
Mato Grosso 
sexta-feira, 17 de maio de 2019
Ano I - Edição 51 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 31 | Mín 21

CAMINHONEIROS

Mascote
completa
um ano
em Sinop

Linha de
crédito
pode chegar
a R$ 1 bi

O mercado pet tem crescido ano 
após ano. A escolha por ter um 
animal de estimação passa por 
diversas decisões, mas quem 
não gosta de um cachorrinho 
brincalhão, abanando o rabinho, 
ou então um gato com cara de 
ranzinza? Diante desse cenário, 
o médico veterinário Dr. Fabrício 
Leonard Urmann abriu há um ano 
a Clínica Veterinária Mascote.
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O presidente do BNDES, 
Joaquim Levy, disse que 
a linha de crédito para 
empréstimos a caminho-
neiros – para manuten-
ção de veículos – pode 
dobrar, dependendo da 
demanda. Atualmente, o 
valor pré-aprovado do pa-
cote de ajuda à categoria 
é de R$ 500 milhões.
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Clemerson mendes

divulgação

DOR DE CABEÇA

PEDIDOS DE DEPUTADO

Convocações
desfalcarão
o Grêmio

Pulverização
aérea e
renúncia
fiscal

Se o Grêmio vive uma 
situação difícil no Brasileirão, 
ainda sem uma vitória sequer, 
uma reação deve ficar mais 
complicada até a parada para a 
Copa América. Renato Gaúcho 
pode ver engrossar sua lista de 
problemas com as convocações 
de Everton, Kannemann e even-
tualmente Geromel para a com-
petição, além do já divulgado 
chamado de Matheus Henrique 
para a Seleção olímpica.
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O deputado estadual 
Lúdio Cabral apresentou dois 
projetos de lei sobre uso de 
agrotóxicos. Se aprovados, ficará 
proibida a pulverização aérea e 
a isenção fiscal dessas substân-
cias no estado.                 Página - 8

assessoria

divulgação

divulgação

Um dos principais operadores do esquema criminoso que desviou recursos da 
Secretaria de Educação de Mato Grosso, denunciado, investigado e condenado a 
15 anos de prisão na Operação Rêmora, Alan Malouf é “dono” dos Restaurantes 
Universitários da UFMT de Sinop, Cuiabá e Rondonópolis.                   Página 3

CONTRATO MILIONÁRIO

Empresa de “delator” toca
restaurante da UFMT Sinop



Ergonomicamente correto?
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esse “vício” não está restrito aos adul-
tos. Crianças e adolescentes estão 
usando tais aparelhos com muita fre-
quência, sem qualquer preocupação 
com a postura.

Os resultados ne-
gativos dessa falta 
de cuidado vão sur-
gir com o tempo, e 
infelizmente será di-
fícil sua reversão.

Não deixe para se 
preocupar “depois” 
com as consequên-
cias de seus atos. 
Pense no seu futuro, 
tome cuidado com 

sua postura, monitore seus filhos, 
alerte seus amigos. O celular já pode 
causar uma infinidade de problemas, 
não deixe que te atinja dessa forma 
também.

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

Por muito tempo a ergonomia no 
mundo tecnológico foi foco das mais 
variadas abordagens. Um dos grandes 
“ícones” desse período foi o teclado er-
gonômico, onde as mãos seriam posi-
cionadas de forma 
a não prejudicar o 
corpo com o uso in-
tenso que os usuá-
rios de informática 
acabavam tendo.

Falava-se muito 
sobre posição para 
sentar, posicionar o 
computador, altura 
do monitor, posição 
dos pés, das costas, 
enfim, tudo que dizia respeito à intera-
ção física entre o usuário e o computa-
dor.

Isso passa longe de ser uma “priori-
dade” atualmente. Usuários se sentam 
de qualquer jeito, levam o notebook 
para a cama, teclados e mouses tem 
formato “padrão” e um grande “vilão” 
tem acabado de vez com a postura dos 
usuários: o celular.

O que mais vemos atualmente é “as-
sustador”: pessoas sentadas “de qual-
quer jeito”, “escoradas”, “tortas”, olhan-
do para a tela do celular como se o resto 
do mundo não importasse.

Para piorar ainda mais a situação 
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Por unanimidade de quatro votos, a Sexta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura 
do ex-presidente Michel Temer, que se encontrava em 
prisão preventiva. Os efeitos da decisão se estendem ao 
coronel João Baptista Lima Filho, braço direito do eme-
debista.

Em seus votos, ministros usaram imagens fortes — 
como “caça às bruxas com ancinhos e tochas na mão” — 
para criticar o abuso das prisões cautelares. Trata-se de 
recado veemente à ala de juízes e promotores da Lava 
Jato que aposta em interpretações folgadas dos requisi-
tos para o encarceramento. Ressalte-se que o julgamen-
to não representa um golpe contra a operação jurídico-
-policial nem passa um atestado de inocência a Temer.

Como ministros do STJ fizeram questão de desta-
car, o combate à corrupção é um imperativo —e deram-
-se passos importantes nesse caminho. Entretanto não 
se pode confundir a prisão cautelar com o cumprimen-
to da pena.

Com efeito, a preventiva (uma das modalidades de 
prisão cautelar) deveria ser uma exceção, cabível apenas 
quando a manutenção do suspeito em liberdade repre-
senta perigo para a sociedade (se continuará a cometer 
crimes, por exemplo) ou quando há risco de destruição 
de provas, pressão sobre testemunhas e fuga do país.

Embora a avaliação desses requisitos envolva sem-
pre algum grau de subjetividade, nenhum deles parece 
aplicar-se a Temer, que não ameaçou o andamento das 
investigações nem mesmo quando despachava no Palá-
cio do Planalto e teria muito mais condições de fazê-lo.

O ex-presidente é investigado por crimes graves 
e as evidências contra ele estão longe de desprezíveis. 
Para eventualmente levá-lo à prisão, entretanto, há pas-
sos óbvios e essenciais —a começar por um julgamento 
em que terá todas as oportunidades de defender-se.

Se depois de análise técnica das provas apresen-
tadas houver condenação por um magistrado e, poste-
riormente, por uma corte colegiada, aí sim o réu poderá 
começar a cumprir a pena imposta. Há quem veja como 
excessivas as proteções dadas aos acusados, em especial 
devido à justa exasperação com a impunidade. No en-
tanto elas integram direitos e garantias fundamentais 
que, por sua vez, resultam de um longo e precioso pro-
cesso civilizatório.

Agiu bem, portanto, o STJ ao rever a prisão de 
Temer. Deplorável é que, em casos menos notórios, o 
sistema não funcione com a devida presteza. Inexiste 
outra explicação para o fato de detentos provisórios, 
que não passaram por julgamento, representarem 40% 
da população carcerária do Brasil.

Editorial

Justiça para Temer

Ranking dos Políticos - Facebook

der impedir a recuperação econômica e social do 
país receando o sucesso de um presidente que 
como todos os outros que o antecederam foi elei-

to para fazer exatamente isso.
Mesmo assim avanços existem e são perceptí-

veis, só não vê quem não quer ou continua com os 
olhos vendados pela escuridão ideológica. Temos 
que dar tempo ao tempo e evitar a disseminação 
de notícias falsas e atitudes que em nada contri-
buem para a recuperação da situação caótica que 
entregaram a este governo que aí está.

O adiamento da discussão de outros assuntos 
envolvendo reformas estruturais dificultarão a re-
cuperação econômica do país na rapidez e robus-
tez necessárias, por isso aproveitar o momento da 
discussão da reforma da previdência e também 
tratar de questões importantes como as reformas 
da educação e tributária pode ser, ao contrário do 
que alguns pensam, a estratégia correta.

Outra frente de esforço contra as intenções do 
Executivo vem dos outros dois poderes. Vimos isso 
acontecer semana passada quando o STF aprovou 
por 6 a 5 (com o voto de desempate do seu deslus-
trado presidente) autorização para que as Assem-
bleias Legislativas Estaduais a exemplo da Federal 
possam soltar seus deputados presos. Ao mesmo 
tempo a comissão legislativa que analisa a MP da 
reestruturação do Executivo aprovou retirar do Mi-
nistério da Justiça o Coaf em outra clara demons-
tração de que pretendem diminuir a importância 
de Moro e a capacidade de ação da Lava Jato. Uma 
afronta aos desejos da população e um teste à pa-
ciência dos eleitores que veem neste governo a 
possibilidade de resgatar o país da escravidão le-
galista que os mantem reféns.

Pensemos na questão do “enfrentamento de 
fato” com os opositores das propostas do governo 
como um evento que irá acontecer uma hora ou ou-
tra e que talvez seja melhor para o país que acon-
teça agora, no início do mandato quando ajustes 
podem ser feitos a tempo ou, em outras palavras, 
melhor cedo do que tarde ou... nunca.

Enfim, se podemos fazer alguma coisa é ficar 
atentos e aguardar o desenvolver dos aconteci-
mentos. De resto, é preciso continuar acreditando 
e fazendo tudo que estiver ao alcance para ajudar, 
pois não faltam esperanças de voltarmos a viver 
em um país educado, saudável, seguro e próspero.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO É EN-
GENHEIRO CIVIL

Melhor cedo do que tarde ou nunca

BALBURDIA?
A UFMT está celebrando uma sequência 

de formaturas neste mês e a possibilidade 
de contingenciamento de recursos e recen-
tes falas do ministro de Educação, Abraham 
Weintraub, atiçaram os ânimos dos forman-
dos. O que se tem visto são colações de grau 
com discursos mais politizados que em 
anos anteriores, tanto de estudantes quanto 
de professores, em defesa da universidade 
pública. Um dos maiores alvos de críticas 
– e ironias – é o termo balbúrdia, usado re-
centemente pelo ministro ao se referir ao 
ambiente universitário.

FORA DO GOVERNO
A exoneração de Eumar Novacki da 

chefia da Casa Civil do Governo do Distrito 
Federal foi publicada em Diário Oficial que 
circulou na quarta (15). A oficialização foi 
feita dois dias após o pedido feito pelo pró-
prio Novacki e também após tentativas do 
governador Ibaneis Rocha em reverter a 
saída. Para ocupar a vaga do militar mato-
-grossense, Ibaneis encontrou uma solução 
caseira e provisória: o secretário de Justiça 
e Cidadania, Gustavo do Vale Rocha, assume 
interinamente o cargo sem acumulo de ven-
cimentos.

ARARATH EM XEQUE
Apuração de bastidores mostra que a au-

ditoria apresentada pelo ex-ministro da Agri-
cultura, Blairo Maggi, serviu como base para 
adiar julgamento no STF de questões levanta-
das sobre o correto local de gerenciamento da 
Operação Ararath. A expectativa é que uma 
auditoria oficial, feita pelo TCU, seja determi-
nada nos próximos dias. Até lá o caso deve 
permanecer travado. Recursos do próprio Ma-
ggi estavam previstos para exame na Primei-
ra Turma em sessão. Porém, foram adiadas a 
pedido do relator, ministro Luiz Fux.

Faíscas de uma linha de alta tensão operada pela empresa PG&E causaram 
o Camp Fire, o incêndio mais mortífero da história da Califórnia, nos Estados 
Unidos, revelou os resultados da investigação divulgados nesta quinta-feira 
(16). As chamas, que começaram em 8 de novembro de 2018, destruíram uma 
cidade de 26 mil habitantes e deixaram mais de 85 mortos.

É evidente que o uso exagerado de recursos tecnológi-
cos tende a não ser positivo para o usuário, mas deve-
mos ter em mente, sempre, que a postura inadequada 
torna tudo ainda pior. Na própria internet você encon-
tra incontáveis referências e recomendações sobre o 
assunto. É uma pesquisa mais do que válida.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Noah Berger

MARCELO PORTOCAR-
RERO

um evento que irá acontecer uma hora 
ou outra e que talvez seja melhor para 
o país que aconteça agora, no início do 
mandato

Essa é uma situação daquelas em que se fi-
car o bicho come e se correr o bicho pega, razão 
porque não será fácil resolver a questão. Por isso 
mesmo o melhor é administrá-la como parece 
estar fazendo o Presidente desde que assumiu ou 
seja, dando tempo para que tudo se arrume sem 
sua intervenção direta como é o caso das reações 
corporativas de deputados e senadores às propos-
tas encaminhadas pelo Executivo.

A esta altura dos acontecimentos já era de se 
esperar que nossos congressistas tivessem enten-
dido o mal que fazem ao país ao adiar as medi-
das urgentes que estão sob sua responsabilidade. 
Mas não, demonstram incapacidade de subsis-
tir à eventual recuperação do país, mesmo que 
aos trancos e barrancos como pretendem impor. 
Agindo assim reafirmam não terem esquecido 
suas origens perdulárias e mercantilistas, quando 
não suas incompetências para sobreviver tendo 
que trabalhar no ritmo proposto pelo Executivo.

Está claro que ao contrário do que aconteceu 
no passado recente boa parte da população, senão 
a maioria, concorda com as propostas do governo 
em todas as áreas da administração pública, in-
clusive a educação. Até porque ele foi eleito com 
estes propósitos claramente expostos.

Deixar os embates dos temas polêmicos para 
depois manterá o governo sob a pressão que o Le-
gislativo parece pretender, situação que em nada 
contribui para que saiamos do torpor que muitos 
políticos inconsequentes querem manter.

Hoje sabemos a causa de seus temores graças 
a três deputados falastrões que a Globo News mos-
trou ao vivo e a cores no programa “Estúdio i” atra-
vés da reportagem de um de seus articulistas polí-
ticos que sabe muito bem quem eram os três, mas 
ficou mudo ou foi proibido de dizer seus nomes. 
A confirmação dessa reportagem veio durante a 
comemoração virulenta do “Dia do Trabalhador”, 
quando a intenção política de restringir o alcan-
ce da Reforma Previdenciária foi mencionada por 
certo deputado paulista.Ainda é cedo para duvi-
dar da capacidade desse governo mesmo porque a 
oposição e parte dos meios de comunicação faz de 
tudo para atrapalhar. Entretanto, o que se vê é que 
aos poucos o país está conseguindo superar as 
barreiras erguidas pela incompetência dos gover-
nos anteriores e daqueles que deveriam legislar a 
favor de seus eleitores, mas que parecem preten-

IMAGEM DO DIA

“O ex-presidente é investigado por cri-
mes graves e as evidências contra ele 
estão longe de desprezíveis

“
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VISÃO TURVA
O Presidente erra, e erra veio ao enxergar militância 

política organizada nos protestos que aconteceram no últi-
mo dia 15 em 160 cidades espalhadas pelo Brasil.

A decisão equivocada de cortes os recursos das ins-
tituições federais de ensino superior foi o primeiro grande 
tiro no pé contra a opinião pública, desde que ele assumiu a 
presidência da República.

CONTRAPONTO
Enquanto o presidente brada pelos quatro cantos sua 

fúria contra os manifestantes, chamando-os de “idiotas 
úteis”, o vice-presidente Hamilton Mourão através de sua 
inabalável serenidade aceitar a legitimidade da manifesta-
ção pela Educação, e o mais importante, tratar com gentile-
za e parcimônia as pessoas que dela vêm participando. Esse 
sim, um verdadeiro ato de chefe de Estado.

SINUCA DE BICO
Esta semana também o presidente Bolsonaro declarou 

que o ministro Sérgio Moro é o primeiro nome para uma in-
dicação ao posto na Superior Tribunal Federal, assim que 
houver uma vacância. Segundo o presidente, ele vai honrar 
um compromisso feito com Moro quando o convite para as-
sumir o ministério foi feito.

A fala dada à Rádio Bandeirantes deixou Moro em uma 
sinuca de bico, pois assim, dá a atender que ele teria sido 
oportunista ao aceitar ser ministro. Menos de 24 horas de-
pois, Moro fez questão de deixar claro que não há acordo 
nenhum nesse sentido. E agora quem está mentindo?

DUELO COM O CONGRESSO
A relação de Bolsonaro no Congresso Nacional piora 

a cada dia. Dessa vez o que está em risco é a derrubada da 
Medida Provisória sobre a Reforma Administrativa do Exe-
cutivo. Caso os parlamentares votem pela derrubada da MP, 
Bolsonaro vai ser obrigado a refazer todo o planejamento de 
seu ministério.

Informações que correm pelos corredores do Congres-
so é de que isso seria uma resposta ao Presidente pelo que 
está por vir na votação da Reforma da Previdência.

 
CALADO É UM POETA
Grande guru do clã Bolsonaro, o astrólogo Olavo de 

Carvalho, depois de comprar briga com toda a ala militar do 
governo, anunciou em sua conta oficial no Twitter que vai 
se calar e se manter afastado, “pelo menos por um tempo”, 
das discussões políticas que envolvem o Brasil. Fica então a 
torcida para isso seja verdade e que o silêncio perdure até o 
final de 2022. O Brasil agradece Olavo!

DE OLHO EM 2020
Para fechar, uma do nosso terreno local. A campanha 

municipal acontece apenas em agosto do ano que vem, mas 
a movimentação já começou e têm muitos já colocando as 
asinhas de fora para sentir a reação inicial de seus nomes 
em busca da cadeira mais cobiçada do Paço Municipal de 
Sinop. Tem vereadores querendo trocar o Legislativo pelo 
Executivo, tem advogado de olho também, empresários e até 
professores sonhando em ser o novo prefeito de Sinop, mas 
claro, tem uma que sonha em continuar por lá.

DE OLHO NO PODER

Projeto é do deputado Silvio Fávero 

Mendes em reunião com diretores da AMM 

Foto: Joelma Pontes

Foto: tchélo Figueiredo

50% DA ARRECADAÇÃO

Projeto prevê que 
multas pagas por 
prefeitos sejam 
destinadas à saúde
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado estadual 
Silvio Fávero (PSL) é autor do 
Projeto de Lei nº 473/2019, 
que dá novo destino à me-
tade da receita arrecada das 
multas pagas por gestores 
municipais. 

Atualmente, os recursos 
recolhidos são destinados ao 
Fundo de Reaparelhamento 
do Tribunal de Contas do Es-
tado de Mato Grosso (TCE-
-MT).

A medida acrescen-
ta novas regras à Lei nº 
8.411/2005 e prevê que o per-
centual de 50% da receita ar-
recadada com a cobrança das 
multas aplicadas pelo TCE 
seja transferido ao Fundo Es-
tadual de Saúde e aos fundos 
municipais de saúde. Dessa 
forma, serão contempladas 

as cidades que não atingirem 
o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 0,7.

O projeto estabelece 
que o repasse passe a ser, ex-
clusivamente, utilizado para 
o custeio de ações e serviços 
públicos de saúde de atenção 
primária e de média comple-
xidade nos municípios sele-
cionados.

“Entendo ser justo que 
uma parte da arrecadação 
com multas impostas pela 
Corte de Contas estadual 
venha a suprir, ainda que 
apenas parcialmente, tão ur-
gente necessidade”, obser-
vou Fávero, ao destacar que a 
medida é uma forma encon-
trada de fazer a saúde “respi-
rar”, considerando o quadro 
de calamidade pública nessa 
área, que afeta milhares de 
pessoas que dependem do 
sistema público de saúde.

DIZ MENDES

“Trabalhar com parceria: solução para 
políticas públicas chegarem ao cidadão”
DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes defendeu nesta 
quinta-feira (16), durante 
reunião da Diretoria Exe-
cutiva da Associação Mato-
-grossense dos Municípios 
(AMM), a necessidade de se 
trabalhar em parceria com 
as prefeituras de Mato Gros-
so para que seja possível le-
var as políticas públicas até a 
ponta, onde o cidadão está.

“Estamos trabalhando 
para que programas sejam 
desenvolvidos nos municí-
pios em parceria com o Esta-
do e que possam beneficiar a 
todos. O Estado está na UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va), mas temos condições de 
sair e as parceiras serão fun-
damentais nesse processo”, 
destacou.

A reunião contou com 
a presença do presidente da 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), Glademir 
Aroldi. Ao presidente, o go-
vernador destacou que a im-
portância de se buscar a efi-
ciência do dinheiro público. 
“Temos que mudar algumas 
situações da administração 
pública e aprovar algumas 
reformas que são importan-
tes, como a reforma da pre-
vidência. Não adianta fazer 
de conta que nada está acon-
tecendo. O Brasil já deve 80% 
do seu PIB (Produto Interno 
Bruto), e isso é impagável. 
Fechar os olhos para essa re-
alidade não vai mudar a rea-
lidade”, ressaltou.

EMENDAS
PARLAMENTARES
Na reunião, o governa-

dor foi questionado sobre o 
pagamento das emendas im-
positivas. Ao presidente em 

exercício da AMM, prefeito 
Arnóbio Vieira, e ao deputa-
do Nininho, Mauro Mendes 
destacou a importância da 
emenda, contudo, afirmou 
que a situação financeira não 
irá permitir que ela seja inte-
gralmente paga.

“Nos últimos 4 anos, 

Contratos foram firmados sem licitação 

Empresa de “delator” toca
restaurante da UFMT Sinop

JAMERSON MILÉSKI

GC Notícias

Um dos principais ope-
radores do esquema crimi-
noso que desviou recursos 
da Secretaria de Educação 
de Mato Grosso, denuncia-
do, investigado e condenado 
a 15 anos de prisão na “Ope-
ração Rêmora”, Alan Malouf 
é o “dono” dos Restaurantes 
Universitários da UFMT de 
Sinop, Cuiabá e Rondonó-
polis. Os contratos que o 
empresário possui com a 
instituição de ensino corres-
pondem a R$ 16,8 milhões 
por ano.

Malouf é sócio pro-
prietário da Novo Sabor Re-
feições Coletivas Ltda. Essa 
empresa detém a concessão 
onerosa dos restaurantes 
universitários das três uni-
dades da UFMT no estado. 
O contrato mais antigo – e 

também o mais volumoso - 
é com a sede, em Cuiabá. A 
Novo Sabor opera o Restau-
rante da UFMT de Cuiabá 
desde 2014, recebendo R$ 
10,7 milhões por ano.

A mesma empresa tam-
bém foi contratada para ope-
rar o Restaurante da UFMT 
de Sinop, oficialmente ins-
talado em 2017. O contrato 
foi firmado com dispensa de 
licitação e foi prorrogado até 
novembro desse ano. 

No campus do Norte a 
Novo Sabor vende 75,3 mil 
cafés da manhã e 301,8 mil 
almoços/jantares. Para tal a 
empresa recebe da institui-
ção R$ 2,7 milhões. Em con-
trapartida, paga a locação 
do espaço de 1,2 mil metros 
quadrados: pouco mais de 
R$ 10,8 mil por mês – menos 
de 5% do valor total do con-
trato.

A Novo Sabor acumu-

CONTRATO MILIONÁRIO | Alan Malouf é o proprietário da empresa 
que detém R$ 16,8 milhões em contratos com universidade
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apenas 28% das emendas fo-
ram pagas. 

A emenda é impor-
tante, porque os deputados 
podem ajudar na execução 
de políticas públicas, por-
que eles conhecem muito 
bem a realidade da maioria 
dos municípios do Estado. 

Entretanto, isso tem que ser 
feito dentro daquilo que é 
possível”, ressaltou, acres-
centando que não irá con-
firmar o pagamento daquilo 
que o Estado não tem con-
dições financeiras para arcar. 
“O que for combinado será 
cumprido”.

la ainda o Restaurante da 
UFMT de Rondonópolis, 
com um contrato de R$ 3,4 
milhões, firmado no ano 
passado, 2018, dois anos de-
pois de Alan ser denunciado 
na Operação Rêmora.

Mesmo o fato de ser 
denunciado como parte de 
uma organização criminosa 
que negociou mais de R$ 56 
milhões em licitações para 
construção de escolas pú-
blicas em Mato Grosso não 
impediu Alan Malouf de fir-
mar contratos com o poder 
público – mesmo na Edu-
cação. A condenação, Há 15 
anos de prisão, também não 
impedirá o empresário de 
cumprir ou desfrutar desses 
contratos. Desde que a Ope-
ração Rêmora começou, em 
2016, Malouf passou apenas 
10 dias preso. O empresário 
firmou um acordo de dela-
ção premiada com o Minis-

tério Público Federal (MPF), 
o que garantiu sua vida fora 
das grades.

Da pena de 15 anos de 
prisão, Malouf vai cumprir 7 
meses em prisão domiciliar 
com tornozeleira eletrônica, 
5 meses no semiaberto (não 
há unidade específica em 
Mato Grosso) e nos 13 anos 
restantes não terá nenhum 
impedimento além de com-
parecer à Justiça uma vez por 
mês para ‘justificar suas ati-
vidades’.

O acordo com o MPF 
estabelece que Malouf paga-
rá R$ 5,5 milhões - a título de 
“indenização”, já que na prá-
tica, não houve desvio direto 
de recursos públicos. Deste 
total, R$ 3,38 milhões serão 
pagos por meio de entrega 
de imóveis cuja avaliação foi 
contratada pelo próprio de-
lator. E o restante parcelado 
em 10 vezes.
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Atualmente, o valor pré-aprovado do pacote de ajuda à categoria é de R$ 500 mi 

Linha de crédito a caminhoneiros
pode dobrar e chegar a R$ 1 bilhão
DA REPORTAGEM

O presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES), Joaquim Levy, disse 
que a linha de crédito para 
empréstimos a caminho-
neiros – para manutenção 
de veículos – pode dobrar, 
dependendo da demanda. 
Atualmente, o valor pré-
-aprovado do pacote de aju-
da à categoria é de R$ 500 
milhões.

O limite de cada em-
préstimo é de R$ 30 mil. “A 
gente deu uma pré-apro-
vação de R$ 500 milhões 
podendo chegar a R$ 1 bi-
lhão, sem a menor dificul-
dade. Depende da demanda. 
Como todo banqueiro quero 
que o ativo que emprestei 
tenha o máximo rendimento 
e mantenha o seu valor”, dis-
se em entrevista na sede do 
BNDES, no centro do Rio.

Levy lembrou que 
parte da compra de cami-
nhões nos últimos anos foi 
financiada com recursos do 
BNDES e, por isso, tem in-
teresse em manter a valori-
zação dos veículos. “A ideia 
do empréstimo é dar condi-
ções para ter certeza de que 
em um momento de desafio 
para o setor, o caminhoneiro 
vai ter recursos para manter 
e preservar o capital dele”, 
disse.

Segundo o presiden-
te, apesar do uso constante, 

um caminhão com a devida 
manutenção pode durar até 
12 anos. “Um caminhão que 
atrase um pouquinho a ma-
nutenção do freio e começa 
a não ter o trabalho que pre-
cisa, é um capital que se de-
teriora rapidamente, além, 
obviamente, de todos os 
problemas de segurança nas 
estradas”, observou.

LIBERAÇÃO
Levy adiantou que re-

cebeu hoje a sinalização do 
Ministério da Economia 
para liberar os empréstimos 
e ainda nesta terça-feira (14) 
vai se reunir com a diretoria 
para finalizar o modelo que 
já foi aprovado e está pronto 
para ser implementado. “A 
partir da semana que vem já 
está funcionando, porque a 
gente já teve o ok de Brasí-
lia”, garantiu.

O valor de R$ 30 mil, 
segundo ele, foi definido 
com base na capacidade de 
endividamento do caminho-
neiro e também do custo da 
manutenção do veículo. “O 
caminhão é o principal ativo 
que o caminhoneiro tem. É a 
fonte de renda dele e a gente 
quer que aquilo esteja sem-
pre em condições perfeitas”, 
disse.

SANEAMENTO
Joaquim Levy falou 

também sobre outra área em 
que o Banco deverá atuar 
mais, a de saneamento. Ele 

EMPRÉSTIMOS | Segundo presidente do BNDES, crédito estará disponível semana que vem
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Taxa de desemprego cresce em 14
estados no primeiro trimestre

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Economistas reduzem novamente
previsão do PIB para 2019

ALTERNATIVAS

Governo regulamenta 
inscrição de motorista 
de aplicativo no INSS

Desemprego cresceu em mais da metade do país 

Pesquisa Focus divulgada pelo BC apontou 1,45% para o 
crescimento Decreto trata da inscrição na PS 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A taxa de desemprego 
cresceu em 14 das 27 unida-
des da Federação no primei-
ro trimestre deste ano, na 
comparação com o último 
trimestre do ano passado, 
segundo dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Contínua 
(PNAD-C), divulgada ontem 
(16) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Nas outras 13 unida-
des, a taxa manteve-se está-
vel.

Na comparação com o 
primeiro trimestre de 2018, 
no entanto, apenas quatro 
unidades da Federação ti-
veram aumento da taxa de 
desemprego. Na passagem 
do último trimestre de 2018 
para o primeiro trimestre 
deste ano, as maiores altas da 
taxa de desemprego foram 
observadas no Acre (de 13,1% 
para 18%), Goiás (de 8,2% para 
10,7%) e Mato Grosso do Sul 
(de 7% para 9,5%).

Na comparação com o 
primeiro trimestre de 2018, 

DA REPORTAGEM

O mercado financeiro 
reduziu novamente as pro-
jeções econômicas para este 
ano, com nova revisão para 
baixo na expectativa de cres-
cimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB), pressionada 
pela fraqueza da produção 
industrial. A pesquisa Fo-
cus divulgada pelo Banco 
Central nesta segunda-feira 
mostrou que a projeção de 
crescimento do PIB em 2019 
foi reduzida em 0,04 ponto 
percentual, para 1,45%, na 11ª 
semana seguida de redução.

O cenário para a indús-
tria piorou pela segunda vez 
seguida, com os economistas 
projetando agora um cresci-
mento da produção de 1,7%, 
de 1,76% antes na mediana 
das estimativas. Para 2020 
permanece a expectativa de 
expansão do PIB de 2,5%, 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Governo Federal pu-
blicou o Decreto 9.792, que 
trata da inscrição de moto-
ristas de aplicativos na Pre-
vidência Social. Eles serão 
incluídos no Regime Geral 
da Previdência como contri-
buintes individuais. Os tra-
balhadores nesses serviços, 
denominados “transporte 
remunerado privado indivi-
dual”, são segurados obriga-
tórios da Previdência desde 
2018. O Decreto detalhou a 
forma como essa inclusão 
deve se dar, bem como exi-
gências e procedimentos.

O Decreto também 
previu que os motoristas 
de aplicativos (como Uber, 
99Taxi, Lyft e outros) podem 
de se inscrever como Micro-
empreendedores Individuais 
(MEI).

 Mas, para isso, devem 
se enquadrar nas exigências 
dessa categoria, como não 
ter rendimentos acima de 
R$ 81 mil por ano. Nessa al-

os estados que registraram 
alta na taxa foram Roraima 
(de 10,3% para 15%), Acre (de 
14,4% para 18%), Amazonas 
(de 13,9% para 14,9%) e Santa 
Catarina (de 6,5% para 7,2%). 
Já os estados que tiveram 
queda na taxa, nesse tipo de 
comparação, foram Pernam-
buco (de 17,7% para 16,1%), 
Minas Gerais (de 12,6% para 
11,2%) e Ceará (de 12,8% para 
11,4%).

SUBUTILIZAÇÃO
A taxa de subutilização 

(os que estão desemprega-
dos, que trabalham menos 
do que poderiam e que esta-
vam disponíveis para traba-
lhar, mas não conseguiram 
procurar emprego) do pri-
meiro trimestre foi a maior 
dos últimos da série histórica 
(iniciada em 2012) em 13 das 
27 unidades da Federação.

As maiores taxas foram 
observadas no Piauí (41,6%), 
Maranhão (41,1%), Acre (35%), 
na Paraíba (34,3%), no Ceará 
(31,9%) e Amazonas (29,2%). A 
taxa média de subutilização 
no país foi de 25%, também a 
maior da série histórica.

com a indústria crescendo 
3%.O levantamento semanal 
com uma centena de econo-
mistas apontou ainda que as 
expectativas para a alta do 
IPCA permanecem em 4,04% 
para este ano e em 4% para o 
próximo. O centro da meta 
oficial de 2019 é de 4,25 por 
cento e, de 2020, de 4 por 
cento, ambos com margem 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou me-
nos.

Na semana passada, o 
IBGE divulgou que o IPCA 
avançou 0,57% em abril, indo 
a 4,94% em 12 meses, depois 
de o Banco Central ter ava-
liado que o balanço de riscos 
para a inflação mostra-se si-
métrico. Top-5, grupo dos 
que mais acertam as previ-
sões, continua vendo a taxa 
a 6,5% este ano e a 7,21% no 
próximo, na mediana das 
projeções.

ternativa, a contribuição ao 
INSS seria equivalente a 5% 
do salário-mínimo vigente.

A responsabilidade de 
realizar a inscrição é do pró-
prio motorista. O Decreto 
orienta que o procedimento 
seja realizado “preferencial-
mente pelos canais eletrô-
nicos de atendimento do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS”. A contribui-
ção pode ser de 20%, 11% e 5% 
(no caso da inscrição como 
MEI). 

Caso o trabalhador de-
seje ter uma aposentadoria 
no valor superior a um salá-
rio-mínimo, a alíquota a ser 
escolhida deve ser a de 20%.

As empresas responsá-
veis pelos serviços ou apli-
cativos poderão solicitar a 
comprovação, cuja respon-
sabilidade é do motorista. 
Mas as companhias poderão 
obter dados sobre a inscri-
ção no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais junta-
mente à Empresa de Tecno-
logia e Informações da Pre-
vidência Social (Dataprev).

lembrou que, recentemen-
te, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que o S 
na sigla BNDES tem que ser 
de mais investimentos em 
saneamento:

“A gente quer abrir este 
mercado para o setor privado 
para, realmente, poder levar 
o saneamento para todos os 
lugares do Brasil e não como 
hoje, ter mais esse deficit de 

30% a 40% da população que, 
por exemplo, não tem esgo-
to. Trazer novas tecnologias 
novas maneiras de fazer isso 
de tal maneira que tenha es-
goto barato e diminua as do-

enças e a poluição. Para isso 
a gente está trabalhando. Há 
muitas empresas privadas 
com interesse em investir 
no saneamento, desde que as 
leis estejam corretas”.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA- R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 
1 Área Serviço , 60 m² Descrição 
Apartamento 302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a reda-
ção dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ 
SABER o notifi cado PEDRO SOBRINA, ora apontados como antigos CONFRON-
TANTES, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, 
protocolado sob o nº 11874, em que se requer a retifi cação de matrícula mediante 
a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural situado no lugar 
denominado Fazenda Tocantins, com área total de 13.939,2764 ha, localizado no 
Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 417, Livro 02, deste C.R.I. de Nova 
Ubiratã-MT, e matrícula nº 418,  com área de 10.909,3343 ha, localizado no Muni-
cípio de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agro Pecuária Tocantins Ltda, o qual 
CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade dos já referidos notifi cados. Fica 
Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, 
poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida 
Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário 
das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas pro-
priedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 15 de maio de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis

V KOEL PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 21.930.485/0001-92 - NIRE nº 
51300013355. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, o relatório da Administração e cópia das 
demonstrações financeiras a que se refere a Lei nº 6.404/1976, art. 133, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2018. 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. 
Receita Operacional. ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS: R$ 370.000,00; 
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL: R$ 157.255,39. 
Deduções. (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVI: (R$ 
13.505,00). Receita Líquida: R$ 513.750,39. Lucro Bruto: R$ 513.750,39. 
Despesas Administrativas. DESPESAS COM PESSOAL: (R$ 9.158,40). 
DESPESAS GERAIS: (R$ 662,20). Despesas Tributarias: (R$ 9.719,67). 
Despesas Financeiras: (R$ 3.433,68). Receitas Financeiras. JUROS E 
DESCONTOS AUFERIDOS: R$ 340,11. Resultado operacional líquido: 
R$ 491.116,55. Resultado Antes do IR: R$ 491.116,55. Provisões. 
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: (R$ 10.656,00). PROVISÃO 
IMPOSTO DE RENDA: (R$ 17.760,00). LUCRO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO: R$ 462.700,55. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE 
CAIXA – METODO INDIRETO. FC DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS: R$ 454.730,08. Lucro do exercício: R$ 462.700,55. 
Ajustes. Receita MEP. (=) Lucro ajustado: R$ 462.700,55. Variação nos 
Ativos e Passivos. (-) Obrigações previdenciárias: R$ 290,47. (+) Contas a 
pagar e impostos a recolher: R$ 7.680,00. II-FC DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO R$ (487.333,40). (-) Distribuição de Lucros: R$ 
(310.078,01). (+) Participações societárias: R$ (157.255,39). (+) 
Empréstimos concedidos: R$ (20.000,00). III-FC DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO. IV-VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES: R$ 
(32.603,32). (+) Saldo inicial das disponibilidades: R$ 82.365,84. (=) Saldo 
final das disponibilidades: R$ 49.762,52. Sinop/MT, 16 de maio de 2018. 
VALMOR ANTÔNIO COMELLI - Diretor Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT 
PROCESSO 072/2018 

ERRATA CONTRATO 047/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT, torna público a 
ERRATA DO CONTRATO 047/2019, PROCESSO Nº 072/2018, tendo em 
vista que a secretária mencionada na publicação estava incorreto, a correção se 
dá na seguinte forma: ONDE LÊ-SE: O regime de execução do presente 
contrato é global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. LEIA - SÊ: O regime de execução do presente contrato é 
global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. OBJETO: ''FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MADEIRA TRATADA CONFORME AS NORMAS DA ABNT E 
REGULARIZADA JUNTO AOS ORGÃOS AMBIENTAIS, TIPO LASCA, 
DE BITOLA DE NO MINIMO 9CM DE DIAMETRO, COM ALTURA 
PADRÃO DE 2,20 METROS, ENTREGUES NA SEDE DESTE 
MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU, COM GARANTIA MÍNIMA DE 10 
ANOS." Juliano Mateus de Almeida – Pregoeiro. 
 

PROCESSO 086/2018 
ERRATA CONTRATO 043/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT, torna público a 
ERRATA DO CONTRATO 043/2019, PROCESSO Nº 086/2018, tendo em 
vista que a secretária mencionada na publicação estava incorreto, a correção se 
dá na seguinte forma: ONDE LÊ-SE: O regime de execução do presente 
contrato é global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. LEIA - SÊ: O regime de execução do presente contrato é 
global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.  OBJETO: "FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRATOR 
AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 
A SEREM CUSTEADAS PELO PROJETO SEMEANDO NOVOS RUMOS 
EM COTRIGUAÇU." Juliano Mateus de Almeida Pregoeiro 
 

PROCESSO 064/2018 
ERRATA CONTRATO 044/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT, torna público a 
ERRATA DO CONTRATO 044/2019, PROCESSO Nº 064/2018, tendo em 
vista que a secretária mencionada na publicação estava incorreto, a correção se 
dá na seguinte forma: ONDE LÊ-SE: O regime de execução do presente 
contrato é global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. LEIA - SÊ: O regime de execução do presente contrato é 
global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura.  
OBJETO: "FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PATRULHAMENTO   
AGRÍCOLA   COM   RECURSOS   DO   CONVENIO SICONV - (SISTEMA 
DE GESTÃO DE CONVÊNIOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT". Juliano Mateus 
de Almeida Pregoeiro 
 

PROCESSO 064/2018 
ERRATA CONTRATO 045/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT, torna público a 
ERRATA DO CONTRATO 045/2019, PROCESSO Nº 064/2018, tendo em 
vista que a secretária mencionada na publicação estava incorreto, a correção se 
dá na seguinte forma: ONDE LÊ-SE: O regime de execução do presente 
contrato é global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. LEIA - SÊ: O regime de execução do presente contrato é 
global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura.  
OBJETO: "FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PATRULHAMENTO   
AGRÍCOLA   COM   RECURSOS   DO   CONVENIO SICONV - (SISTEMA 
DE GESTÃO DE CONVÊNIOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT". Juliano Mateus 
de Almeida Pregoeiro 
 

PROCESSO 071/2018 
ERRATA CONTRATO 046/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT, torna público a 
ERRATA DO CONTRATO 046/2019, PROCESSO Nº 071/2018, tendo em 
vista que a secretária mencionada na publicação estava incorreto, a correção se 
dá na seguinte forma: ONDE LÊ-SE: O regime de execução do presente 
contrato é global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. LEIA - SÊ: O regime de execução do presente contrato é 
global, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.  OBJETO: "FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO 
PICK UP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE 
MEIO AMBIENTE A SEREM CUSTEADOS PELO PROJETO SEMEANDO 
NOVOS RUMOS EM COTRIGUAÇU." 

Juliano Mateus de Almeida 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n. º 17/ 2019 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – 
MT, através da sua Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade Pregão Presencial n.º 17/2019, cujo objeto 
é a:  Seleção de melhor Proposta objetivando o Registro de 
Preço para Aquisição futura e fracionada de Materiais para 
pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas do 
Município de Nova Guarita – MT. 
 Conforme Edital nos termos da Lei Federal n. º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de 
Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
04/06/2019, às 08:30 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em 
Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou 
através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar 
o formulário recibo de retirada do edital devidamente 
preenchido para o departamento de Licitações através do 
e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 16 de Maio de 2019. 
  

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DA CONCORRENCIA 001/2019 
 

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do 
Presidente, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Portaria Municipal nº 6412-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedores: Item 04: (Matricula 16.626) Sra 
Vera Lucia Domingues, no valor total de R$ 192.564,10 
(Cento e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e 
quatro reais e dez centavos); Item 05: (Matricula 16.627) 
Sra. Maria Luisa Domingues Ferreira, no valor total de R$ 
173.980,35 (Cento e setenta e três mil, novecentos e 
oitenta reais e trinta e cinco centavos).  Juina-MT, 16 de 
maio de 2019.  
 

Marcio Antonio da Silva 
Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro 
Oficial, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 08:00hs (Horário Local), do dia 30 de 
Maio de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, 
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTRUTOR DE BALLET E COREOGRAFIAS PARA A 
FANFARRA MUNICIPAL PARA ATENDER A NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO DO MUNICÍPIO DE VERA – MT, tipo “menor 
preço Global”, conforme Termo de Referência. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de 
Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, 
de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07:00 às 13:00 horas.Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  
 

Vera – MT, 16 de Maio de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 – SRP Nº 014/2019 

 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro 
Oficial, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 29 de 
Maio de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019, com 
Registro de Preços nº 014/2019, visando a FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS E 
ARMARINHOS EM GERAL) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, tipo 
“menor preço por item”, conforme quantidades e 
descrições constantes no Termo de Referência. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, (Publicações/Licitações/Pregão 
Presencial) ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, 
no Departamento de Licitações, com sede na Avenida 
Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de 
segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07h00min às 13h00 min. Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com;  

Vera – MT, 16 de Maio de 2019. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019 – SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro 
nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M³, 
CONFORME ANEXO I, TERMO DE REFERENCIA,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO 
DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão 
pública para o dia 31 DE MAIO DE 2019 ÀS 10:00 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, 16 de Maio de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 - DISPENSA N° 004/2019
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sr. Paulo Henrique Brincker torna público o resultado da 
Chamada Pública nº 001/2019 – Dispensa de Licitação nº 004/2019. Vencedores:  COOPERATIVA REGIONAL 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLIDARIEDADE – COPERREDE, vencedor dos Item 01 Abacaxi, Pérola, 
na quantidade de 500 kg, no valor de R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos), Item 02 Abóbora 
Kabotiá, na quantidade de 600 kg, no valor de R$ 2,93 (dois reais e noventa e três centavos), Item 03 Abóbora 
Madura, na quantidade de 300 kg, no valor de R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos), Item 04 Abóbora 
Moranga, na quantidade de 300 kg, no valor de R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos), Item 05 Abóbrinha 
verde, na quantidade de 1.000 kg, no valor de R$ 3,36 (três reais e trinta e seis centavos), Item 06 Alface Crespa, 
na quantidade de 300 kg, no valor de R$ 3,08 (três reais e oito centavos), Item 07 Banana da Terra, na quantidade 
de 500 kg, no valor de R$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos), Item 08 Banana Nanica, na quantidade de 
28.000 kg, no valor de R$ 3,28 (três reais e vinte o oito centavos), Item 09 Batata Doce, na quantidade de 720 kg, 
no valor de R$ 2,91 (dois reais e noventa e um centavos), Item 11 Brócolis, na quantidade de 200 kg, no valor de 
R$ 9,30 (nove reais e trinta centavos), Item 14 Cheiro Verde, na quantidade de 2.000 maços, no valor de R$ 3,08 
(três reais e oito centavos), Item 15 Couve Manteiga, na quantidade de 1.600 maços, no valor de R$ 3,08 (três 
reais e oito centavos), Item 16 Limão Comum, Taiti ou Galego, na quantidade de 700 kg, no valor de R$ 4,26 
(quatro reais e vinte e seis centavos), Item 17 Mamão formosa, na quantidade de 3.000 kg, no valor de R$ 4,51 
(quatro reais e cinquenta e um centavos), Item 18 Mandioca descascada, na quantidade de 2.000 kg, no valor de 
R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos), Item 19 Melancia, na quantidade de 8.000 kg, no valor de R$ 2,14 
(dois reais e quatorze centavos), Item 21 Pepino, na quantidade de 1.200 kg, no valor de R$ 2,99 (dois reais e 
noventa e nove centavos), Item 22 Pimentão Verde, na quantidade de 400 kg, no valor de R$ 5,76 (cinco reais e 
setenta e seis centavos), Item 27 Quiabo, na quantidade de 300 kg, no valor de R$ 5,88 (cinco reais e oitenta e oito 
centavos), Item 28 Repolho Verde, na quantidade de 1.000 kg, no valor de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco 
centavos), Item 29 Rúcula, na quantidade de 1.300 maços, no valor de R$ 3,08 (três reais e oito centavos), Item 30 
Tomate, na quantidade de 1.000 kg, no valor de 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos);COOPERATIVA 
DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH – COAIT, vendedor dos Item 23 polpa de abacaxi, na 
quantidade de 1.000 kg, no valor de R$ 15,81 (quinze reais e oitenta e um centavos), Item 24 Polpa de Acerola, na 
quantidade de 1.000 kg, no valor de R$ 18,14 (dezoito reais e quatorze centavos), Item 25 Polpa de Cajú, na 
quantidade de 500 Kg, no valor de R$ 18,26 (dezoito reais e vinte e seis centavos), Item 26 Polpa de Maracujá, na 
quantidade de 2.700 kg, no valor de R$ 21,11 (vinte e um reais e onze centavos).Restando os Itens 10 (Beterraba), 
12 (Cebola Branca), 13(Cenoura) e 20(Milho Verde) “Desertos.” Lucas do Rio Verde MT, 16 de maio de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da CPL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2019
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 - RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Sr. Flori Luiz Binotti, torna público, que tendo concordado com a 
justificativa apresentada pela Assessoria Jurídica, no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2019, 
Credenciamento nº 002/2019, com objeto: “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE TENHAM 
INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E RETIRADA DE ÁRVORES, EM PASSEIOS E 
IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT”, torna público que a empresa CICERO 
DEYFESSON FERREIRA DA SILVA 07698282481, devidamente cadastrada no CNPJ n. 30.158.905/0001-55, 
está credenciada para prestação de serviços de poda e retirada de árvores nos Itens 01, 02 e 03 do Edital. Estando 
apto para credenciar pelo período de 12 meses em conformidade com as disposições contratuais, onde formulou-
se expediente de Inexigibilidade de Licitação com fulcro nas disposições do art. 25 da Lei 8.666/93, RATIFICA a 
justificativa apresentada e autoriza a contratação referida. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de Maio de 2019.

Flori Luiz Binotti - Prefeito Municipal
Gerson Odair Franke

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2019

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, torna público a quem possa interessar que no 
Processo Licitatório “PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019”, que trata do 
“Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro 
urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT, para atender a diversas secretarias deste município”, com data 
de abertura dia 16 de maio de 2019, que NÃO SE TEVE NENHUM PARTICIPANTE NESTE CERTAME, restando 
portanto “DESERTA”. Lucas do Rio Verde MT, 16 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2019

Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para aquisição de mudas de flores, plantas 
ornamentais, insumos e materiais destinados a ornamentação e paisagismos e demais produtos de jardinagem 
para plantio em canteiros, jardins e dependências de prédios públicos do município, de Lucas do Rio Verde – MT, 
no período de 12 (doze) meses. Dia: 04 de junho 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07h:30 até 
as 08h:00, do dia 04 de Junho 2019. Abertura dos envelopes: Às 08h:00, do dia 04 de Junho 2019. Edital 
Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. 
CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 acima e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento 
Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com 
alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). Lucas do Rio Verde – MT, 16 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO 
DE CÃES E GATOS COM FINS DE CONTROLE DE ZOONOSES NESTA MUNICIPALIDADE. Dia: 03 de Junho 
de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 13h 30min até as 14h 00min, do dia 03 de junho de 2019. 
Abertura dos envelopes: Às 14h 00min, do dia 03 de junho de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 e na 
Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2019

Objeto: Contratação de serviços de cronometragem em eventos esportivos (corrida a pé e ciclismo) a serem 
realizados pelas Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e Agricultura e Meio Ambiente, no Município de Lucas 
do Rio Verde, no período de 12 meses. Dia:05 de junho de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 
07h:30 até as 08h:00, do dia 05 de Junho de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08 h:00, do dia 05 de junho de 
2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio 
Verde MT. CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 acima e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). Lucas do Rio Verde – MT, 16 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

MIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ 31.488.899/0001-67, torna público que requereu jun-
to a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Sinop, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para Atividade Condomínio Multi-
familiar ou Conjuntos Habitacionais, sito a Rua Projetada 
01 esquina com Rua Santa Clara no Lote n°01 da Quadra 
n°04, Residencial PANAMBY, Sinop- MT, não determinado 
(EIA/RIMA). Eng. Vagner Pereira Reis – (66)99604-8004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO - LEILÃO N° 001/2019

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, situada à Avenida, nº 1.250 N, 
Centro, Nova Mutum – MT, torna público através de sua CPL, que fará 
realizar às 08h00min (oito horas) do dia 20 de junho de 2.019, leilão 
para alienação de bens móveis inservíveis (sucatas) para o município 
de Nova Mutum, conforme Anexo I. Edital e anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  o u  p e l o  e m a i l 
licitacao@novamutum.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone 
**65-3308.5400. Nova Mutum – MT, 16 de maio de 2019.

Fabricio Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 
FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS 
REFERENTE A INTERVENÇÃO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE E 
SUAS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL COM OS 
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA 
REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de palestrante de 
notório conhecimento técnico para apresentação de palestra para 
formação/capacitação dos técnicos de nível superior da assistência 
social e da rede de atendimento à criança e adolescente para 
abordagem e intervenção com crianças e adolescentes e suas famílias 
vítimas de violência sexual, que será realizada na data de 28 de maio 
de 2019 até 31 de maio de 2019, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 25, inciso II c/c art. 13, e artigo 26, todos da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADO: MARLENE MAGNOBOSCO MARRA, CPF 
Nº 182.274.651-53. VALOR GLOBAL: R$ 14.000,00 (Quatorze mil 
reais). VIGÊNCIA: 30 dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
TRANSPORTE DE MALOTES, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO-MT E O DISTRITO DE CARAVAGIO SORRISO-MT. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada para prestar o serviço de transporte de malotes entre o 
Distrito de Caravágio e a sede do município de Sorriso-MT, visando 
auxiliar o encaminhamento de documentos essenciais para o bom 
andamento da gestão municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: PAULO DIAS 
VIEIRA 02162432110, CNPJ Nº 27.236.001/0001-96. VALOR 
GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais). VIGÊNCIA: 12 meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, REMENDOS, MATERIAIS PARA BORRACHARIA E 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO 
E DUPLAGEM DE PNEUS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(s) . ” 
CONFORME A SEGUIR ,  JEOVA J IREH COMERCIO E 
RECAPADORA DE PNEUS LTDA, CNPJ Nº 10.863.532/0001-06, 
ITENS VENCEDORA - 1401 R$ 247,00 - 69495 R$ 78,00 - 104734 R$ 
210,00 - 104735 R$ 299,00 - 104739 R$ 494,00 - 104743 R$ 1.620,00 - 
104745 R$ 479,00 - 104746 R$ 345,00 - 104750 R$ 1.795,00 - 104755 
R$ 657,00 - 104759 R$ 525,00 - 104774 R$ 250,00 - 104777 R$ 150,00 
- 822127 R$ 440,00 - 822133 R$ 718,00 - 828945 R$ 524,00, VALOR 
TOTAL R$ 333.659,00, JOSE MARGREITER - ME, CNPJ Nº 
10.991.187/0001-96, ITENS VENCEDORA - 106541 R$ 622,00 - 
106547 R$ 1.440,00 - 106549 R$ 1.699,00 - 824981 R$ 1.129,00 - 
824983 R$ 1.130,00 - 825773 R$ 144,00 - 825774 R$ 146,00 - 825775 
R$ 359,00, VALOR TOTAL R$ 74.932,00, GALEAO DISTRIBUIDORA 
DE PNEUS LTDA, CNPJ Nº 32.957.540/0003-16, ITENS 
VENCEDORA - 3021 R$ 366,00 - 8849 R$ 183,00 - 24424 R$ 433,00 - 
104730 R$ 1.400,00 - 104733 R$ 152,18 - 104737 R$ 1.209,83 - 
104740 R$ 2.291,00 - 104742 R$ 1.312,48 - 104744 R$ 255,00 - 
104749 R$ 1.700,00 - 104752 R$ 3.920,00 - 104762 R$ 85,09 - 104763 
R$ 51,00 - 104764 R$ 116,00 - 104769 R$ 182,52 - 104770 R$ 218,00 - 
104779 R$ 204,00 - 104780 R$ 342,00 - 104781 R$ 217,00 - 104782 
R$ 27,00 - 801718 R$ 279,00 - 816094 R$ 1.294,61 - 822128 R$ 
548,00 - 822129 R$ 339,00 - 822131 R$ 1.260,00 - 822134 R$ 151,00 - 
822135 R$ 35,00, VALOR TOTAL R$ 557.941,97, PNEUS VIA NOBRE 
LTDA, CNPJ Nº 01.976.860/0048-91, ITENS VENCEDORA - 58646 R$ 
517,00 - 58648 R$ 1.745,00 - 61138 R$ 560,00 - 74815 R$ 2.990,00 - 
78913 R$ 582,00 - 78916 R$ 545,00 - 78917 R$ 582,00 - 104728 R$ 
1.246,00 - 104729 R$ 1.384,00 - 104741 R$ 2.785,00 - 104758 R$ 
2.100,00 - 104761 R$ 98,00 - 106542 R$ 570,00 - 106544 R$ 320,00 - 
106548 R$ 1.263,00 - 106550 R$ 1.800,00 - 106552 R$ 1.700,00 - 
801717 R$ 2.530,00 - 816475 R$ 800,00 - 822132 R$ 2.219,00 - 
824982 R$ 905,00 - 824984 R$ 925,00 - 825771 R$ 1.295,00 - 825772 
R$ 1.000,00 - 825776 R$ 1.790,00, VALOR TOTAL R$ 523.284,00, 
VALOR TOTAL GERAL 1.489.816,97.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro
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O juiz Yale Sabo Mendes condenou a Energisa a pagar uma indenização no valor de R$ 75 mil 

Energisa é condenada a pagar indenização
DA REPORTAGEM

O juiz Yale Sabo Men-
des condenou a Energisa a 
pagar uma indenização no 
valor de R$ 75 mil para a 
família do caseiro Eduardo 
Araújo Miranda, que mor-
reu eletrocutado em 2015 
após tentar religar a energia 
da Comunidade de Rio dos 
Couros, zona rural de Cuia-
bá. A decisão publicada na 
terça-feira (14) também ins-
titui o pagamento de pensão 
no valor de R$ 383,33 para 
filha e mãe.Após a transmis-
são de energia para a comu-
nidade rural ter sido inter-
rompida, o presidente da 
associação pediu para que 
Eduardo “religasse a chave” 
no poste, mas o ruralista 
acabou morrendo eletro-
cutado na tentativa. Segun-
do o advogado Isaque Levi, 
que representou a família, a 
Energisa levou quase 12 ho-
ras para atender o chamado 
dos moradores.

Em defesa, a Energisa 
afirmou que o presidente e a 

própria vítima seriam culpa-
dos pela fatalidade, visto que 
Eduardo tentou consertar o 
problema por si mesmo, 
sem treinamento ou equipa-
mentos de proteção.

O juiz Yale argumentou 
que cabe responsabilidade 
as concessionárias de servi-
ço público pelos danos cau-
sados por seus agentes, inde-
pendente de culpa ou dolo. 
Entretanto, o magistrado 
entende que o caseiro tem 
culpa parcial pelo aconteci-
mento, reduzindo em 50% a 
indenização e a pensão con-
cedida à família, fixando em 
R$ 75 mil e R$ 383,33, res-
pectivamente.

“Entendo que em se 
tratando de indenização 
decorrente de acidente de 
trânsito, a indenização por 
dano moral, deve basear-
-se não apenas no prejuízo 
efetivamente causado, haja 
vista que a vida humana é 
inestimável, sendo certo 
que, na fixação da indeniza-
ção a esse título, recomen-
dável que o arbitramento 

CUIABÁ | R$ 75 mil: dinheiro vai para família de caseiro que morreu ao tentar religar energia
Foto: RepRodução

Foto: AndRew Medichin

Lei obriga entidades que prestam o serviço a animais 
domésticos a denunciar 

ANIMAIS DOMÉSTICOS

Pet shops e empresas: 
obrigados
a denunciar casos de 
maus-tratos
DA REPORTAGEM

A lei estadual de pro-
teção animal obriga presta-
dores de serviços, como pet 
shops, clínicas, consultórios 
e hospitais veterinários a 
denunciar maus-tratos aos 
animais atendidos. Qualquer 
indício deve ser informado à 
Delegacia Especializada do 
Meio Ambiente (Dema) e à 
Polícia Civil de Mato Grosso. 
A lei entrou em vigor no dia 
26 de abril.

A Lei Nº 1.0872, que en-
trou em vigor no dia 26 de 
abril, foi encaminhada pela 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) e san-
cionada pelo governador do 
estado. A lei obriga as enti-
dades que prestam o serviço 
a animais domésticos a de-
nunciar os casos, que devem 
ser feitos por meio de ofício 
ou comunicação digital en-
caminhada à Dema ou a PJC.

Nas informações, de-
vem constar o nome, ende-
reço e contato do responsá-
vel pelo animal presente no 

momento do atendimento; 
um relatório do atendimen-
to prestado descrevendo a 
espécie, a raça e as caracte-
rísticas físicas do animal; a 
descrição da situação de saú-
de na hora do atendimento e 
os procedimentos adotados.

O Poder Executivo po-
derá regulamentar a fisca-
lização e a execução da lei. 
A pena para quem praticar 
maus tratos varia de 1 a 4 
anos de reclusão. 

Dados divulgados pela 
ONG Bem-Estar Animal de 
Cuiabá, que é ligada à Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente (Smades), mostraram 
que entre junho a novembro 
de 2018, foram feitas 472 de-
núncias referentes a abando-
no, negligência e atropela-
mentos a animais.

Setembro foi o mês 
com maior número, conta-
bilizado 107 casos. Em segui-
da foi agosto com 99 casos e, 
novembro, com 91 casos de-
nunciados. Segundo a Dema, 
à delegacia já está fiscalizan-
do e recebendo as denúncias.

Foto: tSe

Foto: divulgAção

ELEITORES

TRE-MT vai cancelar 7,5 mil títulos
eleitorais que não fizeram revisão

BULLYNG, EXERCÍCIOS E DROGAS

IBGE faz pesquisa com alunos de 152 escolas

SORRISO

Ladrões arrombam igreja e furtam vários produtos

Nesses municípios, o procedimento ocorreu de 3 de dezembro 
de 2018 a 29 de março 

Informações serão publicadas e divulgadas no segundo se-
mestre no site do IBGE 

DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT) deve cancelar 
7.525 títulos de eleitores nos 
municípios de Guiratinga, 
Arenápolis e Diamantino. 
De acordo com o TRE-MT, 
a revisão do eleitorado com 
coleta de dados biométricos 
desses municípios foi ho-
mologado. O procedimento 
ocorreu de 03 de dezembro 
de 2018 a 29 de março deste 
ano.

Em Guiratinga a revi-
são foi comandada pela 02ª 
Zona Eleitoral. Dos 8.375 
eleitores convocados para 
o procedimento, 1.571 não 

DA REPORTAGEM

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) realiza a 4ª edição da 
Pesquisa Nacional de Saú-
de do Escolar (PeNSE) em 
152 escolas de Mato Grosso, 
envolvendo alunos de 13 a 
17 anos. Criada em 2009, a 
pesquisa tem o apoio dos 
Ministérios da Educação e 
da Saúde e investiga hábi-
tos que permitem conhecer 
e dimensionar os fatores de 
risco e proteção à saúde dos 
adolescentes brasileiros.

Assuntos como alimen-
tação, bullyng, consumo de 
produtos industrializados, 
prática de exercícios físicos, 
consumo de bebida e cigarro 
serão perguntados aos alu-

DA REPORTAGEM

Na madrugada desta 
quinta-feira (16), uma igreja, 
situada na Rua Sebastiana 
Muller Pimentel, em Sorriso, 
foi arrombada. 

O presidente da igreja 
foi informado do ocorrido 

atenderam à convocação. Já 
em Arenápolis os trabalhos 
foram executados pela 17ª 
Zona Eleitoral e, dos 6.818 
eleitores cadastrados no mu-
nicípio, 1.967 não fizeram o 
cadastramento biométrico.

Por fim, a revisão em 
Diamantino foi conduzi-
da pela 07ª Zona Eleitoral e 
16.117 eleitores foram convo-
cados para o procedimento 
e destes, 3.987 terão o título 
cancelado por não atender a 
convocação.

Em todos esses muni-
cípios não se verificou ne-
nhuma irregularidade na 
realização da revisão. Após 
o trânsito em julgado do 
acórdão, os autos serão en-

caminhados à Corregedoria 
Regional, que fará, no prazo 
de 5 dias, o registro da data 
de homologação da revisão 
do eleitorado. Em seguida, 

o Juízo Eleitoral de origem 
providenciará no prazo de 
3 dias, o processamento de 
todas as inscrições eleitorais 
canceladas.

REGIONAL DE PEIXOTO
Continua a parceria do Ministério 

Público com Hospital Regional de Peixoto 
de Azevedo que vem recebendo investi-
mentos para reforma geral e aquisição de 
novos equipamentos. Desta vez um Acordo 
Judicial com uma Mineradora que explora 
áreas em Peixoto de Azevedo proporcio-
nou o direcionamento de um valor de R$ 
500.000,00 (Quinhentos mil reais) em equi-
pamentos para o Hospital Regional de Pei-
xoto de Azevedo. Na quarta-feira (15) acon-
teceu a entrega pela Mineradora dos dois 
primeiros equipamentos referentes a este 
acordo com o MP, uma mesa para partos e 
um aparelho marca passo provisório.

ARMAS COM VEREADOR

O vereador Jovelino Ferreira de Souza foi 
preso ontem (16) após a Polícia Civil encontrar 
na casa dele duas espingardas, uma calibre 22 
e outra calibre 28, supostamente utilizadas no 
disparo efetuado no domingo (12), na porta da 
casa do prefeito de Lambari D’Oeste, a 322 km 
de Cuiabá, Edvaldo Alves dos Santos. Outras três 
pessoas também foram presas em uma operação 
deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com 
policiais militares da Força-Tática, Polícia Mili-
tar Ambiental, e policiais da Gerência de Opera-
ções Especiais (GOE), da Diretoria de Atividades 
Especiais, de Cuiabá. O vereador e outras três 
pessoas detidas em pontos distintos serão autu-
adas por posse e porte ilegal de arma de fogo. 

BELA ATITUDE...

Os alunos do 2° ano do ensino médio da 
Escola Estadual João Matheus Barbosa, em 
Juscimeira, a 164 km de Cuiabá, realizaram 
parte de uma prova de sociologia usando a lan-
terna do celular para clarear as questões, após 
uma queda de energia, no dia 30 de abril. A 
avaliação falava sobre a formação igualitária e 
o que as pessoas podem fazer para tornar a so-
ciedade melhor e, segundo o professor da tur-
ma, Fernando Henrique Garcia, os estudantes 
responderam a questão na prática ao tomarem 
essa atitude. O professor disse que a queda de 
energia durou alguns minutos e, durante esse 
tempo, ele propôs que os alunos fizessem a 
prova depois, mas eles se recusaram.

divulgAção

seja feito com moderação, 
proporcionalmente ao grau 
de culpa, ao nível sócio-eco-
nômico dos Requerentes e, 
ainda, ao porte econômico 
dos Requeridos, orientando-
-se o Juiz pelos critérios su-
geridos pela doutrina e pela 
jurisprudência, com razoa-
bilidade, valendo-se de sua 
experiência e do bom senso, 
atento à realidade da vida e 
às peculiaridades de cada 
caso, pois, a vida não tem 
preço”.

O cálculo da pensão 
teve como base metade do 
salário do rapaz, que era de 
R$ 1150. Dos R$ 575 restan-
tes, o magistrado calculou 
que 2/3 eram referentes ao 
sustento da família, resul-
tando em uma pensão de 
R$ 383,33, que será dividida 
igualmente entre a filha e a 
viúva, totalizando R$ 191,66 
para cada. A menor recebe-
rá o valor até completar 25 
anos, enquanto a pensão da 
mulher durará até abril de 
2066, data em que o rapaz 
completaria 75 anos.

nos, de forma sigilosa, por 
meio de equipamentos de 
mão, que são dispositivos 
móveis.

A pesquisa colherá ain-
da informações sobre as ca-
racterísticas básicas da po-
pulação de estudo, incluindo 
aspectos socioeconômicos, 
como escolaridade dos pais, 
inserção no mercado de 
trabalho e posse de bens e 
serviços; contextos social e 
familiar; saúde sexual e re-
produtiva; exposição a aci-
dentes e violências; hábitos 
de higiene; saúde bucal; saú-
de mental; e percepção da 
imagem corporal, entre ou-
tros tópicos. As informações 
serão publicadas e divulga-
das no segundo semestre de 
2019 no site do IBGE.

por uma vizinha, que mora 
na frente do prédio, de que 
o cadeado do portão lateral 
estava quebrado. No local, o 
presidente verificou que os 
bandidos entraram pela ja-
nela lateral e, além de furta-
rem vários objetos, ainda su-
jaram os móveis e as paredes 

da igreja.
Entre os produtos le-

vados estão uma TV Smart 
32 polegadas, um fogão de 4 
bocas, um botijão de gás, um 
computador, um armário de 
escritório, um retroprojetor, 
refrigerantes entre outros 
objetos.

Como o local não pos-
sui câmera de segurança, o 
denunciante disse à polícia 
que não faz ideia de quem 
poderia ter invadido a igreja. 
O homem procurou a dele-
gacia da Polícia Judiciária Ci-
vil nesta manhã para comu-
nicar o fato.
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Skate será uma das atrações do fim de semana em Sinop

Sinop terá 3 opções de atrações
esportivas neste fim de semana
ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

A Gerência de Esportes de 
Sinop está somando forças 
com a Associação Sinopen-
se de Skate (ASS) e a Central 
Única das Favelas (Cufa) para 
trazer o 1º Festival de Skate 
de Sinop, no domingo (19), 
na quadra externa do Giná-
sio José Carlos Pasa.

De acordo com a organi-
zação, o festival começa a 
partir das 16h e terá, entre as 
programações, uma oficina 
de skate com os atletas do 
projeto Escolinha de Skate 
Resistência, União e Progres-
so, da ASS, ensinando os pri-
meiros passos para a prática 
deste esporte para pessoas a 
partir de 7 anos.  

Durante o evento, será re-
alizada apresentação de ma-
nobras, e o público poderá 
participar da oficina que é 
aberta. Quem possuir skate 
deve levá-lo para o evento.  
As inscrições para partici-
pantes estão abertas e podem 
ser feitas pelo telefone (66) 9 
9690-5171 (via WhatsApp), 
falar com Roni Medeiros.

FUTEVÔLEI
Neste mesmo dia, aconte-

ce também o 1º Campeona-
to Municipal de FuteVôlei. 
As disputas entre as duplas 
acontecerão na quadra de 
areia do Ginásio Olímpico 
José Carlos Pasa, a partir das 
8h. Segundo informações da 
Gerência, até o momento 
foram inscritas 20 duplas, 
mas as inscrições ainda estão 
abertas e quem desejar pode 
se inscrever gratuitamen-
te através dos telefones (66) 
996021329 (falar com Ico) e 
(66) 996083098 (falar com 
Batistela). São apoiadores do 
evento a JD Esportes Maga-
zine, FILA e Ico Motos.

ARTES MARCIAIS
Pelo menos 100 atletas, 

praticantes de diferentes ar-
tes marciais, são esperados 
para o 1o Festival de Artes 
Marciais, que acontece do-
mingo (19), entre as 8h e 18h, 
no Ginásio de esportes José 
Carlos Pasa. Equipes de Ka-
ratê, Judô, Jiu-jitsu, Capoei-
ra, Kick boxing, Taekwondo, 
Kung-fu e Muay-thay, de-
vem marcar presença.

DOMINGO ESPORTIVO | Serão realizados o Festival de Skate, Campeonato de FuteVôlei e Festival de Artes Marciais
FotógraFos solidários

Foto: divulgação

Foto: arte

Foto: assessoria

Foto: divulgação

SINOP

UBS da Gleba Mercedes será inaugurada 

SEMANA QUE VEM

Maior festival de divulgação
científica do mundo em Sinop

SAÚDE/REFORMA
Tangará da Serra: prédio
da CTA/SAE é inaugurado

PESCA FEMININA
Pescaria é com as 
mulheres em Lucas 
do Rio Verde

Estrutura de 210,36 m² recebeu investimento de R$ 518,2 mil 

Evento será realizado em dois locais diferentes 

Prédio foi reformado com recursos do Ministério da Saúde 

Evento será realizado no próximo dia 26 de maio

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop, 
juntamente com a Sinop 
Energia, vai inaugurar no 
sábado (18), a partir das 9h, 
a Unidade Básica de Saúde 
Campos Novos, localizada 
na Gleba Mercedes (Wesley 
Manoel dos Santos), comu-
nidade Campos Novos. A es-
trutura de 210,36 m² recebeu 
investimento de R$ 518.218, 
oriundo da compensação 
ambiental pela construção 
da usina hidrelétrica pela Si-
nop Energia. A confirmação 
é da prefeita Rosana Marti-
nelli. “Esta obra é resultado 
de uma importante parceria 
entre poder público muni-
cipal, por meio da Prefeitu-
ra e da Câmara, e da Sinop 
Energia. Temos muito a co-
memorar, pois esta é uma 
estrutura que assegurará aos 
moradores da Gleba maior 
conforto para a realização 
dos atendimentos na área de 
saúde. Estamos muito feli-
zes de oportunizar este mo-
mento à toda comunidade”, 
destaca.

Segundo a gestora, a 
UBS a ser entregue à co-
munidade conta com dois 
consultórios médicos, salas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na próxima semana, 
nos dias 20, 21 e 22, Sinop re-
ceberá, pela primeira vez, o 
maior festival de divulgação 
científica do mundo: o Pint 
of Science. O evento ocor-
rerá em 24 países, em cinco 
continentes, nessas mesmas 
datas. O Brasil é o campeão 
em número de sedes, com 85 
cidades participantes.

Nascido em Londres, o 
festival tem o nome em in-
glês e faz alusão ao ambien-
te onde é realizado: bares e 
restaurantes. Em uma tradu-
ção livre, significa uma dose 
de ciência. A proposta é que 
cientistas deixem seus labo-
ratórios e gabinetes e falem 
sobre ciência para a popula-
ção de uma maneira simples 
e descontraída.

Em Sinop o festival 
ocorrerá no Pátio Piemonte 
e no Templo Cervejeiro Lou-
vada. Sempre com início às 
19h, a programação contará 
com duas ou três apresenta-
ções em cada local, por noi-
te. As apresentações são cur-
tas, de modo a sobrar tempo 

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

Foi inaugurada na 
quarta (15) a reestrutura-
ção do prédio do Centro de 
Testagem e Aconselhamen-
to (CTA/SAE) de Tangará da 
Serra. O ato de inauguração 
contou com a participação 
do Prefeito Fábio Martins 
Junqueira, da equipe de pro-
fissionais que atuam no cen-
tro, bem como da Secretária 
Municipal de Saúde, Diene-
fer Magalhães Feix, do ex-
-secretário Itamar Martins 
Bonfim, vereadores e demais 
Secretários.

O prédio do CTA/SAE 
foi reformado com recursos 

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

A 7ª Pescaria Esporti-
va das Amigas da Regional 
de Lucas do Rio Verde é um 
evento da Prefeitura de Lu-
cas do Rio Verde. A compe-
tição será realizada no dia 26 
de maio, às 15h30, no Lago 
Ernani José Machado.

Poderão participar da 7ª 
Pescaria Esportiva das Ami-
gas da Regional de Lucas do 
Rio Verde, mulheres com 18 
anos ou mais, que durante 
a prova poderão ser acom-
panhadas por, no máximo, 

do Ministério da Saúde com 
a contrapartida do municí-
pio. “Antes dessa ampliação, 
tínhamos um espaço peque-
no, apertado, com divisórias 
e móveis improvisados, sem 
instalações apropriadas, o 
que acabava até dificultando 
o trabalho dos próprios pro-
fissionais”, pontuou Fábio 
Junqueira. O prefeito salien-
tou que, a aprovação do pro-
jeto de reforma do prédio 
do CTA/SAE de Tangara da 
Serra ocorre em função do 
destaque no atendimento da 
equipe de profissionais que 
compõem o centro. O valor 
total da obra foi de R$ 266 
mil com a contrapartida de 
R$ 29 mil.

duas pessoas previamente 
identificadas no momento 
da confirmação da inscrição.

As inscrições poderão 
ser feitas em horário comer-
cial nos patrocinadores do 
evento: Pantanal, Caça e Pes-
ca e Cuiabano, Pesca, Espor-
te e Agropecuária, até o dia 
22 de maio ou até o limite 
máximo de 150 inscrições. 
Não haverá inscrição no dia 
do evento.

Para efetuar a inscrição 
será cobrado uma taxa de R$ 
25. Cada pescadora terá di-
reito a uma camiseta alusiva 
ao evento.

de atendimento odontoló-
gico, vacinação, esteriliza-
ção, utilidades, curativo e 
procedimentos, copa, de-
pósitos, banheiros masculi-
no e feminino, abrigos para 
compressor e resíduos sóli-
dos. A vereadora professora 

suficiente para que o público 
possa fazer perguntas e inte-
ragir com os cientistas.

Entre os apresentadores 
convidados em Sinop estão 
pesquisadores da Embrapa, 
professores de universidades 
e de escolas e até mesmo um 
mestre cervejeiro. Os temas 
serão os mais diversos. Entre 
eles estão questões de saúde, 
como obesidade, efeito dos 
agrotóxicos e uso de reali-
dade virtual no aprendizado 
de dentistas; uso da ciência 
em investigações criminais, 
com reconhecimento de ar-
cada dentária e detecção de 
vestígios de drogas no orga-
nismo; aspectos da alimen-
tação, com discussões sobre 
alimentos geneticamente 
modificados e consumo de 
insetos; interferência da tec-
nologia em nosso dia a dia, 
com o trabalho dos algorit-
mos e inteligência artificial; 
a matemática em nosso co-
tidiano e na natureza; a ci-
ência por trás da produção 
de cerveja e a construção da 
história por meio do exem-
plo da Cannabis.

“O Pint of Science tem 
como público não somente 

Branca contribuiu com R$ 
40 mil em emendas imposi-
tivas para equipar a unidade 
em 2019. Outra importan-
te notícia confirmada pela 
prefeita Rosana Martinelli 
também para aquela região 
se refere à entrega, ainda no 

as pessoas que estão envol-
vidas com a academia. Que-
remos chamar atenção da 
população em geral sobre o 
papel que a ciência tem em 
nossas vidas e mostrar que 
ela está presente em nosso 
dia a dia”, explica o coorde-
nador local do Pint of Scien-

dia 18, de uma ambulância 
Renault Master L3H2, ad-
quirida por meio de emen-
das impositivas dos verea-
dores Joacir Testa, Joaninha, 
Ícaro Severo, Dilmair Calle-
garo e Luciano Chitolina, no 
valor de R$ 180,2 mil.

ce, Gabriel Faria.
A participação no festi-

val é gratuita e cada partici-
pante deve arcar com as pró-
prias despesas de consumo 
nos bares. A programação 
completa do festival pode 
ser conferida no site www.
pintofscience.com.br.
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Encontro entre países aconteceu nesta semana, na China

Exportações brasileiras para a
China seguem tendência de alta
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento do Brasil (Mapa), Te-
reza Cristina, o presidente 
da Associação Brasileira dos 
Produtores de Soja (Aprosoja 
Brasil), Bartolomeu Braz, e 
outras autoridades, partici-
param nesta semana de um 
encontro com dirigentes do 
banco internacional Rabo-
bank, empresários e analis-
tas de mercado, em Xangai 
(China).

Após o evento, Braz 
afirmou que em decorrência 
do surto de Peste Suína Afri-
cana (PSA), as exportações de 
carne suína brasileira devem 
se manter aquecidas a curto 
prazo e beneficiar a produ-
ção de soja e milho voltada 
para a alimentação dos reba-
nhos.

“A queda de consumo 
de soja brasileira na China 
para alimentação animal 
deve ser compensada com a 
produção de carnes de fran-
go e suína em nosso país a 
serem exportadas para os 
chineses. A soja e o milho ga-
nham substancialmente com 

isso”, avaliou.
Conforme o Rabobank, 

o consumo de frango e carne 
bovina compensará o pro-
blema sanitário ocorrido na 
China. A princípio, a carne 
mais beneficiada com a PSA 
é a de frango, que teve o pre-
ço e o consumo elevados a 
níveis recordes.

O banco também pro-
jetou que a soja brasilei-
ra deve ser minimamente 
afetada, principalmente, 
porque o consumo de olea-
ginosa deve crescer e se es-
tabilizar no próximo ano. 
Ainda conforme a projeção, 
a guerra comercial com os 
Estados Unidos deve perma-
necer, fator que favorece o 
grão brasileiro.

Ainda durante o encon-
tro, o presidente da Aproso-
ja Brasil, questionou os re-
presentantes do Rabobank 
sobre a possibilidade de os 
chineses elevarem suas im-
portações do milho do Bra-
sil. “Segundo o banco, essa 
é uma tendência atual, uma 
vez que os estoques internos 
do cereal estão em queda e 
no longo prazo o país tem li-
mitações de área e solo para 
expandir sua produção”, re-

SOJA E MILHO | Os chineses também garantiram aumentar os investimentos no Brasil
Foto: Divulgação
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PEDIDOS DE DEPUTADO

O fim da pulverização aérea e a
renúncia fiscal para agrotóxicos

CONAB

Nível de armazenagem em fazenda
é superior à média nacional

Projetos de lei versam sobre o uso de agrotóxicos em 
Mato Grosso 

Programa está entre as tecnologias com relevante impacto 
econômico 

DA REPORTAGEMA

O deputado estadual 
Lúdio Cabral (PT) apresen-
tou esta semana dois proje-
tos de lei que versam sobre o 
uso de agrotóxicos em Mato 
Grosso. Se aprovados, ficará 
proibida a pulverização aé-
rea e a isenção fiscal dessas 
substâncias no Estado. 

No mês passado, dados 
apresentados pelo Ministé-
rio da Saúde revelaram que 
30 cidades de MT, incluindo 
Cuiabá, têm água contami-
nada por um “coquetel de 
agrotóxicos”. Os outros 111 
municípios não foram sub-
metidos aos testes por falta 
de recursos financeiros das 
Prefeituras.

“A aplicação aérea de 
agrotóxicos impacta direta-
mente na saúde dos traba-
lhadores rurais e de toda a 
população próxima à aplica-
ção, afetando a saúde comu-
nitária, as hortas domésticas, 
áreas de agricultura familiar 
de orgânicos ou agroecoló-
gicos e os ecossistemas locais 
e regionais. A pulverização 
via aeronaves pode atingir 
grandes extensões de terras 
para além da área aplicada, 
agravando a contaminação 
da biodiversidade, de nas-
centes, rios, afluentes, esco-
las rurais, povoados e cida-
des”, justificou o deputado, 

DA REPORTAGEM

Mais de 8 milhões de 
toneladas dos grãos produ-
zidos em Mato Grosso estão 
estocados nas propriedades 
dos próprios agricultores, 
fazendo com que o nível de 
armazenagem nas fazendas 
chegue em cerca de 22%. O 
índice é maior do que a mé-
dia nacional, como aponta 
o resultado do trabalho de 
censo com a atualização de 
dados dos principais arma-
zenadores no estado, realiza-
do pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

Os dados foram apre-
sentados nesta quinta-feira 
(16), durante o Encontro so-

no texto que altera a lei que 
normatiza o uso de agrotóxi-
cos em Mato Grosso.

Lúdio argumenta, ain-
da, que a aplicação aérea 
dessas substâncias, seja em 
aeronaves tripuladas ou não 
– o que inclui aviões, heli-
cópteros e até mesmo dro-
nes –, é mais nociva e menos 
eficaz que outras formas de 
aplicação. O deputado citou 
estudos da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa) que indicam 
a alta periculosidade dessa 
forma de aplicação.

A proposta de Lúdio 
prevê multa de 15 mil UPFs 
em caso de descumprimen-
to da lei, além da penalidade 
de cancelamento do registro 
dos estabelecimentos co-
merciais ou prestadores de 
serviço, e interdição definiti-
va do estabelecimento.

RENÚNCIA FISCAL
Outro projeto apresen-

tado pelo deputado Lúdio 
Cabral, o PL nº 485/2019, tem 
como objetivo acabar com a 
renúncia fiscal para agro-
tóxicos. Na justificativa do 
projeto, o petista argumenta 
que os benefícios fiscais para 
essas substâncias contrariam 
os direitos constitucionais ao 
meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, à saúde 
coletiva e à proteção social 

bre Armazenagem, realizado 
pela própria Companhia em 
parceria com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). 

“As unidades dentro das 
propriedades rurais possibi-
litam mais autonomia para 
o produtor, uma vez que 
ele consegue planejar me-
lhor a logística de colheita 
e escoamento”, frisa a supe-
rintendente da Companhia 
em Mato Grosso, Francielle 
Guedes. 

“Assim é possível aguar-
dar o melhor momento para 
comercializar a produção. 
Ao mesmo tempo, ele ad-
quire independência da rede 
armazenadora de terceiros e 

GADO DE CORTE

Bifequali TT aumenta 
produtividade
DA REPORTAGEM

Propriedades acompa-
nhadas pelo programa Bi-
fequali de Transferência de 
Tecnologia, da Embrapa Pe-
cuária Sudeste, tiveram um 
incremento de 30% na pro-
dutividade num período de 
cinco anos, em média. Além 
disso, o benefício econômi-
co acumulado entre 2013 e 
2018 ultrapassou R$ 23 mi-
lhões.

O impacto do Bifequali 
TT, que leva tecnologias aos 
pecuaristas de corte, com 
ênfase em capacitação de 
técnicos, está entre as 165 
tecnologias e 220 cultivares 
avaliadas no Balanço Social 
2018 da Embrapa. O docu-
mento é divulgado anual-
mente pela Empresa e apre-
senta o retorno social do seu 
trabalho para a sociedade. 
Segundo a publicação, lan-
çada no final de abril, para 
cada real aplicado na Em-
brapa no ano passado, foram 
devolvidos R$ 12,16 para o 
país. Em 2018, a Instituição 
registrou lucro social de R$ 
43,52 bilhões.

A ideia do programa 
de capacitação é treinar téc-
nicos para tornar a ativida-
de pecuária mais rentável 
e sustentável. Atualmente, 
existem propriedades sendo 

atendidas por profissionais 
capacitados em quatro esta-
dos brasileiros: Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso 
e São Paulo. O contato en-
tre técnicos e pesquisadores 
permite também o alinha-
mento das pesquisas às de-
mandas do setor produtivo.

Na propriedade, com a 
aplicação de tecnologias há 
aumento da produtividade e 
da renda, geração de empre-
gos e conservação ambiental. 
Segundo Adilson Malagutti, 
coordenador do Bifequali 
TT, o impacto no bolso do 
pecuarista, comparando-
-se à situação anterior de 
sua inclusão no programa, é 
decorrente do aumento na 
produtividade da terra, de 
cada animal no rebanho e do 
trabalho.

“O controle dos custos, 
implantado pela atuação dos 
técnicos, permite a adoção 
de medidas que aceleram 
o sistema de produção, co-
meçando muitas vezes por 
estratégias simples, como a 
venda dos animais impro-
dutivos, e evoluindo para 
ajustes de lotação, aumento 
na produção de forragem, 
dietas nutricionalmente ba-
lanceadas e preparação do 
sistema de produção para 
períodos de seca”, destaca 
Malagutti.

AGRONEGÓCIO 

do trabalhador, pois favore-
cem o uso e a disseminação 
do produto.

De acordo com o par-
lamentar, o Estado deixa de 
arrecadar por ano R$ 800 
milhões em função de re-
núncias fiscais no comércio 
e produção de agrotóxicos. 

A proposta de Lúdio é para 
proibir a “isenção, crédito, 
redução de base de cálculo, 
outras desonerações inte-
grais ou parciais, ou qual-
quer outro benefício fiscal 
à produção ou comerciali-
zação de agrotóxicos, seus 
componentes e afins”.

diminui seus custos”.
Segundo o levantamen-

to, Mato Grosso possui 2.192 
unidades armazenadores ca-
dastradas em 92 municípios, 
o que totaliza uma capacida-
de estática de 37,6 milhões de 
toneladas. Com a atualização 
das informações houve um 
acréscimo de 6,8 milhões de 
toneladas à capacidade de 
armazenamento já existente 
no estado. 

Ainda assim, MT fica 
quase 40,8 milhões de tone-
ladas abaixo do volume re-
comendado pela Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO), que indica uma ca-
pacidade estática de arma-

zenagem 20% superior que a 
produção agrícola anual do 
local.

O censo mostra ainda 
que as unidades coletoras, 
que recebem produtos di-
retamente das lavouras para 
prestação de serviços, res-
pondem por 48% da estoca-
gem de grãos no estado. 

Já os armazéns interme-
diários, localizados em pon-
tos estratégicos para facilitar 
a recepção e escoamento dos 
produtos, correspondem 
a 29% do armazenamento, 
enquanto os armazéns em 
terminais, junto aos grandes 
centros consumidores ou 
nos portos, correspondem a 
1%.

latou Bartolomeu.
O presidente da Frente 

Parlamentar da Agropecuá-
ria (FPA), deputado federal 
Alceu Moreira (RS), depu-
tados membros da FPA, re-
presentantes da Associação 
Brasileira das Indústrias Ex-
portadores de Carne (Abiec), 
o diretor administrativo da 
Aprosoja MT, Lucas Beber, 
o diretor executivo da Apro-
soja Brasil, Fabrício Rosa, 
e empresários brasileiros, 
também integraram a comi-
tiva durante o encontro.

INVESTIMENTOS
EM LOGÍSTICA
O ministério da Agri-

cultura informou que du-
rante a agenda, investidores 
chineses se comprometeram 
com a ministra Tereza Cris-
tina, a aumentar os investi-
mentos no Brasil. Um grupo 
de 40 investidores com pro-
jetos em solo brasileiro assis-
tiram Tereza apresentando 
dados do setor agropecuá-
rio e áreas com potencial de 
crescimento no Brasil. Os 
empresários teriam infor-
mado que pretendem au-
mentar o montante aplicado 
no Brasil, em setores de se-

mentes, suinocultura, infra-
estrutura e ferrovias.

PESTE SUÍNA
AFRICANA
A PSA é uma doença 

contagiosa, causada por um 
vírus composto por DNA fita 
dupla. A enfermidade não 
atinge o homem, sendo ex-

clusiva de suídeos domésti-
cos e asselvajados ( javalis e 
cruzamentos com suínos do-
mésticos). 

O vírus é bastante resis-
tente e pode ser transmitido 
ao animal por meio de ali-
mentos, equipamentos, sa-
patos, vestuários e no trans-
porte contaminados.

A peste é observada 
desde o início do século 20 
no sul e leste africanos e ini-
cialmente era caracterizada 
pelos aspectos clínico-pato-
lógicos semelhantes à Pes-
te Suína Clássica (PSC). No 
entanto, posteriormente foi 
descoberto que as duas en-
fermidades são distintas.
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Dr. Fabrício é especialista em ortopedia 

Clínica fica localizada na Jatobás, em Sinop 

CLÍNICA VETERINÁRIA MASCOTE
COMPLETA 1 ANO DE ATENDIMENTO
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com
(colaboração de 
Clemerson Mendes)

O mercado pet tem 
crescido ano após ano. A 
escolha por ter um animal 
de estimação passa por di-
versas decisões, mas quem 
não gosta de um cachorri-
nho brincalhão, abanando o 
rabinho? Ou então um gato 
com cara de ranzinza, que 
dorme o dia inteiro, mas 
destrói a casa quando quer 
se distrair?

Para atender a essas ne-
cessidades dos tutores – ou 
proprietários –, abrem-se 
pet shops e as clínicas veteri-
nárias estão cada dia mais es-
pecializadas no atendimen-
to de animais de estimação, 
sejam eles os comuns, ou 
levemente exóticos – você, 
por acaso, já teve uma sucuri 
de estimação?

Diante desse cenário, 
o médico veterinário Dr. 
Fabrício Leonard Urmann 
abriu há um ano a Clínica 
Veterinária Mascote, locali-
zada na Avenida dos Jatobás, 
nº 175, no Jardim Jacarandás, 
em Sinop. Vendo o pouco 
tempo que as pessoas têm 
de se deslocar ou em função 
dos afazeres diários, ele faz 
atendimento volante, indo 
na casa dos clientes, além 
de oferecer serviços relacio-
nados à prevenção da saúde 
dos animais.

Especializado em orto-
pedia, Dr. Fabrício recebeu a 
reportagem do Diário do Es-
tado MT para um bate-papo 
sobre a profissão e, espe-
cialmente, sobre os serviços 
oferecidos pela clínica.

DIÁRIO DO ESTADO MT – 
Esse tato com animais sempre 
foi uma coisa sua, desde cedo?

FABRICIO URMANN – 
Eu sempre gostei de animais, 
desde muito novo. Tem que 
diga que toda criança quer 
ser veterinária, mas são os 
poucos os teimosos que vão 
até o fim. E sempre gostei de 
ortopedia dentro da medi-
cina veterinária, sempre di-
recionei a minha formação 
e especialização para isso: 
trabalhar com cirurgia e 
com ortopedia. Ainda presto 
poucos serviços na ortope-
dia, porque a implantação, 
para oferecer um serviço 
de excelência, custa caro. O 
cliente ainda tem um certo 
receio de pagar.

DE – O senhor atende 
cães e gatos de todos os por-
tes?

FU – Eu atendo com 
a estrutura interna e faço 
atendimento em domicílio. 
Trabalhamos da seguinte 
forma: eu, fixo, dentro da clí-
nica; a Dra. Ana, que atende 
comigo – volante e domicí-
lio, além de cirurgias –; tem 
duas ultrassonagrafistas que 
também prestam serviço – 
esse tipo é personalizado: 
a gente marca horário, elas 
vêm atender. Já os exames 
laboratoriais a gente preza 
por fazer em laboratórios. 
Temos também dois auxi-
liares, além dos atendentes. 
Nós estamos completando 
um ano neste mês de maio. 
Esse projeto eu já tenho há 
um tempo, mas aí consegui 
me instalar e completar a 
obra. Me formei em 2015, 
trabalhei em clínicas na ci-
dade, fui para Colíder abrir 
um pet shop, em parceria. 
Fiquei quase um ano lá, mas 
voltei por conta da logística, 
principalmente por estar fa-
zendo uma pós-graduação 
em Ortopedia, em São Pau-
lo.

DE – Uma especializa-
ção, uma nova vertente dentro 
da veterinária?

FU – A medicina vete-
rinária está encaminhando 
junto à medicina humana 
em relação às especialidades. 
Em Sinop, se nós voltarmos 
menos de cinco anos, nós 
não tínhamos uma gama de 
áreas de especialização, era 
tudo meio que geral. O clí-

nico fazia tudo. Hoje já está 
começando a se distinguir. 
Temos profissionais que só 
trabalham com gatos, ou-
tros só com cães, outros só 
mexem com ultrassom, tem 
quem mexa somente com 
anestesia. Em grandes cen-
tros, como São Paulo e Rio 
de Janeiro, cada área tem 
um profissional: só imagem, 
só acupuntura, com nutri-
ção. Outros somente com 
animais idosos. Sinop está 
crescendo. Tem uma evolu-
ção.

DE – E principalmente 
porque, aparentemente, há 
procura.

FU – Nós fizemos um 
levantamento e descobri-
mos que as clínicas veteri-
nárias têm um crescimento 
contínuo, mesmo em épocas 
de crise, em torno de 8%. Se 
pegarmos o cenário da po-
pulação, muitos casais hoje 
acabam tendo primeiro ou 
até exclusivamente um bi-
chinho de estimação do que 
um filho. São fatores como 
falta de espaço e de tempo. 
As pessoas tratam o animal-
zinho como filho.

DE – E os animais dife-
rentes, atraem também?

FU – Em São Paulo há 
pet shops que atendem 24 
horas, enormes, onde você 
encontra animais, como ro-
edores, peixes, cobras. Tam-
bém acha ração, areia, casi-
nha, caminha, ossinho, de 
tudo. Um amigo veterinário 
no Rio de Janeiro trabalho 
somente com (animais) exó-
ticos e silvestres, e tem uma 
rotina puxada atendendo ca-
lopsita, calango. (O proprie-
tário desses animais) é um 
público diferenciado. Para 
nós, até chegam atendimen-
tos nesse sentido. Faço uma 
primeira checada, mas enca-
minho para algum profissio-
nal especializado.

DE – Que tipo de atendi-
mento é feito a esses animais 
de estimação “diferentes”?

FU – O que acaba apa-
recendo aqui são exóticos 
e silvestres. O silvestre é da 
nossa fauna; o exótico é o 
que vem de fora, como ca-
lopsita. Os principais pro-
blemas são déficit nutri-
cional, problemas de pele, 
gastroenterite. Nos répteis 
são problemas de não con-
seguir botar ovos, ou mesmo 
dificuldade de se alimentar. 
Nos roedores, como coe-
lhos, chegam com (dentes) 
molares muito grandes, tem 
que fazer o desgaste deles. 
Muita gente não sabe criar, 
que tipo de alimento.

DE – Muitos pais optam 
por ter um bichinho de estima-
ção em casa como uma forma 
de agregar uma responsabili-
dade para as crianças. Quando 
eles vêm até a clínica, o senhor 
consegue perceber esse elo en-
tre criança e animalzinho?

FU – Tem um vínculo 
muito forte, dependendo da 
criança é como se (o animal) 
fosse um irmão. Querendo 
ou não, as pessoas tratam o 
animal como um membro 
da família. E não é raro o 
cliente sentar nessa cadeira 
e dizer: ‘cuida bem do meu 
filho!’. E mesmo após uma 
cirurgia, na visita, os tuto-
res vêm acompanhar e con-
versar com os bichinhos. O 
vínculo que as crianças têm 
com os animais ajuda a de-
senvolvê-las, porque apren-
dem a ter uma responsabi-
lidade. O pai atribui tarefas 
como levar para passear, 
brincar, repor água e ração, 
cuidar das fezes, dar banho.

DE – Quando a criança 
é bem apegada ao bichinho, o 
atendimento por parte do es-
pecialista tem um peso maior? 
Aumenta a responsabilidade?

FU – Parece que não, 
mas aumenta. O fator emo-
cional nós não podemos 
deixar transparecer, mas in-
fluencia sim. Quando chega 
um animal debilitado, into-

xicado, a criancinha olhava 
para mim e dizia: ‘tio, salva 
meu cachorrinho’. Aquilo ali 
é muito forte. A gente tenta 
não transmitir, porque se-
não acaba não ajudando, e 
sim atrapalhando. Temos 
que dar condição para o 
proprietário decidir.

DE – Quanto ao trata-
mento volante, é para casos 
especiais ou por comodidade?

FU – Cliente liga e avi-
sa que não tem como sair de 
casa, ou não consegue pa-
rar o que está fazendo para 
trazer o animal na clínica. 
A gente faz consulta de ro-

Segundo Dr. Fabrício, hoje as pessoas tratam o animal como um membro da família
Foto: Clemerson mendes

Foto: divulgação

VITRINE

tina, vacina em domicílio. 
Quando o animal está mui-
to mal, fazemos a avaliação, 
levamos o que for necessá-
rio. Quando são casos mais 
sensíveis e emergenciais, 
trazemos para a clínica. Essa 
é uma comodidade. Ajusta-
mos com o cliente, depende 
muito do horário.

DE – Acaba sendo uma 
estratégia neste mercado, né...

FU – Foi um pouco que 
observei e por isso adotei 
essa flexibilidade. Porque 
qualquer lugar que você le-
var o animalzinho para fa-
zer uma vacina no sábado à 

tarde, é cobrado como plan-
tão, ou nem fazem. Eu faço, 
mas mediante agendamento 
prévio, tudo para facilitar a 
vida do cliente, e também 
fideliza-lo. Mesmo assim, 
trabalhamos em parceria 
com diversas outras clínicas 
na cidade para um auxiliar o 
outro.

DE – Os tutores se preo-
cupam com a prevenção?

FU – Está aumentando 
significativamente, a gente 
está elevando a idade dos 
pacientes. Uma paciente que 
estou tratando é uma gata 
de 18 anos, e é um cuidado 

muito grande. Se a proprie-
tária vai para algum lugar di-
ferente, deixa a gata comigo 
até voltar. A cada seis meses 
a gente faz check-up, eletro-
cardiograma, função renal, 
função hepática, exame de 
sangue. As pessoas não es-
tão deixando mais apenas 
na rotina, e sim se preocu-
pando com o bem-estar do 
animal conforme os anos 
passam. Também fazemos 
agora exame pré-natal, des-
de o acompanhamento dos 
animais pretendentes a cru-
zamento. Fazemos todo o 
procedimento como é feito 
com os humanos.

“As pesso-
as tratam o 

animalzinho 
como filho”

‘‘
’’
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Caio Blat se pronuncia 
sobre acusação de 
assédio: Indignado

Caio Blat se manifestou pela primeira vez 
após acusações de assédio contra ele virem 
à tona. Em comunicado enviado ao colunista 
Leo Dias, o ator de O Sétimo Guardião, se disse 
surpreso com a notícia vir à tona na última 
quarta-feira, dia 15.  erminamos a novela num 
clima ótimo, e fui surpreendido hoje com uma 
notícia mentirosa e anônima a meu respeito. 
Que me deixou indignado! Se algum colega 
ficou ofendido com qualquer atitude minha, 
que se identifique e me procure, para que eu 
tenha ao menos a chance de me retratar, dis-
se ele. Por fim, afirmou que uma denúncia 
sem provas e anônima é uma atitude covarde, 
assim como o assédio: O assédio é uma ati-
tude covarde, assim como uma denúncia sem 
provas e sem autor, finalizou.  Como você viu 
no ESTRELANDO, a assessoria de imprensa 
da TV Globo afirmou que já está apurando o 
que teria acontecido: Todo relato de desres-
peito na Globo é apurado criteriosamente, as-
sim que tomamos conhecimento dele - como 
é o caso agora. A Ouvidoria da empresa já foi 
acionada, diz em comunicado. 

Leo Dias divulgou em primeira mão as de-
núncias de diversas atrizes da emissora con-
tra o ator por conta de episódios de assédio. 
Uma das atrizes teria confirmado a denúncia 
ao jornalista, no entanto, pediu que sua iden-
tidade fosse preservada. Outras cinco atri-
zes também teriam as mesmas reclamações 
do ator. O caso começou a ganhar repercus-
são nos bastidores da novela das nove, após 
Caio supostamente ter organizado uma festa 
de confraternização em sua casa, no Rio de 
Janeiro, e alguns atores terem se recusado a 
comparecer após a mesma atriz revelar os ca-
sos de assédio.

TV  e Entretenimento

Os filmes sobre personagens 
de videogames nunca deram mui-
to certo. No caso de Pokémon, já 
houve 21 produções e todas com 
um resultado aquém do esperado. 
A nova tentativa é “Pokémon — 
Detetive Pikachu”, e pela primeira 
vez o longa funciona. A história 
começa quando o detetive Harry 
desaparece, o que faz seu filho Tim 
(Justice Smith), de 21 anos, tentar 
descobrir o que aconteceu. O ex-
-parceiro Pokémon de Harry é o 
detetive Pikachu, que se junta a 
Tim nessa busca pelo pai. O longa 
é uma mistura de aventura e hu-
mor sustentada por um estilo noir 
que lembra o filme “Uma cilada 
para Roger Rabbit”. E a tentativa 
de desvendar o mistério do su-
miço de Harry se inspira nos de-
senhos do Scooby-Doo. Divertido 
para as crianças, o filme agrada os 
adultos pela nostalgia. O ator Ryan 
Reynolds faz a voz de Pikachu e, 
como sempre, entrega diálogos di-
vertidos que, junto com a atuação 
carismática de Smith, são um dos 
destaques.



Kannemann e Everton devem estar na Copa América 
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Convocações criam dor de
cabeça e desfalcarão Grêmio
DA REPORTAGEM

Se o Grêmio vive uma 
situação difícil no Campe-
onato Brasileiro, ainda sem 
uma vitória sequer, uma re-
ação deve ficar mais com-
plicada até a parada para a 
Copa América. Ao final des-
ta semana, o técnico Renato 
Gaúcho pode ver engrossar 
sua lista de problemas com 
as convocações de Everton, 
Kannemann e eventualmen-
te Geromel para a compe-
tição, além do já divulgado 
chamado de Matheus Hen-
rique para a Seleção olímpi-
ca no Torneio de Toulon, na 
França

Assim, o Grêmio ficaria 
sem quatro de seus titula-
res em um momento-chave 
para um crescimento no 
Brasileirão. Hoje na zona de 
rebaixamento, com apenas 
dois pontos somados, o clu-
be traça como meta subir na 
tabela o quanto antes para 
chegar ao G-4 nas cinco ro-
dadas até a pausa no calen-
dário.

A partir do dia 3 de ju-
nho começa o período con-
siderado “data Fifa”, quando 
os clubes precisam liberar 
seus atletas obrigatoriamen-
te. Qualquer convocação que 
envolva apresentação antes 
requer um contato das con-
federações com os clubes. A 
tendência é de que o Tricolor 
perca Kannemann, Everton e 
Matheus Henrique nas roda-
das finais antes da pausa.

Além do jovem volante, 
o Grêmio tem dois nomes 
quase certos em Brasil e Ar-

gentina: o atacante Everton 
e o zagueiro Kannemann, 
este presente na pré-lista de 
Lionel Scaloni. Geromel, em 
uma hipótese remota, tam-
bém pode integrar o elenco 
brasileiro após a cirurgia fei-
ta por Thiago Silva por ter 
sido chamado na Copa do 
Mundo.

Os convocados desfal-
carão o time contra Forta-
leza e Botafogo. Nas oitavas 
da Copa do Brasil, apenas o 
volante Matheus Henrique 
não estará à disposição, para 
o segundo jogo, dia 29 deste 
mês, na Arena. Confira a si-
tuação de cada jogador.

MATHEUS
HENRIQUE
O volante tem apresen-

tação marcada para o dia 27 
de maio com a seleção olím-
pica de André Jardine. O 
Torneio Maurice Rivello, an-
tes conhecido como Torneio 
de Toulon, será disputado 
entre os dias 1º e 15 de junho. 
O Brasil embarca nesta data 
para Marselha, na França, e 
estreia no dia 2 contra a Gua-
temala.

KANNEMANN
O argentino já figura 

na pré-lista divulgada por 
alguns meios de comunica-
ção na Argentina. E, desde a 
Copa do Mundo, esteve em 
todas as convocações feitas 
pelo técnico Lionel Scaloni. 
É figura quase confirmada na 
Copa América. 

Messi e companhia se 
despede de sua torcida em 
um amistoso contra Nicara-

BUSCA PELO G-4 | Matheus Henrique é o primeiro a ser convocado, enquanto Kannemann e Everton devem 
seguir mesmo caminho

Foto: Lucas uebeL

TOPO DO RANKING

Real desbanca United como marca
mais valiosa do futebol mundial

CORINTHIANS

Fagner vê revés como normal 
e fala em cabeça erguida

SÃO PAULO

Hernanes se diz 110% 
fisicamente e quer 
retomar vaga de titularFoto: DivuLgação

Foto: DjaLma vassão

Foto: Rubens chiRi

Clube espanhol não ocupava o posto desde 2010 

Lateral direito completou 300 jogos com a camisa do Corinthians Hernanes fez o gol da vitória do São Paulo sobre o Fortaleza 

DA REPORTAGEM

Um estudo da consulto-
ria de valor de marcas Brand 
Finance divulgado nesta 
quinta-feira colocou o Real 
Madrid no topo do ranking 
das 50 marcas mais valiosas, 
desbancando o Manchester 
United, e mais forte, des-
tronando o rival Barcelona, 
do futebol mundial. O clu-
be espanhol não ocupava o 
primeiro posto desde 2010 
e foi avaliado em €1.646 bi-
lhões, quase R$ 7,4 bilhões, 
um crescimento de 26,9% em 
relação ao ano passado.

O Real também se tor-
nou o primeiro do mundo a 
quebrar a barreira de € 750 
milhões (mais de R$ 3,36 bi-
lhões) em receitas na tempo-
rada 2017/18, com recursos 
comerciais totalizando € 356 
milhões (mais de R$ 1,59 bi-
lhão).

“O Real Madrid mos-
trou este ano que realmente 

DA REPORTAGEM

De acordo com lateral-
-direito Fagner, a derrota do 
Corinthians para o Flamen-
go, por 1 a 0, foi normal. Na 
partida de ida das oitavas de 
final da Copa do Brasil, dis-
putada nesta quarta-feira na 
Arena de Itaquera, o Timão 
até tentou propor o jogo, 
mas acabou levando o gol 
em uma jogada de contra-
-ataque dos cariocas.

“Vejo como um resulta-
do normal, são duas grandes 
equipes. Sabemos da quali-
dade, é um jogo muito gran-
de. Sabemos que qualquer 
detalhe pode definir o jogo, 
assim como eles tiveram 
oportunidades, nós também 
tivemos. Infelizmente não 
conseguimos fazer o gol e 

DA REPORTAGEM

Ser o 12º jogador do São 
Paulo não está nos planos de 
Hernanes para esta tempo-
rada. O Profeta não foi titu-
lar em nenhuma das quatro 
rodadas do Brasileirão, mas 
quando saiu do banco de re-
servas mudou a partida de 
alguma forma. Dos seis gols 
do Tricolor, três passaram 
pelos seus pés: duas assistên-
cias e um gol.

Mesmo com essa im-
portância vindo da reserva, 
Hernanes acredita que tem 
espaço entre os 11 titulares 
e rechaça a ideia de ser uti-
lizado apenas nos momen-
tos mais delicados dos jogos, 
como no confronto do últi-
mo domingo, quando entrou 
no intervalo e garantiu a vi-
tória sobre o Fortaleza.

“Na minha cabeça não 
existe esse negócio, não. 12º 
jogador é o torcedor são-
-paulino, que sempre lota o 
Morumbi. Eles são o 12º. Eu 
estou trabalhando para ser 
um dentre os 11 e estou sa-

reina supremo no mundo do 
futebol. Eles triunfaram não 
só como a marca mais va-
liosa e forte, mas o valor de 
empresa e estádio também 
estão em segundo lugar. O 
clube de maior sucesso na 
história do futebol europeu 
finalmente está colhendo 
os benefícios de décadas de 
performances espetaculares 
dentro e fora de campo”, dis-
se o diretor da Brand Finan-
ce, Bryn Anderson.

A saída do United do 
topo do ranking não dimi-
nui a força do futebol inglês. 
O estudo aponta a Premier 
League como a liga nacional 
mais seguida nos principais 
mercados europeus, e os 
clubes ingleses dominam o 
ranking com 17 participantes 
e 43% do valor total de mar-
ca.

Além dos seis super-
poderosos (United, City, Li-
verpool, Chelsea, Arsenal 
e Tottenham), que figuram 

sair com o resultado que 
queríamos”, falou o defen-
sor.

O lateral corintiano viu 
o detalhe como fator funda-
mental para o revés dos co-
mandados de Fábio Carille. 
Segundo Fagner, o time pau-
lista sabia das características 
de Willian Arão, autor do gol 
do Flamengo, mas não con-
seguiu impedir a jogada que 
levou ao tento.

“É um detalhe, coisa 
que a gente tem que se aten-
tar bastante. A gente sabia 
da qualidade, sabia que o 
(Willian) Arão pisava bastan-
te na área. Em uma jogada 
que eles conseguiram fazer 
bem, em um belo passe do 
Bruno (Henrique), fizeram o 
gol”, completou, antes de já 
projetar o duelo de volta.

bendo lidar (com a reserva), 
sempre procuro respeitar as 
hierarquias, a instituição no 
todo”, disse Hernanes.

A reserva de Herna-
nes tem muito a ver com o 
problema de fortalecimento 
muscular que o meia sofreu 
no início da temporada, fru-
to das poucas partidas dispu-
tadas nos últimos meses no 
Hebei Fortune, seu ex-clube 
na China. 

O jogador teve de passar 
pelo primeiro dos processos 
de reequilíbrio muscular na 
temporada, com objetivo de 
chegar bem fisicamente na 
estreia do Tricolor na Liber-
tadores.

De volta ao time ainda 
na fase de grupos do Paulis-
tão, Hernanes não conseguiu 
se firmar como titular num 
São Paulo que também ain-
da tentava encontrar a sua 
melhor formação sob o co-
mando de André Jardine. Ele 
teve a situação agravada por 
um estiramento no bíceps da 
coxa esquerda num clássico 
contra o Palmeiras.

no Top 10, o estudo destaca 
a entrada do bem-sucedido 
Wolverhampton no ranking. 
Campeão da segunda divisão 
em 2017/18, terminou a tem-

porada da Premier League 
em sétimo lugar e entrou 
na lista em 28º, à frente de 
clubes como Ajax, Sevilla e 
Celtic.

gua, dia 7 de junho, no está-
dio del Bicentenário. Desde 
o dia 3, pelo menos, estará à 
disposição da seleção.

EVERTON
Como o companheiro 

argentino, Everton também 
é nome quase certo para a 
Copa América. A lista de Tite 

será confirmada na sexta-
-feira, quando a seleção bra-
sileira também informará 
o cronograma das datas de 
quando os jogadores se apre-
sentarão para iniciar os trei-
nos.

A Seleção enfrentará 
o Catar, dia 5 de junho, no 
Mané Garrincha, e Hondu-

ras, dia 9, no Beira-Rio. É 
possível que Everton ain-
da fique fora do jogo com o 
Bahia, dia 1º de junho.

GEROMEL
O caso do zagueiro é 

um cenário bem mais im-
provável de virar realidade. 
Mas caso Tite opte por cha-

mar o defensor, o Grêmio 
ficaria sem sua dupla de zaga 
nas duas últimas partidas 
antes da parada para a Copa 
América. 

E o camisa 3, a exemplo 
de Everton, também poderia 
ser baixa contra o Bahia de-
pendendo da decisão da CBF 
sobre a apresentação.
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José Ramalho recebeu prêmio nacional nesta semana

Amazônia recebeu o Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2019

Amazônia Seguros recebe Prêmio 
de Empresa Brasileira do Ano 2019
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Amazônia Seguros recebeu na última 
terça-feira (14), o Prêmio Empresa Brasi-
leira do Ano 2019 na categoria de Corre-
tora de Seguros por alcançar um excelente 
nível de satisfação de seus produtos e ino-
vação dos serviços oferecidos. O evento é 
organizado pela Latin American Quality 
Institute (LAQI) e ocorreu na sede da Fe-
comercio, em São Paulo.

O prêmio foi entregue ao presidente da 
empresa José Carlos Ramalho da Silva, que 
agradeceu o reconhecimento no mercado 
brasileiro. “Agradeço a Deus por receber 
este prêmio em nível nacional, para nós 
é uma honra. Não poderia deixar de agra-
decer também a todos os nossos clientes, 
fornecedores e ao nosso time de colabo-
radores pelo exemplo de profissionalismo, 
fazendo sempre a diferença no atendi-
mento e na entrega dos serviços, com isso 
sempre conquistando títulos”.

Ramalho recebeu o certificado de Em-
presário do Ano 2019, por manter um óti-
mo desenvolvimento de gestão estratégica 
do conhecimento, liderança e inovação 
empresarial.

SOBRE O LAQI
É uma organização privada sem fins 

lucrativos, fundada no Panamá no ano 
de 2007 com o objetivo de empoderar o 
corpo empresarial latino-americano para 
a QUALIDADE TOTAL, proporcionando 
inteligência empresarial através de seu 
Modelo de Excelência, LAEM, o qual está 
alinhado às novas tendências corporativas 
mundiais.

Este Modelo de Excelência Empresarial 
comporta os seguintes temas: Qualidade 
Total, Responsabilidade Social Empresa-
rial, Desenvolvimento Sustentável, Co-
mércio Justo e Qualidade Educativa.

Em sua XII edição o Brazil Quality Sum-
mit abordou o tema “Demonstrar Resili-
ência: Ética, Qualidade e Transparência 
focados nos ODS”. O evento reuniu mais 
300 líderes empresariais do país, que bus-
cam inovações para suas empresas.

SINOP | Seguradora recebeu prêmio nacional na última terça-feira
Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção


