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ENERGIA ELÉTRICA SINOP
Maio terá
bandeira
amarela
na tarifa

Prefeitura
próxima de
estourar folha 
de pagamento

A Aneel informou que a 
bandeira tarifária para maio será 
amarela, com custo adicional de 
R$ 1 para cada 100 quilowatts-
-hora (kWh) consumido.            
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O Diário do Estado MT 
noticiou o alerta dado pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso para vários mu-
nicípios que não entregaram no 
prazo os balancetes das contas 
referentes a 2018.         Página - 3

Marcello casal Jr Divulgação

Divulgação

Nascido dentro da atividade rural, Antônio Gal-
van, homem a roça, com muito orgulho, chegou 
em Sinop em 1986 para hoje se tornar uma das 
principais referências do setor no estado de 
Mato Grosso.                 Página   9

APROSOJA

Antônio Galvan: 
em defesa do
agronegócio

Três estudantes de Jornalismo, em Sinop, montaram um projeto para per-
correr as ruas de vários bairros fazendo registros fotográficos dos momen-
tos de brincadeiras das crianças. O projeto foi criado em janeiro deste ano e 
já proporcionou mais de 1,5 mil fotos dos pequenos.                Página -7

COMÉRCIO DE FRONTEIRAS 

CIRCUITO APROSOJA

Cáceres: zona franca de MT

Mais de mil participantes

O Governo Federal publicou uma portaria que batiza Cáceres 
como ‘Cidade Gêmea’. Tudo leva a crer que se trata da vizinha cidade 
de San Matias, pela proximidade territorial e o bom relacionamento 
que marca os dois povos.

       Página - 6

Para discutir o tema “Custo + Tributação = Agricultura em Ris-
co”, a 14ª Edição do Circuito Aprosoja, organizada pela Aprosoja-MT, 
reuniu 1.111 pessoas na região Norte.

                                                                          Página - 8

ricarDo Duarte

FotógraFos soliDários

Divulgação

Divulgação

LEILÃO DE AEROPORTOS

Gringos já
marcaram
a metade
dos gols
O sotaque carregado do espa-
nhol ecoou com força no Beira-
-Rio na quarta-feira, mesmo 
com as arquibancadas tomadas 
por 40 mil, em sua maioria, 
brasileiros. Explica-se: o Inter 
venceu o Flamengo por 2 a 1 
com gols de Paolo Guerrero e 
Martín Sarrafiore.
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A busca pelo conhecimento
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para oferecer.
Em outras palavras: você pode até 

conseguir os mesmos resultados que 
alguém que fez cursos, mas vai demorar 
muito mais para atingir os mesmos ob-

jetivos. E, para decepção 
de muitos, a esmagado-
ra maioria dos usuários 
“autodidatas” não tem os 
mesmos conhecimentos 
de quem fez bons cursos, 
mesmo em coisas “sim-
ples”.

Isso faz uma baita 
diferença no dia a dia. 
Você pode não perceber 
em seu uso recreativo, 
mas, quando a exigência 

é profissional, a diferença no rendimen-
to é claramente notada.

Deixar de fazer cursos passa longe 
de ser uma economia. Você simples-
mente está ficando em desvantagem 
frente à um mercado cada vez mais 
concorrido.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Na edição passada falei sobre a rela-
ção do trabalho com a tecnologia. Abor-
dei algumas das tantas profissões que 
surgiram com esse mercado. Mas uma 
coisa que muita gente acaba se “esque-
cendo” atu-
almente é da 
necessidade de 
qualificação.

Quando a 
tecnologia co-
meçou a se tor-
nar popular era 
imprescindível 
que o usuário 
fizesse cursos 
extremamen-
te específicos 
para ter alguma chance na área. A uti-
lização de computadores era extrema-
mente complicada e sem o treinamento 
adequado nada se conseguia fazer com o 
equipamento.

O tempo foi passando, o computa-
dor foi se tornando mais popular e mais 
fácil de ser utilizado. É justamente nes-
se momento que muita gente optou por 
não fazer curso e “aprender por conta”. A 
ideia, que parece “natural” para uma par-
cela dos usuários, acaba sendo um ver-
dadeiro “tiro no pé”: sem o treinamento 
adequado é praticamente impossível ter 
conhecimento suficiente para extrair do 
computador tudo que ele realmente tem 
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No dia 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros 
elegeu-se presidente com a promessa de varrer a 
corrupção e moralizar os costumes no Brasil. Nos 
sete meses em que se manteve no poder, antes da 
renúncia, encontrou tempo para vetar a realização 
de corridas de cavalo nos dias de semana, as bri-
gas de galo, a comercialização de lança-perfume no 
Carnaval e o uso de trajes de banho considerados 
indecorosos em concursos de misses.

Passadas mais de cinco décadas, o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) por vezes parece inspirar-se em 
seu excêntrico antecessor para cumprir o intento de 
promover um governo conservador nos costumes. 
Além de iniciativas polêmicas na esfera ministerial, 
o próprio mandatário coleciona declarações e atitu-
des extravagantes, não raro a alimentar preconcei-
tos e incentivar a discriminação de minorias.

Dois casos recentes ilustram esse comporta-
mento —a retirada do ar de um comercial do Banco 
do Brasil, voltado para o público jovem, com ênfase 
na diversidade racial e sexual, e a chocante decla-
ração acerca do turismo de gays no Brasil. No pri-
meiro episódio, Bolsonaro, contrariado ao assistir 
à peça, determinou que a instituição financeira in-
terrompesse a veiculação e demitisse o diretor de 
marketing.

A deliberação personalista por pouco não se 
transformou em novo protocolo governamental. 
Anunciou-se que as empresas estatais passariam a 
ser obrigadas a submeter suas campanhas merca-
dológicas à avaliação da Secretaria de Comunicação 
Social.

A ideia da centralização, que fazia lembrar 
regimes autoritários, acabou suspensa porque se 
constatou que estava em desacordo com a legisla-
ção —ao menos foi essa a explicação oficial para o 
recuo. Evitou-se, de todo modo, um vexame maior. 
Cabe perguntar que orientação a Secom seguiria a 
esse respeito. Seria providenciado um manual para 
estabelecer o que pode ou não ir ao ar?

Já a manifestação sobre o turismo de homos-
sexuais quase dispensa comentários. Em café da 
manhã com jornalistas, na quinta-feira (25), o pre-
sidente afirmou que “o Brasil não pode ser um país 
do mundo gay, de turismo gay”, porque aqui “temos 
famílias”.

Seria aceitável, conforme deu a entender, que 
heterossexuais viessem ao país com a intenção de 
manter relações com mulheres. Como se nota, é tê-
nue a divisa entre a vulgaridade inconsequente e o 
estímulo abjeto à intolerância.

Editorial

De Jânio a Bolsonaro

Ranking dos Políticos - Facebook

lagoa anulando todas as referências de auxílio à 
navegação, na época apenas a bússola. Eram qua-
tro horas de preocupação dentro dos hidroaviões 
monomotores Junkers F-13, de fabricação alemã, 
que voavam a 130 quilômetros por hora, refrige-

rado a água, com cabine de comando descoberta, 
obrigando os tripulantes ao uso de óculos e capacete 
de voo. As aeronaves decolavam do rio Paraguai e 
pousavam no rio Cuiabá, voavam sobre o Pantanal 
infestado de jacarés (trechos de carta do comandan-
te Alderico Silvério dos Santos, na década de 30, ra-
diotelegrafista do Sindicato Condor).

Com o monomotor F-13 foi aberto o tráfego para 
a primeira linha do interior do Brasil. De Corumbá a 
Cuiabá, fazia-se uma escala intermediária em Por-
to Jofre. Foi essa linha precursora da Marchapara o 
Oeste, inaugurada em 24 de setembro de 1930.

O abastecimento era feito em latas de 20 litros, 
com funil e filtro de camurça. O estoque vinha por 
Corumbá em tambores de 200 litros e daí por via 
fluvial até Cuiabá. A manutenção era feita no pátio, 
pois não existia oficina. Foi uma época de improvi-
sos e aventuras; pilotos e mecânicos envolvidos com 
suas máquinas de voar. Omoderno transporte abriu 
o Centro Oeste até 1960 e após 70 desbravou a Ama-
zônia.

Situado em Várzea Grande, o Aeroporto Mare-
chal Rondon está localizado a 8 km do centro de 
Cuiabá, cidade mais importante a qual ele serve. Em 
seu interior existem duas grandes obras de arte de-
monstrando as belezas do Pantanal: um quadro do 
pintor Clóvis Hirigaray, mostrando um índio, e um 
quadro do artista várzea-grandense Daniel Dorileo, 
exibindo uma exuberante arara-azul, que dão iden-
tidade ao aeroporto.

Em 1996, o aeroporto alcançou a categoria inter-
nacional. Em 2000, a Infraero começou a construir 
um terminal de passageiros e reformar o pátio e a 
pista de pousos e decolagens. O novo terminal foi 
inaugurado em 30 de junho de 2006, aumentando a 
capacidade para um milhão de passageiros por ano.

Em 2009, a Infraero modernizou o complexo 
aeroportuário composto por um terminal de passa-
geiros com dois pisos, praça de alimentação, lojas, 
elevadores, escadas rolantes e climatização, além 
de construir um Terminal de Carga Aérea. Pensando 
na Copa de 2014, o antigo terminal foi demolido para 
construção de um novo complexo. As obras continu-
am e o aeroporto vai ganhar novas pontes de embar-
que/desembarque, ampliação do pátio de estaciona-
mento das aeronaves e das vias de acesso.

WILSON PIRES DE ANDRADE É JORNALISTA 
EM MATO GROSSO

Aeroporto, 63 anos 
dividindo Várzea Grande

DINHEIRO RECUPERADO
O secretário de Estado de Fazenda Rogé-

rio Gallo disse que sem os recursos recupe-
rados pelo Comitê Interinstitucional de Re-
cuperação de Ativos (Cira), o Governo teria 
passado por dificuldades financeiras ain-
da piores nos últimos anos. Segundo ele, o 
montante de R$ 466 mi recuperados em 2018, 
na gestão Pedro Taques, foram essenciais 
para o pagamento de dívidas do Executivo. O 
objetivo da pasta é recuperar até R$ 350 mi-
lhões em 2019.

NEURILAN DE FÉRIAS
O prefeito de Marcelândia, Arnóbio Vieira 

de Andrade (foto), assumiu a presidência da 
Associação Mato-grossense dos Municípios 
(AMM) e responderá pela instituição até 20 de 
maio, durante o período de férias do presiden-
te Neurilan Fraga. Arnóbio é o primeiro vice-
-presidente na diretoria que foi eleita para o 
biênio 2019/2020. À frente da instituição, Ar-
nóbio adiantou que pretende visitar os pode-
res Legislativo e Executivo para dar sequên-
cia às solicitações encaminhadas pela AMM.

CONTRATO: R$ 510 MIL
A Prefeitura de Cuiabá pode desembolsar 

até R$ 510,8 mil para a eventual compra de 
equipamentos para academias ao ar livre 
montadas em diversos bairros. A empresa 
vencedora da licitação feita pela Secretaria 
de Gestão do município foi a Boa Vista Co-
mércio de Equipamentos Eireli - ME. O re-
sultado do pregão eletrônico foi publicado 
no Diário Oficial de Contas.

Protesto de 1º de Maio contra o governo Maduro em Caracas, na Venezuela, 
registra confronto. A Venezuela voltou a atrair atenções do mundo depois do 
acirramento da crise, quando Guaidó convocou manifestantes com a alegação 
de que havia conquistado apoio dos militares. Houve confrontos com dezenas 
de feridos, principalmente em Caracas.

É fundamental fazer cursos em escolas de qualidade. 
Não adianta dedicar seu tempo em um local onde o 
aprendizado não seja de qualidade ou que não use me-
todologias interessantes de ensino. Ter um certificado 
não significa, necessariamente, ter conhecimento.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: REUTERS

WILSON PIRES DE 
ANDRADETudo começou em 1920, quando as 

condições para se atingir a imensidão 
do Estado eram precárias

Tudo começou em 1920, quando as condições 
para se atingir a imensidão do Estado eram precá-
rias e o meio de transporte mais rápido e possível era 
o avião. A aviação na vida econômica do Estado foi 
fundamental e serviu como ponto inicial para ativar 
a economia e a política de Mato Grosso.

Em 1938, o engenheiro civil Cássio Veiga de Sá 
deu início ao projeto de construção do Aeródromo de 
Cuiabá. O campo de aviação localizava-se no bairro 
Campo Velho, cujo nome originou-se a atual Vila Mi-
litar. Outro campo de pouso foi inaugurado em 1939, 
com uma estação de passageiros e hangares, que 
teve como primeiro pouso o do trimotor Junker-52. 
Operavam companhias como a Cruzeiro do Sul, Pa-
nair do Brasil e a Real Aerovias, assim como o Correio 
Aéreo Nacional.

Por volta de 1942, com a instalação do Distrito de 
Obras de Cuiabá, do Ministério da Aeronáutica na 
cidade, começaram os estudos para a construção de 
um novo aeroporto na capital mato-grossense. Para 
esse fim apresentaram duas opções de localização, 
uma no Campo da Ponte e outra em Várzea Grande. 
A princípio deliberou-se para o Campo da Ponte; en-
tretanto, dadas as dificuldades de acesso ao local, o 
MAER exigiu do governo de Mato Grosso a constru-
ção de uma nova ponte para dar vazão ao fluxo do trá-
fego. O poder Executivo estadual achou mais viável 
doar ao Ministério da Aeronáutica uma área de 700 
hectares localizada no município vizinho de Várzea 
Grande, para abrigar o aeroporto, por oferecer melho-
res condições e acesso fácil.

As dimensões e formato foram considerados ade-
quados e importantes para o desenvolvimento da sua 
infraestrutura. Em 1945 começaram o desmate e o 
aterro, sendo a pista de pouso a primeira obra inau-
gurada em 1956. Também nessa época foram levanta-
dos os prédios pioneiros, a sede do distrito de obras e 
a casa do guarda-campo. No ano seguinte, a sede do 
canteiro de obras foi transformada em uma estação 
de passageiros que, precariamente, abrigava as com-
panhias de aviação.

Em 1964 foi inaugurado o terminal de passagei-
ros e o aeroporto foi administrado pelo extinto De-
partamento de Aviação Civil até 3 fevereiro de 1975. 
Conforme Portaria nº 102/GM-5/23 de dezembro de 
1974, do Ministério da Aeronáutica, passou para ju-
risdição da INFRAERO. O trecho Corumbá/Cuiabá era 
uma linha com 435 km de extensão sobre o Pantanal, 
que nas enchentes se transformava numa imensa 
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“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 03 de maio de 2019 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Mauren Lazzaretti e Serafim Carvalho assinam Termo de Cooperação Técnica 

Sema e ANM assinam termo de cooperação 
para alertar população sobre riscos

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Representantes da Se-
cretaria do Estado de Meio 
Ambiente (Sema) e da Agên-
cia Nacional Mineração 
(ANM), assinaram essa sema-
na um termo de cooperação 
técnica, um dos objetivos do 
acordo é esclarecer à popula-
ção sobre os riscos reais des-
sa atividade.

Depois das tragédias 
ocorridas no estado de Mi-
nas Gerais nas cidades de 
Mariana (Novembro de 
2015) e Brumadinho ( Janeiro 
de 2019), a preocupação com 
barragens pelo país se inten-
sificou e passou a causar um 
grande susto na população, 
principalmente nas pessoas 
que moram nessas regiões 
de barragens.

De acordo com o ge-
rente regional da ANM em 
Mato Grosso, Serafim Carva-
lho Melo, Mato Grosso pos-
sui características distintas 
de Minas Gerais. “O material 
que exploramos e a geomor-
fologia são completamente 
diferentes. Portanto, é im-
portante tranquilizarmos a 
população, já que os riscos 
não são os mesmos”, escla-
receu.

Além desse tipo de 
esclarecimento, o serve 
também para apresentar a 

importância desse tipo de 
atividade. “A exploração de 
minério é imprescindível 
para a vida moderna e sendo 
realizada de forma controla-
da e com responsabilidade 
tem seus impactos sobre a 
o meio ambiente minimiza-
dos”, destacou.

Pelo acordo, que terá 
vigência de quatro anos, a 
ANM irá compartilhar in-

SEGURANÇA DAS BARRAGENS | Depois das tragédias em Minas Ge-
rais, preocupação com outras barragens é importante

Foto: Sema-mt

BUSCANDO RECURSOS

Mendes quer liberação de R$ 62 mi 
para construção de pontes em MT
CLEMERSON MENDES

Clemersonsm@msn.com

Um dos motivos da ida 
do governador Mauro Men-
des até Brasília, foi para se 
encontrar também, com o 
ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Gustavo Canuto. 
A pauta da reunião tratou do 
pedido de liberação via De-
fesa Civil de R$ 62 milhões 
com o objetivo de construir 
pontes em Mato Grosso.

De acordo com Men-
des, a construção dessas 
pontes auxiliará em um me-
lhor desenvolvimento lo-
gístico de 40 municípios do 
estado. “Temos aprovado 
do ministério o valor de R$ 
62 milhões, que está depen-
dendo de empenho para a 
construção de pontes em 40 
municípios que estão em si-
tuação crítica”, relatou.

Para auxilia-lo no pedi-
do de destravamento do re-
curso, o governador leu para 
a reunião com o ministro o 
chefe do Escritório de Re-
presentação de Mato Grosso, 
Carlos Fávaro (PSD), e tam-
bém o deputado federal Val-
tenir Pereira (MDB).

OUTRO
PEDIDO
Além do pedido para 

que seja acelerada a liberação 
dos R$ 62 milhões, Mendes 
aproveitou a reunião com o 
ministro Canuto para pedir 

que ele interfira no decreto 
imposto pela Agência Na-
cional de Águas, em setem-
bro passado, que suspendeu 
a emissão de autorizações 
para implantação de novas 
hidrelétricas na bacia hidro-
gráfica do Paraguai, localiza-
do na região do Pantanal.

Segundo Mendes, a 
decisão da ANA vem afetan-

VICES EM 
DESTAQUE
Pelos lados do Palácio Alecastro em Cuiabá as infor-

mações que chegam é que o racha entre o prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB) e seu vice Niuan Ribeiro (PSD) está consoli-
dado. Há algumas semanas o Diário do Estado MT noticiou a 
crítica velada de Niuan sobre a Secretaria dos 300 anos que 
vem sendo uma pedra no sapato da administração. Depois 
disso, o presidente do PSD, Carlos Fávaro, anunciou que a 
sigla vai ter sim candidato próprio na capital do estado em 
2020.

ENQUANTO ISSO 
NO PAIAGUÁS...
Já o vice-governador, Otaviano Pivetta (PDT), vai na 

contramão do governador Mauro Mendes (DEM), enquanto 
o chefe do Executivo não esconde e ninguém sua vontade 
de ver Carlos Fávaro (PSD) senador da República no lugar 
de Selma Arruda (PSL), Pivetta, que conhece bem Fávaro da 
disputa política em Lucas do Rio Verde, não o apoia de forma 
alguma. Os dois são inimigos políticos na cidade do interior 
desde que Fávaro apoio Luiz Binotti (PSD) para a prefeitura, 
evitando a reeleição de Pivetta, desde então a sintonia de 
ambos não entram na mesma frequência.

PELOS LADOS 
DE BRASÍLIA...
A onda de destaques dos vices, claro que chega tam-

bém na capital federal. Nos últimos dias o vice-presidente 
Hamilton Mourão (PRTB) está em rota de colisão com “líder 
da comunicação”, do clã Bolsonaro, vereador Carlos Bolso-
naro. O general vem sofrendo intensos ataques de Carlos, 
dando a entender que o vice é um traidor e até mesmo um 
comunista infiltrado. A onda de baboseiras vindas desse fi-
lho do presidente chega a ser surreal. Agora resta saber se 
isso é um devaneio à revelia do presidente, ou se é tudo or-
questrado pelo clã Bolsonaro, tudo em família.

POR FALAR EM 
BOLSONAROS...
O presidente Jair, anda precisando de umas aulas so-

bre o que pode e o que não pode fazer enquanto chefe de go-
verno. Na semana passada ele interferiu de forma arbitrária 
e irregular ao vetar uma campanha do Banco do Brasil. Sem 
entrar aqui nos méritos do motivo que o levaram a isso, pela 
Lei das Estatais. “Não cabe à Administração Direta intervir 
no conteúdo da publicidade estritamente mercadológica 
das empresas estatais”, informou o ministro da Secretaria 
de Governo da Presidência, general Santos Cruz, contrarian-
do a decisão tomada pelo presidente.

E TEVE MAIS...
Já tentou enquadrar os presidentes do Banco do Brasil 

e da Caixa Econômica Federal, no tocante (como ele gosta 
de dizer) ao pedido de redução de taxas, questionou dados 
apresentados pelo IBGE sobre o índice de desemprego re-
corde no mês de abril. O presidente Jair Bolsonaro precisa 
saber dos limites que seu cargo tem. Ele é presidente e tam-
bém precisa respeitar regras.

DE OLHO NO PODER

Reunião das autoridades mato-grossenses com o ministro Canuto 

Secretaria de Saúde disponibilizo R$ 9,95 milhões 

Foto: aSSeSSoria

Junior Silgueiro / gcom mt

Sede da prefeitura de Sinop 

Foto:  Secom

SINAL AMARELO
Prefeitura de Sinop está preste 
a estourar limite de gastos 
com folha de pagamento
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A Lei de Responsabi-
lidade Fiscal serve para que 
os gestores públicos não 
comentam excessos e man-
tenham os gastos públicos 
dentro da estabilidade. Ge-
ralmente quanto maior o 
município, mais difícil é se 
gerir a máquina pública, há 
esse fator que deve sim ser 
levado em consideração, mas 
a responsabilidade não é algo 
flexível ou negociável, é pre-
ciso estar de acordo com o 
determinado e ponto.

Nesta semana o Diário 
do Estado MT, noticiou o 
alerta dado pelo Tribunal de 
Contas do Estado para vários 
municípios que não entrega-
ram no prazo os balancetes 
das contas referentes ao ano 
de 2018. Uma dessas cida-
des é Cuiabá que além disso, 
também teve a atenção toma-
da pelo TCE por extrapolar 
os limites determinados com 
folha de pagamentos dos 
servidores públicos, a situa-
ção não anda nada boa para 
o prefeito Emanuel Pinheiro 
(MDB). Já é Sinop, a situação 
não é como a da capital do 
estado, mas querer atenção. 
Na última sessão ordinária da 
Câmara dos Vereadores de 
Sinop, o vereador Ícaro Seve-
ro (PSDB), chamou a atenção 
para os mesmos gastos com 
folha de pagamento feitos 
pela prefeitura.

“É preciso estabelecer 
prioridades. Estamos falando 
de gestão. Os dados demons-
tram total incoerência! Como 

que o gasto com folha salarial 
aumenta em um ano em que 
a receita diminui?”, ponderou 
o vereador ao apresentar as 
contas da administração mu-
nicipal. O vereador tucano 
observou um aumento gra-
dativo das despesas com pes-
soal nos últimos três anos da 
atual gestão.

Em 2016, a Prefeitura 
de Sinop arrecadou uma Re-
ceita Corrente Líquida (RCL) 
de R$ 332,9 milhões e gastou 
com o pagamento de folha 
salarial R$ 163,2 milhões, ou 
seja, 49,02% do recurso. No 
ano seguinte, ainda que a re-
ceita tenha diminuído para 
R$ 325,1 milhões, a despesa 
com pessoal seguiu aumen-
tando, passando para R$ 
166,8 milhões (51,31%).Já em 
2018, a receita foi de R$ 361,1 
milhões e o gasto passou a 
ser de R$ 193 milhões, o que 
representa 53,44% do recurso 
arrecadado. “No ano passado 
a arrecadação aumentou e a 
prefeitura teve a oportunida-
de de economizar, porém se-
guiu aumentando esse custo”, 
acrescentou Severo.

O limite máximo do 
Executivo Municipal, esta-
belecido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), 
é de 54%, o que faz com que 
a prefeitura de Sinop esteja 
chegando ao seu limite, antes 
de entrar no mesmo proble-
ma enfrentado pelo execu-
tivo cuiabano. “A prefeitura 
já está chegando no teto de 
gasto”, pontuou. O limite de 
alerta (48,60%) e o limite pru-
dencial (51,30%) já foram ul-
trapassados.

PARA A SAÚDE

Fundos Municipais de Saúde de 11 cidades 
recebem recursos do governo estadual 
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo do Estado 
de Mato Grosso, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT), pagou aos 
Fundos Municipais de Saú-
de (FMS) de 11 cidades do 
Estado o valor total de R$ 
9,95 milhões, referente aos 
exercícios de maio, junho, 
julho e setembro de 2018. O 
pagamento foi definido pela 
Portaria n° 048/2018, com o 
objetivo de custear os servi-
ços média e alta complexi-
dade já prestados.

“A Secretaria de Esta-
do de Saúde está empenha-
da na regularidade dos re-
passes de 2019 e, também, 
na diminuição gradual do 
montante de resto a pagar, 
das dívidas herdadas pela 

atual gestão. Esses repasses 
contemplam os municípios 
que aguardavam a verba, o 
incentivo referente à presta-
ção dos serviços de média e 
alta complexidade em Saú-
de”, pontuou o secretário de 
Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo.

O montante foi di-
vidido entre os fundos de 
cada um dos 11 municí-
pios, que receberam os se-
guintes valores: Cuiabá R$ 
3.300.000,00, Várzea Gran-
de R$ 2.600.000,00, Ron-
donópolis R$ 1.300.000,00, 
Juína R$ 301.000,00, Juara 
R$ 500,000,00 Primave-
ra do Leste R$ 300.000,00, 
Diamantino R$ 250.000,00, 
São Félix do Araguaia R$ 
500.000,00, Jaciara R$ 
200.000,00, Confresa R$ 
500.000,00 e Nortelândia 

R$ 200.000,00.
A secretaria adjunta 

de Aquisições e Finanças da 
SES-MT confirmou que os 
valores foram pagos com re-

curso do Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (Fe-
thab), conforme estabelece o 
decreto n° 091 de 17 de abril 
de 2019.

do “drasticamente” muitos 
empreendimentos que pre-
tendem ser instalados na 
região. Com o fim do veto, 
o governador estima que 
os investimentos energé-
ticos na bacia hidrográfica 
do Paraguai podem chegar 
aos R$ 20 bilhões. “Fizemos 
uma solicitação para que isso 
possa ser destravado ou que 

possa ser flexibilizada essa 
regra, que está prejudican-
do muito o estado de Mato 
Grosso. A construção desses 
empreendimentos vai gerar 
muito emprego, vai movi-
mentar a economia. Nesse 
momento de baixa atividade 
econômica, não podemos fi-
car travando o crescimento 
do setor”, afirmou.

formações relativas à segu-
rança de barragens e realizar 
a transferência de conheci-
mento técnico para o desen-
volvimento da atividade de 
fiscalização aos servidores da 
Sema. Já o órgão estadual irá 
atuar em operações conjun-
tas com a gerência regional 
da ANM, além de comparti-
lhar informações e conheci-
mentos que possam ser úteis 

à agência.
“A partir do conhe-

cimento técnico dos dois 
órgãos, cada um em sua es-
pecificidade, poderemos 
produzir relatórios ou notas 
técnicas para traduzir para a 
sociedade a real situação dos 
empreendimentos do muni-
cípio, explicou a secretária 
de Estado de Meio Ambien-
te, Mauren Lazzaretti. 
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Bandeira amarela foi estipulada para todo o país 

Maio terá bandeira amarela 
na tarifa de energia elétrica
DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou que a bandeira tari-
fária para maio será amarela, 
com custo adicional de R$ 
1 para cada 100 quilowatts-
-hora (kWh) consumido. De 
acordo com a agência, em-
bora a previsão hidrológica 
para o mês indique tendên-
cia de vazões próximas à 
média histórica, “o patamar 
da produção hidrelétrica já 
reflete a diminuição das chu-
vas, o que eleva o risco hi-
drológico e motiva o aciona-
mento da bandeira amarela”.

“Diante da perspectiva 
de que as afluências aos prin-
cipais reservatórios fiquem 
perto da média, o preço es-
perado para a energia (PLD) 
deve permanecer próximo 
ao registrado nos últimos 
meses”, informou a Aneel.

O sistema de bandei-
ras tarifárias foi criado, de 
acordo com a Aneel, para 
sinalizar aos consumidores 
os custos reais da geração 

de energia elétrica. A ado-
ção de cada bandeira, nas 
cores verde (sem cobrança 
extra), amarela e vermelha 
(patamar 1 e 2) está relacio-
nada aos custos da geração 
de energia elétrica. Na ama-
rela há o acréscimo de R$ 1 
a cada 100 kWh consumido. 
Na vermelha, no patamar 1, o 
adicional nas contas de luz é 
de R$ 3 a cada 100 kWh; no 2, 
o valor extra sobe para R$ 5.

DICAS DE
ECONOMIA
Para evitar aumen-

to significativo nas contas, 
a Aneel dá dicas para que 
os consumidores economi-
zem energia. Entre elas a de, 
no caso do uso de chuvei-
ros elétricos, tomar banhos 
mais curtos. A agência suge-
re também a diminuição no 
uso do ar-condicionado e 
que, quando o aparelho for 
usado, que se evite deixar 
portas e janelas abertas, além 
de manter o filtro limpo.

A Aneel indica, ainda, 
que o consumidor tenha 

ELETRICIDADE | Determinação foi feita pela Aneel; haverá custo adicional de R$ 1 para cada 100 kWh
Foto: Marcello casal Jr.

Foto:  DIVUlGaÇão

Foto: FábIo roDrIGUes

NA ATIVA

Cresce o total de idosos no mercado
de trabalho; precariedade aumenta

CARGA TRIBUTÁRIA

Paulo Guedes reafirma: “não há
proposta de aumento de imposto”

IMPOSTO DE RENDA

Envios de declarações 
superam expectativa 
da Receita Federal

Houve aumento de 43% em quatro anos 

Quem perdeu prazo terá de pagar multa

DA REPORTAGEM

José Roberto Ribeiro, 
65 anos, é contador e já pas-
sou por diversos trabalhos. 
Atuou no ramo e foi dono de 
bar. Após desistir de manter 
um comércio, assumiu pos-
tos no serviço público por 
vários anos. Mas, recente-
mente, as oportunidades ra-
rearam. Fez um curso de cui-
dador de idosos, conseguiu 
alguns serviços, mas sofria 
com a irregularidade do tra-
balho. “Hora você tem, hora 
você não tem”, conta.

De dono de bar, foi 
trabalhar em outro estabe-
lecimento, agora como fun-
cionário. Dois anos atrás, 
conseguiu um novo empre-
go em um ministério. Mas a 
vaga ocupada pelo contador 
era de auxiliar administrati-
vo. “Estou bem, mas ganhan-
do pouco. Tenho filho para 
criar, gastos com moradia”, 
afirmou.

A situação de Ribeiro 
ilustra uma tendência cres-
cente entre brasileiros acima 
dos 65 anos. Segundo dados 
da Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia dis-
poníveis na Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), 
o número de pessoas com 65 

DA REPORTAGEM

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, reafir-
mou que o governo não tem 
nenhuma proposta de au-
mento de impostos. “Vamos 
deixar absolutamente claro. 
Nós somos liberais. Os libe-
rais não aumentam impos-
tos, eles simplificam, redu-
zem ou fazem substituição 

DA REPORTAGEM

O número de declara-
ções do Imposto de Renda 
enviadas este ano superou 
a expectativa da Receita Fe-
deral. Segundo o órgão, o 
total de contribuintes que 
entregaram o documento foi 
30.677.080, crescimento de 
4,8% em relação ao ano pas-
sado, contra estimativa de 
28,8 milhões de declarações. 
Em 2018, 29.269.987 contri-
buintes entregaram o docu-
mento dentro do prazo.

De acordo com o Fis-
co, a causa provável para o 
aumento é que mais contri-
buintes resolveram entregar 
a declaração dentro do pra-
zo neste ano, que começou 
em 7 de março e acabou às 
23h59min59s de terça (30).

Quem perdeu a data li-
mite será multado em 1% do 
imposto devido por mês de 
atraso (limitado a 20% do im-
posto total) ou em R$ 165,74, 
prevalecendo o maior valor. 
Não será preciso baixar um 
novo programa. O próprio 

anos ou mais em vagas com 
carteira assinada aumentou, 
saindo de 484 mil em 2013 
para 649,4 mil em 2017. Foi 
uma ampliação de 43% em 
quatro anos.

De acordo com a co-
ordenadora do observatório 
do trabalho da Secretaria de 
Trabalho, Mariana Almeida, 
com a procura maior por 
emprego de pessoas nessa 
faixa etária há um aumento 
do desemprego nesse seg-
mento. Conforme dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD) 
Contínua, o desemprego en-
tre os idosos saiu de 18,5% em 
2013 para 40,3 em 2018.

“Estamos tendo mais 
pessoas nesta faixa etária. A 
oferta é maior e aumenta o 
desemprego”, explica a coor-
denadora.

PRECARIEDADE
Neste cenário de cri-

se, sobram para os idosos 
postos mais precários. Estu-
do do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), 
a partir de dados da PNAD, 
contínua mostrou um apro-
fundamento da informalida-
de nesse segmento.

As vagas com cartei-
ra assinada representavam 

tributária”, disse, ao ser ques-
tionado se o governo prepara 
alguma medida que envolva 
aumento de impostos.

Guedes explicou que o 
que o secretário especial da 
Receita Federal, Marcos Cin-
tra, defendeu foi a desonera-
ção da folha de pagamento 
e a criação de um imposto 
sobre pagamentos. “O que o 
Marcos Cintra estava falando 

27,6% do total nesse grupo 
populacional no primeiro 
trimestre de 2016, índice que 
diminuiu para 26,6% no pri-
meiro trimestre de 2018. Ou 

seja, os trabalhos por fora da 
CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas - ou por conta 
própria ganharam mais es-
paço.

sistema fará a atualização 
dos valores na hora de im-
primir a guia.

O programa de preen-
chimento da declaração do 
Imposto de Renda da Pes-
soa Física de 2019, ano base 
2018, está disponível no site 
da Receita Federal. Também 
é possível preencher e enviar 
o documento por meio do 
aplicativo Meu Imposto de 
Renda para tablets e celula-
res. Por meio do aplicativo, é 
possível ainda fazer retifica-
ções depois do envio da de-
claração.

RESTITUIÇÕES
O pagamento das resti-

tuições começa em 17 de ju-
nho e vai até 16 de dezembro, 
em sete lotes mensais. Quan-
to antes o contribuinte tiver 
entregado a declaração com 
os dados corretos à Receita, 
mais cedo será ressarcido. 
Têm prioridade no recebi-
mento pessoas com mais de 
60 anos, contribuintes com 
deficiência física ou mental e 
os que têm doença grave.

é que, no futuro próximo, 
gostaríamos de desonerar 
totalmente a folha de paga-
mento. Achamos que é um 
imposto cruel, perverso”.

São 50 milhões de bra-
sileiros que não contribuem 
para a Previdência, o que é, 
aliás, uma das razões de a 
Previdência estar quebra-
da hoje. O trabalhador hoje 
ganha pouco e custa muito 

porque tem toda essa onera-
ção da folha de pagamentos”, 
acrescentou Guedes.

De acordo com o mi-
nistro, o governo tem “ob-
sessão” por desonerar. “E 
nesse esforço de desonera-
ção, uma das considerações 
alternativas é o imposto so-
bre pagamentos que o Mar-
cos Cintra namora há muito 
tempo”, disse.

atenção para deixar a porta 
da geladeira aberta apenas 
o tempo que for necessá-

TCE “IMEDIATA 
EXPANSÃO”

Relator das contas da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), o conselheiro 
do Tribunal de Contas de Mato Grosso, 
Guilherme Antonio Maluf, notificou o 
secretário da SES, Gilberto Gomes de Fi-
gueiredo, para que, em 15 dias, informe o 
número de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) pediátrica e neonatal dis-
ponibilizados aos usuários do Sistema 
Único de Saúde de Mato Grosso. Ele quer 
a imediata expansão dos leitos públicos 
ou a viabilização de leitos privados. A de-
cisão foi tomada após óbitos de crianças 
por falta de vagas de UTI.

SINOP CONTRATA 
PEDIATRA

A prefeita Rosana Martinelli 
(PR) confirmou, ao site Só Notícias, 
que autorizou a imediata contratação 
de mais um pediatra para atender 
na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), além de reforço de médicos 
nas unidades básicas de saúde. A 
medida segundo a gestora está sendo 
tomada para amenizar a sobrecarga 
de pacientes, especialmente na UPA, 
em decorrência da espera por vagas e 
a não transferência pelo Estado para 
unidades hospitalares de média e 
alta complexidade.

SEM PRESTAR CONTA

O governador Mauro Mendes 
(DEM) vetou um projeto de lei aprovado 
pela Assembleia Legislativa que tor-
nava obrigatória a publicação de rela-
tórios das viagens oficiais de todos os 
membros do primeiro escalão (gover-
nador, vice e secretários) do Estado). O 
relatório proposto pela Presidente da 
Assembleia Legislativa, Janaina Riva, 
deveria conter dados da viajem como 
destino, período, objetivo e benefícios 
da referida agenda. Mendes declarou 
inconstitucionalidade e vício de inicia-
tiva. Segue agora para votação na AL, 
que pode derrubar o veto.

DIVUlGaÇão

rio e que nunca se coloque 
alimentos quentes em seu 
interior. Uma outra dica da 

Aneel para que o consumi-
dor economize energia é a 
de juntar roupas para serem 

passadas de uma só vez e que 
não se deixe o ferro de pas-
sar ligado por muito tempo.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS

VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira , 1 
Área de Lazer , 1 Área Serviço , 82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de tv, 
banheiro social, espaco gourmet 
c/churrasqueira, estendal, área 
de serviço garagem para 1 carro 
coberto. fachada moderna toda 
em laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em construção. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 dormitórios 
sendo 1 suíte3 banheiros2 vagas 
sendo 2 vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 1 sala 
de tv188.92 m² útil / 188.92 m² 
construída / 363.76 m² terreno. IPTU: 
- /Condomínio: R$ 890.000,00. (66) 
99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA Brasil 
em Sinop-MT 03 dormitórios sendo 
02 suítes com closet mais 1 suite 
Sala TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro Social 
Lavanderia com estendal Piscina 
aquecida com hidromassagem Toda 
na laje e porcelanato Contato: 66 
3531-7222 | 9 9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA em 
Sinop-MT 03 Dormitórios sendo 
01 suíte Sala TV / Sala Jantar Área 
de Lazer com churrasqueira e 
bancada Piscina de concreto 20m² 
03 Banheiros Área de Serviços / 
Despensa Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 164m² / 
Terreno de 420m² Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

JARDIM IPANEMA em Sinop/MT 03 
Dormitórios sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ Churrasqueira 
01 Banheiro Social | 01 Lavabo Sala 
TV | Lavanderia Quintal grande no 
fundo Casa com ótimo padrão de 
acabamento. Contato: (66) 3531-7222 
/ 9 9977-7222

PORTAL DA MATA- $1.100.000,00 
Detalhes do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 
1 Área Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 226m² de area 
construida mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 terreno de 

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

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

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

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

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim 
Botânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende 
pelos telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONAMENTO DO 
SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002800858800  014.489.761
279002800815300  047.762.391
279002701375600  030.501.821
279002701161000  040.585.401
279002701260300  021.478.271
279002800821200  891.548.271
279002700952000  042.165.251
279002800851300  904.619.401
279002701277200  010.105.241
279002701458000  036.942.691
279002700747400  626.945.611
279002700679200  966.942.700
279002700121700  009.892.271
279002800417800  864.967.609
279002701414600  059.340.651
279002701442600  056.505.281
279002701255400  025.768.491
279002701160900  790.977.159
279002800835100  009.457.729
279150400                  17.843.267/0001
279357500000300  815.256.051
279068000                 03.211.047/0001

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

12 x 40 (475m²) bancadas 
dos banheiros em celestone;  
bancada do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 2 Quarto(s) 
, 2 Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Churrasqueira , 1 
Despensa , 1 Área de Lazer 
, 1 Área Serviço , 426 m² 
Descrição  Terreno medindo 
426m² ( 10,65 x 40) Casa de 
Laje, acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos fundos. 
agende uma visita com o 
corretor aceita fi nanciamento. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 13/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da 
sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 13/2019, cujo 
objeto é a: Prestação de serviços técnicos automotivos especializados – 
manutenções preventivas e corretivas – através de serviços mecânicos, 
elétricos e de lanternagem, Serviços de Torno e Solda nos veículos e 
maquinários das diversas marcas e modelos, pertencentes à Frota do 
Município de Nova Guarita - MT, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 20/05/2019, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 
08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e 
encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente 
preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 02 de Maio de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 14/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua 
Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 14/2019, cujo 
objeto é a: Seleção de melhor Proposta objetivando o Registro de Preço 
para Aquisição de Tubos Para Uso Em Geral Nas Manutenções e 
Construções de Bueiros e Canalização de Águas Fluviais, no município 
de Nova Guarita- MT, tudo em conformidade com as características técnicas 
e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 15/05/2019, às 08:30 
horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada 
do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através 
do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 02 de Maio de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu 
atendeu os requisitos necessários para exercer as ações de 
licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental nos termos da 
Resolução do CONSEMA nº 85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, 
concede a presente licença. 

 

 
ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA 
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA DO 
P.A NOVA COTRIGUAÇU-MT 

 
DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 
LICENÇA: 

Conforme Parecer Técnico nº 003/2019/SMMA. 
JAIR KLASNER 

PREFEITO MUNICIPAL 

LI/LP nº.  
003/20
19/SM
MA 

VALIDADE: 30/04/2022 

Process
o 
nº.003/
2019/S
MMA 

Data Protocolo: 15/03/2019 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu 
os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, 
monitoramento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do 
CONSEMA nº 85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente 
licença. 

 

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA 
INDUSTRIAL EM ALVENARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE NOVA ESPERANÇA DO P.A 
NOVA COTRIGUAÇU-MT 

 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 

LICENÇA: Conforme Parecer Técnico nº 004/2019/SMMA. 
JAIR KLASNER 

PREFEITO MUNICIPAL 

LI/LP nº.  004/2019/SMMA VALIDADE: 30/04/2022 

Processo nº.004/2019/SMMA Data Protocolo: 15/03/2019 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu 
os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, 
monitoramento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do 
CONSEMA nº 85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente 
licença. 

 

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA 
ASSOCIAÇÃO DE REFLORESTAMENTO AGROINDUSTRIAL OURO 
VERDE DO P.A NOVA COTRIGUA-MT 

 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 

LICENÇA:  

Conforme Parecer Técnico nº 002/2019/SMMA. 
 

JAIR KLASNER 
PREFEITO MUNICIPAL 

LI/LP nº.  002/2019/SMMA VALIDADE: 30/04/2022 

Processo nº.002/2019/SMMA Data Protocolo: 15/03/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT 
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA ZONA RURAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT, CNPJ 37.465.309/0001-67, torna público 
que requereu à SEMA/MT/SMMA Cotriguaçu, LICENÇA DE 01 (Um) ÁREA para extração de 
Cascalho na Urbana do município de Cotriguaçu/MT. 

JAIR KLASNER 
PREFEITO MUNICIPAL 

DATA 1º LEILÃO 14/05/19 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 21/05/19 ÀS 15H30

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Eduardo Jordão Boyadjian, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 464, faz saber, 
através do presente Edital, que devidamente Banco Bradesco S/A - inscrito no CNPJ sob 
nº 60.746.948/0001-12 promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos 
leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Praça dos Omaguás, 
98 - Pinheiros, São Paulo-SP, e via site www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Colider-MT. Bairro Teles Pires. Av. Ulisses Guimarães, s/nº (parte do lt. 666 da qd. 
296 – Gleba Cafezal). Terreno c/ área de 1.600,00m². Matr.: 8.548 do 1º RI local. Obs.: 
Regularização e encargos perante os órgãos competentes da eventual divergência da 
área de terreno, correrão por conta do comprador. Ocupado (AF). 1º Leilão: 14/05/2019, 
às 15.30h. Lance mínimo: R$ 411.730,78. 2º Leilão: 21/05/2019, às 15.30h. Lance mínimo: 
R$ 141.647,34 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, 
mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar 
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. 
O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para 
no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B 
do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem 
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.
bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 
11-3093-5252. Eduardo Jordão Boyadjian - Leiloeiro Oficial JUCESP sob nº 464

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2019 - RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Sr. Flori Luiz Binotti, torna 
público que tendo concordado com a justificativa das Secretarias 
Demandantes e o Parecer Jurídico apresentado pela Procuradoria-Geral 
do Município, no processo de Dispensa de Licitação Nº 006/2019 para a 
contratação de empresa para prestação de serviços operacionais de 
manutenção preventiva e corretiva em instalações físicas predais, 
instalações elétricas, serviços de reparos mobiliários e outros, nos locais 
de interesse e conveniência da Administração Pública Municipal de Lucas 
do Rio Verde – MT, com a empresa GENIVAL FREITAS DE NOVAES 
SEGUNDO 04228271189, CNPJ N. 30.339.122/0001-78, no valor de R$ 
83.560,00 (Oitenta e três mil, quinhentos e sessenta reais), para o período 
de 02 (dois) meses. Onde formulou-se expediente de Dispensa de 
Licitação com fulcro nas disposições do caput do art. 24, inciso IV da Lei 
8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a contratação 
da mesma. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de Maio de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADESÃO N° 008/2019
AO PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2018 ATA

REGISTRO DE PREÇOS N° 079/2018
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

O Município de Lucas do Rio Verde-MT, vem tornar pública a Adesão 
n.008/2019 ao Procedimento Administrativo Licitatório, modalidade 
Adesão à Ata Registro de Preços n. 079/2018  do Pregão Presencial  n. 
041/2018 da Prefeitura Municipal de  Diamantino-MT, referente aquisição 
de uma motoniveladora, no valor total de R$ 560.000,00 (Quinhentos e 
sessenta mil reais) da empresa ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA – ME. O pagamento será efetuado com recursos próprios e de 
contrato de repasse nº882124/2018mapa/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, 02 de Maio de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

Objeto: Pregão Presencial exclusivo para EPP, ME e MEI, visando a 
aquisição de um triturador de resíduos para uso da Secretaria de 
Infraestrutura e Obras em serviços nas áreas urbanas e rurais do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT. Data: 02 de Maio de 2019. Empresa 
Vencedora: T.B DE SOUSA-ME, com o item: 001, no valor total de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Lucas do Rio Verde-MT, 02 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) 
ADITIVADO, PMF (PRE MISTURADO A FRIO) E CBUQ 
CONVENCIONAL PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S).” 
CONFORME A SEGUIR, CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 
LTDA, CNPJ Nº 20.045.918/0001-64, ITENS VENCEDORA - 63580 R$ 
434,00 - 167894 R$ 430,00 - 822530 R$ 388,00, VALOR TOTAL R$ 
903.700,00, VALOR TOTAL GERAL 903.700,00.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro
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Comércio livre de impostos em Cáceres 

Cáceres, a zona franca de Mato Grosso
DA REPORTAGEM

O Governo Federal pu-
blicou na última segunda-
-feira (29), no Diário Oficial 
da União, uma portaria que 
batiza Cáceres como ‘Cidade 
Gêmea’. Embora a lei não es-
pecifique com quem passa a 
geminar, tudo leva a crer que 
se trata da vizinha cidade de 
San Matias, pela proximida-
de territorial de fronteira e 
o bom relacionamento que 
marca os dois povos. Com a 
inclusão na lista das cidades-
-gêmeas brasileiras, Cáceres 
é a primeira de Mato Grosso.

Ao ser intitulada gê-
mea, a cidade ganha o be-
nefício de atuar como polo 
de lojas francas (free shops), 
garantindo a isenção de im-
postos nas vendas de até 300 
dólares, inclusive ICMS, se-
gundo a Lei 12.723/2012. 
Para isso as lojas devem se 
enquadrar no que estabelece 
a Instituição Normativa que 
regulamenta as operações 
comerciais das cidades gê-
meas.

O prefeito Francis Ma-
ris Cruz comemorou a por-
taria assinada pelo ministro 
do Desenvolvimento Re-
gional, Gustavo Henrique 
Rigodanzo Canuto. “É um 
momento de muita alegria 
para coroar todos os nossos 
esforços e orações. Embora 
poucas lojas poderão contar 
com o benefício, as que se 
enquadrarem irão gerar em-
prego e renda para mudar a 
história da cidade”, destacou.

O título beneficia o 
município nas negociações 
internacionais. O prefeito 
lembrou do excelente re-
lacionamento com o país 
vizinho. “Cáceres e San 
Matias já nasceram municí-
pios irmãos, faltava apenas 
oficializar essa Irmandade 
reconhecida como muni-
cípios gêmeos, o que for-
talece ainda mais os laços 
de amizades, de negócios e 
de família, não só com San 
Matias, mas com todos os ir-
mãos bolivianos”, salientou 
o prefeito, destacando que 
a Bolívia pretende vender 

COMÉRCIO DE FRONTEIRAS | Agora, município tem uma “Cidade Gêmea” localizada na Bolívia
Foto: SóNotíciaS/LucaS torreS

Foto: DaNieL Da SiLva

Acidente ocorreu em Nova Ubiratã, próximo da ponte do Rio 
Celeste 

TANGARÁ DA SERRA

Grávida é agredida 
pelo marido, reage e 
o esfaqueia três vezes

MT-242

Homem capota 
veículo e  encaminhado 
para o HRS

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma mulher foi detida 
na noite de quarta-feira (1º) 
depois de esfaquear o mari-
do dela em Tangará da Serra. 
Segundo a Polícia Militar, a 
suspeita, Cirlene Pereira do 
Nascimento, 26 anos, está 
grávida de 3 meses e alegou 
que esfaqueou o marido ao 
se defender de agressões. 
O marido foi identificado 
como Israel Henrique Can-
dida, 29 anos. Ele está em 
observação na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
de Tangará da Serra. De 
acordo com o boletim de 
ocorrência da PM, o episó-
dio ocorreu em uma casa no 

DA REPORTAGEM

O condutor de um Re-
nault Fluence, preto, perdeu 
o controle da direção e o 
veículo capotou. O aciden-
te ocorreu na MT-242, em 
Nova Ubiratã, nas proximi-
dades da ponte sobre o Rio 
Celeste. O motorista foi so-

Bairro San Diego. Cirlene foi 
encontrada sentada na cal-
çada em frente à casa dela. 
Ensanguentada, ela comen-
tou com os policiais que foi 
agredida pelo marido. Ela ti-
nha ferimentos no rosto, na 
nuca e um corte no punho. A 
mulher contou que o marido 
a agrediu e, para se livrar das 
agressões, ela se armou com 
uma faca e o golpeou três ve-
zes. Uma equipe do Corpo 
de Bombeiros foi chamada 
e socorreu o casal até a UPA. 
Cirlene recebeu atendimen-
to e foi levada à Polícia Civil. 
Já Israel sofreu três facadas 
na cabela e no peito e não 
conseguiu ser ouvido pelos 
policiais. Ele ficou em obser-
vação na UPA.

corrido por uma ambulância 
e encaminhado para o Hos-
pital Regional de Sorriso. O 
estado de saúde da vítima e 
identificação não foram in-
formados à imprensa até o 
fechamento desta edição. A 
Polícia Civil foi até o local e 
registrou o boletim de aci-
dente.

Foto: DivuLgação

ALTO DA GLÓRIA

Moradores insatisfeitos com
atendimento recebido na UBS

SORRISO

Parque Ecológico: poço de alta
vazão entra em funcionamento

População está brava com atendimento em unidade de saúde 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A reportagem do Diá-
rio do Estado MT recebeu 
denúncia de moradores do 
bairro Alto da Glória, em 
Sinop, que estão insatisfei-
tos com a formação da nova 
equipe de profissionais que 
atendem a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do bairro.

Segundo eles, os pro-
blemas são em relação à falta 
de comprometimento dos 
profissionais e o pouco caso 
com que estão sendo tra-
tados. A moradora Rosana 
Carla Tedesco, 23 anos, disse 
que sua filha tem problema 
de imunidade baixa, e algu-
mas glândulas que estão em 
tratamento.

“Minha filha passou 
mal a noite toda, levei ela às 
5h30 no posto de saúde, dei-
xei meu outro filho de 2 anos 
em casa, esperei até as 8h30 
e não fui atendida. Alegaram 
que eu não tinha agendado 
a consulta, por isso não po-
deriam me atender. Fiquei 
muito indignada, criança 
tem prioridade, e eu não iria 
levar ela às 5h30 da manhã 
por brincadeira, enquanto 
outras pessoas que estavam 
ali simplesmente para trocar 
a receita foram atendidas”.

Rosana disse que no dia 
deste episódio, notou que 
havia aparecido outro nódu-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O poço de alta vazão 
construído no Parque Eco-
lógico Claudino Francio, em 
Sorriso, já entrou em funcio-
namento. Com 100 metros 
de profundidade, o poço terá 
a função de manter o nível 
de água do lago do Parque.

“A construção do poço 
levou em conta a preocu-
pação ambiental e a manu-

lo em sua filha. “Eu notei um 
outro caroço e queria fazer 
os exames, remédio para tos-
se e febre, a gente tem posto 
de saúde para ser atendido”.

Marisa Teixeira, outra 
usuária, reclama que seu es-
poso precisava ser atendido 
para retirar os pontos de um 
ferimento na cabeça. “Fica-
mos uma hora e meia espe-
rando pra ser atendido, ale-
garam que estavam em uma 
convenção de enfermeiros, 
mas na verdade estavam lan-
chando, fizeram pouco caso 
do meu marido e dos outros 
pacientes”.Marisa diz ainda 
que a atendente solicitou a 
presença deles por quatro 
vezes e, mesmo assim, não 
vieram fazer os atendimen-
tos. “Eu acho um descaso da 
enfermeira e dos técnicos, e 
a questão dos agendamentos 
também está uma bagunça”, 
finalizou. 

Cícera Guerra alega que 
não conseguiu fazer o exame 
do pezinho em sua neta, pre-
cisou se deslocar para outra 
unidade. “Puseram muitas 
regras no posto, dificultaram 
o atendimento, tem pessoas 
que moram em fazenda e 
não conseguem vir no horá-
rio determinado pela UBS, e 
voltam pra casa sem atendi-
mento”.

OUTRO LADO Em 
contato via WhatsApp com 

representante do Instituto 
Social Saúde Resgate à Vida 
(ISSRV), a alegação no caso 
da reclamante Rosana é que 
precisa ser feito um levan-
tamento para saber exa-
tamente o que aconteceu. 
As demandas seguem um 
protocolo do Ministério da 
Saúde. “Aumentamos o nú-
mero de consultas por solici-
tação dos moradores para 14 
atendimentos por período, 
mais as emergências. Não 
é para ficar ninguém sem 
atendimento. Vou levantar 
o que aconteceu”. Segundo 
protocolo do Ministério da 
Saúde, UBS é para demanda 
agendada de atendimento de 
emergência. “Então estamos 
dentro do Protocolo do MS”.

Quanto à reclamação 
da usuária Marisa, o ISSRV 
esclarece que apurou o fato 

e verificou que realmente 
os enfermeiros estavam em 
convenção.

Em relação à Cícera 
Guerra, houve uma informa-
ção errada sobre os horários 
de agendamento dos exames 
do pezinho. Já foi esclareci-
do com a paciente e solucio-
nado o caso. A representante 
finaliza com a recomendação 
de que os pais devem relatar 
aos enfermeiros e técnicos 
durante a triagem, o quadro 
clínico das crianças, para que 
não aconteça de sair sem 
atendimento. “Será institu-
ído o programa de Ouvido-
ria dentro das Unidades, a 
partir do dia 1o de maio, nós 
teremos uma demanda para 
que os usuários declarem a 
sua satisfação ou insatisfação 
com nosso atendimento para 
que possamos melhorar”.

DIA “D” EM PEIXOTO
A Secretaria Municipal de Saú-

de de Peixoto de Azevedo informa que 
sábado (4), é o Dia “D” da Campanha 
de Vacinação da gripe e multivacina-
ção. Poderá ser vacinada toda faixa 
etária da população do município e 
do Distrito de União do Norte. Todas 
as unidades destes municípios esta-
rão abertas das 08h00 às 17h00 sem 
intervalo para o almoço. Também 
será realizada a pesagem do progra-
ma bolsa família. ATENÇÃO: Levar 
documentos pessoais, Cartão do Bol-
sa Família, Cartão do SUS e Caderneta 
de Vacinação.

ISENÇÃO PARA 
CONCURSO

A Prefeitura de Lucas 
do Rio Verde divulgou nesta 
quinta-feira (02), a decisão do 
resultado das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição 
pós-recursos do Concurso Pú-
blico n° 001/2019, para seleção 
de candidatos aos cargos de 
Guarda Municipal, Advogado e 
Engenheiro Civil. O edital e a 
lista de isenção está disponível 
no mural da prefeitura e tam-
bém pode ser acessado no site 
da prefeitura. 

DIA “D” VACINAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Sinop, realiza no próximo sábado 
(4), o Dia D de vacinação contra gripe 
em todas as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS’s), os atendimentos serão das 
8h às 17h. A data integra o calendário 
nacional da campanha, e segue até 31 
de maio. A vacina protege contra os 
três grupos de vírus da gripe: Influen-
za A, nas variações H1N1 e H3N2 e In-
fluenza B. pessoas alérgicas ao ovo de 
galinha não devem se vacinar. nesse 
dia será realizada a pesagem obriga-
tória dos beneficiários do programa 
Bolsa Família.

DivuLgação

energia elétrica ao Brasil e 
incrementar o fornecimento 
de gás, da mesma forma, os 
brasileiros possuem inúme-
ros negócios com os bolivia-
nos no fornecimento de di-
versos gêneros em todos os 
segmentos de Agronegócios, 
mercado, com ureia, fosfato, 
sal e serviços.

GÊMEAS
Cidades-gêmeas são 

aquelas em que o território 
do município faz limite com 
o país vizinho e sua sede se 
localiza na zona urbana. A 
existência destas cidades fa-
vorece o desejável processo 
de integração entre os paí-
ses. Não são muitas as cida-
des-gêmeas nos 15.719 km 
de fronteira do Brasil com 
os países vizinhos. As cida-
des-gêmeas brasileiras estão 
localizadas no Rio Gran-
de do Sul, Mato Grosso do 
Sul, Acre, Paraná, Roraima, 
Amapá, Rondônia, Amazo-
nas e, agora também, em 
Mato Grosso com a inclusão 
de Cáceres.

tenção do lago. Além disso, 
o poço também servirá de 
suporte para que possamos 
abastecer os caminhões auto 
tanque da Prefeitura e do 
Corpo de Bombeiros com 
água sempre que necessário”, 
explica o vice-prefeito, Ger-
son Bicego.

Já às margens do lago 
foram construídos dois ta-
blados para garantir mais 
segurança às famílias que 
gostam de apreciar os pei-

xes, tartarugas e até mesmo 
um jacaré que habita o local. 
Outra novidade é a criação 
de um canteiro de ervas me-
dicinais em parceria com a 
Secretaria de Saúde e Sane-
amento.

Desde o início de 2018, 
as equipes têm atuado no 
Parque. A jardinagem rece-
beu flores, plantas e pedras 
ornamentais, um projeto 
de irrigação subterrâneo 
foi montado para molhar as 

plantas e a grama na época 
da estiagem. Os parquinhos 
receberam uma proteção 
de alvenaria para conter a 
areia e dar mais segurança às 
crianças.

Já a parceria com o Ins-
tituto Federal de Mato Gros-
so (IFMT), possibilitou que 
os acadêmicos do curso de 
Gestão Ambiental façam o 
levantamento e identificação 
das espécies de árvores exis-
tentes no local.
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Projeto “Fotógrafos Solidários” é desenvolvido por estudantes 

Estudantes percorrem bairros carentes
e registram brincadeiras das crianças
DA REPORTAGEM

G1-MT

Três estudantes do curso 
de Jornalismo, em Sinop, 
montaram um projeto e 
percorrer as ruas de vários 
bairros da cidade fazendo 
registros fotográficos dos 
momentos de brincadeiras 
das crianças.

O projeto foi criado em ja-
neiro deste ano e já propor-
cionou mais de 1,5 mil fotos 
dos pequenos. Jogos de fute-
bol na rua, pula-pula e outras 
brincadeiras são alguns dos 
momentos registrados.

A ideia de fotografar crian-
ças pelos bairros da cidade 
surgiu durante uma conver-
sa entre os estudantes Geo-
vanna Klaus e Luan Cor-
deiro, do 3º semestre, que 
tinham vontade de fazer algo 
por alguém por meio da fo-
tografia. Eles contaram com 
o apoio do colega Leandro 
Cunha, do 1º semestre, que 
abraçou o projeto e também 
percorrer as ruas em busca 
de personagens. Entre eles, a 
paixão e o gosto apurado pe-
las fotografias.

O “Fotógrafos Solidá-
rios” pretende ir além, e dar 

a oportunidade para que 
crianças carentes tenham re-
gistros fotográficos profissio-
nais de qualidade, sem gas-
tar um centavo. Conforme a 
descrição do trabalho na pá-
gina do Facebook, o objetivo 
é “capturar além de sorrisos, 
a essência da alma”.

O projeto visa atender 
crianças que sonham em 
participar de um ensaio fo-
tográfico, mas não têm con-
dições financeiras. Tudo de 
maneira gratuita, espalhan-
do muito amor e carinho em 
todos os atos realizados.

Os estudantes que saíram 
para as ruas com o desejo de 
mudar a vida das pessoas, fo-
ram transformados pelas re-
alidades que encontraram ao 
longo do projeto. 

“Depois dessas fotos eu 
dou mais atenção para as 
crianças, é muito bom ver 
a alegria delas e pensar que 
você está fazendo algo posi-
tivo por alguém”, destacou 
Geovanna.

Quem quiser acompanhar 
o belo trabalho desenvolvido 
pelo trio pode acessar a pá-
gina do projeto no Facebook: 
https://www.facebook.com/
fotografossolidariossnp/.

SINOP | Projeto pretende oportunizar às crianças carentes registros fotográficos profissionais de qualidade
FotógraFos solidários

Foto: divulgação

Foto: lucas tiago

Fablicio rodrigues

Foto: divulgação

SINOP

Implantação de aterro sanitário
deve ser concluída em 30 dias

SINOP

Tecnologias para melhoria de
pastagens serão mostradas

DIZ INMET

Maio tem previsão de 
chuva até a metade do 
mês em Mato Grosso

APARELHOS CELULARES

Tecnologia 4G está 
disponível a mais de 
95% dos brasileiros

Previsão é da empresa Sanorte, responsável pelo empreendimento 

Dia de campo mostrará inoculação de braquiária 

Na capital, o excesso de nuvens e as chuvas devem ocorrer 
até o dia 9 

No primeiro trimestre, 6 milhões de chips foram ativados

DA REPORTAGEM

Deve ser concluída em 
até 30 dias a implantação do 
aterro sanitário de Sinop, em 
uma área de 100 hectares. A 
informação é da engenheira 
ambiental e coordenadora 
técnica da Sanorte, empresa 
responsável pelo empreen-
dimento, Renata Grasel.

“Já concluímos cerca de 
80% da obra na área. A gen-
te tem um prazo previsto de 
conclusão de 30 dias para 
terminar o serviço opera-
cional, exceto se tiver uma 
alteração climática muito 
grande”, explicou ela ao site 
Só Notícias.

Segundo Renata, após a 
finalização das obras, a em-
presa entrará com pedido 
para operar o aterro junto à 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema). “Con-
cluindo esta etapa, eu emito 
um relatório técnico e enca-
minho para a Sema, solici-
tando a licença de operação”.

A área onde está sendo 
implantado o aterro fica en-
tre Sinop e Santa Carmem, 
a cerca de 15 km do centro. 
A Sanorte começou os trâ-

DA REPORTAGEM

Uma inovação que pos-
sibilita o aumento da bio-
massa da braquiária e do teor 
de proteína da pastagem será 
uma das novidades apresen-
tadas no 9º Dia de Campo 
sobre Sistemas Integrados 
de Produção Agropecuá-
ria. O evento será realizado 
pela Embrapa e Senar-MT, 
nos dias 9 e 10, na Embrapa 
Agrossilvipastoril.

A tecnologia consiste 
na inoculação das sementes 
do capim com estirpes sele-
cionadas da bactéria Azos-
pirillum brasilense. Este 
microrganismo promove o 
crescimento da planta, por 
meio da produção de fi-
tormônios. O resultado é o 
maior desenvolvimento de 
raízes, possibilitando melhor 
absorção dos nutrientes.

De acordo com o pes-
quisador da Embrapa Soja 
Marco Antonio Nogueira, a 
utilização deste inoculante 
resulta na produção de 15% a 
mais de biomassa e aumento 
em 10% no teor de proteína 
da gramínea, somando um 
incremento de até 25% na 
oferta proteica da pastagem.

DA REPORTAGEM

O mês de maio já co-
meça com muita umidade 
espalhada em todo estado 
de Mato Grosso. De acordo 
como Instituto Nacional de 
Meteorologia do Brasil (IN-
MET), o início de maio vai 
ser marcado com o aumento 
de muitas nuvens e chuva em 
pontos isolados, mesmo que 
fracas. No Nortão, a tendên-
cia é que a chuva caia ainda 
na primeira quinzena e com 

DA REPORTAGEM

A cobertura de telefo-
nia 4G já está em 4.485 dos 
5.570 municípios brasileiros. 
Segundo a Associação Bra-
sileira de Telecomunicações 
(Telebrasil), a tecnologia está 
disponível a 95,7% da popula-
ção brasileira. Ainda de acor-
do com a Telebrasil, seis mi-
lhões de novos celulares com 
a tecnologia 4G foram ativa-
dos nos primeiros três meses 
de 2019. No período de um 
ano, março de 2018 e março 
de 2019, 25,5 milhões de no-
vos chips 4G foram ativados 
no país. Isso representa um 
aumento de 23% no número 
de chips 4G. O 4G permite 
maior velocidade de nave-
gação na internet, com até 

menos volume. Já no extre-
mo norte de Mato Grosso a 
possibilidade é para tempo-
rais. Na capital, Cuiabá, o ex-
cesso de nuvens e as chuvas 
em pontos isolados devem 
ocorrer até o dia 9 de maio. 
A umidade ainda espalhada 
não impede a temperatura 
de subir em todos os muni-
cípios do estado. Na segunda 
quinzena do mês o tempo 
seco começa a predominar e 
as chuvas vão perdendo es-
paço.

100 megabits por segundo 
(Mbps) de download. A tec-
nologia chegou ao Brasil em 
2013, tendo as primeiras an-
tenas instaladas nas cidades 
que receberiam a Copa das 
Confederações (Fortaleza, 
Salvador, Recife, Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro e Bra-
sília). O torneio antecedeu a 
Copa do Mundo, realizada 
no Brasil no ano seguinte.

O número de municí-
pios conectados à rede 3G 
também cresceu no Brasil, 
chegando a 5.407 municípios 
em março. O Brasil agora 
tem 207 milhões de acessos 
à internet pela rede móvel. 
Ao se considerar também os 
acessos fixos, o número sobe 
para 238,2 milhões no país.

mites para implantação do 
aterro em 2015, com previ-
são de operação para 2017. 
Em operação, o local esta-
rá apto a receber centenas 
de toneladas de resíduos de 
municípios da região. Com 

Esta forrageira pode ser 
usada tanto para alimentação 
animal, com melhor quali-
dade de alimento, quanto 
para a cobertura em sistema 
de plantio direto. Nesse caso, 
há maior aporte de carbono 
no solo.

Marco Antônio No-
gueira explica também que 

a implantação do aterro, 
Sinop e outros municípios, 
que hoje destinam resíduos 
para Primaverinha, em Sor-
riso, poderão reduzir custos 
com os transportes.

Além de Sinop, o novo 

as plantas inoculadas apre-
sentam maior eficiência na 
absorção dos fertilizantes 
nitrogenados, gerando eco-
nomia para o produtor. “Em 
nossos ensaios aplicamos 40 
kg/ha de ureia, 30 dias após a 
semeadura. 

Verificamos que a 
maior eficiência de absorção 

aterro deve beneficiar San-
ta Carmem, Vera, Cláudia, 
União do Sul, Colíder, Ta-
baporã, Feliz Natal, Marce-
lândia, Itaúba, Terra Nova 
do Norte e Nova Canaã do 
Norte.

de nitrogênio pelas plantas 
inoculadas correspondeu ao 
equivalente a uma segunda 
aplicação da mesma dose. É 
uma grande economia, con-
siderando o alto custo do 
adubo nitrogenado e que o 
custo com a inoculação é de 
R$ 10 à R$ 12 por hectare”, 
explica o pesquisador.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 03 de maio 2019 08 | AGRONEGÓCIO | www.diariodoestadomt.com.br

Mais de 1,1 pessoas acompanharam o Circuito na região Norte 

Circuito Aprosoja reúne mais 
de mil participantes no Nortão
DA REPORTAGEM

Para discutir o tema 
“Custo + Tributação = Agri-
cultura em Risco”, a 14ª Edi-
ção do Circuito Aprosoja, or-
ganizada pela Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja-
-MT), reuniu 1.111 pessoas na 
região Norte. Na ocasião 70 
produtores associaram-se à 
entidade.

O evento está entre os 
maiores e mais importantes 
do setor de produção de soja 
e milho do país. Durante os 
dias 22 a 26 de abril, a cara-
vana do Circuito percorreu 
Cláudia, Lucas do Rio Verde, 
Vera, Sorriso, Sinop, Tapu-
rah e Nova Mutum. Quem 
compareceu avaliou a inicia-
tiva como positiva e impor-
tante para o setor produtivo.

Este ano a Aprosoja re-
paginou o Circuito e o novo 
formato que trouxe palestra, 
debate e mesa redonda está 
mais focado no produtor, 
que pode participar com 
perguntas, questionamentos, 
críticas e sugestões. Para o 
bate papo com os produtores 
rurais foram convidados o 
presidente da Aprosoja Mato 
Grosso e vice-presidente da 
Aprosoja Brasil, Antonio Gal-
van, economista e comenta-
rista do Canal Rural, Miguel 
Daoud e diretor executivo 
da Aprosoja Brasil, Fabrício 
Rosa. Mediação está a cargo 

do jornalista e apresentador 
do programa Direto ao Pon-
to, Glauber Silveira.

“Com certeza foi uma 
semana bastante produtiva, 
com grande presença dos 
nossos produtores associa-
dos, discutindo temas que 
estão em evidência e são 
extremamente relevantes 
ao setor produtivo. Dentro 
do tema proposto, que trata 
custo e tributação, discorre-
mos sobre Lei Kandir, Fun-
rural, Fethab e tantos outros 
subtemas que precisávamos 
urgentemente discutir e ou-
vir nossa base. Com certeza a 
diretoria sai mais fortalecida 
e abastecida sobre os anseios 
dos nossos associados e os 
produtores também saem 
tranquilizados, com muito 
mais informações e menos 
dúvidas”, avaliou Antonio 
Galvan.

Lei Kandir foi um dos 
temas mais questionados 
durante as participações nos 
setes núcleos por onde o 14º 
Circuito já passou. 

Pauta foi especial-
mente direcionada para o 
diretor-executivo da Apro-
soja Brasil, Fabrício Rosa, 
que tranquilizou os produ-
tores quanto ao empenho 
da entidade em solucionar 
o imbróglio que envolve o 
assunto. “Temos trabalhado 
em Brasília sensibilizando 
todo Congresso Nacional e 
o Governo sobre o impacto 

FORTALECIMENTO | O novo formato trouxe palestras, debates e mesas redondas com temas mais focados no produtor
Foto: AssessoriA

Foto: LucAs Diego 

Foto: DivuLgAção
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SEAF OFERECE 

Plataforma com informações
da agricultura familiar

TRABALHO TÉCNICO

Plantas daninhas, doenças e pragas
são temas do evento TecNufarm

Ferramenta apresenta funcionalidades que possibilitam 
visualizar dados 

Campanha de imunização vai até 31 de maio 

Companhia abordou tecnologias de ponta para lavouras de 
grãos 

DA REPORTAGEMA

Mato Grosso é um dos 
poucos estados da federação 
que abriga uma plataforma 
digital com informações da 
produção da agricultura fa-
miliar de seus 141 municí-
pios. Existente há quase dois 
anos no portal da Secretaria 
de Estado de Agricultura Fa-
miliar (Seaf), a ferramenta 
conta com informações so-
bre regularização fundiária, 
crédito, assistência técnica e 
extensão rural, comerciali-
zação, dados sobre os muni-
cípios, dentre outros.

A plataforma inovadora 
reúne documentos pertinen-
tes à temática da zona rural, 
de forma sistematizada. Os 
dados servem para pesqui-
sadores, estudantes de agro-
nomia e veterinária, entre 
outros. Com a plataforma 
é possível visualizar infor-

DA REPORTAGEM

A direção da empresa 
australiana Nufarm recebeu 
nos últimos dias no encon-
tro tecnológico TecNufarm, 
realizado no Lago do Man-
so, um grupo de consultores 
técnicos e pesquisadores li-
gados a importantes funda-
ções e institutos de pesquisas 
de Mato Grosso. 

O evento tratou do ce-
nário atual e das perspec-
tivas para agricultura na 
região, com ênfase em me-
didas de controle de plantas 
daninhas, doenças e pragas 
nas culturas de soja, milho e 
algodão.

Durante o encontro, a 
equipe técnica da Nufarm 
apresentou novas informa-
ções colhidas a campo sobre 
o desempenho dos seguin-
tes produtos: Carnadine® 
e Epingle® (inseticidas), 

mações de forma integrada, 
auxiliando gestores, profis-
sionais e o público em geral 
na tomada de decisões sobre 
projetos, políticas e ações 
para o desenvolvimento da 
agricultura familiar mato-
-grossense.

A ferramenta, segun-
do o secretário de Estado de 
Agricultura Familiar, Silvano 
Amaral, apresenta funciona-
lidades que possibilitam vi-
sualizar dados georreferen-
ciados, na forma de mapas, e 
a geração de relatórios analí-
ticos, por meio da manipula-
ção pelo usuário de diferen-
tes camadas de informações 
de acordo com a necessida-
de e interesse de quem está 
pesquisando. “Este portal é 
fundamental para gestores 
públicos ou privados para o 
planejamento das ações refe-
rentes à agricultura familiar”, 
afirma Silvano Amaral.

Tamiz®, Volna® e Rivax® 
(fungicidas), Crucial® e Ze-
thaMaxx® (herbicidas). 

A plataforma para tra-
tamento de sementes Seed-
Protection® também foi um 
dos destaques do encontro 
de difusão tecnológica, pelos 
resultados representativos 
que transfere à produtivida-
de de lavouras de grãos.

Os técnicos da Nufarm 
apresentaram ainda reco-
mendações para controle 
da mosca-branca, que tem 
causado prejuízos em série 
à agricultura do Estado de 
Mato Grosso. 

Para controle dessa pra-
ga, a companhia australiana 
lançou recentemente a so-
lução Carnadine®-Epingle, 
uma dupla de inseticidas que 
age sobre as formas jovens e 
adulta do inseto.

Em relação ao controle 
de doenças, as apresentações 

FEBRE AFTOSA

Tem início período 
de vacinação
DA REPORTAGEM

A vacinação contra a fe-
bre aftosa em Mato Grosso 
começou na quarta-feira (1º) 
e segue até o próximo dia 31 
em todas as regiões produto-
ras, com exceção somente do 
rebanho do Baixo Pantanal. 
Os animais receberão pela 
primeira vez a vacina com a 
dose reduzida de 5 ml para 2 
ml, conforme determinação 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) após a realização de 
estudos técnicos que viabi-
lizaram a retirada de alguns 
componentes. Nesta etapa, 
deverão receber a vacina bo-
vinos e bubalinos de todas as 
idades.

A imunização contra 
febre aftosa é obrigatória em 
todo o território mato-gros-
sense, inclusive nos municí-
pios da região noroeste onde 
era previsto o fim da vacina-
ção em maio, conforme era 
orientado para o Bloco I no 
Plano Nacional de Erradica-
ção da Febre Aftosa (PNEFA), 
mas a data foi prorrogada 
para novembro.

O presidente do Institu-
to Mato-Grossense da Carne 
(IMAC), Guilherme Linares 
Nolasco, destacou a impor-
tância do cumprimento das 
orientações dos órgãos de 
fiscalização para que o Brasil 
mantenha o status sanitário. 
“São 23 anos sem registro da 
doença em Mato Grosso e 
caminhamos para a retirada 
da vacina para obtenção do 
status de ‘país livre da aftosa 
sem vacinação’. Precisamos 
dar continuidade ao traba-
lho que executamos nos úl-
timos anos e que tem aberto 
as portas de grandes merca-
dos consumidores da nossa 
carne. Exportamos para qua-
se 80 países e isso é resulta-
do do empenho de todos os 
agentes evolvidos”, explicou, 
por meio da assessoria.

O Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Gros-
so ainda não autorizou a 
venda das vacinas aos produ-
tores, o que deve ocorrer na 
próxima semana. Em média, 
a vacina será comercializada 
por R$ 1,25 a unidade. Todas 
as doses comercializadas são 
registradas junto ao Indea.

AGRONEGÓCIO 

Pela plataforma, o ci-
dadão pode, por exemplo, 
descobrir que o leite e a 
mandioca são os itens mais 
produzidos pela agricultu-

ra familiar em Marcelândia. 
Reunir dados que ilustrem a 
realidade dos pequenos pro-
dutores é um grande desafio 
para boa parte dos estados.

técnicas do TecNufarm foca-
ram nos fungicidas Manfil®, 
Tamiz®, Volna® e Rivax®, 
considerados ferramentas 
estratégicas para manejo de 

resistência de fungos a in-
gredientes ativos de produ-
tos, bem como para controle 
de doenças de final de ciclo 
do milho e da soja.

que seria terminar com a Lei 
Kandir. Existe um projeto de 
lei complementar que visa 
regulamentar a Lei Kandir 
e estamos trabalhando mui-
to forte e acompanhando de 
perto o andamento dela no 
Congresso”, garantiu.

Também estiveram em 
bastante evidência a cobran-
ça e destinação correta dos 
recursos oriundos do Fun-
do Estadual de Transporte 
e Habitação (Fethab), que é 
cobrado duas vezes sobre 
a produção de soja e agora 
será descontado também do 
milho. 

Durante as sete celebra-
ções do Circuito, produtores 
e representantes dos Sindi-
catos Rurais se mostraram 
contrários a cobrança da 
nova taxação e insatisfeitos 
com aplicação dos recursos 
recolhidos no imposto.

Além disso, agricultores 
garantem que taxação sobre 
o do milho é completamente 
inviável, já que a produção 
não gera lucros para o pro-
dutor. Entidade ouviu a base 
e lutará pela extinção da co-
brança. 

Vice-presidente da 
Aprosoja-MT e presidente 
Antonio Galvan aproveita-
ram a oportunidade para 
apresentar o Movimento 
Mato Grosso Forte e convo-
car os produtores para o ato 
que acontecerá no dia 15 de 
maio, em Cuiabá.

SERVIÇO - O 14º Circui-
to Aprosoja segue para re-
gião Oeste de Mato Grosso. 

Entre os dias 6 e 10 de maio, 
a caravana irá percorrer os 
municípios de Campos de 

Júlio, Sapezal, Campo Novo 
do Parecis, Tangará da Serra 
e Diamantino.
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Presidente da Aprosoja, Antônio Galvan 

Agro pode se tornar inviável, diz Antônio Galvan 

GALVAN: EM DEFESA DO AGRO
CLEMERSON MENDES
clemersonsm@msn.com
(colaboração de 
José Roberto Gonçalves)

Nascido dentro da ati-
vidade rural, Antônio Gal-
van, homem a roça, com 
muito orgulho, chegou em 
Sinop no ano de 1986 para 
hoje se tornar uma das prin-
cipais referências do setor 
no estado de Mato Grosso. 
Como o próprio menciona, 
a atividade agrícola está no 
sangue, uma vocação que fez 
com que ele partisse para a 
representativa do setor, ini-
cialmente no ano de 2005 
com a presidente do Sindi-
cato Rural de Sinop e atual-
mente a frente da Associa-
ção dos Produtores de Soja 
e Milho de Mato Grosso e a 
vice-presidência da entida-
de em nível nacional.

Essa representativi-
dade junto aos produtores 
rurais, faz com que Galvan 
se posicione forte, defenda 
com unhas e dentes o setor. 
Principalmente quando pi-
sam no calo desses produ-
tores. Durante a entrevista 
ao Diário do Estado MT, o 
presidente da Aprosoja fa-
lou do sucesso e importân-
cia do Circuito Aprosoja que 
está em sua 14ª edição, com 
o tema “Custo + Tributação 
= Agricultura em Risco”, um 
recado direto e reto para o 
governo que busca uma tri-
butação do setor injusta se-
gundo os produtores.

Na visão de Galvan, an-
tes do governo pensar em 
retirar os percentuais do 
Fethab destinados à infra-
estrutura, o governo deve-
ria acabar com os desvios 
de recursos e a corrupção. 
Confira abaixo essas e outras 
fortes declarações do presi-
dente da Aprosoja, Antônio 
Galvan.

DIÁRIO DO ESTADO MT 
– Há quanto tempo o senhor é 
produtor?

ANTÔNIO GALVAN – 
Na prática, nasci na ativida-
de rural, no Rio Grande do 
Sul, em uma pequena pro-
priedade da família, do meu 
pai e da minha mãe, na roça 
propriamente dito, aquele 
sistema de pequena proprie-
dade – colono. Mas acabei 
saindo fora desta atividade, 
porque é custosa, isso há 
40 anos. Fui para o Paraná, 
trabalhando com caminhão, 
banco, restaurante, e em 
1986 viemos para o Mato 
Grosso. Mexemos com ex-
tração de madeira em Sinop, 
logo depois começamos a 
criar gado, porque o valor da 
terra era irrisório, se compa-
rado com hoje, até voltar a 
mexer com agricultura me-
canizada. Estamos na ativi-
dade agrícola e acreditamos 
que vamos ficar muito tem-
po nela, porque ela está no 
sangue da gente.

DE – Quando as pesso-
as estão muito tempo dentro 
de uma profissão, não é me-
ramente uma função: está no 
sangue. Qual é a gratificação 
para o senhor estar envolvido 
há tantos anos nesse segmen-
to?

AG – É uma vocação. 
Logicamente, tem os mes-
mos problemas de qualquer 
atividade, principalmente 
pelo medo com as constan-
tes crises no setor, problema 
climático. Como é uma ati-
vidade a céu aberto, existem 
os riscos. Agora, ela é pra-
zerosa. Se você faz algo que 
não gosta, fica um pouco 
mais difícil. A gente acabou 
se envolvendo na represen-
tatividade do segmento, fi-
quei aqui como presidente 
do Sindicato Rural de Sinop 
por vários anos, assumi em 
2005, sendo dois manda-
dos como presidente e uma 
como vice, e hoje estou 
como presidente licencia-
do, sendo que depois assumi 
como presidente da Aproso-
ja (Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Mato 
Grosso, bem como vice da 
Aprosoja Brasil. 

DE – Em 2019, o Circuito 

Aprosoja está na sua 14ª edi-
ção. O que representa o evento 
para os produtores rurais?

AG – A Aprosoja aca-
bou nascendo de uma de-
manda de ter o setor mais 
isolado para poder defender 
uma única atividade, que era 
e continua sendo a principal 
– produção de soja. Amplia-
mos para o milho, que são 
as duas principais commo-
dities plantadas dentro do 
estado. E com certeza ab-
soluta o Circuito Aprosoja 
é o momento máximo da 
entidade, e é quando a gen-
te vai para o interior, nos 24 
núcleos, passamos de um a 
um. Começamos esse ano 
pela região Norte, Cláudia, 
Lucas do Rio Verde, Vera, 
Sorriso e Sinop. E com cer-
teza a gente sempre traz os 
temas mais pertinentes que 
existem no momento, na 
época em que definimos a 
programação. Hoje você vê 
os altos custos de produção, 
alta nos insumos, e também 
a própria tributação. Está aí 
essa discussão que estamos 
acompanhando, a recriação 
do Fethab do milho, alíquo-
ta maior. Esse ano, o pró-
prio algodão subiu muito, 
pecuária que se manteve e 
isso vem nos preocupando. 
E tem um convênio que foi 
protelado por mais um ano, 
esteve em discussão nova-
mente, e o grande gargalo é 
a Lei Khandir. Se ela vier a 
cair, e o produtor tiver que 
pagar o ICMS, com certeza 
vai inviabilizar a agricultura 
em Mato Grosso. Por isso, 
nós utilizamos o tema. Com 
o custo de produção mais a 
taxação, com certeza, a nos-
sa atividade agrícola estará 
em risco.

DE – A escolha do tema 
do Circuito Aprosoja, “Custo + 
Tributação = Agricultura em 
Risco”, é de certa forma um re-
cado para o governo? 

AG – Com certeza ab-
soluta e para a sociedade de 
uma forma geral também, 
porque automaticamente 
nós estamos falando de pro-
dução de alimentos, e está 
sendo inviabilizado por ta-
xações – recursos que o go-
verno leva, achando que vai 
resolver o problema de défi-
cit dele –, e vai simplesmen-
te trazer um problema para 
a maior área da economia 
estadual e federal. Se invia-
bilizar o agronegócio, nós 
vamos parar. Você parando a 
produção, o estado para jun-
to no ano que vem, porque 
não tem como gerar esses 
impostos que não estariam 
sendo cobrados. Então, com 
certeza, colocando a ativida-
de agrícola em risco, Mato 
Grosso só tem a perder e a 
sociedade também. A pro-
dução de alimentos vai ficar 
escassa e haverá aumento 
nos preços deles, e a popula-
ção vai sentir isso na hora de 
comprar no supermercado. 

DE – Esse redireciona-
mento do Fethab, com maior 
parte para a saúde e educação, 
explique por que a Aprosoja é 
contra essa percentagem de 
65%. 

AG – Para a educação, 
para a saúde, segurança pú-
blica, já existe um percentual 
dos impostos recolhidos. E o 
que a gente tem visto acon-
tecer é que o Estado não tem 
colocado os percentuais que 
a legislação já determina. 
Existem recursos pré-esta-
belecidos em cima disso. O 
Fethab foi criado justamen-
te para ajudar num socorro 
do Estado para alavancar 
a construção de rodovias, 
principalmente. Porque o ir 
e vir das pessoas...às vezes 
dá-se a impressão de que as 
estradas são só para os ca-
minhoneiros, mas não, elas 
levam todo mundo que tra-
fega nelas. Todo mundo será 
beneficiado. Sinop tem um 
grande polo de saúde, mas 
e o cidadão que está lá em 
União do Sul, por exemplo, 
não consegue chegar a Sinop 
para um socorro por falta de 
rodovia? Será que a rodovia 
não é saúde também? Não 

adianta você ter um grande 
hospital, se quem está mais 
no interior não tiver acesso 
até aqui. Então uma coisa 
está atrelada a outra. Esse 
recurso foi criado único e 
exclusivamente para a gente 
trabalhar na infraestrutura 
do estado. Para querer cres-
cer, sem infraestrutura não 
vai. Por isso nós não con-
cordamos. É fatídico que a 
saúde e a educação devem 
receber atenção, mas existe 
o recurso específico para ela.

DE – O mesmo exemplo 
que o senhor deu da saúde 
também cabe para a educação, 
porque Sinop recebe inúmeros 
alunos de outros municípios.

AG – Com certeza, 
principalmente do interior, 
que você precisa da rodovia 
estadual para poder trazer 
esses estudantes. Se não ti-
ver investimento em infra-
estrutura, não resolve nada. 
A gente precisa de um todo. 
Se na educação já há uma 
cifra definida, que são 25%, 
e aplique bem este recurso. 
O que tem que acabar é com 
esses desvios de recursos, 
especialmente de corrup-
ção. Nós não concordamos, 
são 60% que foi definido por 

O presidente da Aprosoja declarou que se a Lei Khandir cair a produção ficará inviável
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

VITRINE

lei, agora levaram mais 10% 
para o MT-Parcerias S.A. 
(MT-PAR), e isso nos deixou 
mais insatisfeitos, que fez 
surgir o movimento “Mato 
Grosso Forte” para nos ma-
nifestarmos publicamente.

DE – Sobre o aumento do 
imposto quanto à produção do 
milho. Vocês têm alguma pro-
posta para levar para o Gover-
no de Mato Grosso e chegar em 
um denominador comum?

AG – Especificamente, 
na questão do Fethab do mi-
lho é tirá-lo fora. Não o acei-
tamos, é um produto que 
raramente sofre catástro-
fe, como em outras regiões 
do país. É um produto que 
trabalhamos no vermelho 
praticamente todo ano. E o 
retorno imediato dos 10% do 
MT-PAR, que venha para a 
área de projetos, ou para fir-
mar parcerias público-pri-
vadas (PPP) com produtores 
que estão dispostos a ajudar 
mais um pouco nos trechos 
de rodovias. E os 60% o go-
verno utiliza, era uma pro-
posta de dezembro, janeiro, 
mas a partir de 2020 que 
seja 100% dos Fethab inves-
tido em commodities, em 
infraestrutura – rodovias e 

pontes.  

DE – Esse pedido para 
que vá tudo destinado para 
infraestrutura...o senhor já 
declarou que há algumas lo-
calidades que estão bem pre-
cárias... 

AG – A nossa região 
(Sinop) até que está bem de 
rodovias, mas quando você 
sai mais ao Norte, Noroeste 
e Nordeste do estado, estão 
bem precárias. Aqui próxi-
mo, na região de Itanhan-
gá, Porto dos Gaúchos, se 
ele quiser vir por rodovia, 
por onde ele tem que ir de 
caminhão? Há trechos de 
100 km de estradas de terra, 
com muitos buracos. Uma 
das emergências é concluir 
a MT-222, que liga de Sinop 
a Simioni; é o caso também 
de Nova Maringá. O pessoal 
passou um aperto para re-
tirar a safra produzida pela 
MT-488. No Nortão, des-
tacamos a MT-208 e a MT-
419, que liga até Carlinda, 
descendo até Novo Mundo 
e vai a Guarantã do Norte. 
Também temos a MT-130. 
Santiago do Norte a Parana-
tinga. Quem produz soja e 
via levar até Rondonópolis 
tem que andar o dobro da 

distância porque tem que vir 
até Sorriso, Lucas, descer a 
Cuiabá e ir para Rondonó-
polis. Essas demandas que 
existem das nossas rodovias, 
se puder encurtar distância, 
facilitar e muito o escoa-
mento da produção.

DE – Além do transpor-
te rodoviário, a Aprosoja está 
buscando alternativas de es-
coamento?

AG – O transporte ro-
doviário é o mais caro, fa-
lamos das rodovias federais 
e estaduais, porque ela é o 
primeiro momento do es-
coamento. Mas sem a gente 
poder mudar nossos modais, 
principalmente o ferrovi-
ário, temos a promessa da 
Ferrogrão, talvez neste ano 
saia a licitação, assim como 
pelas próprias hidrovias, 
porque hoje a nossa região 
tem condições tranquilas de 
instalar uma hidrovia dentro 
do Rio Teles Pires, ou mes-
mo no Rio Arinos, saindo 
no (Rio) Juruena, pegando o 
(Rio) Tapajós, e temos con-
dições. É a única saída que 
existe para o estado crescer e 
poder fazer chegar o produ-
to ao consumidor um pouco 
mais distante.

“Com o custo 
de produção 

mais a 
taxação, 

com certeza, a 
nossa 

atividade 
agrícola 
estará 

em risco”

‘‘

’’
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CHARGE DO DIA
Ex-BBB Paula explica 
motivo de sumiço ao 
surgir aos beijos com rapaz

Paula usou as redes sociais, na última 
quarta-feira (1), para explicar a razão que a 
manteve afastada da web por alguns dias. 
A ex-BBB surgiu aos beijos com um rapaz e 
ainda o encheu de elogios. “Amores da minha 
vida!!! O motivo do meu sumiço hoje… ahhh, 
ele é mais lindo ainda pessoalmente”, escre-
veu na foto publicada no Storie do Instagram.

Feliz da vida com o encontro, a loira reve-
lou que não o via há 4 meses. “Ele tinha ido 
viajar para treinar e fazer uma prova quan-
do eu ainda estava na casa. Ele ficou um mês 
fora. Hoje foi o nosso reencontro! Graças a 
Deus eu beijei na boca depois de quatro me-
ses”, disse ao “GShow”. E continuou: “A gente 
ainda não falou de nós dois. Estamos aprovei-
tando hoje para ficarmos juntos. Vamos dei-
xar esses papos mais sérios para depois”.

O jornalista Guga Chacra, comentarista da GloboNews, re-
latou ter sido ameaçado de morte por um seguidor no Twitter, 
nesta quarta-feira, 1º de maio, e decidiu tomar uma atitude.

“Seguidores do Rio, farei uma palestra amanhã na ‘Casa 
do Saber’ sobre as relações entre Israel e EUA. Será por vide-
oconferência aqui de Nova York”, disse ele em seu perfil na 
rede social. Um seguidor, que não teve o rosto identificado, 
respondeu o post de Chacra com uma ameaça. “Eu, motorista 
de caminhão, quero ver você morto a paulada”, escreveu.

O rapaz apagou a mensagem logo depois, mas o jornalista 
fez um print da imagem e declarou ter denunciado o inter-
nauta às autoridades.

“Este cidadão acabou de me ameaçar de morte. O tweet 
abaixo, já fotografado, será encaminhado para as autorida-
des. Recomendo darem uma olhada no perfil de quem me 
ameaçou. (…) O covarde que me ameaçou apagou a conta no 
Twitter. Mas segue a foto. Não vai escapar. Já foi denunciado 
às autoridades”, afirmou.

Guga Chacra, de 42 anos, é conhecido por seus comen-
tários sobre Oriente Médio no programa “Globonews Em 
Pauta”, onde se reveza com Jorge Pontual e Sandra Coutinho 
como comentarista em Nova York. Ele também participa do 
“Globonews Internacional” e do “Jornal das Dez”.

Grazi Massafera relata ter 
sido pega de surpresa com 
pergunta da filha, Sofia

Grazi Massafera contou ter sido pega de 
surpresa com uma pergunta da filha, Sofia, 
de quase 7 anos, sobre namoro, em entrevista 
ao “Conversa com Bial” exibida na madruga-
da desta quinta-feira (2). “Uma vez, foi muito 
bonitinho, ela chegou para mim e falou para 
mim ‘mãe, como se conquista um menino?’. 
O que fala, gente, para uma criança de seis 
anos?”, questionou provocando risos na pla-
teia a protagonista da novela “Bom Suces-
so”, próxima trama das sete, cujas primeiras 
cenas foram gravadas na Sapucaí durante 
o carnaval. Com bom humor, o entrevista-
dor disse qual resposta daria se tivesse no 
lugar da atriz. “Eu perguntaria porque você 
quer conquistar um menino, se já tem o seu 
pai?”, apontou. ex-namorada de Patrick Bu-
lus, de quem se separou pela terceira vez em 
fevereiro passado, recordou ter ficado sem 
reação. “Na hora eu comecei: ah, acho que 
você se arruma um pouquinho.. Aí eu res-
pirei, falei ‘me dá uns cinco minutinhos que 
a mãe vai pegar uma água e já volto aqui’. 
Dei aquela volta e falei ‘o que falo para essa 
criança?’”, relatou. “Aí respondi ‘nessa idade 
a gente não conquista, a gente brinca. Acho 
que nessa idade é o momento de muita brin-
cadeira. Então, brinque os meninos. Do que 
eles gostam?’ Futebol! Ah, eu adoro futebol’. 
Gosta nada! Começou a gostar! (risos) Levei 
por esse caminho”, completou. “Da próxima 
vez que ela for te perguntar algo, ela já leva 
o copo d’água”, brincou Bial. “Estou ficando 
com medo...”, acrescentou bem-humorada 
Grazi, clicada com frequência ao lado da fi-
lha durante passeios.

TV  e EntretenimentoJornalista da Globo revela 
ameaça de morte sofrida
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desordem
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Abel
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futebol

"Quem tem
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Dese-
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(Zool.)
Ajuste;
acordo
Lustro;
brilho
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Em com-
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Consoantes
de "tosa"
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Por debai-
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Estou
ciente 

Esfera
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alcatra e
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Nesse
caso 

Primeira
vogal

Nívea
Stelmann,

atriz

5/gíria. 6/tatuam. 9/polimento. 10/arruaceiro — autodidata.

Em 2018, ele atuou como correspondente do jornal Estadão no Oriente 
Médio e, depois, em Nova York. Também foi correspondente da Folha de 
S.Paulo em Buenos Aires.
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Decisivos, gringos marcam metade
dos gols do Inter na temporada
DA REPORTAGEM

O sotaque carregado do 
espanhol ecoou com força 
no Beira-Rio na quarta-feira, 
mesmo com as arquiban-
cadas tomadas por 40 mil, 
em sua maioria, brasileiros. 
Explica-se: o Inter venceu o 
Flamengo por 2 a 1 com gols 
de Paolo Guerrero e Martín 
Sarrafiore, além de uma as-
sistência de D’Alessandro, 
pela 2ª rodada do Brasilei-
rão.

Mas o protagonismo 
dos gringos não é exclusi-
vidade do triunfo sobre o 
Rubro Negro, o primeiro no 
Nacional. O trio Nico Ló-
pez, Guerrero e Sarrafiore 
já marcou 14 gols em 2019. 
Além deles, Jonatan Alvez 
balançou as redes uma vez. 
Ao todo, os estrangeiros 
marcaram 15 dos 30 gols 
do Inter na temporada – ou 
seja: metade deles.

Nico puxa a fila como 
atleta mais decisivo não só 
entre os gringos, mas em 
todo o elenco: é o artilhei-
ro da equipe, com seis gols. 
Após marcar na quarta, 
Guerrero e Sarrafiore divi-
dem a vice-artilharia com 
quatro gols cada.

Todo esse retrospecto 
arranca risadas do meia ar-
gentino. Ao passar pela zona 
mista depois da vitória sobre 
o Flamengo, Sarrafiore se di-
vertiu com o poderio ofensi-
vo e disse que os estrangei-
ros estão “copando” o elenco 
do Inter. “Estamos copando 
o Inter. Tem a língua espa-
nhola. Mas com os brasilei-
ros também nos entrosamos 
muito bem”, brincou o jo-
vem de 21 anos.

Além dos artilheiros, 
D’Alessandro brilhou na vi-
tória sobre o Flamengo. No-
vidade de Odair Hellmann 
na escalação, o argentino 
deu a assistência para Guer-
rero subir livre de cabeça e 
anotar seu quarto gol em seis 
jogos pelo Inter logo nos pri-
meiros minutos de jogo.

Depois, D’Ale deu lugar 
a Sarrafiore. O jovem come-
çou “devagar”, com erros ao 
tentar finalizar as jogadas. 
Mas buscou a “revanche” e 
brilhou com um chutaço de 
fora da área para dar a vitó-
ria ao Inter. O protagonismo 
recente e não apenas contra 
o Flamengo o credencia de 
vez à vaga no time titular de 
Odair.

“Utilizo (Sarrafiore) em 
duas funções diferentes. Mas 
temos D’Alessandro, Nico, 
Sobis. O Sarrafiore agrega. 
Em determinado momento, 
começará. Em outro, não. 
Tudo há observação, sequ-
ência. Até para mudar a for-
ma de atuar. Ele tem evoluí-
do, recebido oportunidades. 
Desenvolveu muito. Que 
bom. É um jogador que nos 
ajuda”, diz o técnico Odair 
Hellmann.

Ao todo, o grupo do 
Inter tem sete estrangeiros, 
com quatro nacionalidades: 
os argentinos D’Alessandro, 
Sarrafiore e Víctor Cuesta, 
os uruguaios Nico López e 
Jonatan Alvez, o peruano Pa-
olo Guerrero e o colombia-
no Santiago Tréllez. Destes, 
Alvez e Trélllez estão em vias 
de deixar o clube. O Inter 
volta a campo no sábado, às 
18h, quando enfrenta o Pal-
meiras em São Paulo, pela 3ª 
rodada do Brasileirão.

COM SOTAQUE | Guerrero e Sarrafiore decidem e fazem estrangeiros chegar a 15 dos 30 gols da equipe neste ano
RicaRdo duaRte

GRÊMIO

O pior início de 
Campeonato Brasileiro 
com Renato Gaúcho

Lucas uebeLFoto: andRé boRges

Diego Tardelli teve chance, mas não a aproveitou 

Alexandre Pato comemora gol na vitória do São Paulo sobre 
o Goiás 

ASSESSORIA

O espaço para a torcida 
visitante estava cheio na Res-
sacada, na noite de quarta. 
Mas se os cerca de dois mil 
gremistas que foram ao está-
dio do Avaí pudessem prever 
o resultado, certamente es-
colheriam ficar em casa no 
feriado do Dia do Trabalha-
dor.

O empate em 1 a 1 do 
Grêmio com o time catari-
nense, isolado, até não é tão 
mau negócio. Porém, o ren-
dimento sonolento do time 
de Renato Gaúcho na se-
gunda rodada do Brasileirão 
chamou atenção e culminou 
no pior início da competição 
sob o comando do ídolo.

O Grêmio iniciou a par-
tida com apenas quatro titu-
lares, quando o esperado era 
preservar toda a equipe só 
no domingo, contra o Flumi-
nense, último jogo antes da 
partida com a Universidad 
Católica, pela Libertadores. 
Apesar de nomes badalados 
em campo, como Diego Tar-
delli e Luan, o Tricolor não 
pôs em prática nada do que 
se propõe a fazer.

O principal nem foram 
os erros técnicos. O torcedor 
do Grêmio não negocia um 

time vibrante, interessado 
no jogo, que mostre ao me-
nos uma intenção de con-
seguir o resultado. Na Res-
sacada, pouco se viu disso. 
O gol de Rômulo foi quase 
fortuito, em cobrança de es-
canteio, algo que não ocorria 
desde a vitória sobre o River 
Plate na Argentina, na semi-
final da Libertadores/2018. 
Nem a entrada de titulares, 
como Everton, melhorou o 
cenário.

Com um ponto em 
seis disputados, este é o pior 
começo de Brasileirão do 
Grêmio sob o comando de 
Renato Gaúcho. Em 2017, 
foram vitórias sobre Botafo-
go e Athletico-PR. Em 2018, 
triunfo diante do Cruzeiro e 
empate com o Furacão.

O rendimento é baixo 
para quem tem a meta de es-
tar no G-4 até a parada para 
a Copa América. 

No planejamento gre-
mista, o problema mesmo 
foi a derrota para o Santos 
na Arena, e não o empate 
com o Avaí. O calendário 
reserva compromissos com 
Fluminense, no domingo, às 
18h, e Universidad Católica, 
na quarta, em jogo decisivo 
pela Libertadores, ambos na 
Arena.

SÃO PAULO

Cuca descarta Alexandre Pato
atuando pelos lados do campo
DA REPORTAGEM

A vitória por 2 a 1 do 
São Paulo sobre o Goiás, na 
quarta-feira, no Serra Dou-
rada, colocou o clube na li-
derança do Brasileirão. O 
bom início de campeonato 
do Tricolor foi comemora-
do pelo técnico Cuca.

“É uma vitória muito 
importante, em uma arran-
cada do campeonato. Quan-
do você arranca bem, te dá 
confiança, principalmente 
para um time jovem como 
o nosso. O jogo começou 
complicado, demoramos a 
entender a velocidade pelo 
lado deles, mas neutraliza-
mos depois. Continuamos 
controlando o jogo, bem 
jogado, fizemos o segundo 
gol e a partida ficou a nossa 
feição”, afirmou o treinador.

Cuca surpreendeu na 

escalação do Tricolor ao 
tirar Igor Gomes da equi-
pe para promover a estreia 
como titular de Toró. Com 
isso, a função de Alexandre 
Pato deixou de ser a de cen-
troavante para ser um ata-
cante com mais liberdade 
e flutuar entre as linhas de 
marcação do Goiás.Pato já 
tinha falado após a partida 
contra o Botafogo que pre-
feria atuar pelos lados do 
campo. Nesta quarta, Cuca 
descartou essa função para 
o jogador. “Eu não consigo 
ver ele jogando pelo lado 
do campo até ele ter uma 
condição física ideal. Hoje 
a velocidade é muito gran-
de. Você não precisa ser um 
marcador, mas precisa pas-
sar a linha da bola algumas 
vezes. O melhor caminho 
para ele é trabalhar a bola 
por dentro, sendo segundo 

atacante. Muitas vezes o pri-
meiro, como fez no lance do 
gol”, analisou Cuca.A nova 
posição de Alexandre Pato 
surtiu efeito. Além de fazer 
o primeiro gol do jogo – o 
primeiro em seu retorno ao 
São Paulo –, o atacante pro-
curou muito a bola duran-

te o confronto e teve papel 
fundamental na armação 
das jogadas. O São Paulo 
volta a campo no domingo, 
às 15h, no Morumbi, pela 
3ª rodada do Brasileirão. O 
Tricolor não irá contar com 
a presença de Igor Vinícius, 
expulso no fim da partida.

EM RONDÔNIA

Judocas representam Sorriso
em Campeonato Brasileiro

Foto: divuLgação

Evento será disputado em Ji-Paraná 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na quarta-feira (1º), 
cinco atletas sorrisenses via-
jaram para o Campeonato 
Brasileiro de Judô Região IV, 
que será em Ji-Paraná/RO, 
entre os dias 3 e 5 de maio. 
Além dos atletas, o professor 
e treinador Fábio Nogueira 
foi convidado pela Confe-
deração Brasileira de Judô 
(CBJ) para arbitrar o evento.

O treinador destaca que 
voltando dessa competição, 
dois atletas – Eduardo No-
gueira na categoria 66 kg e 
Emanuelly da Silva na cate-
goria 63 kg, já devem seguir 
para Belo Horizonte onde 
devem representar o muni-
cípio e o estado na Taça Bra-
sil de Judô. “Essa competição 
é direcionada para atletas de 
alto rendimento”, explica.

Conforme Fábio, em to-
das as competições os atletas 

contam com o apoio da Ad-
ministração Municipal para 
a modalidade. “Em qualquer 
evento que vamos, seja esta-
dual ou federal, sempre nos 
perguntam como Sorriso 
faz para investir em tantas 
modalidades diferenciadas 
e manter tantas crianças e 
adolescentes no esporte”, fri-
sou.

O secretário de Es-
porte e Lazer, Júnior Bran-
dão, lembra também que 
hoje cerca de 550 crianças 
e adolescentes integram as 
escolinhas municipais de 
judô. “Temos escolinha fun-
cionando no Lions Club, na 
AABB Comunidade, Escolas 
Ivete e Leôncio, Ginásio Flor 
do Cerrado, Mãezinha do 
Céu e na Associação Cere-
jeira em horários diferencia-
dos. Nossa intenção é aten-
der o maior número possível 
de crianças e adolescentes”, 
diz.
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Amado Batista será a atração da festa gratuita no dia 13 de maio 

Parte da estrutura da Exporriso
2019 está praticamente concluída
DA REPORATEGEM

Cerca de 70% da estrutu-
ra da Exporriso 2019 já está 
montada, incluindo a arena 
e o parque infantil. O tercei-
ro lote de ingressos – que dá 
direito a participar de todos 
os dias da exposição – come-
çou a ser vendido por R$ 80. 
Conforme Nilmo Garcia, um 
dos integrantes da Comis-
são Organizadora, o cantor 
Amado Batista é quem fará 
a festa no dia do aniversário 
da cidade, em 13 de maio, 
quando os portões do par-
que de exposição do CTG 
serão abertos.

Garcia disse que a arqui-
bancada já está montada e só 
falta a cobertura. Os cama-
rotes estão em fase de acaba-
mento, assim como o palco. 

“O parque de divisões 
também está bem adianta-
do. Estamos com 60% a 70% 
da estrutura pronta”, frisou, 
acrescentando apostar em 
tempo hábil para conclusão 
dos trabalhos.

Segundo ele, após a finali-
zação das vendas do terceiro 
lote, somente ocorrerão no-
vas comercializações quan-
do a Exporriso for iniciada 
pelo preço de R$ 100. Ainda 
será definido valor de in-
gresso por noite.

“A expectativa é a melhor. 
Estamos vendendo muitas 
cartelas e camarotes. Vamos 
trazer muita coisa boa, ino-
vando, trazendo muitos ex-
positores que não vieram no 
ano passado. Estamos mon-

tando a boate que será muito 
bonita, com estrutura inova-
dora. Vamos fazer uma festa 
muito bonita”, destacou.

Sorriso novamente sediará 
a primeira etapa do Circui-
to de Rodeio, da Federação 
Mato-grossense de Rodeio. 
A abertura da Exporriso 
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Cerca de 12 mil 
eleitores têm o 
título cancelado
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Ao menos 12 mil sor-
risenses não poderão vo-
tar nas próximas eleições 
- caso não regularizem a 
situação - porque não fize-
ram o cadastramento bio-
métrico e tiveram seus tí-
tulos eleitorais cancelados. 
No entanto, ainda é possí-
vel obter um novo docu-
mento e evitar uma série 
de implicações.

O juiz eleitoral An-
derson Candiotto infor-
mou que cerca de 80% dos 
eleitores inscritos fizeram 
o cadastramento biomé-
trico, cujo prazo foi encer-
rado no último dia 26 de 
abril. Portanto, quase 12 
mil eleitores não regulari-
zaram a situação e terão o 
título cancelado nos próxi-
mos dias. 

Esse número também 
inclui pessoas que foram 
embora de Sorriso e não 
transferiram o título para o 

novo município onde resi-
dem. Para regularizar a sua 
situação perante à Justiça 
Eleitoral é necessário fazer 
um novo título no cartó-
rio eleitoral, que atende de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 7h às 13h. 

É necessário levar 
documentação pessoal, o 
título cancelado, compro-
vante de endereço e pagar 
a multa do cancelamento. 
Desse modo é possível ob-
ter o novo titulo já com o 
cadastro biométrico e, as-
sim, regularizar a situação 
para as próximas eleições. 

O prazo é válido até 
maio de 2020.  Além dis-
so, quem tem o título can-
celado fica impedido de 
participar de quaisquer 
certames públicos, como 
contratação, concurso pú-
blico, seleção ou licitação. 
O cancelamento também é 
comunicado ao Itamaraty, 
o que gera restrições junto 
ao passaporte ou visto para 
outros países.

2019, que ocorrerá no dia 8 
de maio (quarta-feira), terá 
como atração principal a du-
pla sertaneja Zé Neto & Cris-
tiano. No dia seguinte será a 
vez dos sertanejos Felipe & 
Ferrari.

O terceiro dia de festa 
(sexta-feira) terá o palco co-

mandado por Luan Santana. 
No dia 11 de maio o número 
de atrações será maior, com 
Mato Grosso & Mathias e 
Rafa Garcia. 

A dupla Zé Ricardo & 
Thiago se apresentará no dia 
12, e Amado Batista na se-
gunda (13).


