o 
Procon-Sinop hoje é uma 
referência nacional em so-
luções, e ao trabalhar com a 
conscientização, automati-
camente ele não tem tantas 
inflações e hoje oferece o 
conciliador online.

DE – o micro ou peque-
no empresário, que está lendo 
essa matéria, e não está asso-
ciado, caso ele tenha uma dúvi-
da sobre se o tipo de comércio 
se encaixa para ser associa-
do? Existe alguma limitação 
de ramo que, de repente, não 
abranja aquilo que este empre-
sário necessita?

KG – Quando se fala 
Associação Comercial e Em-
presarial, empresa a gente 
atende de todos os ramos. E 
temos ofertas para MEI [Mi-
croempreendedor Individu-
al], aquele que está inician-
do para empreender, até o 
empresário Ltda. Me, ou da 
multinacional, atendemos 
todos. ‘E como saber se vale a 
pena participar de uma asso-
ciação comercial? Só vendo à 
vista ou no cartão, então não 
vou participar de uma asso-
ciação’. Essa é a maior con-
fusão que as pessoas fazem, 
tanto é que nosso principal 
serviço hoje não é divulgar 
banco de dados ou consulta 
a esse banco. É importante 
que entendam que participar 
de uma associação comercial 
é para ficar antenado a tudo 
o que está acontecendo no 
seu setor ou no comércio 
municipal, ofertas, treina-

Sem perder o otimismo a ACES busca a qualificação profissional de seus associados visando o desenvolvimento
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viTrinE

mentos, cursos, qualificação. 
É muito simples, é uma re-
novação contínua, até por-
que o consumidor já se reno-
vou. Vale sim a pena buscar 
uma associação comercial, 
cobre-a, questione-a. Sinop 
já é diferente: sábado à tarde, 
em outras cidades, o comér-
cio fecha às 12h. Já em Sinop 
nós temos supermercado 
funcionando até meia-noite; 
há lojas que funcionam até 
às 22h. A Associação Comer-
cial, junto com a Prefeitura, 
está cobrando uma liberação 
de alvará para funcionamen-
to em feriados para que o 
empresário não precise pa-
gar. Única coisa que ele deve 
atender é a responsabilidade 
sindical, em relação à classe 
trabalhista dele, acertando 
banco de horas e hora ex-
tra. Se nós somos a ‘Capital 
do Nortão’, temos que agir 
como tal. É nessa linha que 
a Aces trabalha. Estamos lu-
tando por coisas que, às ve-
zes, nem o empresário ima-
ginava, mas quando ele entra 
aqui para participar, ele se 
sente parte integrante da 
mudança.

DE – o que mudou, es-
pecialmente nesses últimos 5 
anos, dentro da Aces que possa 
explicar esse crescimento que 
a associação teve?

KG – Primeiro, que nós 
estamos vindo de um cená-
rio muito difícil, estamos 
vindo da maior crise econô-
mica e política do nosso país. 
Muitos comerciantes jamais 
tinham visto algo parecido. A 
Aces e todo o comércio vem 
de um momento delicado, de 
crise. Mas, em momento al-
gum nós desfocamos, temos 
crescido no sentido de ter 
pessoas que estão buscando 
essa qualidade, a Associação 
Comercial cresce, porque ela 
tem sempre um foco e um 
horizonte. Nós queremos 

ser referência em qualifica-
ção profissional dentro do 
município, queremos ser a 
casa do empresário. O mer-
cado mudou: o que a gente 
faz hoje não serve amanhã, 
temos que descobrir antes 
do mercado mudar. A Aces 
aumentou o número de as-
sociados. Assim como todo 
o comércio, ela passou por 
um momento de dificulda-
de, e é o momento de a gen-
te se reinventar. A Aces está 
muito otimista com Sinop. 
Vemos grandes comércios 
chegando, a cidade sendo 
apontada como a 26ª do país 
para investimento, a gente 
vê uma Fertipar, uma Inpa-
sa chegando, uma Embrapa 
[Agrossilvipastoril] como re-
ferência nacional, indicação 
do Grupo Assaí querendo fa-
zer a compra do estádio, isso 
é real, não é segredo. Sinop 
é diferente, e a Aces está sur-
fando nessa onda, e quere-
mos que o empresário surfe 
nela também. Por que alguns 
se desenvolvem tanto e ou-
tros não? Juntos, nós somos 
mais fortes. Sozinho você 
vai até mais rápido, acom-
panhado você vai mais lon-
ge. Sinop é extremamente 
competitiva, sendo sondada 
pelas maiores empresas e in-
vestidores do país e do mun-
do. Nós vimos o resultado de 
uma feira, a Norte Show, que 
nasceu há dois anos e não é 
possível mensurar o que vai 
ser da próxima feira. Qual 
tamanho você quer alcançar 
em Sinop? Você precisa de 
ajuda para prosperar, e essa 
ajuda você pode buscar na 
Associação Comercial.

DE – Como deve traba-
lhar a classe empresarial e os 
consumidores para que todos 
possam se unir e lutar contra 
o fantasma das crises, que vem 
assustando nos últimos anos?

KG – Primeiro passo 

da consciência é você ter a 
real situação na mão. Crise 
tem? Tem, teve, e o cenário 
hoje no Brasil não é o sonha-
do. Tem regiões que sofrem 
menos. A nossa região em 
específico sofreu menos por-
que Sinop é um polo para 32 
cidades. Nós temos um con-
sumo aumentado aqui. Nós 
competimos com internet. 
Duas coisas importantes: 
consumidor, tenha consci-
ência daquilo que pode gas-
tar, porque o papel da loja 
nesses momentos é facilitar 
a compra e abrir crédito, 
ter a consciência da compra 
positiva; no comércio, será 
que seus custos estão sendo 
calculados de forma corre-
ta? Será que este produto 
que comprou a R$ 10 e está 
vendendo a R$ 30 está te 
dando pelo menos 40% de 
lucro. O combustível que 
aumenta em São Paulo, no 
Rio, aumenta aqui. Se é 10% 
lá, é 10% aqui. Agora, estamos 
passando por um reajuste na 
energia elétrica. O que nós 
fazemos para driblar isso é 
ter controle para que eu pos-
sa compra-lo novamente; 
segundo lugar é ofertar algo 
a mais. Às vezes o cliente 
deixa de comprar um pro-
duto porque ele não teve um 
atendimento. 

O valor pode ser sim-
bólico, a questão é você levar 
da melhor forma possível 
um bom atendimento. É essa 
loja que vai crescer, o negó-
cio tem que ser bom para os 
dois. Não é só vender, ven-
der, vender e não repor seu 
estoque. Ou então comprar, 
comprar, comprar e depois 
não pagar sua mercadoria. 
É o equilíbrio, neste sentido 
que temos que cuidar. O giro 
em Sinop é muito grande. É 
preciso qualificação. É esse 
encontro que nós devemos 
promover: da mão de obra 
com a gestão.
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CHARGE DO DIA
Jaqueline Carvalho nega 
gravidez após desmaiar 
em entrevista na TV

Jaqueline Carvalho usou as redes sociais, 
na última quarta-feira (24), para tranquilizar 
o fãs após ter desmaiado durante uma entre-
vista para o SporTV no dia anterior. A ex-jo-
gadora de vôlei negou que esteja à espera de 
seu segundo filho. “Eu não estou grávida! Fiz 
todos os exames ontem e deu negativo!”, afir-
mou. E aproveitou para agradecer o carinho 
do público: “Eu vim agradecer a todas as men-
sagens que eu vim recebendo. Você que tirou 
um tempinho do seu dia tão corrido para me 
mandar essa mensagem, muito obrigada! De 
coração! Queria falar que eu estou bem”.

A campeã olímpica agradeceu a repórter 
Fabíola Andrade que a segurou na hora da 
queda. “Essas musculações que você vem fa-
zendo causando efeitos, porque você segurar 
uma pessoa de 1,86m, pesando 72 kg… Você 
amorteceu minha queda, minha parceira, 
obrigada de todo coração!”, disse.

Quem acompanha de perto a vida das celebs brasileiras 
deve estar por dentro da dúvida do momento: será que Bru-
na Marquezine está namorando Hamilton? O piloto inglês de 
Fórmula 1 teria se aproximado da atriz durante o festival Co-
achella, que aconteceu na Califórnia, neste mês.

Depois de começaram a se seguir no Instagram, Lewis 
Hamilton curtiu uma foto da global e pronto, os rumores so-
bre o possível romance dos famosos caíram na boca do povo! 
Com a repercussão do caso, Bruna Marquezine decidiu es-
clarecer a confusão ao responder o site da todateen, que ha-
via veiculado a notícia do suposto romance. Com a resposta 
“é o quê?”, a atriz afastou qualquer possibilidade de romance 
com Hamilton. Logo em seguida, o portal  interagiu com a 
artista ao comentar um gif da atriz com a legenda “estamos 
atentas”. Mais uma vez,  Bruna negou a afirmação e colocou 
um ponto final na história.

Pra quem não sabe, Hamilton e Neymar são bem amigos. 
O jogador do PSG e a atriz global tiveram um relacionamento 
longo mas terminaram em outubro de 2018.

Sasha raspa cabelo da mãe, 
Xuxa Meneghel. ‘Sem treino’

Algumas semanas atrás, Sasha Mene-
ghel assinou contrato com uma das maiores 
agências de modelos do Brasil, a Way Mo-
dels. No entanto, em vídeo compartilhado 
pela mãe da estudante, ela mostrou outra 
habilidade desconhecida do grande público 
até então e atacou de cabeleireira da artis-
ta em Nova York. “Quando o amor da nossa 
vida diz ‘deixa eu cortar seu cabelo?’ sem 
nunca ter cortado um cabelinho na sua vida 
e você deixa... sorrindo. Sassa, meu amor, 
você é meu orgulho... não muda nada, te amo 
do jeitinho que você é.... mas se mudar, te 
amarei também!”, legendou Xuxa ao postar o 
registro nesta quarta-feira (24). Nos comen-
tários, a universitária se derreteu: “Amei! Te 
amo!”. No vídeo, o diálogo entre mãe e filha 
também divertiu os seguidores. “Tem um 
jeito errado de fazer?”, perguntou a namora-
da de Bruno Montaleone, com quem curtiu 
férias na Jamaica em março. A apresenta-
dora, então, sugeriu: “Não sei... Vai passando 
assim conforme o desenho da cabeça”. De-
pois, a jovem ainda comentou: “Sabe quan-
tos cabeleireiros treinaram para fazer isso 
na Xuxa e eu tô aqui sem um dia, uma hora, 
sem cinco minutos de treino? Acho que eu 
acabei... Depois do banho pode ficar legal!”, 
opinou, arrancando risos da artista, que ade-
riu ao cabelo raspado desde fevereiro deste 
ano. “Sinceramente acho que não tem mais o 
que raspar!”, disse Sasha, finalizando o corte.

TV  e EntretenimentoBruna Marquezine está 
namorando Hamilton? 
Atriz responde no Twitter
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Hoje no Fla, Gabriel foi artilheiro do BR pelo Santos em 2018 
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Artilharia do Brasileirão promete
disputa entre “veteranos e novatos”
DA REPORTAGEM

Fred não tem motivos 
para reclamar nesta primeira 
parte de temporada brasilei-
ra em 2019. Afinal, individu-
almente, o atacante do Cru-
zeiro é o maior artilheiro do 
ano até o momento, com 15 
tentos, já comemorou título 
mineiro e mostrou-se deci-
sivo ao garantir a equipe, de 
forma antecipada, nas oita-
vas de final da Libertadores.

No último sábado (20), 
fez, de pênalti, o gol do em-
pate contra o Atlético-MG 
que garantiu o título estadu-
al para a Raposa. Terminou 
o Campeonato Mineiro no 
topo da artilharia. Semanas 
antes, em duelo válido pela 
Libertadores da América, 
Fred fez três gols na vitó-
ria por 4 a 0 sobre o Hura-
cán e igualou simplesmente 
o número de tentos feitos 
por Pelé na competição sul-
-americana (17), além de ter 
superado Zico no mesmo 
quesito. O seu peso nes-
ta equipe do Cruzeiro, que 
com bons resultados é no 
momento a melhor do Bra-
sil, é inquestionável e Fred já 
aparece como um dos maio-

res candidatos à artilharia 
do Brasileirão que começa 
neste sábado (27). Até porque 
o maior goleador cruzeiren-
se no Século XXI (75 tentos) 
é, também, quem mais ba-
lançou as redes desde que 
o nosso principal torneio 
nacional passou a ser dispu-
tado em pontos corridos: fo-
ram 140 gols, divididos entre 
Fluminense, Atlético-MG e 
Cruzeiro. O número poderia 
ser ainda maior, não fosse a 
lesão que o tirou de combate 
de praticamente toda a tem-
porada 2018. Aos 35 anos, 
Fred continua mostrando 
que decide em nosso futebol. 
E não é o único veterano a 
dar, com grande regularida-
de, muita dor de cabeça aos 
adversários. Ricardo Oliveira 
mostra que as 38 primaveras 
completadas não diminuem 
o seu faro goleador. Foram 
12 gols pelo Atlético-MG em 
2019, marcando um dos úni-
cos pontos positivos em um 
início de ano decepcionante 
para o Galo (na Libertadores, 
também superou Pelé na ar-
tilharia de brasileiros no cer-
tame). Mas ainda que Fred 
continue a ser - na conside-
ração de muitos - o melhor 

CHOQUE DE GERAÇÕES | Fred e R. Oliveira seguem decisivos após os 35 anos, enquanto Gustagol e Gabriel 
buscam recuperar feitos

Foto: RepRodução

(Foto: Getty ImaGes)

SONHO COM ELITE

Veja como será a Série B do
Campeonato Brasileiro 2019

TIME BIÔNICO

Red Bull Bragantino: como
funcionará a fusão dos clubes

GRÊMIO

Maicon faz reforço: 
“carro velho precisa 
de manutenção”

Série B terá jogos nas manhãs de sábado e de domingo

Foto: Lucas uebeL

Foto: RepRodução

Maicon disputou 13 partidas pelo Grêmio na temporada 

Escudo do Bragantino foi mantido, com logo da empresa no peito 

DA REPORTAGEM

A CBF divulgou a tabe-
la detalhada das primeiras 
oito rodadas do Campeona-
to Brasileiro da Série B, com 
dias, locais e horários das 80 
partidas previstas. Como no-
vidade, haverá jogos aos sá-
bados, às 10h, transmitidos 
ao vivo no SporTV e no Pre-
miere. Também serão dispu-
tadas partidas em algumas 
segundas-feiras, às 19h. Em 
alguns domingos, também 
haverá jogos, às 15h.

Com isso, nos fins de 
semana, às 10h, haverá um 
jogo da Série B, aos sábados, 
e um jogo da Série A, aos do-
mingos.

A competição começa 
nesta sexta-feira (26), com 
quatro partidas. Brasil de 
Pelotas-RS x Red Bull Bra-
gantino-SP e Operário-PR 
x América-MG vão abrir a 
competição, às 18h15, segui-
dos por São Bento-SP x Atlé-
tico-GO e Sport x Oeste-SP, 
às 20h30.

No sábado, o primeiro 
jogo previsto para o novo 
horário das 10h na Série B 
é Botafogo-SP x Vitória, no 
Estádio Santa Cruz, em Ri-
beirão Preto.

Às 15h30, jogarão Gua-
rani x Figueirense, em Cam-
pinas; CRB x Londrina, em 

DA REPORTAGEM

A Série B do Campe-
onato Brasileiro deste ano 
começa nesta sexta com a es-
treia de uma nova equipe: o 
Red Bull Bragantino. A fusão 
com o popular time de Bra-
gança Paulista é a mais nova 
aposta do clube-empresa 
mantido pela marca austrí-
aca de bebidas energéticas, 
que faturou o título do Tor-
neio do Interior do Campeo-
nato Paulista ainda com base 
em Campinas. A primeira 
partida oficial da nova equi-
pe será no dia 26 de abril, 
contra o Brasil de Pelotas, 
fora de casa, pela primeira 
rodada da Série B.

A fusão traz benefícios 
claros a ambos os lados: dá 
ao Red Bull Brasil a possibi-
lidade de disputar a segunda 

ASSESSORIA

Maicon, capitão do 
Grêmio, sabe que o preço 
dos 33 anos, sendo 13 deles 
em alto rendimento, começa 
a ser cobrado. Um problema 
crônico no joelho o impede 
de terminar a maioria das 
partidas. Para isso, faz um 
reforço especial para supor-
tar o restante da temporada.

Em 2019, ele atuou em 
13 jogos: nove pelo Gauchão 
e quatro da Libertadores. 
Marcou um gol, na estreia, 
contra o Juventude. Contu-
do, tem dificuldades para fi-
car 90 minutos em campo. 
Dos 13 jogos, foi substituído 
em oito. Normalmente por 
volta dos 26 minutos do se-
gundo tempo.

“Carro velho precisa de 
manutenção. Venho há um 
mês e pouco com dores no 
joelho, mas estou fazendo fi-
sioterapia e reforço para me-
lhorar. Já melhorou bastante. 
Tive muita cãibra, coisa que 
não é normal. Devido a essas 
dores, é preciso treinar um 
pouco menos. Mas estou me 
preparando para aguentar os 
90 minutos nos próximos jo-
gos”, conta.

Maicon levou uma pan-
cada no joelho direito con-
tra o Juventude, nas quartas 
de final do Gauchão, o que 
prejudicou suas atuações nos 
cinco jogos seguintes - foi 
substituído em quatro deles. 

Maceió; Criciúma x Cuiabá, 
em Criciúma. Às 20h, o Vila 
Nova receberá o Paraná, em 
Goiânia. Na segunda-feira 
(29), Coritiba x Ponte Preta 

divisão nacional (sozinho, ele 
não jogaria nem a Série D) e 
assim acelerar sua sonhada 
chegada à primeira prate-
leira do futebol brasileiro; e 
representa um considerável 
aporte financeiro ao Bragan-
tino, que não disputa a Série 
A do Brasileirão desde 1998, 
quando foi rebaixado depois 
de nove anos na elite.

O investimento da Red 
Bull no novo time será de 
cerca de R$ 40 milhões em 
2019 – valor não confirmado 
pela empresa. O clube terá 
novos uniformes. O escudo 
do Bragantino foi mantido, 
com um grande logo da Red 
Bull no peito. O presidente 
da equipe será Marquinho 
Chedid, do Bragantino, mas 
a gestão do futebol passará a 
ser da Red Bull. O treinador 
do time será Antônio Carlos 

completa a rodada inaugural 
da Série B.

O objetivo da CBF com 
os jogos das 10h da manhã 
também na Série B, aos sá-

O que mais preocupa, con-
tudo, é o esquerdo. Nele, o 
camisa 8 tem uma tendinite 
há alguns anos, o que limita 
seu desempenho. “Uma hora 
(o joelho) não aguenta. Faz 
parte. Tenho que cuidar, me 
preparar e fazer trabalhos 
que me ajudem a aguentar 
os 90 minutos”, afirma.

Em ambos os Gre-Nais 
da final do gauchão, o capi-
tão terminou no banco de 
reservas. Na decisão por pê-
naltis, estava fora, uma situ-
ação incômoda e inusitada 
para quem se acostumou a 
abrir as cobranças alterna-
das pelo Grêmio. O motivo 
para deixar o campo mostra 
sensatez e confiança, todavia. 
“No jogo, deu cãibra, e achei 
que tinha aberto (o múscu-
lo da panturrilha), mas não. 
Nesses momentos, tem que 
ser inteligente. Queria jogar 
até se tivesse prorrogação. 
Mas se fico em campo e pego 
um adversário no mano a 
mano, ele dá um tapa na 
frente e não pego nunca 
mais. Tenho que ver que tem 
um companheiro preparado 
pra entrar”, admitiu, elogian-
do o restante do grupo.

Maicon tem contrato 
com o Grêmio até 2021. Seu 
objetivo é jogar até 2022, 
quando completará 37 anos. 
A intenção é renovar e en-
cerrar a carreira no Tricolor. 
Quer dar ao clube tudo o que 
puder enquanto puder.

Zago, que conquistou o Tro-
féu do Interior com excelen-
te campanha sob o comando 
do Red Bull Brasil. A comis-

goleador do futebol jogado 
no Brasil, e Ricardo Olivei-
ra nos últimos anos sempre 
finaliza as temporadas bri-
gando por artilharias, não 
são apenas os veteranos que 
aparecem como grandes fa-
zedores de gol no país. E são 
dois jogadores que levam a 
grande emoção do espor-
te no apelido que mostram 
isso: Gabigol, do Flamengo, 
e Gustagol, do Corinthians.

Quando ainda estava 
no Santos, em 2018, Gabriel 
terminou a temporada como 
artilheiro do Brasileirão (18 
gols) e Copa do Brasil (4). 
Quando seguia emprestado 
ao Fortaleza, Gustavo finali-
zou o último ano como joga-
dor que mais vezes estufou 
as redes no país (30 gols). Em 
2019 eles são as grandes refe-
rências ofensivas de Flamen-
go e Corinthians, respecti-
vamente. O primeiro com 
22 anos e o segundo com 25, 
mostram que ao menos por 
aqui ainda podemos sonhar 
com uma boa passagem de 
bastão entre nossos grandes 
centroavantes nos anos que 
estão por vir.

Ainda que a tendência 
seja de ver os veteranos bri-

bados, é levar mais famílias 
aos estádios do Brasil. (Lem-
brando: todos os horários 
são convertidos para Mato 
Grosso)

lhando mais por aqui, uma 
vez que fazedores de gols 
jovens atraem o interesse do 
exterior (o próprio Gabriel, 
que pertence à Internaziona-
le de Milão é um exemplo), 

por enquanto ao menos po-
demos esperar uma excelen-
te disputa de gerações para 
ver qual deles estará no topo 
da artilharia da temporada e 
do Brasileirão em 2019. Até 

porque até o momento no-
mes como Gilberto (Bahia), 
Daniel Amorim (Avaí) e Lu-
ciano (Fluminense) também 
aparecem com números ani-
madores.

são técnica do Bragantino foi 
demitida logo depois da eli-
minação na primeira fase do 
Paulistão.
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Cenas de desmatamento no interior de Alagoas

Brasil liderou desmatamento de 
florestas primárias o mundo 
DA REPORATEGEM

Cerca de 12 milhões de hec-
tares de florestas tropicais 
desapareceram em 2018, o 
equivalente a 30 campos de 
futebol por minuto. Só no 
Brasil, foram desmatados 1,3 
milhão de hectares de flores-
tas - é o país que mais perdeu 
árvores no ano passado.

Os dados de 2018 são do 
Global Forest Watch, atualiza-
do pela Universidade de Ma-
ryland, nos Estados Unidos. 
O levantamento mostra o 
complexo retrato do desma-
tamento em áreas densas de 
florestas tropiciais - da Ama-
zônia, na América do Sul, a 
África e Indonésia.

A maior preocupação apon-
tada pelo relatório diz respei-
to à destruição continuada 
das florestas primárias, como 
são chamadas as áreas com 
as árvores mais antigas e que 
não são fruto de replantio.

De acordo com o relató-
rio do Global Forest Watch, 
uma área de florestas primá-
rias equivalente ao tamanho 
da Bélgica foi destruída em 
2018. Brasil e Indonésia fo-
ram responsáveis por 46% do 
desmatamento de florestas 
tropicais no mundo em 2018. 
O percentual é bem menor 
que o revelado pelo relatório 
de 2002, que mostrou que só 
esses dois países foram res-
ponsáveis por 71% das perdas 
de árvores tropiciais.

Mas o grande mérito na re-
dução não é do Brasil, e sim 
da Indonésia, onde a perda 
de floresta primária foi 40% 
menor no ano passado que a 
taxa média entre 2002 e 2016. 
O Brasil vivenciou uma que-
da significativa no desmata-

mento entre 2007 e 2015, de 
cerca de 70%. Mas incêndios 
- muitos deles provocados in-
tencionalmente - provocaram 
grande aumento entre 2016 e 
2017.

A área de floresta primária 
destruída no Brasil em 2018 
– 1,3 milhões de hectares - foi 
menor que em 2017. Mas ain-
da assim está acima da média 
histórica do país.

“Pode parecer tentador co-
memorar essa queda nos úl-
timos dois anos, mas quando 
observamos os últimos 18 
anos, fica claro que a tendên-
cia é de alta no desmatamen-
to. Estamos longe de vencer 
essa batalha”, diz Frances Sey-
mour, do World Resources 
Institute, que administra o 
Global Forest Watch.

Na Amazônia, especifica-
mente, o Projeto de Monito-
ramento do Desmatamento 
na Amazônia Legal por Sa-
télite (Prodes) registrou, en-
tre agosto de 2017 e julho de 
2018, aumento no desmata-
mento de 13,7% em relação aos 
12 meses anteriores - o pior 
resultado em 10 anos.

O Global Forest Wacth des-
taca que várias áreas de flo-
restas desmatadas em 2018 
ficam próximas ou dentro de 
territórios indígenas. A re-
serva Ituna Itata, que abriga 
índios isolados, perdeu mais 
de 4 mil hectares em decor-
rência de exploração ilegal de 
madeira. Florestas primárias, 
como mencionado antes, são 
aquelas que se encontram em 
seu estado original, que não 
foram afetadas pela ação hu-
mana. Algumas das árvores 
nessas áreas têm centenas ou 
até milhares de anos de idade.

Elas são essenciais para a 

DESMATAMENTO EM 2018 | Só no Brasil, 1,3 milhão de hectares de florestas primárias
Foto: Jonathan Lins/FPi do são Francisco

manutenção da biodiversi-
dade - são abrigo de animais 
selvagens, como onças, tigres, 
macacos e diferentes espécies 
de aves.

Essas árvores também são 
essenciais para o controle do 
aquecimento global, já que 
armazenam dióxido de car-
bono, destaca o relatório do 
Global Forest Watch. Por isso, 
a perda de milhares de hecta-
res de floresta em 2018 é tão 
preocupante.

“Para cada hectare perdido, 
estamos um passo mais próxi-
mos dos desastrosos cenários 
projetados para o aquecimen-
to global”, diz Frances Sey-
mour. Vários países tiveram 
aumento na perda de florestas 
primárias desde 2002, prin-
cipalmente República Demo-
crática do Congo, Colômbia, 
Bolívia e Peru.

No caso da Colômbia, o 
crescimento do desmatamen-
to, principalmente a partir de 
2016, é visto como consequ-
ência do processo de paz do 
governo com as Farc, guerri-
lha de esquerda que ocupava 
áreas de floresta.

O fim da luta armada nessas 
regiões abriu caminho para 
a exploração econômica da 
Amazônia colombiana.

Em termos proporcionais, 
Madagascar apresentou resul-
tados preocupantes - perdeu 
2% de suas florestas primárias 
em 2018, mais do que qual-
quer outro país tropical.

“Não é incomum que a per-
da de áreas de floresta seja 
associada à morte, porque a 
cada ano centenas de pesso-
as são assassinadas tentando 
impedir a atividade ilegal de 
madeireiros e garimpeiros”, 
destaca ainda Frances Sey-

mour. O caso bem sucedido 
da Indonésia, que foi capaz 
de reduzir a perda de florestas 
primárias em 40% em 2018, 
mostra que políticas públicas 
podem ter impacto significa-
tivo na redução do desmata-
mento.

Um acordo firmado entre 
a Indonésia e a Noruega, que 
prevê compensação pela re-
dução de emissões, também 
parece ter cumprido papel 
importante nos resultados po-
sitivos. “Nós estamos levando 
a política ambiental a sério. 

No nosso país, várias empre-
sas foram punidas ou recebe-
ram alertas do governo, então 
estamos nos esforçando para 
garantir o cumprimento da 
lei”, diz Belinga Margono, do 
Ministério de Meio Ambiente 
da Indonésia.


