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AEREPORTO SINOP
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Obras de adequação devem
atrair novas empresas
O Aeroporto João Figueiredo, em Sinop, parece estar ‘entrando nos eixos’ para se tornar efeti-
vamente um dos mais importantes aeroportos não só de Mato Grosso, mas também da região 
Centro-Oeste. E uma das expectativas com as obras executadas é atrair novas empresas para 
o município.

AGÊNCIA DE VIAGENS

Tráfego 
de veículos
leves deve 
subir
O feriado prolongado 
de Carnaval aumentará 
o fluxo de veículos le-
ves na BR-163 em Mato 
Grosso a partir desta 
sexta. No trecho sob 
concessão da rodovia, 
o movimento de carros 
deve subir 18% hoje e 
chegar a até 43% neste 
sábado.                                
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Muita gente vai viajar neste Carnaval, mas outras estão se organizando para julho, de-
zembro e janeiro. E você sabia que, mesmo com bastante antecedência, é possível cons-
tituir uma Poupança-Viagem? Viaje, ops, leia com a Café Com Viagens!          Página - 9

PLANEJE SUAS FÉRIAS!!!

NOIVA CONTA

SELEÇÃO BRASILEIRA

‘Ele era
batalhador e
extrovertido’

Vinícius Jr.
e Paquetá
convocados

A noiva do engenheiro 
agrônomo Silas Maia, a en-
fermeira e doutora, Ana Lúcia 
Sartori, disse que ele era muito 
extrovertido e batalhador e 
lamentou a morte. Ele foi morto 
a tiros dentro de um restauran-
te, no último dia 18, em Porto 
dos Gaúchos, e três dias depois 
o suspeito do crime, fazendei-
ro Paulo Faruk de Moraes, foi 
preso.        
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O técnico Tite anunciou a 
convocação da seleção brasi-
leira para os amistosos contra 
Panamá e República Tcheca, em 
Praga, nos dias 23 e 26 de mar-
ço. maior novidade da lista é o 
atacante Vinicius Junior, do Real 
Madrid. Com apenas 18 anos, ele 
recebe a primeira oportunidade 
na Seleção principal.       
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quase 25 anos. Sempre gostei de es-
crever, desde os tempos das redações 
na escola. E mesmo tendo números 
bastante expressivos de publicações, 
a cada novo texto o coração bate mais 
forte.

Começar a publicar 
em um veículo diferente 
sempre tem uma emoção 
a mais, mas existe uma 
“emoção” ainda maior: ter 
o privilégio de participar 
da primeira edição de uma 
nova mídia, especialmente 
sabendo que nosso “espa-

ço” vai estar “garantido” por muito 
tempo. Só tenho a agradecer à essa 
equipe maravilhosa por mais essa 
oportunidade e, claro, dar os parabéns 
pela ideia que, nesta edição, se torna 
realidade. Espero fazer um trabalho 
que agrade a todos, e que nossa par-
ceria dure por muito tempo!

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

“Embarcando” de primeira
Quem me conhece sabe que escre-

ver é uma de minhas maiores paixões 
e que isso já me proporcionou o privilé-
gio de publicar mais de 5.200 artigos no 
Brasil e em mais quatro países. Muitos, 
inclusive, questionam os motivos que 
me levam a fazer isso, 
mas a resposta é, basi-
camente, simples: me 
sinto bem em compar-
tilhar conhecimento.

Sempre fui “nerd” 
na escola. Talvez por 
ser a fora mais eficien-
te de se ter destaque 
sendo o famoso camarada “feio, pobre e 
que mora longe”. Brincadeiras à parte, é 
uma forma que encontrei de me desta-
car, visto que minhas aptidões sociais, 
artísticas e para esportes não eram das 
melhores.

E os estudos, ainda mais motiva-
dos por minha mãe, professora desde 
muito nova, me abriram praticamente 
todas as “portas” que tive acesso até 
hoje. E o conhecimento é apaixonante. 
E compartilhar conhecimento passa a 
ser um estilo de vida. Algo gratificante, 
quase inexplicável, em saber que es-
tamos contribuindo, de uma forma ou 
de outra, para o desenvolvimento de 
alguém.

Escrever artigos é algo que faço há 
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Olá, leitor! Seja bem-vindo ao Diário do Es-
tado MT, o mais novo jornal impresso de Sinop, 
região e estado de Mato Grosso! O jornalismo 
passa por mudanças, as tecnologias estão pre-
sentes, mas nós vamos te provar que o bom e 
velho papel jornal ainda vive.

Sinop é uma cidade relativamente nova, 
fundada e emancipada político-administrativa-
mente na década de 1970. Seus pioneiros trou-
xeram pouca coisa do Sul, mas veio consigo 
a imensa vontade de tornar esta uma terra de 
oportunidades.

Anos depois, as antenas de televisão e rá-
dio foram instaladas, se tornando os primeiros 
transmissores informativos para o público que 
aqui se instalava. Algumas tentativas mais ou 
menos bem-sucedidas de jornais impressos fo-
ram feitas, porém poucos periódicos deixaram 
de fato sua marca. E para quem acha que os jor-
nais estavam com os dias contados, nós nasce-
mos para te mostrar que nos transformamos.

A mídia é muito interativa, é verdade. As re-
des sociais são um verdadeiro campo de difusão 
de informações. Porém, muitas delas fake news. 
Então, em quem confiar? Claro, em um jorna-
lismo sério, de credibilidade, com profissionais 
que buscam a notícia isenta, trazendo os dois 
lados de um fato. Sim, isso é jornalismo. Ouvir 
apenas um lado é tendencioso, mas ouvir ambas 
as partes é profissionalismo. Quarenta e tantos 
anos depois, o resultado é uma Sinop beirando 
150 mil habitantes, a quarta maior força de Mato 
Grosso – atrás apenas de Cuiabá, Várzea Grande 
e Rondonópolis – e sempre classificada entre as 
30 melhores cidades no país para se investir. Tá 
bom pra você?

E é aproveitando este gancho que estamos 
fazendo nascer este Diário. Sua circulação será 
de nível estadual, portanto o âmbito noticioso 
abraçará Sinop, as cidades circunvizinhas, as 
mais afastadas no Nortão, além de informações 
preciosas das demais regiões. Nosso leitor será 
alcançado onde estiver.

Portanto, aprecie-nos dia a dia. Nascemos 
para ficar por muito tempo, e gostaríamos do 
seu apreço, leitor, para manter viva a chama de 
um noticioso de qualidade! Nosso muito obri-
gado pela sua atenção, e vamos ao trabalho!

Editorial

Uma nova era no impresso 
mato-grossense

Ranking dos Políticos - Facebook

conclamo todos os colegas de pro-
fissão: jamais deixem o jornalismo 
perder sua essência

desaparecer e protesta para manter notícias 
de qualidade ou que tenham o objetivo de ser. 
Mas, ele quer e quer e quer mais.

Novas plataformas surgem a todo momen-
to. De um lado, redações – mais enxutas – 
esforçam-se para saciar um público cada vez 
mais exigente e voraz. Nada permanece exclu-
sivo por mais de um minuto. Do outro lado, as-
sessorias de imprensa invocam a criatividade 
e o olhar estratégico para criar o que ninguém 
é capaz de perceber na correria da rotina. Em 
comum, o desafio de ser relevante e prestar um 
serviço com responsabilidade – pautado na 
verdade.

Aí, você deve estar se perguntando: afinal 
de contas, o que tudo isso tem a ver com São 
Valentim? Há muito, muito tempo um impera-
dor romano o condenou à morte por acreditar 
que casamentos não eram um bom negócio 
para a guerra. Ele acreditava que solteiros aca-
bariam servindo melhor ao seu exército. No 
entanto, diferente de Valentim, presenciamos 
uma batalha que não está às escondidas e que 
podemos lutar juntos – unidos.

Pela primeira vez na história moderna, 
estamos diante da perspectiva de como a so-
ciedade existiria sem notícias confiáveis. De 
como as novas plataformas engoliram os pra-
zos. De como a transmissão substituiu a inter-
pretação. De como o contraditório substituiu a 
deferência. De como a averiguação quer se tor-
nar obsoleta. Há alcance e depois ao alcance. E 
qual o nosso papel nessa relação?

Era 14 de março de 2015 quando o pôr do sol 
cuiabano atravessou meu caminho e planos. 
Foi nessa data que fundei ao lado de dois gran-
des profissionais, Humberto Frederico e Ziad 
Fares, a empresa de assessoria de imprensa ZF 
Press. Foi nessa data que reafirmei meu com-
promisso com a sociedade em nome da infor-
mação com credibilidade. E é nessa data que 
conclamo todos os colegas de profissão: jamais 
deixem o jornalismo perder sua essência. Tor-
nar-se um vilão àquilo que se propôs.

O amor, sempre o amor, transforma. Jorna-
listas, desejo que nunca percam o amor pela 
profissão e que, mesmo nos momentos difíceis, 
ainda exista amor para recomeçar. O resto da 
história ainda vamos descobrir. Eu? Sigo es-
crevendo. Para vocês, clientes da ZF Press e 
leitores, todo o meu carinho e gratidão.

SORAIA FERREIRA É JORNALISTA EM 
MATO GROSSO

Comemorou-se ao redor do mundo, no últi-
mo dia 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados – o 
Valentine’s Day. Se para muitos países e cul-
turas essa data é sinônimo dos festejos de São 
Valentim – cultuado por celebrar casamentos 
em segredo –, na minha vida ela é considerada 
um rito de passagem. Não religioso. Mas, coin-
cidentemente, um rito de amor [pela minha 
profissão].

Foi, literalmente, por amor que começou o 
meu relacionamento com o jornalismo. Ainda 
bem jovem, casei-me com um profissional da 
área e pude acompanhar – sem pressa, nem 
pressão – o universo das palavras, vírgulas, 
sujeitos, verbos, predicados e pontos que da-
vam forma aos textos noticiosos.

À época, mesmo com um pé em outra ver-
tente da comunicação, o radialismo, que cur-
sava na Universidade Federal de Mato Grosso, 
fui explorando – a passos lentos – os leads e 
linhas que levavam informação e, em muitas 
ocasiões, defendiam aos interesses dos menos 
favorecidos. Um dia, sem querer, percebi que 
não tinha mais retorno. Era como estar parada 
ao lado de alguém que você gosta, pegar sem 
querer na mão da pessoa e compreender que – 
mesmo num lugar escuro e sem ninguém ver 
– aquilo se tornou real. Meu coração deixou um 
rastro e parte dele ficou em cada história que li 
e escrevi. Fiz meu segundo curso superior em 
jornalismo e tornei a paixão oficial.

Mas, o amor é simples? Claro que não! E, 
como em todo relacionamento, ele nos exige a 
coragem de ser frágil e forte. Nesse caso, não 
só pelo poder das palavras entregues ao mun-
do, mas também pela luta diária em resistir ao 
tempo. O jornalismo – assim como toda histó-
ria dramática e intensa já narrada por poetas – 
vem se reinventando diante de oportunidades 
perdidas, erros e lições aprendidas quase sem-
pre da maneira mais difícil. No susto.

Nos últimos 50 anos, em especial nas úl-
timas duas décadas, o modo como as notícias 
são cobertas, reportadas, escritas e editadas 
mudou. Da taxa de mortalidade dos jornais im-
pressos – com suas páginas saltando de pren-
sas gigantes – ao surgimento do “ponto com”, 
o jornalismo busca deixar de lado o medo de 

O jornalismo, o amor e outras 
formas para ambos

IMAGEM DO DIA

DILMAR PRESIDE CCJR
Os deputados Dilmar Dal Bos-

co e Sebastião Rezende foram elei-
tos presidente e vice-presidente, 
respectivamente, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
(CCJR), umas das mais importantes 
da Assembleia Legislativa. A elei-
ção foi realizada durante a reunião 
de instalação da CCJR, e contou com 
a participação dos membros titula-
res Sílvio Fávero, Dr. Eugênio e Lú-
dio Cabral e do deputado suplente 
Delegado Claudinei. A reunião foi 
presidida pelo deputado Sebastião 
Rezende.

GOTEIRA DANIFICA PAINEL
Inaugurado em 2016, ao custo de 

R$ 353 mil, o painel eletrônico da 
Assembleia, que registra os pronun-
ciamentos e votos dos deputados, 
está queimado. Uma goteira no ple-
nário das danificou o equipamento. 
Com isso, as votações não serão re-
alizadas até que a manutenção seja 
concluída. E o painel já apresentava 
problemas há dias. Na sessão em 
que a indicação de Guilherme Ma-
luf ao TCE foi referendada, precisou 
ser reiniciado duas vezes para que o 
processo de votação fosse concluído.

SAI BEZERRA...
O deputado Valtenir Pereira, pri-

meiro suplente da coligação “Pra 
mudar Mato Grosso II”, assumiu 
nesta semana mandato na Câmara 
Federal. Ele ocupa a vaga de Carlos 
Bezerra, que entrou de licença por 
um período de quatro meses. Valte-
nir Pereira já exerceu três manda-
tos de deputado federal: 2007-2011, 
2011-2015 e 2015-2019, tendo iniciado 
a carreira política em 2004 como ve-
reador em Cuiabá. Ele admitiu a pre-
tensão de disputar a Prefeitura de 
Cuiabá em 2020.

Um criminoso morreu durante um confronto com a PM 
na quarta-feira, no centro de Sinop, após tentativa de assal-
to a uma joalheria. O outro bandido tentou fugir, mas aca-
bou capturado.

Mantenho em meus artigos formas de contato 
para que qualquer leitor entre em contato direto 
comigo, sem dificuldades. Estou, sempre, à dispo-
sição, e é, acima de tudo, um grande prazer intera-
gir com quem é a razão de tudo isso: Você!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Wesllen Tecchio

SORAIA FERREIRA

“Ouvir apenas um lado é ten-
dencioso, mas ouvir ambas as 
partes é profissionalismo

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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A contenda entre Executivo e Legislativo em Sinop
Que tradicionalmente os poderes travam batalhas ao longo dos manda-

tos, cá entre nós não é nenhuma novidade. Mas a atual envolvendo o Exe-
cutivo e o Legislativo na cidade de Sinop é a disputa pela presidência das 
comissões na Câmara.

Os opositores 
O grupo de oito vereadores que fazem oposição ao Executivo e aqui in-

clui-se vereadores que até outrora estavam do lado da prefeita, e os tucanos 
já declarados opositores na primeira votação dominaram grande parte das 
comissões, presidindo inclusive as mais importantes como Justiça e Reda-
ção e Finanças e Orçamento.

O dedo da justiça
Três vereadores do batalhão de choque da prefeita Rosana Martinelli 

conseguiram na Justiça uma liminar que anulava a votação do dia 4 de fe-
vereiro. A justificativa dos três vereadores situacionistas é de que a primeira 
votação infringiu duas regras, “apenas blocos parlamentares participassem 
da distribuição de vagas, o que é totalmente contrário ao instituído no artigo 
19 do regimento interno, uma vez que a formação de blocos parlamentares é 
ato de liberalidade dos vereadores”. E também que membros da mesa direto-
ra não podem ocupar cargos de titulares em comissões permanentes.

Nova eleição
Depois de dias de muito imbróglio, nova eleição foi realizada. E muita 

mudança, com os vereadores situacionistas presidindo seis das sete comis-
sões, um cenário dos sonhos para do Executivo.

Não vão deixar assim
Os tucanos Adenilson Rocha e Dilmair Callegaro não colocaram seus 

nomes para a disputa de cargos na segunda votação. Eles acreditam que a 
liminar que cancelou a primeira votação será derrubada e que a composição 
inicial será reestabelecida.

Blairo sem foro na mira da PGR
Agora que o ex-senador Blairo Maggi está oficialmente sem mandato, 

ele entrou na mira da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. A acu-
sação que recai sobre o cacique da política mato-grossense é de organização 
criminosa. Segundo a procuradoria-geral Blairo estaria envolvido em esque-
ma de compra de vaga para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso.

Juíza fora da lei?
A juíza Selma Arruma, senadora pelo PSL em Mato Grosso corre um 

grande risco de ter seu mandato cassado. Tudo isso porque o Ministério Pú-
blico Eleitoral denuncia que ela praticou abuso de poder econômico, prati-
cando o famoso caixa 2 na campanha eleitoral do ano passado. Para o Minis-
tério Público não há dúvidas de que houve irregularidades na campanha da 
senadora, e agora caso a denuncia seja acatada pelo Tribunal Eleitoral, seus 
suplentes também não poderão assumir a cadeira no Senado, pois o crime de 
caixa 2 afetará a chapa como um todo. Sendo assim, tudo indica que haverá 
uma nova eleição em Mato Grosso para decidir quem assume a cadeira da 
juíza.

Velas acesas
Quem deve estar com seu arsenal de velas acesas é o ex-vice-governa-

dor, Carlos Fávaro (PSD), que terminou em terceiro lugar na corrida eleitoral 
ao senado no ano passado, deixando para trás nomes tradicionais da políti-
ca mato-grossense como o ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB). Caso 
se confirme nova eleição ao senado, Fávaro passa a ser o principal nome 
na corrida. O caso ganhou esta semana repercussão nacional, os principais 
veículos de comunicação do país estão abrindo espaço para o caso, e por lá, 
a senadora por causa de seu histórico no judiciário e trabalho de combate à 
corrupção vem sendo apelidada de Moro de Saias.

O parça do Capitão   
Depois se dedicar a fazer de Jair Bolsonaro o presidente da República e 

ser um grande defensor do Capitão nas redes sociais, inclusive comprando 
brigas públicas com haters, o deputado federal, José Medeiros (PODEMOS), 
ganhou seu reconhecimento. Nesta semana ele foi escolhido como vice-lí-
der do governo na Câmara dos Deputados, e assim, vai poder defender com 
unhas e dentes seu novo comandante.

  
Para onde o vento assopra
E não é a primeira vez que Medeiros ganha a atenção de um presidente 

da República, na legislatura passada, quando era senador da República, ele 
também defendia com sua intensidade caraterística o presidente Michel Te-
mer, mesmo quando era difícil defender o indefensável.Agora o vento mudou 
de lado e com ele vai o fervoroso legislador de Mato Grosso para mais quatro 
anos de obediência ao governo federal.

Governo moonwalk de Bolsonaro 
Em exatos dois meses o governo Bolsonaro coleciona inúmeras refuga-

das nas tomadas de decisões, se arrepende a volta atrás. Logo na primeira 
semana Bolsonaro afirma que haveria uma alta no IOF (Imposto sobre Ope-
rações Financeiras), a medida foi categoricamente descartada pela equipe 
do superministro da economia, Paulo Guedes, afirmando que o presidente 
havia se equivocado na declaração.Depois de oferecer uma base militar para 
os americanos em solo brasileiro, o presidente precisou recuar de sua afir-
mação após tomar um puxão de orelhas dos generais.

Até o MEC entrou na onda
Depois da bizarrice que permitia o governo comprar livros didáticos 

com erros de português e sem a necessidade de referências bibliográficas, 
o ministério da educação se viu obrigada a suspender o edital bizarro. Mas 
quem se superou mesmo foi o responsável pela pasta, Ricardo Velez Rodri-
guez, colombiano naturalizado brasileiro, em entrevista à Veja, disse que 
brasileiros que viajam para o exterior se comportam como canibais. Diante 
da negativa repercussão, precisou voltar atrás e pedir desculpas ao povo bra-
sileiro. A mais recente do MEC foi sobre pedir para as escolas brasileiras que 
filmasse os alunos cantando o hino nacional e enviassem ao governo, que 
com certeza esses vídeos seriam usados como propaganda governamental 
de “um novo país” e usando ainda o slogan de campanha, Deus acima de 
todos. Horas depois Velez Rodrigues admitiu o erro e refez o comunicado.   

Bolsonaro e a sua monarquia presidencialista
Completados 60 dias de governo e o presidente Jair Bolsonaro dentre 

tantas coisas já conseguiu “criar” uma monarquia presidencialista. Tudo 
isso porque os seus três filhos, Eduardo, Carlos e Flávio, mesmo sem ter ne-
nhum tipo de cargo oficial no governo do pai vêm mandando e desmandando 
na capital federal. Através das redes sociais, eles tão pitacos, fazem afirma-
ções e falam em nome do pai como se não houvesse nenhuma hierarquia 
nos cargos do alto escalão do governo.

Demissão do ministro mentiroso
O último caso mais notório foi a queda do ministro Gustavo Bebianno, 

demitido após o filho do presidente, Carlos Bolsonaro tuitar para o mundo 
que Bebianno era mentiroso, pois não havia falado com o presidente enquan-
to ele estava internado em São Paulo se recuperando de uma cirurgia. Não 
bastasse essa intromissão em assuntos que não lhe dizem respeito, Carlos 
ainda teve o apoio público dos outros irmãos, Flávio e Eduardo, como tam-
bém do papai Jair. Mesmo sendo alvo de críticas da oposição e até mesmo 
de aliados mais próximos de que essa postura paternal de Bolsonaro como 
presidente está errada, o presidente continua dando ouvidos aos Bolsokids 
em assuntos importantes da nação.

DE OLHO NO PODER

Rosana visitou parte do alargamento da pista 

Obras de adequação 
no aeroporto devem 
atrair novas empresas

DA REPORTAGEM

Com assessoria

Após longa novela, 
que se arrasta há anos, o 
Aeroporto Municipal Pre-
sidente João Batista Fi-
gueiredo, em Sinop, pa-
rece estar ‘entrando nos 
eixos’ para se tornar efe-
tivamente um dos mais 
importantes aeroportos 
não só de Mato Grosso, 
mas também da região 
Centro-Oeste. E uma das 
expectativas com as obras 
executadas é atrair novas 
empresas para o municí-
pio. No início de feverei-
ro, a prefeita Rosana Mar-
tinelli vistoriou as obras 
executadas, sejam elas em 
estágio já finalizado ou em 
andamento. A agenda ob-
jetivou a conferência dos 
serviços, pois são conside-
rados fundamentais e cri-
tério condicionante para 
que o município possa 
solicitar à Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) 
a certificação para que a 
unidade opere via instru-
mentos e não mais pelo 
visual.

Acompanhada do ge-
rente administrativo do 
Aeroporto, Frederico Ber-
nardo, do secretário de 
Obras e Serviços Urbanos, 
Daniel Brolese, e equipe 
técnica da secretaria, Ro-
sana percorreu os setores 
de embarque e desembar-
que, que já foram finali-
zados; conheceu as ade-
quações que vêm sendo 
realizadas em salas para 
uso administrativo e ope-
racional tanto pelos técni-

cos do Aeroporto, quanto 
da empresa aérea que ope-
ra no estabelecimento; vi-
sitou o pátio; conheceu as 
obras de alargamento em 
execução. A Prefeitura ain-
da deve realizar a pintura 
de pátio e pista, bem como 
montar a sessão contra in-
cêndio.

INVESTIMENTOS
A chefe do Poder Exe-

cutivo destacou que, so-
mente em 2018, o muni-
cípio investiu um total de 
R$ 2,5 milhões em recur-
sos próprios para estrutu-
ração do terminal aero-
portuário. A cifra engloba 
ações em obras e aquisição 
de instrumentos, veículos 
e insumos. A gestora afir-
ma que o município está 
confiante e espera, após 
conclusão dos trabalhos, 
solicitar nova vistoria pela 
Anac.

“Estamos trabalhan-
do muito forte desde o 
início da nossa adminis-
tração para certificar o 
nosso aeroporto do visual 
passando para instrumen-
to. Isso capacita as empre-
sas e, também, teremos os 
voos noturnos tão espera-
dos”, afirmou Rosana.

Em Sinop, o fluxo 
médio anual de passa-
geiros no Aeroporto é de 
200 mil passageiros, com 
oferta de três voos diá-
rios. Conforme a gestora, 
todas as adequações que 
vêm sendo realizadas ob-
jetivam, igualmente, atrair 
novas empresas do setor 
aéreo para que também se 
instalem em Sinop.

DUPLICAÇÃO
Para melhor a tráfego, 

Rosana Martinelli deter-
minou para sua equipe a 
abertura de licitação para 
contratar a empresa que 
fará a drenagem da dupli-
cação da Avenida Bruno 
Martini/Via Nino Gianot-
te, entre o bairro Aqua-
rela Brasil e o Aeroporto. 
As propostas serão rece-
bidas no dia 14 deste mês. 
O prazo de execução será 
indicado pelas próprias 
empreiteiras. O valor esti-
mado é de R$ 1,4 milhão. 
Em dezembro, a prefeitu-
ra havia requerido à secre-
taria de Meio Ambiente os 
pedidos de licenças prévia, 
de instalação e de opera-
ção para as obras de pavi-
mentação asfáltica, drena-
gem e sinalização viária da 
Bruno Martini e da Nino 
Gianotte. Foram dispensa-
dos os estudos e relatórios 
de impactos ambientais 
(EIA/RIMA). No total, para 
drenar, pavimentar e sina-
lizar o trecho duplicado 
são estimados R$ 3,2 mi-
lhões. Os recursos foram 
disponibilizados pelo Mi-
nistério do Turismo para a 
duplicação de 3,7 mil me-
tros entre o aeroporto até 
as imediações do Aquare-
la. A Prefeitura ainda deve 
apresentar contrapartida 
de R$ 44 mil. A duplicação 
deverá ser concluída até 
o final de maio de 2020. 
A Avenida Bruno Marti-
ni liga o centro a diversos 
bairros, universidades e ao 
aeroporto. O trecho entre 
o cemitério até o Aquarela 
está duplicado.

SINOP | Duplicação de via que liga Aquarela 
Brasil ao aeroporto deve sair até 2020
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‘EM CONTA GOTAS’

Governador parcelará 
pagamentos dos servidores 
públicos em MT

Mendes busca solução para servidores 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
informou que irá, nova-
mente, parcelar em três 
pagamentos os salários 
dos servidores públicos 
de Mato Grosso. A medida 
deverá ser tomada na qui-
tação da folha dos próxi-
mos dois meses.

Nos próximos dois 
meses o governo pretende 
os salários do funcionalis-
mo público em três eta-
pas. Essa não é a primeira 
vez que Mauro Mendes 
(DEM) utiliza este recurso. 
Logo que assumiu o Palá-
cio dos Paiaguás.

Na visão do gover-
nador, usar essa medida 
faz com que os servidores 
públicos saiam do aperto 
dos últimos meses, e as-
sim, mesmo que não em 
sua totalidade, não deixar 
os funcionários de bolsos 
vazios.

O secretário de Fa-
zenda, Rogério Gallo, de-
clarou ao Olhar Direto 
que, com as medidas já to-

madas por Mauro Mendes 
para o projeto de trazer 
equilíbrio fiscal do Esta-
do, os servidores vão ter 
seus salários pagos no 10° 
dia do mês subsequente 
ao trabalhado ainda em 
2019. Ele estima que o pa-
gamento dentro do mês 
trabalhado será possível 

somente a partir de 2020.
Para Gallo, as medi-

das foram necessárias e 
os resultados devem apa-
recer ainda em 2019. Ele 
também projetou que os 
servidores devem ter o 
pagamento de seus salá-
rios no mês trabalhado a 
partir do ano que vem.

Por Clemerson Mendes
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AMANHÃ

Pesquisadores descobriram raça de mosca branca em Mato Grosso 

Raça de mosca branca: mais
resistente aos inseticidas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Esta é a primeira vez 
que mosca branca do bi-
ótipo Q é identificada em 
Mato Grosso. Inseto ori-
ginal da região do Medi-
terrâneo foi encontrado 
no Brasil pela primeira 
vez há cinco anos, no Rio 
Grande do Sul.

Pela primeira vez 
pesquisadores detectaram 
a presença da mosca bran-
ca (Bemisia tabaci) do bi-
ótipo Q em Mato Grosso. 
Considerada invasora no 
Brasil, esta raça tem como 
característica ser natural-
mente mais resistente a 
uma gama de inseticidas 
utilizados na agricultura. 
Os indivíduos foram loca-
lizados em uma floricul-
tura em Sinop. Ainda não 
se sabe se já há presença 
desta raça nas lavouras da 
região.

A identificação foi 
feita em um trabalho co-
ordenado pelo pesquisa-
dor da Embrapa Agros-
silvipastoril Rafael Pitta, 
com auxílio de alunos de 
graduação do curso de 
Agronomia da UFMT, e 
contou com ajuda de pes-
quisadores da Unesp (Bo-
tucatu-SP), onde foi feita 

a identificação por meio 
da biologia molecular. A 
análise do DNA é a única 
forma de diferenciar as 
raças, uma vez que são vi-
sualmente idênticas.

A mosca branca bi-
ótipo Q é originária da 
região do Mediterrâneo. 
Ela foi coletada e identi-
ficada pela primeira vez 
no Brasil no fim de 2013 
por um grupo de pesqui-
sadores em lavouras no 
Rio Grande do Sul. Desde 
então vem se espalhando 
pelo país, já sendo presen-
te nos estados do Sul, em 
São Paulo e também em 
Goiás. Transmissora de vi-
roses, a mosca branca cau-
sa danos em diversas cul-
turas, com maior impacto 
econômico em pimentão, 
soja e algodão.

De acordo com Pitta, 
a iniciativa da busca pela 
praga em Mato Grosso 
começou após assistir a 
uma apresentação em um 
evento científico na qual 
viu que esta raça de mosca 
branca está presente em 
plantios de flores no es-
tado de São Paulo. Como 
plantas daquela região são 
enviadas para todo o país, 
possivelmente já haveria 
indivíduos em outras re-
giões.

Alunos de uma disci-
plina ministrada por Rafa-
el no curso de Agronomia 
da UFMT coletaram mos-
cas brancas em tomatei-
ro, hibisco, rabo de gato, 
trombeta de anjo e lanta-
na em uma floricultura e 
nos jardins das próprias 
residências. De todos os 
indivíduos analisados, 
dois dos cinco presentes 
na lantana eram do bióti-
po Q. As demais eram do 
biótipo B, mais comum na 
região.

O pesquisador expli-
ca que a descoberta abre 
a necessidade de novas 
pesquisas para verificar se 
esta raça de mosca bran-
ca já está presente nas la-
vouras do estado. O risco 
maior é para as culturas da 
soja e do algodão.

“Como esta raça é 
resistente a uma gama de 
inseticidas, a pulverização 
das lavouras poderá se-
lecionar indivíduos desta 
raça, tornando mais difí-
cil e mais caro o controle 
da mosca branca”, explica 
Rafael Pitta.

De acordo com o pes-
quisador, enquanto não se 
aprofunda na investiga-
ção, a melhor ferramenta 
de prevenção é o manejo 
integrado de pragas (MIP).

SINOP | Pesquisadores detectaram a presença da Bemisia tabaci, do biótipo Q, em Mato Grosso
Foto: AssessoriA
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SINOP

Campanha quer ampliar destinação
de recursos do IR para projetos

CARNAVAL

21% dos consumidores 
foram vítimas de transtornos

PESQUISA

Cesta básica sinopense 
tem aumento de 
1,86% em janeiro

Arrecadação pelo Fundo Municipal dos Direitos cresceu entre 2017 e 2018 

Pesquisa indica aumento em relação ao mês anterior

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A arrecadação pelo 
Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do 
Adolescente de Sinop 
cresceu 112,5% entre os 
anos de 2017 e 2018, indi-
cou balanço apresentado 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMD-
CA). Dados da entidade 
mostram que o repasse de 
recursos realizados tanto 
por pessoas Físicas quanto 
Jurídicas em prol do Fun-
do avançou de R$ 80 mil 
para R$ 170 mil entre os 
períodos. Entre as fontes 
está a parcela que o con-
tribuinte destina no ato da 
declaração do Imposto de 
Renda devido.

Ainda segundo o 
Conselho, dos R$ 80 mil 
arrecadados em 2017, R$ 
60 mil foram investidos 
em projetos. Para 2018, o 
investimento pode passar 
da casa dos R$ 140 mil, 
representando um acrés-
cimo também superior 
a 100% em ações de pro-
moção, proteção, defesa e 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Carnaval é um pe-
ríodo de festa, mas tam-
bém requer cuidados. A 
aglomeração em espa-
ços públicos e o aumen-
to dos níveis de consumo 
podem favorecer a ação 
de criminosos, que ten-
tam tirar vantagem de 
consumidores distraídos 
em meio à multidão.Um 
levantamento realizado 
pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) com consumidores 

DA REPORTAGEM

Pesquisa do Centro 
de Informações Socioeco-
nômicas (Cise) da Unemat, 
em parceria com a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas 
de Sinop, apontou para 
um aumento de 1,86% na 
cesta básica sinopense em 
janeiro em relação ao úl-
timo mês do ano passado.

Em janeiro, o custo 
da Cesta Básica apresen-
tou um leve aumento. O 
item passou a custar R$ 
419,16 no mercado local, 
o que representa um au-
mento de 1,86% em rela-
ção ao mês anterior. Este 
mês, foram destaques os 
aumentos nos preços mé-
dios do feijão (64,95%), do 
pão (20,20%) e da mantei-
ga (34,8%). Em contrapar-
tida, ocorreram quedas 
nos preços médios do to-
mate (31,53%), da banana 

atendimento dos direitos 
da criança e do adolescen-
te no município, uma vez 
que o dinheiro do Fundo 
é aplicado em projetos 
desenvolvidos por insti-
tuições diversas.

A prestação de con-
tas realizada pelo CMDC 
ocorreu em um momento 
considerado estratégico 
para a entidade, conver-
gindo com o lançamen-
to da campanha Fundo 

que pretendem gastar no 
Carnaval deste ano, reve-
la que em cada 10 entre-
vistados, dois (21%) foram 
vítimas de alguma fraude 
ou sofreram algum trans-
torno durante o feriado 
do ano passado. Os princi-
pais contratempos foram 
a aquisição de produtos 
falsificados (7%), furto de 
pertences pessoais (6%), 
assalto (4%), perda de do-
cumentos pessoais (4%) e 
perda de cartões (3%).

Entre os entrevista-
dos que foram roubados 
ou furtados, os principais 
itens foram celulares (78%) 
e dinheiro (65%). Há ainda 

da Criança 2019 e que se 
propõe, inclusive, a incen-
tivar o repasse de recur-
sos oriundos do Imposto 
de Renda (IR) ao fundo 
municipal. Pessoas físicas 
que apresentem Decla-
ração de Ajuste Anual 
(DAA) podem destinar até 
6% do imposto devido no 
ano calendário ou 3% no 
exercício. Já pessoa Jurí-
dica que apure o resultado 
pelo Lucro Real pode des-

tinar até 1% do valor a ser 
pago à Receita Federal.

DOAÇÕES
Além da destinação 

por meio do IR, o Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
recebe doações durante 
todo o ano por meio de 
conta bancária (Banco do 
Brasil / Agência 4270-6 / 
Conta Corrente 100070-
5).

(31,47%) e do óleo (23,38%).
Segundo dados do 

DIEESE, o custo da cesta 
básica apresentou uma va-
riação negativa na maioria 
das regiões pesquisadas. 
Nas seguintes regiões 
metropolitanas, ocorre-
ram quedas nos valores 
das cestas básicas: Campo 
Grande (1,9%), Brasília (2%) 
e São Paulo (0,8%). Já a ci-
dade de Goiânia apresen-
tou um amento no custo 
da cesta básica (2,41%).

O acompanhamento 
do custo da cesta básica de 
Cuiabá deixou de ser fei-
ta pelo DIEESE. Segundo 
o IMEA, a cesta básica na 
capital mato-grossense 
apresentou uma leve re-
dução de 0,58% em janei-
ro e passou a custar R$ 
441,67. Vale destacar que 
os números de fevereiro 
serão apresentados agora 
em março.

pessoas que voltaram para 
casa sem os documentos 
(46%) e cartões de crédito 
ou débito (33%). Conside-
rando os consumidores 
que tiveram documentos 
pessoais, cartão de banco 
ou cheques roubados, 30% 
sofreram alguma tenta-
tiva de fraude com o uso 
de seu nome para saques 
em dinheiro, compras ou 
abertura de financiamen-
tos e empréstimos.

“Ninguém está total-
mente livre de passar por 
situações de golpe, fur-
tos ou roubos, ainda mais 
durante eventos de mas-
sa como o carnaval. Ainda 

assim, é possível diminuir 
as chances de algo sair er-
rado. As dicas mais básicas 
são andar apenas com có-
pias autenticadas dos do-
cumentos pessoais, evitar 
bolsas e mochilas e deixar 
o cartão de crédito ou débi-
to sempre bem guardado, 
longe da vista de terceiros. 
Além disso, deixar anota-
do o número do serviço de 
atendimento da operadora 
do cartão facilita em casos 
de furtos, assim o bloqueio 
é solicitado o mais rápido 
possível”, orienta o supe-
rintendente de bureau de 
crédito do SPC Brasil, Ni-
val Martins.
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Silas com a noiva: ele foi assassinado por um fazendeiro 

‘Era batalhador e extrovertido’,
diz noiva de agrônomo assassinado
DA REPORTAGEM

A noiva do enge-
nheiro agrônomo Silas 
Henrique Palmieri Maia, 
33 anos, a enfermeira e 
doutora, Ana Lúcia Sarto-
ri, disse que ele era muito 
extrovertido e batalhador 
e lamentou a morte. Ele 
foi morto a tiros dentro de 
um restaurante, no último 
dia 18, em Porto dos Gaú-
chos, e três dias depois o 
suspeito do crime, fazen-
deiro Paulo Faruk de Mo-
raes, foi preso.

Segundo ela, Silas 
demorou dois anos cons-
truindo a “casa dos sonhos 
dele”, em Sinop, para a 
qual eles tinham se mu-
dado juntos havia 40 dias. 
Ana Lúcia disse que eles 
se conheceram em 2016, 
quando ela estava con-
cluindo o doutorado, e 
o que chamou a atenção 
dele foi o jeito do agrôno-
mo.

“Me chamou muita a 
atenção quando o conhe-
ci porque era diferente 
de mim, sou muito reser-
vada. O jeito alegre dele, 
divertido, batalhador, me 
chamou a atenção e o nos-
so relacionamento foi se 
construindo”, contou.

Em abril do ano pas-
sado, eles começaram a 

viver juntos. “A nossa rela-
ção vinha se solidificando. 
Ele já estava construindo 
a casa. Em 10 de janeiro 
deste ano, mudamos para 
a casa que ele durou dois 
anos construindo. E ele só 
pode desfrutar dessa casa 
por 40 dias”, disse.

O CRIME
Silas teria sido mor-

to com tiros na cabeça 
após cobrar uma dívida 
em uma fazenda da re-
gião. A vítima foi levada 
para o Hospital Munici-
pal de Porto dos Gaúchos 
e os médicos tentaram 
reanimá-la em cima da 
caminhonete em que foi 
levada.A testemunha, que 
levou Silas até o hospital, 
disse que estavam em uma 
lanchonete, na comunida-
de de Novo Paraná, e não 
perceberam quando um 
homem chegou por trás 
deles e efetuou vários dis-
paros na cabeça de Silas, 
que caiu já, aparentemen-
te, morto.

Em seguida, o autor 
do crime saiu andando 
em direção ao seu veículo, 
olhando para trás para se 
certificar que havia ma-
tado à vítima. Silas traba-
lhava como consultor de 
vendas em uma empresa 
de insumos de Sinop.

MORTO A TIROS | Silas Henrique Palmieri Maia foi assassinado dentro de um restaurante por um fazendeiro
FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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SINOP

Bandidos roubam carro depois
de comer e beber em espetinho

SORRISO

Trecho da Avenida Mato Grosso
estará interditado no sábado

SORRISO

Mais de 300 porcos morrem após
tombamento; motorista socorrido

CLÁUDIA

Carro com vereadores 
de capota na BR-163 
durante chuva forte

Bandidos roubaram um Ônix branco no São Cristóvão 

Bandidos roubaram um Ônix branco no São Cristóvão 

Acidente foi registrado na tarde de quarta

DA REPORTAGEM

Visão Notícias

Três bandidos, ainda 
não identificados, rouba-
ram na noite de quarta 
(27) um veículo GM Ônix, 
branco, pertencente a 
uma proprietária de um 
espetinho localizado na 
Rua João Pedro Moreira 
de Carvalho, em frente ao 
um posto de combustí-
veis, em Sinop.

Antes de anunciar o 
roubo os criminosos co-
meram e beberam. De 

DA REPORTAGEM

Uma carreta que 
transportava cerca de 800 
porcos tombou na tarde 
de quarta-feira (27), por 
volta das 16h, em uma es-
trada vicinal de Sorriso, 

DA REPORTAGEM

O Departamento de 
Trânsito informa que nes-
te sábado (2), das 13h às 
16h, a Rua Mato Grosso 
será totalmente fechada 
no trecho compreendi-
do entre a Rua Cartola e 
a Avenida Natalino João 
Brescansin para que seja 
feita a substituição de uma 
caixa d’água.

Segue a orientação 
para que os motoristas e 
demais usuários do trânsi-
to sigam com muita aten-
ção neste local, que fica 
bem ao lado da Praça da 
Juventude.

DA REPORTAGEM

Três vereadores de 
Cláudia sofreram um aci-
dente na BR-163, a 30 Km 
de Nova Mutum, na tarde 
desta quarta (27). De acor-
do com um dos ocupan-
tes do veículo o vereador 
Arnaldo “Naldo” os parla-
mentares estavam voltan-
do da capital Cuiabá sob 
forte chuva quando o mo-
torista perdeu o controle 
aquaplanando e em segui-
da capotando o veículo.

O carro pertencia a 
Câmara de Cláudia, e nele 
viajavam o presidente da 
Casa de Leis, Ebenezel 
Darby dos Santos (MDB), 
e os vereadores Clovis de 
Moraes Carolino (PSD), 
Arnaldo França (PSDB) 

acordo com a vítima, um 
deles estava armado. O 
veículo foi encontrado 
abandonado no bairro 
Boa Vista, na região do 
São Cristóvão. Os crimi-
nosos resolveram deixar 
o carro depois de perce-
berem que estavam sendo 
seguidos por um amigo da 
vítima.

A Polícia Militar foi 
acionada, chegou a fazer 
buscas, mas ninguém foi 
preso até o fechamento 
desta primeira edição do 
Diário do Estado MT.

após o posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). 
Quase metade dos suínos 
morreu e o motorista foi 
encaminhado para o Hos-
pital Regional de Sorriso.

Segundo informa-
ções, o motorista seguia 

e Leonardo Rizzi (MDB). 
Segundo Naldo, os parla-
mentares estavam cum-
prindo agenda a três dias 
na Capital. Entre os com-
promissos a solicitação de 
verbas para o município 
junto ao deputado Dilmar 
Dal’Bosco (DEM) e a par-
ticipação no Congresso 
Nacional de Vereadores. 
A condução do veículo 
era de responsabilidade 
do vereador Carolino. De 
acordo com o presidente 
da Câmara Ebenezel tudo 
aconteceu muito rápido. 
“A sorte é que nos todos 
estávamos com cinto de 
segurança e dentro da ve-
locidade permitida. Foi 
um susto muito grande 
mais estamos bem” rela-
tou o parlamentar.

pela estrada vicinal, sen-
tido à BR-163, quando 
perdeu o controle da di-
reção e o veículo tombou. 
O condutor foi socorrido 
por populares e levado 
para o HRS. O estado de 
saúde dele não foi infor-

mado. Dos 800 suínos, 
que seriam levados para 
um frigorífico perto da ci-
dade, cerca de 300 a 400 
morreram após o tomba-
mento da carreta. Os ani-
mais que sobreviveram 
foram removidos do local.
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Tite durante a convocação da seleção brasileira 

Tite convoca Vinícius Jr.
e Paquetá para amistosos
DA REPORTAGEM

O técnico Tite anun-
ciou nesta quinta-feira 
(28) a convocação da se-
leção brasileira para os 
amistosos contra Panamá, 
em Portugal, e Repúbli-
ca Tcheca, em Praga, nos 
dias 23 e 26 de março, res-
pectivamente. As partidas 
servirão de testes para a 
disputa da Copa América 
2019, que será realizada 
no Brasil. A maior novida-
de da lista é o atacante Vi-
nicius Junior, do Real Ma-
drid. Com apenas 18 anos, 
ele recebe a primeira 
oportunidade na Seleção 
principal. Lucas Paquetá, 
do Milan, e Felipe Ander-
son, do West Ham, ga-
nham chance no meio de 
campo. O treinador não 
fechou as portas da sele-
ção para figuras mais co-
nhecidas, como William, 
Renato Augusto e Pauli-
nho, entre outros. “Sem 
fechar absolutamente (a 
lista). Vai ser no momen-
to final a decisão, mas não 
descarto nem um jovem, 
como Vinicius, nem o 
cara há mais tempo roda-
do. Não descarto, não é da 
boca pra fora, não fecho”, 
garantiu. “Estava aberto à 
ascensão de novos valores. 
Vinicius está em equipe 

com exigência técnica e 
emocional muito alta. Isso 
o credencia. Ele tem em 
torno de 30 jogos, e isso é 
considerável pelo desem-
penho que tem, não só na 
análise de números. Eu 
quero ter essa afirmação 
da evolução”, disse Tite.

EUROPA
Dois nomes de des-

taque no cenário europeu 
estão na lista de Tite: o za-
gueiro Militão, do Porto, 
e o meia Felipe Anderson, 
do West Ham. Sobre o 
meia, o treinador exaltou 
a quantidade de assistên-
cias que consegue dar na 
Premier League.

“Felipe empresta suas 
características ao sistema. 
Vem dando assistências na 
Premier League, o que é 
considerável. Militão tem 
25 jogos como zagueiro, 
e agora temos a função 
de preparar atletas im-
portantes para a Copa do 
Mundo. Trabalhar com 
novos valores que estão se 
afirmando, e o Militão está 
inserido nesse aspecto de 
zagueiro para a Copa. Pre-
firo ele como zagueiro”.

A maior ausência, 
que já estava confirmada, 
é o atacante Neymar, do 
Paris-Saint Germain. O 
jogador, que sofreu uma 

fratura no quinto me-
tatarso do pé direito, só 
deve voltar aos gramados 
em abril. A ideia é dispu-
tar as quartas de final da 
Liga dos Campeões, caso 
o PSG conquiste a classifi-
cação. O primeiro passo já 
foi dado, pois o time fran-
cês venceu por 2 a 0 o jogo 
de ida contra o Manches-
ter United, fora de casa, 
pelas oitavas de final.

“Diferentemente da 
preparação para a Copa 
do Mundo, quando ele 
(Neymar) chegar na Copa 
América já vai ter jogado 
quatro a seis partidas. Até 
na Champions, se o PSG 
passar. Vai estar em me-
lhores condições físicas 
do que foi para a Copa de 
2018”, afirmou o prepara-
dor físico da Seleção, Fá-
bio Mahseredjian.

A seleção brasileira 
está no Grupo A da Copa 
América do Brasil, que 
conta também com Bo-
lívia, Venezuela e Peru. A 
estreia do Brasil será no 
dia 14 de junho contra os 
bolivianos, no Morum-
bi. Na sequência, o time 
de Tite pega a equipe ve-
nezuelana em Salvador e 
encerra sua participação 
na primeira fase contra os 
peruanos na Arena Corin-
thians.

SELEÇÃO BRASILEIRA | Éder Militão e Felipe Anderson, que estão se destacando, também estão na lista
Foto: André Mourão/MoWA Press
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SEM RODADA

Confira um balanço até agora
do Campeonato Mato-grossense

COM A AMARELINHA

Grêmio parabeniza Everton:
convocação para amistosos

MAS PASSOU...

Jornal argentino 
vê Corinthians
como “time frouxo 
e sem alma”

Cuiabá segue invicto e lidera a competição – Foto: Divulgação

Avaliação do Clarín é que equipe de Carille deixou muitos 
espaços 

Everton é convocado para amistosos do Brasil 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Em virtude do feria-
do prolongado de Carna-
val, a rodada do Campeo-
nato Mato-grossense não 
será disputada neste final 
de semana – a gente não 
sabe explicar exatamente 
o moitov da não realiza-
ção. Mas você, leitor, não 
ficará sem informações do 
que tem rolado de bom 
até agora nos campos do 
estado.

Com seis rodadas re-
alizadas até o momento 
(até agora, sem adiamen-
tos ou adiantamentos, e 
ainda sem influência do 
tapetão), o Estadual já 
completou 2/3 e segue 
para a reta final. Lem-
brando que o regulamen-
to apresenta a fórmula de 
disputa em turno único 
envolvendo as 10 equipes, 
nas quais as oito melhores 
avançam para o mata-ma-
ta de quartas de final, en-
quanto os dois últimos se-
rão rebaixados para 2020.

LÍDER E INVICTOS
O Cuiabá é o líder 

isolado da competição, 
com 16 pontos conquista-

DA REPORTAGEM

O Grêmio parabeni-
zou Everton por ter sido 
convocado por Tite para 
os amistosos da Seleção 
de março. O atacante do 
Tricolor gaúcho foi con-
vocado pela segunda vez. 
Esta será a última opor-
tunidade de impressionar 
o treinador, já que a pró-
xima convocação já é a da 
Copa América, que será 
disputada no Brasil dos 
dias 14 de junho até 7 de 
julho.

Na primeira convo-

DA REPORTAGEM

O Corinthians se clas-
sificou para a segunda fase 
da Copa Sul-Americana 
após bater o Racing nos 
pênaltis, em Avellaneda, 
mas não foi bem avaliado 
pelo jornal argentino Cla-
rín.

Reportagem sobre a 
partida veiculada na edi-
ção desta quinta-feira do 
periódico diz que o Co-
rinthians foi um “time 
frouxo e sem alma”, e que 
“nem em um treinamen-
to os jogadores do Racing 
poderiam encontrar se-
melhantes liberdades para 
trabalhar a bola”.

“Em nenhum setor 
do campo o Corinthians 
se sobressaiu, e só apostou 
em manter a meta zerada 
e provocar alguma bola 
parada. Demasiado mes-
quinho para uma equipe 

dos dos 18 disputados – o 
único empate foi diante 
do Sinop, na terceira ro-
dada. A equipe, que foi 
campeã invicta no ano 
passado, está desde 2017 
sem saber o que é derrota 
pelo Estadual. Inclusive, é 
quem mais venceu nesta 
edição: 5 vitórias.

Logo atrás do Dou-
rado estão as outras duas 
equipes já classificadas à 
próxima fase e que tam-
bém seguem invictas. 
União Rondonópolis e 
Operário VG somam 14 
pontos, mas o Colorado 
fica na vice-liderança por 
conta do saldo de gols (8 
a 6).

EMBOLADOS
Entre o 4º e o 8º co-

locados a diferença é de 5 
pontos. O Mixto soma 10, 
e precisa de mais um para 
se garantir nas quartas. 
Logo em seguida vêm Lu-
verdense (9 pontos), Sinop 
(8), Dom Bosco (7) e Ara-
guaia (5).

QUASE
REBAIXADOS
Enquanto isso, duas 

equipes agonizam nas 
últimas posições pratica-

cação do gremista, para 
amistosos em setembro 
de 2018, no dia 8 contra os 
Estados Unidos e no dia 12 
contra El Salvador, ele foi 
reserva, mas entrou nas 
duas partidas.

Everton é destaque 
no Grêmio há vários anos. 
No ano de 2019, ele já 
participou de seis jogos 
da equipe no Campeona-
to Gaúcho e marcou três 
gols. Agora, na Seleção 
Brasileira, terá a chance 
de mostrar seu futebol 
a fim de conquistar uma 
vaga na Copa América.

mente desde o início do 
certame. O Juara, caçu-
la da competição, somou 
apenas 1 ponto em 6 jo-
gos e ainda busca esca-
par da queda logo em sua 
temporada de estreia. Em 
contrapartida, o Operário 
FC conseguiu a proeza de 
perder as 6 partidas que 
disputou e pode cair já na 
próxima rodada – depen-
dendo de uma combina-
ção de resultados.

ATAQUES
O líder neste quesito 

é o União, que balançou as 
redes adversárias 14 vezes, 

e tem o artilheiro do cam-
peonato: Goteira, com 5 
gols. Do lado oposto, o 
Juara fez míseros 3 golzi-
nhos em todo o campeo-
nato.

DEFESAS
Cuiabá e Operário 

VG têm as melhores de-
fesas, tendo sido vazadas 
apenas duas vezes nestas 
seis rodadas. Em contra-
partida, o Operário FC foi 
superado 16 vezes e tem a 
pior defesa. Juara e Ope 
FC, aliás, são as únicas 
equipes que não alcança-
ram uma vitória sequer. grande”, diz outro trecho 

do relato do jogo no Cla-
rín.

A avaliação pode se 
aplicar ao primeiro tempo 
da partida, quando o Ra-
cing teve 66% de posse de 
bola, viu um Corinthians 
quase sem passar do meio 
de campo e abriu o placar 
com Cristaldo.

Na segunda etapa, 
porém, o Corinthians 
contou com a entrada de 
Vagner Love para se im-
por, equilibrar as ações e 
chegar ao empate com o 
próprio Love. O atacante 
ainda perdeu outra chance 
após passe de Gustagol, e 
o goleiro Arias, do Racing, 
foi eleito o melhor do jogo 
no tempo normal. Nos pê-
naltis, Cássio pegou as co-
branças de Domínguez e 
Solari e contou com erro 
de Cristaldo, que chutou 
para fora.

Confira a lista de convocados

Goleiros:
Alisson (Liverpool)
Ederson (Manchester City)
Weverton (Palmeiras)

Laterais:
Daniel Alves (PSG)
Danilo (Manchester City)
Filipe Luís (Atlético de Madrid)
Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros:
Marquinhos (PSG)
Miranda (Internazionale)
Thiago Silva (PSG)
Militão (Porto)

Meias:
Casemiro (Real Madrid)
Fabinho (Liverpool)
Arthur (Barcelona)
Allan (Napoli)
Paquetá (Milan)
Felipe Anderson (West Ham)
Coutinho (Barcelona)

Atacantes:
Everton (Grêmio)
Richarlison (Everton)
Vinicius Jr. (Real Madrid)
Firmino (Liverpool)
Gabriel Jesus (Manchester City)

Confira o calendário da
seleção brasileira:

23/3: Brasil x Panamá, no Porto 
(amistoso)
26/3: República Tcheca x Brasil, em 
Praga (amistoso)
5/6: Brasil x Catar, no Maracanã 
(amistoso)
9/6: Brasil x indefinido, no Beira-
-Rio (amistoso)
14/6: Brasil x Bolívia, no Morumbi 
(Copa América)
18/6: Brasil x Venezuela, na Fonte 
Nova (Copa América)
22/6: Peru x Brasil, na Arena Corin-
thians (Copa América)
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Reffecs recebeu cheque de R$ 71 mil 

Refeccs recebe R$ 71 mil pela
campanha Troco Solidário Havan
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A rede de lojas mais 
completa do Brasil bene-
ficiou a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de 
Sinop (Refeccs) com R$ 71 
mil, arrecadados graças à 
solidariedade dos mora-
dores durante o segundo 
semestre de 2018. A en-
trega do cheque simbólico 
da ação à entidade foi feita 
neste mês.

O diretor-presidente 
da rede, Luciano Hang, 
afirma que a campanha é 
uma forma de a empre-
sa, seus colaboradores e 
clientes retribuírem às 
entidades e aos seus vo-
luntários, pelo trabalho 
realizado nas comunida-
des. “É com muito prazer 
que entregamos este valor 
para as entidades. O Troco 
Solidário é um trabalho 
de quatro mãos, em que 
os colaboradores cons-
cientizam os clientes so-
bre a importância da do-
ação, que tem o objetivo 

de auxiliar as instituições 
onde a Havan tem lojas. 
De pouco em pouco é que 
se consegue muito para 
ajudar quem faz bastante”, 
comenta.

Segundo a presidente 
da Rede, Albertina Pams-
ch, o valor será utiliza-
do para a ampliação dos 
atendimentos na unidade, 
bem como na aquisição 
de medicamentos, suple-
mentos e acessórios di-
versos.

Em 2018, as 120 uni-
dades da Havan arrecada-
ram mais de R$ 7 milhões, 
em benefício de 97 enti-
dades. Somente no segun-
do semestre do ano passa-
do, a arrecadação passou 
dos R$ 4 milhões. Com 
o projeto de expansão da 
Havan, que prevê mais 20 
lojas em 2019 e investi-
mento de R$ 500 milhões, 
a expectativa do Troco So-
lidário é de continuar ar-
recadando valores ainda 
mais expressivos, que são 
doados às entidades parti-
cipantes.

A CAMPANHA - Para 
participar da campanha 
Troco Solidário basta pro-
curar o gerente da filial 
de sua cidade (se for mais 
de uma loja no municí-
pio vá a apenas uma filial) 
e cadastrar a instituição 
na campanha. A entidade 
passa por avaliação. É ne-
cessário que a instituição 
tenha CNPJ próprio, con-
ta bancária em nome da 
entidade, estatuto social, 
além de idoneidade.

A partir do cadastro 
aprovado, o Troco Soli-
dário passa a ser um con-
vite, realizado por parte 
do operador de caixa da 
Havan, a doar centavos 
do troco das compras dos 
clientes para a campanha. 
O valor doado é conta-
bilizado no sistema e a 
pessoa recebe um com-
provante de participação, 
informando qual entidade 
está ajudando. A doação 
do montante arrecadado 
é feita a cada seis meses e 
a cada edição contempla 
uma entidade diferente.

SINOP | Rede de lojas de departamento auxilia diversas entidades, e a Rede Feminina foi a beneficiada
Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção
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SINOP

Peça de 136 toneladas começa
viagem de dois mil quilômetros

MATUPÁ

Secretarias desobstruem bocas
de lobo; combate a criadouros

L.R.VERDE.

Projeto incentiva 
moradores a economizar 
eletricidade

PEIXOTO DE AZEVEDO

Município promove no 
dia 9 a Campanha de 
Doação de Sangue

Evaporadora virá de Piracicaba, interior de São Paulo 

População poderá trocar lâmpadas e participar de atividades

Ação foi desenvolvida nos últimos dias em Matupá 

DA REPORTAGEM

Uma peça gigantesca, 
feita de aço, e pesando 136 
toneladas, vai percorrer 
um total de dois mil qui-
lômetros. Trata-se de uma 
evaporadora, que saiu na 
quarta-feira (27) de Piraci-
caba, interior de São Pau-
lo, para ser instalada na 
usina de etanol de milho 
da Inpasa, em Sinop.

Tal projeto industrial, 
ainda em construção, será 
a maior destilaria de eta-
nol de milho de toda a 
América Latina. Sua capa-
cidade de produção será 
de 1,2 milhão de litros/dia. 
A previsão é de que a pro-
dução já inicie em julho.  
A peça deve chegar em 
duas semanas. Por se tra-
tar de carga especial, que 
exige o bloqueio parcial 
das pistas, o horário de 
trânsito é restrito. A eva-
poradora é um dos dispo-
sitivos principais de uma 
destilaria. É ela que inicia 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Matupá está desenvol-
vendo a identificação das 
bocas de lobo que apre-
sentam problemas de obs-
trução por diversos tipos 
de dejetos, como: garra-
fas pet, sacolas plásticas, 
copos descartáveis, latas 
de cerveja e refrigerante, 
entre outros recipientes 
que facilitam o acúmulo 
de água, e consequente-
mente potencializam a 
procriação do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, Zika vírus 
e Chikungunya.

Com auxílio da Se-
cretaria de Obras estão 
sendo removidos esses 
materiais das bocas de 
lobo de várias vias públi-
cas em todos os bairros e 
comunidades. Estão sen-
do utilizados uma retro-
escavadeira hidráulica 
e caminhão basculante, 
bem como mão-de-obra 
dos servidores públicos da 
pasta.

Diante das fortes 

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de 
incentivar a economia de 
energia e promover a tro-
ca de lâmpadas por mais 
econômicas, o município 
de Lucas do Rio Verde está 
recebendo o projeto Nos-
sa Energia. Realizado pela 
Energisa e Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), com parceria da 
Prefeitura de Lucas do Rio 
Verde, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, 
o projeto será realizado 
nesta quinta, sexta-feira e 
sábado, na Praça dos Mi-
grantes, no centro.

O carpinteiro João 
Alves da Cruz aproveitou 
logo no início do projeto 
para fazer a troca. “Com 
essas quatro novas lâmpa-
das, vamos fazer o teste da 
economia em casa e se der 
certo, vou comprar as que 
faltarem. Desde que saiu 
a notícia desse projeto eu 
já separei as lâmpadas pra 
trocar, é muito importante 
pensar na economia”, dis-
se João. A secretária de As-
sistência Social, Lucileide 
Gurka, ressaltou a impor-
tância da participação po-
pular. “Desde o momento 
que a prefeitura foi procu-
rada pela Energisa, nossa 

DA REPORTAGEM

A primeira campa-
nha de Doação e Sangue 
de 2019 será realizada 
no próximo sábado (9), 
das 7h às 11h, na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), ao lado do Hospi-
tal Regional de Peixoto de 
Azevedo.

Lembre-se: doar San-
gue é um ato simples, se-
guro e não tem nenhum 
risco ou prejuízo a sua 

o processo de separação 
do produto principal, o 
etanol. No processo de 
produção, primeiro o mi-
lho é triturado, misturado 
com água e os aditivos que 
desencadeiam a fermen-
tação. Desse processo quí-
mico e biológico resulta 

chuvas esse material é le-
vado pelas águas direta-
mente as bocas de lobo, 
comprometendo o fluxo 
de escoamento, e fazendo 
delas potenciais criadou-
ros de mosquitos e outros 
animais peçonhentos.

um “mosto”, fluído, bas-
tante alcoólico. Quando 
esse mosto passa pela eva-
poradora, o etanol – que 
tem um ponto menor de 
ebulição – vira vapor. Esse 
álcool em estado gasoso é 
coletado e resfriado, re-
tornando para estado lí-

quido, pronto para ir para 
o tanque – do carro ou de 
armazenagem.

As obras da Usina de 
Etanol iniciaram em fe-
vereiro de 2018, em uma 
área de 150 hectares na 
entrada Sul de Sinop, às 
margens da BR-163.

equipe e o prefeito Binot-
ti, apoiamos essa ideia de 
imediato, pois nós sabe-
mos que tudo hoje é volta-
do à economia, pra ques-
tão financeira, então nós 
abraçamos esse projeto. E 
é importante que a popu-
lação participe, porque as 
pessoas precisam estar es-
clarecidas em como usar 
melhor a nossa energia, se 
conscientizar que este re-
curso um dia pode acabar 
se não for bem utilizado, 
por isso importante tam-
bém a participação das 
crianças e das escolas”,

Para efetuar a troca 
de lâmpadas fluorescen-
tes ou incandescentes por 
lâmpadas de LED, é ne-
cessário levar RG, CPF e 
a última conta de energia 
da residência (não precisa 
estar no nome do titular 
que for realizar a troca). 
Poderão ser trocadas até 
quatro lâmpadas por uni-
dade consumidora.

Nesta sexta (1º), das 
8h às 17h, serão realizadas 
palestras educacionais e 
trocas de lâmpadas, e das 
18h30 às 19h30, terá apre-
sentação teatral, com a 
peça “O inimigo invisível”. 
No sábado, dia 2, serão re-
alizadas trocas de lâmpa-
das, das 8h às 12h.

saúde. Requisitos para ser 
um doador: estar em boas 
condições de saúde; ter 
entre 16 e 69 anos, menor 
de 16 anos acompanhado 
do responsável legal; pe-
sar no mínimo 50 kg; es-
tar alimentado (evitar ali-
mentos gordurosos com 
pelo menos quatro horas 
antes da doação; apre-
sentar documentos com 
fotos; não ter ingerido be-
bida alcoólica nas últimas 
12 horas.

A equipe de vigi-
lância ambiental concla-
ma a população para que 
acondicione o lixo do-
méstico em sacolas resis-
tentes, não os deixando 
nas calçadas ao alcance 
de animais domésticos, e 

sim nas lixeiras altas con-
forme preceitua o Códi-
go de Postura Municipal. 
Outro fator importante 
e que deve ser observado 
diz respeito ao calendário 
de coleta da Secretaria de 
Obras e Urbanismo.
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AMANHÃ

Evento ocorre de 14 a 17 de abril, na Acrinorte, em Sinop 

Sinop se prepara para sediar
segunda edição da Norte Show

DA REPORTAGEM

O Livre

Uma das mais im-
portantes regiões do agro-
negócio brasileiro abre a 
contagem regressiva para 
a feira de negócios que 
reunirá tecnologia e opor-
tunidades comerciais para 
produtores e empresas do 
setor. O lançamento da 
segunda edição da Nor-
te Show 2019, promovida 
pela Associação dos Cria-

dores do Norte de Mato 
Grosso (Acrinorte) e pelo 
Sindicato Rural de Sinop, 
foi realizada na última 
terça-feira (26), no Tater-
sal da Acrinorte.

A feira, que será rea-
lizada nos dias 14 a 17 de 
abril, inova este ano com 
foco diferenciado na pecu-
ária de corte e de leite e na 
agricultura familiar. Para 
o presidente da Acrinorte, 
Olvide Galina, o evento 
é de oportunidades.“Nós 

tivemos um cuidado es-
pecial na preparação para 
que os participantes, tanto 
os produtores quanto as 
empresas parceiras, pu-
dessem ter oportunidades 
reais. Além de tecnologia, 
temos formação e infor-
mação, com exposição, 
palestras magnas e técni-
cas”, reforça Galina.

Para atender as de-
mandas do polo comercial 
que contempla 42 muni-
cípios e concentra as ati-

AGRONEGÓCIO | Evento ocorre em abril e destaca os principais segmentos do agro
Foto: Divulgação

Foto: aDemir Specht

NORTE SHOW

Billy: agronegócio é um dos
sustentáculos da economia

CARNAVAL NA ESTRADA

BR-163: tráfego de veículos
leves deve subir em até 43%

USDA

Produção oleaginosa deve
diminuir com clima adverso

Billy na Norte Show: “estamos consolidados como polo do agronegócio” 
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O secretário de De-
senvolvimento Econô-
mico, Bily Dal’Bosco, 
participou, na última ter-
ça-feira (26) da cerimônia 
de lançamento da 2ª Norte 
Show, feira de negócios da 
Associação dos Criadores 
do Norte de Mato Grosso 
(Acrinorte) programada 
para ocorrer entre 14 a 17 
de abril, com foco em tec-
nologias, maquinários e 
capacitação para agricul-
tores de Sinop e região.

Representando a pre-
feita Rosana Martinelli, 
Dal’Bosco disse que o 
evento promove o nome 
do município de forma 
fantástica. “Já somos con-
solidados como polo de 
saúde e de educação e, 
agora, não resta dúvida 
que também estamos con-
solidados como polo do 
agronegócio”, disse, res-
saltando que, para forta-
lecer ainda mais o setor, é 
preciso, por parte do Go-
verno Federal, agilidade 
na efetivação de projetos 

DA REPORTAGEM

O feriado prolongado 
de Carnaval aumentará o 
fluxo de veículos leves na 
BR-163 em Mato Grosso a 
partir desta sexta-feira (1º). 
No trecho sob concessão 
da rodovia, o movimento 
de carros deve subir 18% 
hoje e chegar a até 43% 
neste sábado (2). 

Conforme estimativa 
da Rota do Oeste, apesar 
da época de escoamento 
da safra, o tráfego de ve-
ículos pesados deve cair 
em média 13% devido às 
festividades.

Ainda de acordo com 
o levantamento da Con-
cessionária, a alta de car-
ros na saída para o Carna-

DA REPORTAGEM

O novo relatório do 
Departamento de Agri-
cultura dos Estados Uni-
dos (USDA) indicou que a 
produção de oleaginosas 
do Brasil deve diminuir 
devido ao clima que não 
é muito favorável para as 
culturas. Nesse cenário, 
a previsão de produção 
de soja foi reduzida para 
115,5 milhões de tonela-
das, abaixo da estimativa 
recorde de 120,3 milhões, 
apesar de a área plantada 
ser pouco maior de 36 mi-
lhões de hectares.

“As temperaturas se-
cas e quentes afetaram 
vastas porções das prin-
cipais regiões produtoras 

como a Ferrogrão, ferro-
via que será responsável 
pelo escoamento da safra 
até o porto de Santarém, 
no estado vizinho Pará, 
bem como para a conclu-
são das obras de pavimen-
tação da BR-163 no Pará, 
e o término da duplicação 
da estrada no trecho ma-
to-grossense. Atualmen-
te, esta última operação é 
executada pela iniciativa 
privada, mediante empre-
sa Rota do Oeste, detento-
ra do contrato de conces-
são em Mato Grosso.

O presidente da Acri-
norte, Olvide Galina, do 
Sindicato Rural de Sinop, 
Ilson José Redivo e o dire-
tor da Aprosoja, Zildo Do-
nadelo, que representou o 
presidente Antônio Gal-
van, também elogiaram 
e disseram que é preciso 
lutar por mais melhorias 
para o setor. Sinop se des-
taca hoje pelo seu grande 
potencial no agronegócio 
e figura entre posições im-
portantes no Estado com 
sua produção. Na com-
posição global do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 

val deve se concentrar nas 
regiões próximas a Cuia-
bá, na BR-364 e ao norte 
da BR-163, na região de 
Sorriso e Sinop. Para es-
tas localidades, a previsão 
do tempo do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE) nos próximos 
dias é de chuva. Por isso, 
o diretor de Operações da 
Rota do Oeste, Fernan-
do Milléo, orienta que os 
motoristas reforcem os 
cuidados quanto à revisão 
de veículos, condições de 
pneus, faróis e para brisas, 
e itens de segurança.

“Em geral, nos feria-
dos, a demanda de atendi-
mentos a veículos com pa-
nes na rodovia é alta. No 
último Carnaval, tivemos 

de soja e, como resultado, 
a produção de soja deve-
rá cair em todo o Brasil 
em 2018/19. Pós-corte, a 
previsão de exportação 
para 70 milhões de tone-
ladas para 2018/2019, que 
é uma redução de 16 por 
cento sobre as exporta-
ções projetadas da tempo-
rada atual, de 84 milhões 
de toneladas”, diz o texto.

De acordo com a esti-
mativa do final de janeiro 
da Associação de Produ-
tores de Soja (Aprosoja), a 
maioria dos estados deve 
reduzir a produção na 
ordem de 5% a 30%.  As 
condições de seca come-
çaram em novembro, no 
sul do país e, após isso, o 
mesmo padrão climático 

sinopense, a fatia agro 
representa 5% de partici-
pação na soma global do 
PIB. O segmento divide 
espaço ao lado de outros 
gigantes como o setor de 
serviços e indústria. No 
campo da agricultura em-
presarial de larga escala, 
voltada às operações in-
ternas e externas no país, 
Sinop registra o cultivo de 
produtos agrícolas como 
soja, milho, algodão, ca-
na-de-açúcar, arroz, fei-
jão, de acordo com o Ins-
tituto Mato-grossense de 
Economia Agropecuária 
(Imea).  Já em termos da 
agricultura familiar, um 
dos grandes focos da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, que 
envolve a pasta da Agri-
cultura, e da administra-
ção Rosana Martinelli, a 
cidade também é destaque 
no cenário estadual. Hoje, 
é o primeiro produtor de 
bananas, o segundo maior 
de mamão, o segundo de 
tangerina, o terceiro de li-
mão, entre outros alimen-
tos que servem à mesa do 
sinopense e da região.

uma média de 310 atendi-
mentos por dia. Com pre-
visão de chuvas a atenção 
deve ser redobrada, além 
do cuidado na direção de-
fensiva, uso de cinto de se-
gurança, e principalmen-
te, o consumo de álcool e 
drogas”, reforça Milléo.

A estimativa aponta 
alta no tráfego de veícu-
los leves também na vol-
ta do Carnaval. Para terça 
(5) e quarta (6), é esperado 
crescimento de 24% e 11%, 
respectivamente.  Já o flu-
xo de caminhões e carre-
tas deve cair durante todo 
o feriado, devido à restri-
ção de tráfego de veículos 
pesados determinada pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF).

espalhou-se mais ao norte 
em partes do Mato Gros-
so, Goiás, Minas Gerais e 
no nordeste da Bahia.

“Ironicamente, no 
início da temporada, os 
agricultores se benefi-
ciaram de um início de 
chuvas mais cedo que a 
média, o que lhes permi-
tiu semear imediatamente 
após o período de sanea-
mento - projetado para 
conter as doenças causa-
das por fungos - que ter-
minou em setembro. Os 
produtores estavam alta-
mente motivados a seme-
ar o mais cedo possível, 
considerando o período 
de plantio da segunda sa-
fra, ou safrinha”, conclui o 
relatório.

AGRONEGÓCIO 

vidades no agronegócio, 
a organização ampliou as 
ações para integrar todos 
as pontas do setor. Além 
da agricultura e pecuária 
– que este ano traz novi-
dades em maquinários, 
genética animal e opções 
de pastagens, o público 
conta com espaços para a 
agricultura familiar, api-
cultura e piscicultura.

O lançamento na úl-
tima semana de feverei-
ro marca a contagem re-

gressiva para a realização 
do evento num período 
estratégico para o Agro. 
“Optamos por realizar a 
feira em abril para que se 
possa otimizar os resul-
tados. Esse pós-safra, em 
geral, é um período de in-
vestimentos para os pro-
dutores e a ideia é que eles 
possam avaliar as melho-
res opções para auxiliar na 
tomada de decisões para 
o próximo ciclo”, destaca 
Galina. Em abril, a Norte 

Show 2019 traz um espa-
ço comercial ampliado 
em 40%, com destaque nas 
demonstrações a campo 
e vitrines tecnológicas. O 
novo projeto comercial 
foi apresentado a parcei-
ros e apoiadores locais, 
por meio de ‘Rodadas de 
Negócios’, reforçando o 
alinhamento com o cres-
cimento regional, com 
as demandas de conheci-
mentos e com a difusão de 
inovações e tecnologias.
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AMANHÃ

PLANEJE SUAS FÉRIAS COM
UMA AGÊNCIA DE VIAGENS
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

E CLEMERSON MENDES

Carnaval está chegan-
do, a alegria vai tomando 
conta de quem vai tirar 
uns dias para descansar. 
Muita gente vai viajar, aqui 
dentro do estado ou para 
as locais mais badalados, 
como Rio e Salvador. Mas e 
quem deixou para a última 
hora, compensa?

Se você não se orga-
nizou para este momen-
to, pode ficar tranquilo e 
se preparar melhor para 
o fim de ano, por exem-
plo, aproveitando as festas 
de Natal e Réveillon. Isso 
porque existem benefícios, 
como a Poupança-Viagem 
que facilita o pagamento 
de pacotes de viagem para 
todo o mundo. Sim, todo 
o mundo. Porque não há 
destino que a Café Com 
Viagens não trabalhe.

Em um bate-papo 
com a proprietária Marce-
la Melo, o Diário do Estado 
MT tentou te ajudar, lei-
tor, a conseguir um ‘lugar 
ao sol’ neste feriadão, mas 
pelo preço é melhor deixa 
pra lá! Porém, se você quer 
viajar nas férias de julho ou 
de dezembro/janeiro, as 
possibilidades são inúme-
ras, bem como os valores 
se tornam acessíveis.

DE – Para julho, o que 
está sendo mais procurado?

MM – O Nordeste é 
um destino sempre forte 
que a gente tem no Brasil. 
Quem quer ir pra fora aí 
é outra história. No Nor-
deste são fortes as cidades 
de Natal, Maceió, Porto de 
Galinhas, Fortaleza. O mo-
mento ideal é agora, com 
cinco, seis meses de ante-
cedência.

DE – Quais as vanta-
gens para quem se antecipa?

MM – A vantagem do 
preço das passagens aéreas, 
que ainda é bom, as aero-
naves não estão lotadas; 
nos hotéis a pessoa ainda 
pode escolher que tipo de 
apartamento. Vamos supor 
se ela está indo para João 
Pessoa. Ela quer ficar num 
apartamento mais econô-
mico, que é o standard, 
agora ela pode escolher. 
Lá pra frente não vai mais 
o standard, só vai ter supe-
rior: luxo, frente, o que ti-
ver. A pessoa comprando o 
pacote antecipado tem vá-
rios benefícios. O do preço 
e o de poder escolher horá-
rios, por exemplo. Do con-
trário, tem que pegar o que 
sobra. Antecipar tem essas 
vantagens: preço e quali-
dade.

DE – Muita gente via-
ja por conta própria, sem 
consultar uma agência de 
viagens. Quais vantagens e 
desvantagens entre ir com ‘a 

cara e a coragem’?
MM – Tem muita 

gente fazendo isso, apro-
veitando pontuações (de 
milhas aéreas), daí deixa 
para ver a hospedagem no 
próprio local. Fica a crité-
rio. Eu acho um transtor-
no chegar ao local, ativar 
o GPS, pegar a localização, 
pode se deparar com falta 
de vagas. O benefício de 
buscar uma agência é que 
nós somos especializados 
no que a gente faz. Já sabe-
mos a melhor localização 
para o cliente ficar, todos 
os benefícios, inclusive a 
disponibilidade. Eu já tive 
clientes que me ligaram 
no meio da madrugada 
para auxiliar na busca por 
uma vaga em algum hotel, 
porque pelo meu sistema 
eu consigo ver todas as va-
gas disponíveis na cidade 
toda. Há problemas tam-
bém com cancelamento ou 
mudança de horário de um 
voo. Outra coisa: nós tam-
bém ajudamos muito no 
momento de uma mudan-
ça de partida ou chegada. A 
gente tem contato com as 
empresas, e isso facilita a 
vida do nosso cliente.

DE – Vocês buscam 
conhecer o perfil do cliente 
para saber local para hospe-
dar, rota de atividades para 
fazer?

MM – Sim, sempre 
fazemos isso, até porque 
os que são nossos clientes 
nós já conhecemos o perfil, 
mas quem vem de fora a 
gente tenta descobrir qual 
foi a última viagem, o úl-
timo hotel que ele ficou. 
Um exemplo: supondo que 
o cliente ficou hospedado 
em um resort all inclusive, 
e aí ele não é nosso cliente 
e eu vou oferecer um hotel 
bom, quatro estrelas para 
ele, mas apenas ofertan-
do café da manhã. Ele vai 
voltar triste de lá, porque 
apesar de a estrutura ser 
boa, não se compara a de 
um resort. A gente precisa 
conhecer tudo, inclusive 
o que ele pode investir no 
pacote e entregar aquilo o 
que ele gosta e cuidar com 
aquilo que ele não gosta, 
experiências ruins.

DE – Acontece de as 
pessoas chegarem aqui sem 
saber para onde ir e vocês 
auxiliarem, ou a maior parte 
já sabe o que quer?

MM – Até pouco tem-
po era mais comum a pes-
soa saber o que queria, pelo 
menos o destino. Agora 
está muito avulso, as pes-
soas colocam na mão das 
atendentes. Ela fica des-
lumbrada com o que ouve 
falar, inclusive de conhe-
cidos, e acaba ficando com 
um leque maior de opções. 
A nossa responsabilidade 
aumenta, e tem gente que 
nem fala o quer, não sabe o 

que quer, daí temos que fi-
car perguntando: ‘fala para 
mim o que você gosta de 
fazer, o que você prefere 
fazer’. Porque a gente tem 
um mundo, literalmente, 
de opções. Caribe, México, 
Europa, Estados Unidos, 
Ásia, África, América do 
Sul, aqui no Brasil, enfim. 

DE – Um cliente assim 
é melhor ou pior para vocês?

MM – É mais fácil 
quando a pessoa já sabe 
para onde quer ir. Mas se 
ela deixa em aberto, nós 
pesquisamos, entregamos 
para ela as propostas com 
o perfil que ela nos passou.

DE – ‘Viajar para o exte-
rior é mais barato do que no 
próprio país’. Isso é lenda ou 
fato?

MM – Isso é lenda, 
porque depende muito 
das variantes: período que 
ela escolhe para viajar, se 
é alta ou baixa temporada. 
Supondo que ela escolha 
Cancún (México). Caso ela 
queira pegar um pacote 
mais simples, em um hotel 
que não tenha incluso nem 
o café da manhã, em baixa 
temporada, vai ficar barato. 
Se compararmos com um 
resort top no Brasil, como 
o Transamérica, na Bahia, 
que é all inclusive, ele vai 
ficar muito mais caro. Nes-
sa comparação, ou vai ficar 
o mesmo preço, ou muito 
próximo, ou aqui no Brasil 
vai ficar mais caro.

DE – Ainda mais nesses 
últimos anos que nós temos o 
dólar em alta...

MM – Diminuiu um 
pouco este fluxo de viagens 
para o exterior, mas no iní-
cio deste ano já percebe-
mos a volta pelos destinos 
internacionais.

DE – Arquitetos e enge-
nheiros costumam desenhar 
casas e prédios maravilho-
sos, mas que nem sempre 
têm a oportunidade de morar. 
Nesta comparação, o agente 
de viagens também viaja, ou 
só cuida da viagem dos ou-
tros?

MM – Nós temos be-
nefícios, todo ano ganha-
mos viagens de operadoras 
(intermediários entre as 
agências e os fornecedores, 
como hotéis e companhias 
aéreas). E eles nos presen-
teiam! Até para a gente 
poder ir, conhecer, voltar 
e vender mais. A rede ho-
teleira no Nordeste, por 
exemplo, dá desconto de 
50% ou mais para que a 
gente se hospede no hotel 
deles. Temos muitos bene-
fícios por ser agentes!

DE – Existe alta tempo-
rada ou altas temporadas, no 
plural? De repente podemos 
considerar duas?

MM – Na verdade são 
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três aqui no Brasil: janeiro, 
julho e dezembro. Nestes 
períodos tudo fica mais 
caro, tem que adquirir com 
antecedência. Inclusive, 
nós já iniciamos as vendas 
para o réveillon 2019.

DE – Vocês notam au-
mento na procura por paco-
tes na baixa temporada?

MM – Apenas na alta, 
a gente percebe que antes 
o pessoal procurava mais 
a baixa temporada em ra-
zão dos valores, ficava tudo 
mais barato. Antes era o 
custo quem ditava o perí-
odo para viajar, agora este 
já não é mais um fator pre-
ponderante na hora da es-
colha para viajar. Eu digo 
com propriedade, porque 
já são 16 anos no setor de 
turismo e eu acompanho 
essas mudanças.  Mas eu 
não consigo responder o 
porquê desta mudança no 
perfil do cliente. Essa mu-
dança é recente, é de dois, 
três anos para cá. A baixa 
temporada tem seus bene-
fícios: na praia, não vai ter 
tanta gente quanto na alta 
temporada, vai ficar mais 
tranquilo. Tem também 
questão de clima, que é im-
portante o cliente levar em 
consideração em relação 
ao destino.

DE – Falamos do merca-
do nacional e internacional, 
mas e o mercado mato-gros-
sense?

MM – Depois que teve 
a inauguração do Malai 
Manso Resort (localizado 
à beira do Lago do Manso) 
melhorou bastante, porque 
até então nem a Chapada 
dos Guimarães era um local 
tão buscado. Acredito que 
muita gente ia por conta, 
até porque várias pousadas 
não têm acordo com agên-
cias de viagem, e agora até 
para Nobres aumentou por 
conta dos folders, passeios, 
guias turísticos. 

DE – Vocês conseguem 
indicar o tempo ideal para 
uma viagem?

MM – Isso depen-
de muito do destino. Em 
Natal, por exemplo, tem 
uma infinidade de praias, 
passeios, tem que ter uma 
quantidade mínima de dias 
para poder aproveitar o 
máximo possível. Ir para 
lá e ficar só 4 dias é muito 
pouco, e ainda é preciso 
colocar o deslocamento. 
Mas o mais importante é 
o parcelamento. É possível 
parcelar inclusive no boleto 
em até 10 vezes. O parcela-
mento no boleto é mais in-
teressante porque deixa o 
cartão de crédito da pessoa 
liberado para outros usos. 
A pessoa escolhe o paco-
te, os passeios...e como eu 
ouço muito, parcelando 
nem sente no bolso. Alguns 
programam a viagem, vão 
pagando, e quando chega 
o dia de viajar, está em dia. 
Logo em seguida, já come-
ça a planejar e pagar a pró-
xima viagem.

DE – Quais alertas vo-
cês deixam para os clientes 
quanto à escolha das datas e 
destinos?

MM – A gente sabe 
que imprevistos podem 
acontecer, e normalmen-
te acontecem. O risco não 
vale a pena. Se a gente con-
siderar embarques com di-
ferença de tempo de umas 
duas horas, por exemplo, 
corre-se o risco de perder 
o voo por conta de algum 
atraso, um contratempo 
como uma mala na estei-
ra que o cliente ainda não 
conseguiu pegar, e aí a re-
marcação pode ficar até o 
triplo do preço da passa-
gem original. Ou seja: o 
que era barato, saiu caro. A 
maioria dos clientes ouve 
nossos alertas. Uma outra 
indicação: o horário de 
check in costuma ser de 
duas horas antes do voo, 
mas nós pedimos para o 
cliente providenciar com 
quatro horas de antece-
dência em alta temporada.

DE – A Café Com Via-
gens tem destinos para o 
mundo todo?

MM – Não tem desti-
no que a gente não tenha. 
Até para Cuba tem passa-
gem, mas nós não vende-
mos como turístico. Entre 
os mais caros nós temos 
as Ilhas Maldivas (Ásia), 
Ilhas Papeete, Ilhas Moo-
rea, Bora Bora, são desti-
nos mais caros, porque as 
passagens são caras e os 
resorts são terrivelmente 
caros. E os mais baratos se-
guem sendo os nacionais, 
especialmente Salvador, 

Florianópolis e Rio de Ja-
neiro. Por vezes encontra-
mos algumas regiões com 
preço bom, mas tradicio-
nalmente essas são as mais 
acessíveis. Caldas Novas, 
Rio Quente...

DE – Falar em viajar 
agora, no Carnaval, está mui-
to em cima da hora. Mas, e 
ao contrário, pensando em 
longo prazo, de que forma 
vocês trabalham com esses 
pacotes?

MM – O grande em-
pecilho é que as compa-
nhias aéreas não liberam 
voo nem tarifa, nem a rede 
hoteleira, para daqui um 
ano. Eles liberam com uma 
média de 10 meses. É o li-
mite. E ainda liberam com 
um preço muito alto. Ape-
nas aos poucos que os valo-
res vão diminuindo.

DE – Planejar com mui-
ta antecedência, então, nem 
adianta tanto?

MM – Tem muita 
gente que acredita estar 
vendo um preço bom de 
passagem, mas nós sabe-
mos que não está. Pedimos 
para que o cliente aguar-
de um pouco mais. Outra 
possibilidade é fazer uma 
Poupança Viagem, porque 
você quer começar a inves-
tir em uma viagem na qual 
ainda não estão abertas as 
possibilidades de consulta, 
mas você já vai pagando. 
Eu ainda não tenho o va-
lor das passagens, porque 
a companhia aérea não li-
berou; não tenho o valor 
da hospedagem, porque 
a rede hoteleira não libe-
rou; mas eu seguro o seu 
dinheiro para que quando 
eles abrirem para consulta, 
nós pegamos essa poupan-
ça, que você está pagando 
há algum tempo, e inves-
te nesse pacote. Se o valor 
ainda não alcançar a totali-
dade, o cliente pode dar a 
entrada com este investi-
mento e parcelar o restan-
te. Então flexibiliza muito 
para aqueles que sabem o 
destino, porém em uma 
data que está fora do alcan-
ce de reserva.

DE – Vocês têm opções 
para comemorações, como 
lua-de-mel ou formatura?

MM – Em relação a 
grupos a procura é menor, 
mas para lua-de-mel exis-
tem roteiros mais român-
ticos. Inclusive os hotéis 
mais finos, cinco estrelas, 
resorts, oferecem o pacote 
específico. 

O casal chega, encon-
tra um roupão personali-
zado, pantufa, chinelinho. 
Eles vendem para nós um 
pacote com esse diferen-
cial.
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Internado
Bruno Gagliasso foi internado no 

Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro, após ser subme-
tido a uma cirurgia para tratamento 
de cálculo renal. De acordo com bo-
letim médico desta quarta-feira (27), 
o estado de saúde do ator é estável. 
Bruno retornou recentemente de 
uma viagem feita à Berlim, na Ale-
manha, onde participou da premiére 
mundial do filme Marighella, lon-
ga de estreia do ator Wagner Moura 
como diretor, do qual é protagonista. 
No filme, Gagliasso dá vida a um de-
legado truculento e preconceituoso.

De volta
O canal Viva estreia, nesta quinta-

-feira (28/02), a novela “Terra Nostra” 
(às 14h30 com reprise à 0h45). Escri-
ta por Benedito Ruy Barbosa, com 
direção-geral de Jayme Monjardim, 
a produção foi originalmente exibi-
da entre setembro de 1999 e junho de 
2000, e reprisada no Vale a Pena Ver 
de Novo em 2004.

Volta à folia
Foi dada a largada para o Carna-

val 2019, e Ivete Sangalo está como? 
Ansiosa para voltar a comandar a 
massa do alto de seu trio elétrico, nos 
dias 2/3, 3/3 e 4/3 no Circuito Barra-
-Ondina (Dodô), em Salvador. Longe 
do foliões ano passado por conta do 
nascimento das gêmeas, Marina e 
Helena, Veveta revelou em suas re-
des sociais nesta quarta-feira, 27/2, 
que não vê a hora de levantar poeira 
de novo. Ela também é mãe de Mar-
celo, de 9 anos, do casamento com 
Daniel Cady.

Tchau
O apresentador do “Bem Estar”, 

Fernando Rocha, foi dispensado Glo-
bo nesta semana. Rocha já está fora 
dos planos da emissora e deixou o 
programa nesta quarta (27), para a 
surpresa de muitos, pois a chamada 
da atração contava com a presença 
dele. O público estranhou o sumiço 
de Rocha da atração, sem nenhum 
aviso prévio. ”O programa está me-
nor, não deu nem para me despedir”, 
disse Fernando Rocha ao KTV.

”Houve divergências e eu acabei 
saindo do programa. A Globo está fa-
zendo muitas mudanças na progra-
mação da manhã e não fazia mais 
sentido ter dois apresentadores com 
a redução de espaço do “Bem Estar”, 
revela Rocha.

TV  e EntretenimentoEM CARTAZ A Morte Te Dá Parabéns 2
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Lula, pela 
região em
que nasceu

(BR)

Município
paulista

do Parque
do Varvito

Insuficiên-
cia (?):

causa das
varizes

A nature-
za íntima
de uma
pessoa

Substân-
cia do

fundo de
lagos

 Área que
rodeia
uma

edificação

(?) Pataló-
jika: inimi-
ga do Pati-

nhas

Precede 
o cifrão 
no dólar
dos EUA

(?) Rónai,
jornalista
carioca

Vilões de
thrillers
(Cin.)

Cidade atin-
gida pelo
furacão 

Katrina em
2005 (EUA)

Normas
jurídicas

Divisão 
da cidade
Passeio do
pássaro

Médico especialista
nos rins

São o ponto de parti- 
da de golpes de Estado

Futuros
maridos

Pintor im-
pressionista

francês
Tempero
delicado 
e puro

"O (?)",
telenovela

Irmã (bras.)
Ópera de Carlos Gomes
baseada no romance
de José de Alencar

Quem, em
inglês

Corta a
dentadas

(?) elétricos,
atrações do
Carnaval

Retrai

Idoso;
velho

Assentos
dos reis

Poemas
líricos

(?) Derek, 
atriz (EUA)

Benévolos

Privadas
de roupas

Tocantins
(sigla)
Poder, 

em inglês

Veredas

Agressões que carac-
terizam o assédio

moral

Joaquim
(?) Duque- 
Estrada, au-
tor da letra
do Hino
Nacional

Palpite
(pop.)

Relativo à
Turquia

CBNI
NOVAORLEANS

RENOIRITU
FLORDESAL
RURESLT

NOIVOSWHO
CLONETRIOS

OSORIOSP
GSENILE

PITACOODES
SRUBONS

OTOMANOTO
MANAUCORA

OGUARANI
ASSASSINOS

3/can — who. 6/renoir — venosa. 7/entorno. 9/flor de sal. 10/assassinos. 11/nova orleans.

A sequência do longa, que 
levou mais de um milhão de 
pessoas aos cinemas brasi-
leiros, mantém o mesmo tom 
de suspense e comédia do 
primeiro filme e acompanha a 
personagem Tree (Jessica Ro-
the) em mais uma empreita-
da. Na história, Tree descobri-
rá que morrer e voltar várias 
vezes seguidas era surpreen-
dentemente mais fácil do que 
enfrentar os novos perigos 
que a aguardam.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público 
que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 009/2019 referente à 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos da Estação de 
Transbordo do município de Ipiranga do Norte – MT até o Aterro Sanitário”, 
a seguinte Empresa: 1) TRANSPORTES ZANESCO LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.° 06.085.151/0001-76, localizada na Rua Amor 
Perfeito, n.° 458 W, Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde – 
MT, CEP: 78.455-000, vencedora da presente licitação com valor global de 
R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais). Ipiranga do Norte – MT, 28 de 
Fevereiro de 2019. 

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 – SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos 
interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA, 
CONFECÇÃO DE PORTÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando 
a sessão pública para o dia 19 DE MARÇO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  
na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de 
Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser 
adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-
feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de 
licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@
juina.mt.gov.br.    

Juína-MT, 28 de Fevereiro de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL 03/2019 – SRP 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe 
de apoio, nomeada através da portaria Nº 54/2019, torna público para 
conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 03/2019 - SRP 03/2019 destinada à REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. Com 
abertura marcada para o dia 28/02/2019 e homologada no dia 01/03/2019, 
teve como vencedor a empresa: AUTO POSTO FALCÃO LTDA cadastrada 
no CNPJ nº 07.008.914/0001-48, por apresentar o valor de R$749.337,50 
(setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e sete mil e cinquenta 
centavos); 

Santa Carmem, 01 de março de 2019.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: B2S COMERCIO DE 
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME: nos itens 01, 02, 04, 10 a 13, 
15 e 17; SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, nos itens: 03, 06, 08, 09; NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE 
NITROGENIO LIQIUIDO EIRELI, nos itens 14 e 16. 

Juina-MT, 28 de fevereiro de 2019. 

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

Norte do
Mato Grosso

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800764500  826.883.621-
279002701335900  006.907.332-
279002701414600  059.340.651
279002701187200  019.093.061-
279698600002200  814.649.671
279002800835000  052.121.151
279046100010300  882.096.361-
279002701473800  033.006.611
279002800882200  004.725.791-
279002701255900  058.632.271
279002701187100  651.462.711-

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002100022200  280.836.872-
279754000                      50014884528
279756100004700  037.015.869-
279002701389200  037.015.011-
279002701289400  045.142.341-
279002701430200  852.973.802
279030300320000  075.811.954
279002800573300  482.251.181-
279002701069600  029.979.731-
279002800842000  005.806.201-
279002400054900  939.940.361-

C. L. DESMATAMENTO. CNPJ: 04.128.582/0001-47. 
Localizada: RUA DAS IPOMEIAS, Nº 2235 Bairro: 
PARQUE DAS ARARAS. Sinop – MT. solicita o 
comparecimento do funcionário LUCIANA ROCHA DE 
OLIVEIRA CTPS 86723 SÉRIE 00012–  SINOP MT. No 
prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da 
CLT, o qual configura Abandono de Emprego. Sinop/MT 
28 de Fevereiro 2019. 28,01,02/03/2019.

ÂNGELA CRISTINA MENANI CRESTANI EIRELI CNPJ: 
13.129.798/0001-18, Localizada Rua dos Beija flores 
469, Nsa Aparecida  Sinop-MT, solicita o comparecimento 
do funcionário Valdir Flores , CTPS 02202 SÉRIE 00014/
MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 
da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. Sinop/
MT 01 de março de 2019. 01,02,05/03/2019

Angela Cristina Menani, CPF nº 919.849.201-20 e 
Inscrição Estadual nº 13.663.184-3, localizada na 
Rodovia MT 242, KM 170, S/N, Bairro Zona Rural, 
complemento Gleba Santa Terezinha, CEP 78888-000, 
na cidade e município de Nova Ubiratã, Declara para os 
devidos fins de direito que extraviou o Bloco Fiscal de 
nº 01, contendo notas fiscais modelo 01, de nº 01 á 25 
AIDF nº 724586. 01,02,05/03/2019

ALTAMIR CAPPELLARI, CPF 292.970.871-91, torna 
público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças 
Prévia e de Instalação (LP e LI) para ampliação de 
182,68 ha e Licença de Operação (LO) para área total 
de 507,33 ha, para atividade de irrigação com sistema 
de aspersão móvel tipo pivô central na Faz. Stº Antônio 
III, IV e V, Zona Rural de Vera/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA

L. M. Z. INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 
CNPJ: 00.731.954/0001-74, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de 
Sorriso - MT - SAMA, a ampliação das Licenças Prévia 
(LP) e de Instalação (LI) e RENOVAÇÃO da Licença de 
Operação (LO), das atividades de: Beneficiamento de 
arroz; Comércio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade 
de fracionamento e acondicionamento associada; 
Fabricação de farinha de mandioca e derivados; 
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto 
óleos de milho. Implantado no Município de Sorriso - 
MT, endereço: Rua Sebastiana Muller Pimentel, nº 144 
, Bairro Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

BACH & FARIAS LTDA CNPJ 10.276.479/0001-47 torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT – SAMA/
LRV, a Renovação da Licença de Operação (RLO) para 
a regularização da atividade de: Hotéis. Localizado na 
Avenida das Acacias nº 2989 W, Bairro Parque das Emas 
no município de Lucas do Rio Verde – MT.

PEDSERVICE - SERVIÇO DE PEDIATRIA LTDA – 
EPP, CNPJ nº 16.606.910/0001-52, torna público que 
requereu junto a SAMA/ Sorriso/MT, as Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para as atividades: 8630503 - ATIVIDADE 
MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, 
8630501 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL 
COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE 
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS e 8630504 - 
ATIVIDADE ODONTOLOGICA, estando localizada na 
Av. Luiz Amadeu Lodi, 887, Centro, Mun. de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA”

Vagas de Emprego
1-Caseiro, com experiência, para o município de 
Poconé – MT;
2-Representante comercial, com experiência;
3-Escrita fiscal (rural/agronegócio), com experiência, 
cursando ou graduado em contábeis;
4-Balanceiro/Auxiliar administrativo, com experiência, 
formação ou cursando administração ou ciências 
contábeis;
5-Auxiliar de mecânica industrial, com experiência;
6-Auxiliar de manutenção, com experiência;
7-Repositor, com CNH AB;
8-Dedetizador, com CNH AB;
9-Supervisor de Restaurante, com experiência em 
gestão na área de alimentos e bebidas, com CNH AB;
10-Auxiliar de produção, com experiência em ACM 
(fachada/letreiro);
11-Auxiliar de produção, com experiência em painel 
isotérmico (usado como forro);
12-Vendedor, com experiência, CNH AB;
13-Técnico em Enfermagem;
14-Aplicador/Instalador de comunicação visual, com 
CNH B;
15-Consultor de Vendas Externo, com CNH AB e ter 
veículo próprio;
16-Mecânico linha pesada (ônibus/caminhão);
17-Eletricista para ônibus/caminhão, com experiência;
18-Auxiliar de Mecânico;
19-Pessoa com Deficiência;
20-Cuidadora de Idoso, com CNH e experiência;
21-Auxiliar de Vendas para auto elétrica, com experi-
ência;
22-Representante Comercial, com experiência em 
agronegócio, para região;
23-Costureira, com experiência em alta costura;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil 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

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 018/2019 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 

meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 

licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa PRO-RAD CONSULTORES EM 

REDIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ Nº 87.389.086/0001-74, no valor global de R$ 2.017,92 

(DOIS MIL E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), tendo como fundamento 

o artigo Artigo 23, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de Abril de 2005, tendo como objeto a 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO do Processo direto de Licitação 

Nº 004/2019. 

Peixoto de Azevedo/MT, 28 de fevereiro de 2019. 

 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

PRESIDENTE – CPL 

 

MICHELE MOCHI DOS ANJOS 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CISVP 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
 

CNPJ: 02.997.711/0001-08                      E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

EDITAL COMPLEMENTAR N° 006 
EDITAL N° 020/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

 
1. PREÂMBULO 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato nº 272 de 09 de Maio de 2018, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL 020/2018 do PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018 para Registro de 
Preços, do tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e 
seus anexos, de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
DO OBJETO DO CERTAME: 
 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERMO DE 
CONVENIO 002/2015, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDA DA REGIÃO 
DO VALE DO PEIXOTO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS 
LEGAIS. 

 
2. ALTERAÇÕES 
2.1.  DAS RETIFICAÇÕES 
 
2.1.1. Ficam retificados os itens abaixo relacionados do Anexo I – Termo de Referencia do referido edital, que trata da 
descrição dos itens 01 e 11, conforme a seguir descrito: 
 
ONDE LIA-SE: 
(...) 
3.1. – MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

ELETROCARDIÓGRAFO- 
Com 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do 
paciente. Fornecendo o registro de ECG’s do paciente, os 
parâmetros de medida para diagnostico e auto-analise. Informação 
do paciente e identificação do usuário impressa com o ECG no 
relatório de saída. Relatório impresso em relatório tamanho A4 
após aplicar os filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-
analise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado 
continuamente com uma bateria recarregável interna. Com cabo de 
força com 3 pinos, cabo paciente de 10 vias, 6 eletrodos 
precordiais, 4 eletrodos de membros. Software para computador 
(CD). Alimentação bateria recarregável e rede elétrica automática 
110 V e 220 v. Manual de operação em português. Garantia 
mínima de 01 ano. 

UNIDA
DE 01 4.982,38 4.982,38 

11 

CARRO DE ANESTESIA COMPLETO 
Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, 
pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não 
oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos 
dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. 
Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de 
erros, falhas de funcionamento, etc. Rotâmetro composto por 
fluxômetro mostrador digital com escalas para alto e baixo fluxo 
no mínimo para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser 
uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com 
entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). 

UNIDA
DE 01 60.000,00 60.000,00 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
 

CNPJ: 02.997.711/0001-08                      E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

EDITAL COMPLEMENTAR N° 007 
EDITAL N° 021/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

 
1. PREÂMBULO 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
representado por seu Pregoeiro designado pelo Ato nº 272 de 09 de Maio de 2018, no uso de suas atribuições, 
TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL 021/2018 do PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 
para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002 e Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, 
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT” , 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS 
JURÍDICOS LEGAIS. 

 
2. ALTERAÇÕES 
2.1.  DAS RETIFICAÇÕES 
 
2.1.1. Ficam retificados os itens abaixo relacionados do Anexo I – Termo de Referencia do referido edital, que 
trata da descrição técnica dos itens 18 e 25, conforme a seguir descrito: 
 
Onde LIA-SE: 
(...) 
3.1. – MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

18 

CARDIOVERSOR 
Cardioversor portátil, em caixa de material sintético de alto impacto com 
alça de transporte e suporte para fixar pás, composto de Monitor e 
Desfibrilador em uma única unidade. Saída para registro através de 
Eletrocardiógrafo, alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com 
chaveamento automático, entrada para fonte externa de 12 volts para uso 
em ambulâncias e bateria interna recarregável. 
Monitor cardíaco de 01 canal, 07 derivações, indicação de Freqüência 
Cardíaca digital de 0 a 250 BPM, alarme de bradi e taquicardia com ajuste 
digital, alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção 
contra descarga de Desfibrilador, sinal sonoro de onda “R”, monitoração 
de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do 
Desfibrilador. Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem 
congelada, tela de cristal liquido luminosa com 5 polegadas. 
Desfibrilador com tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para 
cardioversão, indicação luminosa da onde “R”. Teclado de membrana com 
indicação visual para seleção de energia e funções. Possibilidade de uso de 
pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de 
energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e 
adulto/infantil interno). Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 
20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa 
infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação 
externa adulto. Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga 
selecionada (norma IEC 601.2). Circuito anula carga automático que 
cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de 
tecla no painel. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada 
néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com 
capacidade para até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em 

UNIDA
DE 01 19.000,00 19.000,00 

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 
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