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INÉDITO SINOP
Estudo de
alimentação
e nutrição
infantil

Comércio
participa do
Dia Livre
de Impostos

O Estudo Nacional de 
Alimentação e Nutrição Infantil, 
pesquisa da UFRJ encomen-
dada pelo Ministério da Saúde, 
chegou a Mato Grosso e irá 
percorrer 690 domicílios em seis 
cidades até julho. Ao todo, 15 
mil famílias serão visitadas.
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Dia 30 acontece em todo 
o país – e Sinop fará parte disso 
– o Dia Livre de Impostos, que 
nasceu para manifestar a insa-
tisfação do consumidor brasilei-
ro com a tributação abusiva que 
limita o poder de consumo da 
população.       
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Divulgação arte/Divulgação

Divulgação

Está ficando cada vez mais caro se alimentar 
em Sinop, seja no conforto do lar ou fora dele. 
Em abril, o custo da Cesta Básica teve um au-
mento de 10,2% em relação ao mês anterior. Os 
dados fazem parte da pesquisa divulgada pelo 
Cise/Unemat, em parceria com a CDL Sinop.    
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CESTA BÁSICA

Alta reflete em 
disparada no custo 
da alimentação

Uma Tomada de Contas será instaurada pelo TCE-MT a fim de apurar pos-
sível dano ao erário, superior a R$ 7 milhões, devido à inexecução parcial 
do Contrato nº 22/2013-SEPTU/MT, firmado com a empresa Ensercon Enge-
nharia Ltda., e que teve como objeto a execução dos serviços de ampliação e 
pavimentação do aeroporto de Rondonópolis.                                         Página -3

SEGURANÇA

CACAU

3 caminhonetes ao Ciopaer

Projeto fomenta produção

Três novas caminhonetes Hillux passaram a compor a frota 
do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e vão auxiliar as 
operações no interior de Mato Grosso. O recurso de R$ 420 mil, que 
custeou as aquisições, é oriundo do leilão de uma aeronave Cessna.
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A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e a Empaer 
estão elaborando um projeto para o fomento da cadeia produtiva do 
cacau em Mato Grosso. A exemplo do incentivo à produção do café, 
os órgãos estão empenhados em diversificar o número de culturas 
perenes desenvolvidas no estado.     Página -8

arquivo pessoal

prefeitura

assessoria

assessoria

R$ 7 MI: FRAUDE EM OBRA

CONHEÇA A
HISTÓRIA
DA ‘NARDI
CONTABILIDADE’
A maioria dos clientes Nardi Contabilida-
de chega para o sócio proprietário Geisson 
Nardi por meio de indicação – normal-
mente, frutos de bom atendimento e ótima 
prestação de serviço, que são alavancados 
pelo boca-boca.          
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Internet, a nova “casa” do rádio e da TV
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cado tão concorrido é necessário apre-
sentar conteúdos muito bons. Não es-
tamos mais falando de uma possível 
troca de sintonia do rádio ou de canal 
da TV, mas sim de um universo de 

possibilidades que 
o internauta tem a 
apenas alguns cli-
ques do mouse de 
distância.

É evidente que 
tanto a TV quanto o 
rádio vão continuar 
se transformando, 
se integrado cada 
vez mais a internet 
e, quem sabe um dia, 

se distanciando de vez de seu formato 
original. E isso não chega a ser uma 
questão de opção e sim de se manter 
“vivo” em um mercado em constante 
transformação.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abra-
ço, e até a próxima, se Deus quiser!

Chegamos a acreditar, no início da 
popularização dos serviços de conteúdo 
online, que a internet iria acabar com o 
rádio e a TV. Quem iria se manter “para-
do no tempo”, “preso” a antenas, sendo 
que poderia 
ter acesso 
a qualquer 
conteúdo, de 
qualquer lugar 
do mundo, a 
qualquer hora, 
onde quer que 
estivesse? 
Pois é, o tem-
po passou e as 
mídias tradi-
cionais, para não serem “engolidas” pela 
tecnologia, acabaram encontrando nela 
uma nova “casa”, com a possibilidade de 
manter seu formato e atingir todos os 
cantos do planeta.

Na internet essas emissoras tradicio-
nais estão “concorrendo” com serviços 
alternativos, criados por pessoas que 
têm algum interesse em gerar conteú-
do. Hoje em dia disponibilizar qualquer 
coisa que seja online é extremamente 
simples e você pode fazer isso usando 
seu computador e sua internet, e, caso a 
ideia seja manter uma estrutura “domés-
tica”, pouca coisa além disso.

Para garantir audiência em um mer-
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Se existiu algum mérito na destrambelhada co-
municação do ministro Abraham Weintraub sobre o 
contingenciamento de R$ 7,4 bilhões de verbas federais 
para a educação foi o de disparar um fundamental aviso 
de despertar sobre a importância do tema para o futuro 
do Brasil. As manifestações de rua da quarta-feira, que 
se espalharam por várias cidades do país, representam 
um sonoro alerta de que a questão merece atenção má-
xima de qualquer governo, seja qual for o matiz ideoló-
gico. Infelizmente, a educação no Brasil tem sido trata-
da de forma enviesada.

De um lado, um governo com bolsões inquisito-
riais – inclusive nessa sensível área de essencial impor-
tância para um futuro melhor para a nação – distrai o 
foco com questões secundárias e de cunho ideológico, 
como os ataques ao estudo de ciências humanas e uma 
delirante percepção de que universidades, que tiveram 
cerca de R$ 2 bilhões retidos, tornaram-se antros de 
drogados e pervertidos, tomadas pelo que classificou 
como balbúrdia.

No lado antípoda, corporações cevadas na máqui-
na pública desviam o debate da necessidade premen-
te de melhorar a eficiência e de criar novas formas de 
suplemento orçamentário para as universidades públi-
cas – seja a cobrança de quem poderia pagar por sua 
formação superior, seja o financiamento de pesquisa 
pelo setor privado, com forte e real impacto positivo 
na sociedade, como existem exemplos, aliás, em grande 
parte do mundo.

O incontroverso é que educação é um sistema 
complexo, que vai da primeira infância à formação 
avançada, no qual diferentes camadas públicas, priva-
das e semiestatais deveriam conjugar esforços para im-
pulsionar o desenvolvimento do país. Não é o que se vê. 
Enquanto a educação for envolta em uma disputa ideo-
lógica em que, em uma trincheira, o estudante é usado 
como estandarte para, na verdade, ser escudo para in-
teresses políticos e corporativos, haverá escasso flanco 
para avanço rumo ao que é de fato relevante: uma revo-
lução do saber que coloque de vez o país no caminho do 
desenvolvimento, independentemente de governos ou 
gestores de ocasião, à esquerda ou à direita.

Ao mesmo tempo, espera-se que, desta vez, Wein-
traub tenha aprendido uma lição. Se, desde o início, ti-
vesse tratado o problema do financiamento das univer-
sidades como uma questão apenas técnica, derivada da 
frágil situação fiscal do país, não teria criado mais uma 
crise para o próprio governo. Bastava, como professor 
que é, ser didático. A educação já tem obstáculos reais 
demais à frente para que se perca tempo criando inimi-
gos imaginários.

Editorial

Despertar da educação

Ranking dos Políticos - Facebook

lha também. Mandei ela ir ao calçadão da Ricardo 
Franco pra comprar uma rasteirinha de 29,99, afinal 
no fim da festa todo mundo toma gelo e cuba libre e 
vai pra pista dançar whisky a go go descalço. Mes-
ma coisa essa farra de incentivos fiscais: pra que 

incentivar quem já está há dez anos bem estabeleci-
do no mercado e tendo lucros exorbitantes? Pelo visto 
não falta dinheiro não nesse nosso estado. Ah, nem te 
conto. Meu penúltimo filho, o Lineker Robert, um dia 
pediu aumento de mesada. Ganhava 10 reais e queria 
ganhar 50. Ganhou um aumento de 1 real e uma no pé 
da orelha também. Tá pensando que sou trouxa? E esse 
estado não está em crise não, com o Ministério Público 
exigindo aumento, Defensoria Pública pedindo aumen-
to, e todos eles recebendo aumento. Que crise é essa? E 
teve um dia que uma excelente funcionária do bar teve 
que ir embora porque recebeu uma proposta melhor. Eu 
perguntei: tem certeza Rosiclea? Ela disse que sim. E 
meu marido disse que eu teria que contratar duas mo-
ças pra fazer o trabalho que a Rosiclea fazia sozinha. 
Eu respondi: e eu lá sou o Governo de Mato Grosso que 
exonera 500 comissionados e contrata 1.500 comissio-
nados de volta? Até meu marido levou uma no pé da 
orelha também. Mas a filha que mais deu trabalho foi 
a Jennifer Steyce. Essa era mala. Foi a primeira a tirar 
carteira de motorista (de verdade viu, não foi comprada 
na máfia do Detran, não) e andava o dia inteiro pra cima 
e pra baixo. Parecia a galinha do pé queimado. Era um 
gasto de combustível impressionante. Até que descobri 
que ela pedia 100 reais pra por combustível, colocava 
apenas 40 reais e gastava os outros 60. Disse que tinha 
aprendido esse esquema quando estagiou no serviço 
público, afinal todo mundo fazia isso. Quando descobri 
isso, dei-lhe uma surra com vara de marmelo, uma no 
pé da orelha, disse que ela não era todo mundo e ficou 5 
anos sem pegar no carro, a bem do serviço público aqui 
de casa. Palhaça. Eu também tinha um filho, o quinto, 
chamado Marllon Brandonn. Desde pequeno deram a 
ele o apelido de Executivo, pois diziam que ele era sem-
pre injustiçado e preterido em casa. Isso é fuxico das 
minhas vizinhas alcoviteiras, pois sempre tratei todos 
os meus filhos de forma igual. Uns mais iguais que os 
outros. Mas pode deixar STN, vou ensinar esse governo 
a fazer economia - e não é aquela economia ridícula de 
cortar o cafezinho, não dar mais copinho plástico ou 
acabar com o sabonete e papel do banheiro -, mas eco-
nomia de verdade. Vou ensinar como se dirige empresa 
privada e empresa pública, já que pelo visto não sabem 
gerir nenhuma das duas. E vai ser serviço voluntário, 
sem cobrar nada. Vai ser consultoria de graça, e não 
essas consultorias que o estado contrata por milhões 
de reais e entregam apenas pilhas de papéis cheias de 
“copia e cola”.

EUSTÁQUIO RODRIGUES FILHO É CRISTÃO, SER-
VIDOR PÚBLICO E ESCRITOR

Mato Grosso está em crise – 
“É verdade esse ‘bilete’”

TAXOU ATÉ A MÃE
“Você é filho de quem, afinal? Porque 

você aprovou uma lei cobrando Fethab da 
sua mãe...”, disse a genitora do deputado, se-
gundo o democrata. “Eu falei: ‘mãe, é a única 
maneira que nós temos de manter esse esta-
do em pé e ter condição de a gente oferecer 
serviço a quem não tem oportunidade’”. O 
pai de Dilmar era agricultor desde a década 
de 1970 em Sorriso. A mãe do deputado assu-
miu as propriedades após a morte do chefe 
da família.

ESQUEMA NO DETRAN?
A gestão do governador do Distrito Fede-

ral, Ibaneis Rocha Barros Junior, foi alvo de 
uma ação que apura um polêmico e milioná-
rio contrato de manutenção e modernização 
de semáforos do Departamento de Trânsito 
(Detran).  No início do mês, o então chefe da 
Casa Civil, o coronel da Polícia Militar de 
Mato Grosso Eumar Novacki, pediu demis-
são da pasta e, nos bastidores, cogita-se que 
o pedido teria ligação com exoneração do 
presidente da autarquia, Fabrício Moura.

PUXÃO DE ORELHA
O setor produtivo está mobilizado para 

pressionar os deputados estaduais contra a 
alteração feita no início do ano que aumentou 
a contribuição ao Fethab. Não tem sido fácil, 
em especial, para Dilmar Dal’Bosco (DEM), 
que é ligado ao setor produtivo. Em audiên-
cia pública na Assembleia, o líder do governo 
contou que foi vaiado recentemente em even-
to do agronegócio. A pressão tem sido forte 
até dentro de casa. Ele levou um puxão de 
orelha até da própria mãe.

Menos da metade dos domicílios mato-grossenses tinham acesso à rede 
ou de fossa ligada à rede de escoamento de esgoto em 2018. É o que revela 
pesquisa divulgada pelo IBGE. Ao todo, 34,9% das casas tem alguma forma de 
eliminar esgoto. Apesar do número baixo, o percentual aumentou se compara-
dos com os dados de 2017. No ano passado, a taxa era de R$ 29,8%.

A internet é, sem dúvidas, uma das mais transformado-
ras ferramentas da história da humanidade. Os meios 
de comunicação estão sofrendo mudanças desde a sua 
popularização e alguns deles, inclusive, já se fundiram 
de forma definitiva com a grande rede, enquanto outros 
seguem o mesmo caminho. Não tem como tentar igno-
rar tamanha “força”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Patrícia Andrade/G1

EUSTÁQUIO RODRIGUESGoverno Federal recebeu um ‘bilete’ 
do Governo de Mato Grosso onde este 
afirmava que o estado estava em cala-
midade financeira

O Governo Federal recebeu um ‘bilete’ do Governo 
de Mato Grosso onde este afirmava que o estado estava 
em calamidade financeira e solicitava determinadas 
excepcionalidades em relação a trâmites orçamentá-
rio e financeiro. Deve ter sido um ‘bilete’ mais ou me-
nos assim: “O estadu di Matogrosso não consegui pagá 
as conta. Solicitamu permição pra emprestá din din 
do estranjero e dá calote em quem não é amigo du rei. 
É verdade esse bilete”. Logicamente, quando a União 
analisou o ‘bilete’ e as contas apresentadas entendeu 
que aquilo não poderia ser sério e que o estado não 
estava em crise coisa nenhuma. Enxergou muito mais 
um problema de gestão de recursos que propriamente 
falta de recursos. Deve ter enviado para o Governo de 
Mato Grosso um bilhete mais ou menos assim: “Es-
tado de Mato Grosso, seu pedido foi indeferido. Para 
solucionar seu problema procure a Dona Jucicleide, 
moradora ali da Praça da Mandioca em Cuiabá. Ela é 
dona de casa e ensinará a vossas excelências como 
gerir recursos de forma eficiente. Informamos que já 
fizemos uma consulta antecipada a ela perguntando 
se ela poderia ajudar. Eis que ela respondeu: ‘Senho-
res do STN, não entendo muito bem de orçamento 
público, mas criei 10 filhos recebendo apenas o BPC. 
Hoje todos eles terminaram faculdade, exceto o mais 
novo, o Maikon Rickson, que faz parte da tal geração 
X, que não tem vergonha na cara e até hoje, com 40 
anos, vive às minhas custas e dorme o dia inteiro. 
Consegui comprar minha casa própria aqui na Praça 
da Mandioca e até abri meu próprio negócio, um bo-
tequim com mesas e cadeiras na calçada oferecendo 
cerveja gelada - é o FRAIDEI. Se consegui Tudo isso 
apenas recebendo o BPC, acho que conseguirei dar 
umas boas dicas para administrarem uma receita de 
bilhões de reais. Primeiramente, tenho que falar que 
não poderão continuar com as roubalheiras, mama-
tas e privilégios, nem com o desperdício de dinheiro 
com o que não é importante e nem é prioritário. Por 
exemplo: o meu terceiro filho, o Jhonny Jackson, um 
dia, quis contratar uma pessoa apenas para numerar 
as páginas da monografia dele. Quer exemplo melhor 
de desperdício? É esse tanto de Aspone puxa saco que 
nada fazem. Dei-lhe uma no pé da orelha dele. Então, 
penso eu, se está faltando dinheiro, porque os depu-
tados da Assembleia insistem em aumentar o próprio 
orçamento, aumentar a tal da VI, a verba de gabinete 
e ter 5 Amaroks à disposição? Tudo bem que são po-
deres diferentes, mas o dinheiro sai de um bolso só: 
o do contribuinte. Teve outro dia também, que minha 
sétima filha, a Greice Kelly, queria comprar um sapato 
de formatura de R$ 500,00. Levou uma no pé da ore-
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disputa ideológica, haverá escasso 
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DERROTA 
ESPERADA...

O deputado Ulysses Moraes (DC), viu como derrota 
o substitutivo aprovado pela Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assem-
bleia Legislativa. A ideia original do parlamentar era que 
houvesse uma redução de 50% na disponibilidade de Verba 
Indenizatória, que atualmente é de R$ 65 mil, mas claro que 
houve muita resistência no parlamento. O substitutivo dei-
xa a cargo de cada deputado estadual se abre mão de forma 
parcial ou total das V.I’s.

PEDIDO 
DO MPE...

O Ministério Público Estadual, solicitou ao Governo do 
Estado que não faça nenhum tipo de reajuste salarial aos 
servidores públicos. A notificação cita aqueles benefícios 
aprovados por lei para algumas classes de servidores, como 
os da Educação, por exemplo.Com certeza o governador 
Mauro Mendes (DEM), recebeu a notificação com alívio, já 
que os servidores da Educação estão endurecendo o jogo e 
prometendo greve para o próximo dia 27.

VOTO DE 
CONFIANÇA...

Esse foi o pedido da secretaria de Educação de Mato 
Grosso, Maironeide Kliemaschewsk, aos professores que 
iniciam a greve na semana que vem. Para ela, essa nova ges-
tão está há apenas 150 dias, e que de fato, não há recursos 
para fazer o reajuste salarial. A secretária tenta apelar para 
emocional, mas pelo visto os servidores da educação não 
vão entender dessa forma.

FECHOU A 
TORNEIRA...

O TCE através do conselheiro interino, Moises Maciel, 
determinou de forma imediata a suspensão do pagamento 
de aumento salarial ao prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro 
(MDB) e demais servidores. Não faz sentido algum a aprova-
ção de aumento salarial em tempos como o de agora, ainda 
mais na capital do Estado, onde a crise fez com que a Santa 
Casa ficasse fechada por quase três meses. Ponto para o Tri-
bunal de Contas.

PANOS 
QUENTES...

Depois da falta de sintonia entre o presidente Bolso-
naro e o ministro Sérgio Moro, quando um disse que tem um 
compromisso a cumprir e o outro disse que não existe nada 
disso. Moro veio à público declarar que a “intenção”, do pre-
sidente era de fortalece-lo ao dizer que iria indica-lo para 
uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Parece brincadeira, mas um presidente que mente de 
forma irresponsável e depois não consegue sustentar a pró-
pria mentira, depende de terceiros para passar pano na si-
tuação.

MANIFESTAÇÃO 
DA SITUAÇÃO...

Está marcada para este domingo (26) manifestação 
pró Bolsonaro. Em Mato Grosso quem está liderando o movi-
mento é a senadora Selma Arruda (PSL), que vem declaran-
do que a população neste dia vai se levantar contra a “velha 
política”. E acredita que essa mesma população vai em peso 
às ruas de todo o país. Vale lembrar que a última vez que 
um presidente pediu apoio popular nas ruas, o tiro saiu pela 
culatra e ele não terminou seu mandato.

DE OLHO NO PODER

reunião da Comissão de Segurança Pública e Comunitária

Unidade atenderá mais de mil famílias 

Foto: Ronaldo Mazza

Foto: RogéRio Mena

SEGURANÇA PÚBLICA

Mato Grosso intensifica 
integração entre polícias

SORRISO

R$ 2 mi liberados para construção
de escola estadual no Mário Raiter

DA REPORTAGEM

A integração entre as 
forças policiais de Mato 
Grosso foi tema nesta sema-
na de reunião da Comissão 
de Segurança Pública e Co-
munitária da Assembleia Le-
gislativa. 

Na prática, ações já vêm 
sendo realizadas em parceria 
entre a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e a Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp). Apesar de já 
haver essa integração é ne-
cessário que uma oficializa-
ção jurídica seja formalizada 
nesse sentido.

O coordenador do 
Ciosp/CICC de Mato Gros-
so, tenente-coronel Siziebo-
ro Elvis de Oliveira Barbosa, 
afirmou que há atualmente 
em vigência dois termos de 
cooperação técnica entre a 
Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública e a Polícia 
Rodoviária Federal.

“Temos uma integra-
ção satisfatória em todos os 
níveis: estratégico, tático e 
operacional. Isso facilita o 
trabalho das forças policiais 
e resulta em um atendimen-
to melhor e mais rápido aos 
cidadãos que necessitam 
tanto da força de segurança 
pública estadual, quanto da 
PRF”, frisou.

Segundo o tenente-co-
ronel, o estado oficializará a 
parceria por meio de proce-
dimentos e marcos legais à 
medida que as demandas e 
ações surgirem. “Assim, da-
mos base jurídica legal a essa 
integração”, salientou.

O presidente da Comis-

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Silvio Fávero (PSL) articulou 
junto ao governo do estado 
a liberação de R$ 2 milhões 
para a construção de uma 
escola no município de Sor-
riso. 

A unidade escolar de-
verá atender mais de mil 
famílias moradoras do Re-
sidencial Mário Raiter, um 
dos maiores conjuntos ha-
bitacionais já construídos no 
Brasil. A escola terá 16 salas 
de aula e deverá atender 
aproximadamente 600 alu-

são de Segurança, deputado 
estadual Elizeu Nascimento 
(DC), defendeu que haja mais 
investimentos para melhoria 
do sistema de comunicação 
utilizado pelas polícias, por 
meio da aquisição de rádios 
digitais. “Esse é um mecanis-
mo importante para fortale-
cer a segurança pública em 

nos.
A liberação do recur-

so atende uma indicação do 
parlamentar. “A educação é 
um direito de todos e dever 
do estado. No mesmo senti-
do, a Constituição de Mato 
Grosso coloca a educação 
como um dos princípios 
fundamentais e dos objeti-
vos prioritários. 

E o Executivo tem, 
também, se preocupado 
com a educação em nosso 
estado, tanto que não mediu 
esforços para atender a nos-
sa reivindicação”, observou o 
deputado.

Suspeita sobre obra do Aeroporto Maestro Marinho Franco em Rondonópolis 

TCE investiga fraude em obra 
de aeroporto delatada por Silval
DA REPORTAGEM

Uma Tomada de Contas 
será instaurada pelo TCE-
-MT a fim de apurar possível 
dano ao erário, superior a R$ 
7 milhões, devido à inexecu-
ção parcial do Contrato nº 
22/2013-SEPTU/MT, firma-
do com a empresa Ensercon 
Engenharia Ltda., e que teve 
como objeto a execução dos 
serviços de ampliação e pa-
vimentação do aeroporto de 
Rondonópolis. 

Este contrato foi delata-
do pelo ex-governador Silval 
Barbosa, que apontou supos-
to pagamento de propina ao 
deputado federal Carlos Be-
zerra (MDB).

A tomada de contas vai 
verificar também indícios de 
atos de improbidade admi-
nistrativa.

A decisão é do Pleno do 
Tribunal de Contas de Mato 
Grosso, que na sessão extra-
ordinária de 14/05 acom-
panhou, por unanimidade, 
voto do conselheiro inte-
rino João Batista Camargo, 
relator da Representação de 
Natureza Interna (Proces-

so nº 162876/2014) e apenso 
210773/2016, em face da en-
tão Secretaria de Estado de 
Transporte e Pavimentação 
Urbana (Septu), atual Sinfra.

O Pleno também de-
liberou pela instauração de 
outra Tomada de Contas, 
desta vez para apurar pos-
sível prejuízo ao erário na 
execução do Contrato n.º 
241/2013, celebrado en-
tre a SEPTU e a empresa 
SSM Consultoria, Projetos e 
Construções Ltda., e que tra-
tou da execução de serviços 
de supervisão da obra aero-
portuária de ampliação da 
pista de pouso e decolagem, 
pista de táxi, pátio e estacio-
namento do aeroporto de 
Rondonópolis.

Os indícios de irregu-
laridades, além da perda de 
prazo, também levaram o 
conselheiro relator a des-
constituir a determinação 
contida no item 3 do Acór-
dão n.º 673/2016 – TP, que 
previa a assinatura de um 
Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) pela Sinfra, a 
fim de dirimir as possíveis ir-
regularidades nos contratos.

R$ 7 MILHÕES | Contrato entre o Governo e a Ensercon Engenharia teria rendido propina a deputado federal
Foto: PReFeituRa

Mato Grosso”, ressaltou.
O vice-presidente da 

comissão, deputado Claudi-
nei (PSL), afirmou que os de-
putados estaduais vão acom-
panhar de perto os trâmites 
para oficialização da integra-
ção entre as forças policiais. 

“Através da Comissão 
de Segurança estamos dando 

esse pontapé inicial junto ao 
Governo do Estado e junto 
ao Governo Federal para que 
agilizem esses procedimen-
tos, uma vez que a parceria já 
ocorre na prática em muitas 
frentes. Vamos acompanhar 
essas ações para garantir que 
isso realmente saia do papel”, 
disse.
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Alta dos alimentos impacta no restante do orçamento, aponta 

Alta na cesta básica reflete em
disparada no custo da alimentação
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Está ficando cada vez 
mais caro se alimentar em 
Sinop, seja no conforto do 
lar ou fora dele. 

No mês de abril, o cus-
to da Cesta Básica teve um 
aumento de 10,2% em rela-
ção ao mês anterior. Os da-
dos fazem parte da pesqui-
sa divulgada nesta semana 
pelo Centro de Informações 
Socioeconômicas (Cise) da 
Unemat, em parceria com a 
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL) Sinop.

A cesta básica (não 
confundir com aquela em-
balagem fechada, disponí-
vel nos supermercados, que 
contém apenas arroz, feijão, 
macarrão, óleo, entre outros 
itens) foi instituída na déca-
da de 30 como um indicador 
para acompanhar o custo 
dos alimentos. A cesta reú-
ne 13 itens de consumo em 
quantidades suficientes para 
manter uma pessoa adulta 
nutrida por um período de 
um mês.

Em Sinop, este foi pelo 
menos o terceiro mês de 
escalada dos preços. Em ja-
neiro, a cesta básica custava 
R$ 419,16, passando para R$ 
426,67 em fevereiro e atin-
gido R$ 437,35 em março, 
mas a alta dessa vez foi tão 
significativa que o valor dis-
parou para R$ 482,26. Na 
comparação do período, são 

R$ 63,10 que o cidadão co-
mum precisa desembolsar a 
mais para poder se alimentar 
– desconsiderando as perdas 
no poder de compra de ou-
tros itens.

Maria do Carmo Cesá-
rio tem um salão de cabe-
leireira e é responsável pelo 
orçamento familiar. Segun-
do ela, com preços tão altos, 
a alternativa segue sendo 
substituir. “Às vezes a gente 
dá preferência para carnes 
mais baratas, usa mais cebo-
la do que tomate na hora de 
fazer a salada, prefere uma 
alface. Também estamos 
preferindo comer em casa, 
porque apesar de tudo ainda 
é mais barato do que na rua. 
Vale a pena ainda se apertar 
um pouquinho, senão o di-
nheiro não dá”, explica ela.

A cabeleireira tem ra-
zão, porque entre os prin-
cipais vilões de abril estão 
o tomate (24,4%), mantei-
ga (24,9%) e carne (4,3%). As 
principais quedas foram na 
farinha (3%) e café (3,9%).

Comparando com 
grandes centros, o pre-
ço da cesta básica chegou 
a R$ 552,05 em São Paulo, 
R$ 503,48 em Cuiabá, R$ 
492,55 em Campo Grande, 
R$ 487,02 em Brasília e R$ 
445,29 em Goiânia.

INFLAÇÃO
Um dos motivos que 

fizeram os alimentos subi-
rem foi a inflação, que alçou 

SINOP | Em abril, o custo do item teve um aumento de 10,2% em relação ao mês anterior
Foto: Divulgação

arte/Divulgação

Foto:  Divulgação

Marcelo caMargo

PARA CONSUMIR

Sinop: comércio participará em
2019 do Dia Livre de Impostos

EXTRA

Governo usa reserva e evita novo
contingenciamento em ministérios

CARNE DE PORCO

Peste suína africana 
pode ampliar venda 
para a China

Dia Livre de Impostos será na semana que vem 

Pastas da Educação e do Meio Ambiente recebem 
recursos

Tereza Cristina participa de audiência pública na Comis-
são de Agricultura 

DA REPORTAGEM

Coloque na agenda: 
dia 30 de maio acontece em 
todo o país – e Sinop fará 
parte disso – o Dia Livre de 
Impostos, que nasceu para 
manifestar a insatisfação do 
consumidor brasileiro com 
a tributação abusiva que li-
mita o poder de consumo 
da população, além de frear 
o crescimento econômico 
nacional. Como forma de 
materializar a conscientiza-
ção da população, neste dia 
os lojistas participantes da 
campanha vão arcar com os 
impostos de alguns de seus 
produtos, vendendo-os aos 
clientes sem acréscimos. 
“Assim, conscientizamos os 
consumidores quanto ao 
real impacto dos impostos 
em suas vidas e aumentamos 
o seu poder de consumo por 
pelo menos um dia”, expli-
cou o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
Sinop, Marcos Antônio Al-
ves. Para se ter uma noção, 
em um ranking de 30 países, 
o Brasil é o 14º que mais ar-
recada impostos, e está em 

DA REPORTAGEM

A equipe econômica 
usou parte de uma reserva de 
emergência criada no fim de 
março para evitar um novo 
contingenciamento (corte) 
no Orçamento. Segundo o 
Relatório Bimestral de Re-
ceitas e Despesas, o governo 
decidiu usar R$ 1,64 bilhão 
da reserva para recompor 
as verbas dos Ministérios da 
Educação e do Meio Am-
biente.

O MEC receberá R$ 
1,588 bilhão. O MMA, R$ 
56,6 milhões. O governo de-
cidiu queimar ainda R$ 2,167 
bilhões da reserva para evi-
tar contingenciamentos adi-
cionais em outros órgãos do 
Executivo.

Com a medida, a reser-
va de emergência foi reduzi-
da para R$ 1,562 bilhão. Essa 
será a gordura que o governo 

DA REPORTAGEM

A peste suína africana 
representará uma janela de 
oportunidades para a ex-
portação de carne suína bra-
sileira aos países asiáticos, 
em especial para a China. A 
avaliação foi feita quarta (22) 
pela ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, durante au-
diência pública na Câmara 
dos Deputados.A ministra 
acaba de retornar de uma 
viagem à Ásia, onde visitou 
Japão, Vietnã, Indonésia e 
China. “Hoje, por causa da 
peste africana, os chineses 
precisam importar mui-
ta carne suína”, disse. “E a 
quantidade que eles [chine-
ses] precisam de carne suína, 
o mundo inteiro, junto, não 

último como país que me-
lhor retorna o dinheiro para 
a população. O brasileiro 
trabalha em média 153 dias 
(equivalente a cinco meses) 
por ano só para pagar im-
postos. “Por isso, o dia 30 de 
maio foi escolhido como o 
Dia Livre de Impostos, por-
que de 1º de janeiro a 30 de 
maio trabalhamos só para 
pagar impostos”, completa 
Alves. A data de conscien-
tização e protesto é orga-
nizada pela Confederação 
Nacional das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas, realiza-
da há 13 anos, em todo país, 
em centenas de cidades de 16 
estados e com a participação 
de milhares de lojas. Neste 
ano, a CDL Sinop participa-
rá do Dia Livre de Impostos 
organizando as empresas da 
cidade que venderão produ-
tos sem impostos.

Todas as empresários 
podem aderir e participar. 
Para isso, o prazo para cadas-
tro foi encerrado na quarta-
-feira (22). “Este prazo de 
cadastramento é para que a 
CDL possa organizar a dis-
tribuição do material (cartaz, 

terá para evitar um contin-
genciamento adicional no 
Orçamento no próximo re-
latório, no fim de julho.

Originalmente, o go-
verno teria de cortar R$ 2,181 
bilhões do Orçamento por 
causa da revisão para baixo 
do crescimento da econo-
mia. Ao queimar as reservas, 
no entanto, o governo evitou 
o bloqueio no Poder Executi-
vo. Apenas os Poderes Legis-
lativo, Judiciário, do Minis-
tério Público e da Defensoria 
Pública da União sofrerão 
bloqueio de verbas, totali-
zando R$ 14,62 milhões.

Enviado a cada dois 
meses ao Congresso Nacio-
nal, o Relatório Bimestral de 
Receitas e Despesas orienta 
a execução do Orçamen-
to Geral da União com base 
na revisão dos parâmetros 
econômicos e das receitas 
da União. Caso as receitas 

tem condições de suprir”, 
acrescentou. “Se tivermos 
juízo e cumprirmos o que 
está no protocolo, teremos 
muito mercado”.Tereza Cris-
tina ressaltou que, para os 
produtores brasileiros terem 
sucesso na empreitada, será 
fundamental que o país te-
nha credibilidade, oferecen-
do produtos que cumpram 
todos os requisitos exigidos 
pela China.A peste suína 
africana é uma doença alta-
mente contagiosa que, ape-
sar de não acometer seres 
humanos, se dissemina ra-
pidamente entre os animais. 
De acordo com a Embrapa, 
o vírus foi detectado em se-
tembro de 2018 em suínos 
na China e na Romênia. A 
doença foi também detecta-
da em javalis, na Bélgica.

0,53% em abril, acumulando 
1,51% nos quatro primeiros 
meses de 2019. A inflação em 
Sinop é medida a partir de 
nove grupos de consumo.

“Para se ter uma noção, 

o grupo ‘Alimentação’ cor-
responde a 24% do orçamen-
to familiar e teve alta de 0,71% 
em abril. O grupo ‘Transpor-
te’ subiu 0,85% e a ‘Saúde’, 
0,86%. ‘Residência’ e ‘Artigos 

para residência’ também in-
flacionaram 0,24% e 0,10%, 
respectivamente. Portanto, 
cinco grupos tiveram alta 
nos preços”, aponta o econo-
mista Lindomar Pegorini.

Em quatro grupos de 
consumo houve queda, sen-
do eles “Vestuário” (0,80%), 
“Educação” (0,72%), “Comu-
nicação” (0,63%) e “Despesas 
Pessoais” (-0,08%).

caiam, o governo tem de 
fazer novos bloqueios para 
cumprir a meta de déficit 
primário – resultado nega-

tivo nas contas do governo 
sem os juros da dívida públi-
ca – de R$ 139 bilhões para 
este ano.

panfleto e etiquetas) além de 
agendarmos a participação 
do empresário em Palestra 
com Procon, que mais uma 
vez é parceiro da entidade”, 
detalha a gerente Vanusa 
Ires. Para inserir sua empre-
sa no Dia Livre de Impos-
tos ligue na CDL – 66 3511 
1400 e faça seu cadastro sem 
nenhum custo.“Esta data é 

importantíssima para nós, 
a carga tributária é sufocan-
te e temos que fazer nosso 
grito de socorro ser ouvido, 
quanto mais empresas parti-
ciparem do DLI melhor será 
para mostrarmos nossa força 
e conseguirmos a redução 
dos impostos e a tão sonhada 
reforma tributária”, conclui 
o presidente da CDL Sinop.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de Pátio, com experiência, para 
área hospitalar;
2-Auxiliar Administrativo, com experiência e 
referência recente;
3-Auxiliar de Cozinha Gourmet, com expe-
riência;
4-Operadora de Caixa para boutique mascu-
lina, com experiência;
5-Cozinheira Gourmet, para trabalhar perío-
do noturno, com experiência;
6-Assistente Comercial, feminino, superior 
completo, experiência;
7-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH AB, 
com experiência;
8-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
9-Técnico em Refrigeração, com experiên-
cia, para o município de Sorriso – MT;
10-Auxiliar para o setor de Refrigeração, 
com CNH;
11-Vaqueiro, com experiência e referência;
12-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
13-Montadores com experiência em esqua-
dro, nivelação, colocar pilar e cobertura.
14-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
15-Caseiro, com experiência, para o municí-
pio de Poconé – MT;
16-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com Defi ciência;
19-Representante Comercial, com experi-
ência;
20-Técnico em Enfermagem;
21-Técnico em Enfermagem para UTI Neo;
22-Vendas, com experiência.

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

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

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

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

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

BOLETIM SINE 072/2019

RAIA DROGASIL SA CNPJ 61.585.865 / 0001-51 (MA-
TRIZ) TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE 
SORRISO, UMA LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UMA FILIAL 
SORRISO COM ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, SITO AV. 
BLUMENAU COM AV. NATALINO J. BRESCANSIN, L.1A 
Q.100C, CENTRO - SORRISO MT - NÃO DETERMINADO 
EIA / RIMA (66) 99722-4002 RAMON MORALES NETO.

ALBINO & ALBINO LTDA, CNPJ: 16.815.402/0001-84, tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA:  Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), das atividades de: 47.89-0-05 - Comércio varejista de 
produtos saneantes domissanitários; 47.44-0-05 - Comér-
cio varejista de materiais de construção não especifi cados 
anteriormente; 47.44-0-99 - Comércio varejista de ma-
teriais de construção em geral. Endereço: Av. Blumenau, 
nº 1766 , Bairro Morada do Sol. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ 
15.039.153/0001-10, instalada na Rua Colonizador Enio 
Pipino, nº 4804, Setor Industrial Norte, Sinop-MT, torna pú-
blico que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE 
SINOP, a renovação da Licença de Operação, para ativi-
dade de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica 
de veículos automotores. CENTRO NORTE AMBIENTAL. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

PARQUE TANGARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, CNPJ nº 20.104.973/0001-88, pessoa jurídi-
ca de direito privado, estabelecida na Rua das Aroeiras, 
nº 629, Sala 04, Setor Comercial na Cidade de Sinop-MT, 
torna Público que requereu junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente – SEMA/MT o pedido de Renovação da 
Licença de Instalação (LI) do Loteamento denominado RE-
SIDENCIAL PARQUE TANGARÁ, localizado na Chácara nº 
542, Zona Urbana, na Cidade de Sinop MT

FENIKYS MADEIRAS LTDA (FENIKYS MADEIRAS) 
CNPJ: 00.184.375/0001-59, Rua do Comercial, Nº 550, 
Industrial, Guarantã do Norte/MT, torna público que está 
requerendo junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
– SEMA, RLO-Renovação de Licença de Operação; LI-Li-
cença de Instalação, LP-Licença Prévia de Ampliação; para 
a atividade de Serraria com desdobramento de madeira, 
Benefi ciamento de Madeira e Cavaqueira/Picador. Não foi 
determinada EIA-RIMA. (PLANEF 66-3552-1146). 

MADEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA (MADEFORTE) CNPJ: 10.829.972/0001-47, Avenida 
Senador Valdon Varjão, S/Nº, Bairro: BR-070, Cx Postal: 
331, Barra do Garças/MT, torna público que está requeren-
do junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, 
RLO-Renovação de Licença de Operação, Benefi ciamento 
de madeira. Não foi determinada EIA-RIMA. (PLANEF 66-
3552-1146). 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TRÊS GURI EI-
RELI (MADEIREIRA TRÊS GURI) CNPJ: 05.359.020/0001-
77, Avenida Colonizador José Bianchini, S/Nº, Km 2.1, 
Setor Industrial, Marcelândia/MT, torna público que está 
requerendo junto a Secretaria Estadual do Meio Ambien-
te – SEMA, RLO-Renovação de Licença de Operação; LI-
-Licença de Instalação, LP-Licença Prévia de Ampliação; 
para a atividade de Serraria com desdobramento de ma-
deira e Benefi ciamento de Madeira. Não foi determinada 
EIA-RIMA. (PLANEF 66-3552-1146).

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS MADE-
LOTTO EIRELI (MADELOTTO MADEIRAS) CNPJ: 
09.438.182/0001-51, Rua 01, Nº505, ZI-002, Matupá/MT, 
torna público que está requerendo junto a Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente – SEMA, RLO-Renovação de Licen-
ça de Operação, Alteração de razão social; LI-Licença de 
Instalação, LP-Licença Prévia de Ampliação; para a ativida-
de de Serraria com desdobramento de madeira e inclusão 
de atividade de Benefi ciamento de madeira e Cavaqueira. 
Não foi determinada EIA-RIMA. (PLANEF 66-3552-1146). 

  

ITANHANGÁ AGROPECUÁRIA S/A  
CNPJ Nº. 15.797.829/0001-34 NIRE 51.300.012.022 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2019 

DATA: 17/04/2019 – HORA: 09:00 – LOCAL: Sede social da 
Companhia, na Avenida dos Jacarandás, nº 3.585, Apartamento 
902, Sala A, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, Sinop–MT, CEP 
78550-248. 
PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença dos 
Acionistas”. 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o 
disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 
15.12.76, por terem comparecido à assembléia acionistas 
representando a totalidade do capital social. 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fernanda Cristina Carneiro 
Lino que convidou a mim Mayara Cristina Lourenço para atuar 
como Secretária e lavrar a presente Ata. 
ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA: 
1- Foram reeleitos e reempossados nos cargos de Diretores 
da Sociedade com mandato de 3 (três) anos, ou até a Assembléia 
Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social a ser 
encerrado em 31/12/2021, os membros da Diretoria: 
a) FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO, brasileira, 
empresária, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, 
natural de Maringá – PR, nascida aos 19 dias do mês de setembro 
de 1983, portadora da Cédula de Identidade RG sob n° 8309363-3 
expedida pela SESP/PR em 22/07/2008, inscrita no CPF n° 
008.310.279-59, residente e domiciliada na Avenida dos 
Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor 
Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP: 
78.550-248), para o cargo de Diretora Presidente. 
b) MAYARA CRISTINA LOURENÇO, brasileira, 
empresária, solteira, natural de Maringá – PR, nascida aos 22 dias 
do mês de fevereiro de 1986, portadora da Cédula de Identidade 
RG sob n° 8.150.924-7 expedida pela SESP/PR em 07/08/1997, 
inscrita no CPF n°. 043.970.989-05, residente e domiciliada na Rua 
Piratininga, nº. 178, Apto 141, Zona 01, na Cidade de Maringá, 
Estado do Paraná (CEP 87013-100), para o cargo de Diretora 
Vice-Presidente. 
 1.1 - As Senhoras Diretoras reeleitas foram reempossadas neste 
ato conforme assinatura do Anexo 01 - Termo de Posse dos 
Membros da Diretoria e do Anexo 02 - Declaração de 
Desimpedimento, cada qual por si, nos cargos acima descritos, 
“declarando sob as penas da lei, de que não está impedida de 
exercer  o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade.”  
ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA 
DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no 
livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pela 
presidente Fernanda Cristina Carneiro Lino, pela secretária 
Mayara Cristina Lourenço e por todos os acionistas presentes.  A 
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Sinop - MT, 17 
de abril de 2019. Fernanda Cristina Carneiro Lino - Presidente da 
Mesa Mayara Cristina Lourenço-Secretária. 
Registrada na Jucemat sob NIRE Nº 2144272 em 03/05/2019.  

ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM 
A Associação São Aladim Vem Através Deste Jornal Comunicar As Pessoas,  
Citadas Abaixo, Para O Recadastramento Junto A São Aladim.  
As Mesma Terá O Prazo De 10 Dias A Contar Desta Data.  
 
-  Adenilton Vieira Dos Santos  
- Eduardo Vanderlei De Souza  
- Valdomiro Gaspar Dos Santos  
- Gleison Cordeiro Gonçalves  
- Ivonete Souza Cordeiro  
- Angela Maria Luiz Bednaski 
 

• O NÃO COMPARECIMENTO PARA A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO, 
SERÁ COMPRIDA AS NORMAS DO ESTATUTO E REGIMENTO. 

 
Sinop, 24 de Maio de 2019. 

 
Ademar Vaz – Presidente 

 
24, 25,28/05/2019. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019  
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EE E ITENS AMPLA 
CONCORRENCIA 

 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão 
pública para o dia 10 DE JUNHO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento 
de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 23 de Maio de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 025/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da 
melhor proposta pelo Menor Preço Por Item para “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO, 
GAS MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE PEIXOTO DE AZEVEDO–
MT, ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE (PSF´S), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Que será realizado às 13h30min (treze horas e trinta minutos) do dia 04 de Junho de 
2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo 
poderá ser adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo 22 de Maio de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
060/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, 
INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT”, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR LOTE. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Licitação de Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019. Empresa 
Impugnante: E.C.P. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME.  
Ante ao exposto, CONHECE-SE da impugnação interposta, por ser 
tempestiva, no MÉRITO, com base nas repostas técnicas da Secretaria 
Municipal da Cidade, julga-se IMPROCEDENTE, visto que, a decisão 
técnica foi pela manutenção das regras do instrumento convocatório. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

MIRALDO GOMES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM 
ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA/HIDROTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO” EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 
2738/2017, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA” 
CONFORME A SEGUIR: AQUAFIT DANCE ESCOLA DE DANÇA EIRELI 
ME., CNPJ Nº 24.417.588/0001-41, ITEM VENCEDORA: 822202 – R$ 
450,00 VALOR TOTAL GERAL R$ 58.500,00.

MARISETE M. BARBIERI
Pregoeira
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Aeronave Cessna estava há 5 anos sem ser utilizada 

Leilão de aeronave inutilizada
rende 3 caminhonetes ao Ciopaer
DA REPORTAGEM

Três novas caminho-
netes Hillux passaram a 
compor a frota do Centro 
Integrado de Operações Aé-
reas (Ciopaer) nesta semana 
e vão auxiliar as operações 
no interior de Mato Gros-
so. O recurso de R$ 420 mil, 
que custeou as aquisições, 
é oriundo do leilão de uma 
aeronave Cessna, ano 1974, 
e em boas condições de uso, 
realizado pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag).

A aeronave Cessna es-
tava há cinco anos sem ser 
utilizada em operações de 
segurança pública. A mesma 
havia sido substituída pela 
aeronave prefixo PP-HAR, 
apreendida em março de 
2018 com 350 kg de drogas.

“Otimizar os recursos 

materiais e poder gerar in-
cremento de novos inves-
timentos foi o foco do Cio-
paer neste projeto. Nosso 
trabalho sempre foi realiza-
do para promover avanços 
estruturais sem onerar os 
cofres públicos. Com isso, 
conseguimos melhorar nos-
so trabalho e prestar bons 
serviços para a população”, 
destacou o comandante da 
unidade, tenente-coronel 
PM Juliano Chiroli.

O secretário-adjunto 
de Integração Operacional 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp), 
coronel PM Victor Fortes, 
disse que a tendência é do 
Ciopaer sempre melhorar 
os serviços, agregando no-
vas aeronaves e colocando 
as que não estivem mais em 
uso para leilão, já que os re-
cursos são reaplicados na 

SEGURANÇA | O recurso de R$ 420 mil é oriundo do leilão de uma aeronave Cessna, ano 1974
Foto: SESP-Mt

Foto: MatuSaléM tEixEira

Reunião para discutir “O Rio é Nosso” 

RONDONÓPOLIS

Ação vai conscientizar 
sobre a preservação 
do Ribeirão Arareau
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No próximo dia 8 de 
junto, um sábado, será rea-
lizada a 7ª edição do projeto 
“O Rio É Nosso”, que consiste 
no recolhimento de lixo nas 
margens e no leito do Ribei-
rão Arareau. Para preparar a 
ação deste ano, uma reunião 
foi realizada nesta semana 
com os organizadores e en-
tidades parceiras (públicas e 
privadas) do projeto. Inicia-
do em 2015, “O Rio é Nosso 
é realizado pela Prefeitura 
de Rondonópolis, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Ministério 
Público Estadual (MPE) e 
Juizado Volante Ambiental 
( Juvam).

O mutirão este ano terá 
início às 6h do dia 9 de ju-
nho, no Parque Arareau, na 
Vila Cardozo, onde será ser-
vido um café da manhã aos 
participantes voluntários. 
Em seguida, cada equipe sai-
rá para limpeza dos 19 tre-
chos do ribeirão dentro do 
perímetro urbano de Ron-

donópolis, que compreen-
dem 7,1 Km, indo Anel Viário 
até a foz no Rio Vermelho.

Iniciado em 2015 com 
o objetivo de fazer a limpeza 
e, ao mesmo tempo, cons-
cientizar a população sobre 
a necessidade de preservar 
o Ribeirão Arareau, evitando 
jogar lixo nas imediações, o 
projeto se consolidou no mi-
nicípio, apresentando resul-
tados positivos, com a quan-
tidade de resíduos retirada 
diminuindo a cada ano.   

A primeira edição do 
mutirão do “O Rio é Nosso”, 
foram retiradas mais de 300 
toneladas de lixo do leito e 
da margem do Ribeirão Ara-
reau. Já no ano passado, na 
6ª edição, foram 22 tonela-
das. “Para este ano, a nossa 
expectativa é muito boa, no 
sentido de encontrar menos 
lixo ainda”, disse o Secretário 
Municipal de Meio Ambien-
te, João Copetti, que espera, 
ainda, que o número de vo-
luntários participantes de 
outros anos se repita, que 
tem sido em média de 500 
pessoas.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

GUARANTÃ DO NORTE

TAC viabiliza equipamentos
modernos para os Bombeiros

ALTA FLORESTA

Conferência Municipal de Saúde elege
delegados para Conferência Estadual

RONDONÓPOLIS

Mato-grossense cria vaquinha
para concluir ‘Lamborguno’

Custo chegou a R$ 86 mil 

Rapaz transformou Uno em Lamborghini 

DA REPORTAGEM

O núcleo do Corpo de 
Bombeiros de Guarantã do 
Norte recebeu importantes 
equipamentos para o desem-
penho das atividades de sal-
vamentos. Os equipamentos 
tiveram um custo de R$ 86 
mil, resultado de um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado entre Minis-
tério Público e concessioná-
ria Águas de Guarantã.

“A melhor solução para 
problemas é quando ela con-
segue ser rápida, quando se 
consegue evitar a judicializa-
ção. Nós conseguimos aqui 

DA REPORTAGEM

Edimar Souza Goulart, 
que resolveu transformar seu 
veículo Fiat Uno 2002/2003 
em um carro de luxo Lam-
borghini, criou uma vaqui-
nha virtual para conclusão 
de seu projeto. 

Morador de Rondonó-
polis, o jovem pretende ar-
recadar R$ 10 mil, dinheiro 
que será usado para a refor-
ma no interior do veículo. 
Por meio de um vídeo no 
seu Facebook, ele explicou 
que resolveu criar a vaqui-
nha após sugestão de alguns 
amigos.

O jovem é apaixona-
do por desenho e carros es-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com o tema “Demo-
cracia e Saúde”, por meio 
do Conselho Municipal de 
Saúde de Alta Floresta, foi 
realizado na última semana 

através de diálogo fazer com 
que a Águas de Guarantã 
aceitasse firmar um compro-
misso junto ao MP para que 
fossem feitos alguns ajustes 
técnicos, e que fossem in-
terrompidos aqueles ciclos 
de falta de água que estavam 
ocorrendo ano passado. As 
adequações foram feitas. Em 
razão dos transtornos que 
a população passou, eles se 
comprometeram a fornecer 
uma série de equipamentos 
para o corpo de bombeiros”, 
comentou o Promotor de 
Justiça Luis Alexandre Lima 
Lentisco, proponente do 
TAC com a concessionária.

MOTOCROSS 
EM PEIXOTO...
Dando continuidade na programação do 

Aniversário do Município que completou 33 
anos no último dia 13 de maio a administração 
municipal de Peixoto de Azevedo está prepa-
rando um grande evento de Motocross. Mais 
um resgate de um evento que há 07 anos não 
acontecia no município, é mais um compromis-
so com a juventude peixotense que a adminis-
tração do Prefeito Maurício Ferreira e da vice 
Benta Noleto estará cumprindo. O Motocross 
2019 irá acontecer nos dias 15 e 16 de junho com 
uma ampla estrutura para quem for participar 
e assistir as provas que será montada as mar-
gens da BR 163 no antigo Club Bibus.

9 CIDADES NA
 MIRA DO TCE...

O Tribunal de Contas de Mato Gros-
so está de olho em 9 cidades mato-gros-
senses que estão estourando os limites 
estabelecidos pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Receberam termos de aler-
ta os municípios de Alta Floresta, Car-
linda, Nova Monte Verde, Nova Canaã do 
Norte, Paranatinga, Colíder, Planalto da 
Serra, Ribeirãozinho e Tesouro. Desses 
nove, o que está em situação mais grave 
é Alta Floresta. Ali, a despesa com pes-
soal chegou a 63,34% do limite máximo 
estabelecido pela LRF, que é de 54% da 
receita corrente líquida.

SINOP NA 
COPA VERDE...

O Sinop Futebol Clube conquis-
tou do dia para a noite, uma vaga 
na Copa Verde deste ano. Tudo isso 
porque a Federação Mato-grossense 
de Futebol subiu uma posição no 
ranking, pulando de décimo quar-
to para décimo terceiro. Com isso, 
Mato Grosso ganha mais uma vaga 
na competição regional. Já estavam 
confirmados, Cuiabá campeão es-
tadual de 2018 e Luverdense, clube 
melhor ranqueado no estado. E a ter-
ceira vaga fica com o Sinop F.C, vice-
-campeão mato-grossense de 2018. 

Divulgação

própria unidade.
“Não teve nenhum gas-

to ao Estado. Este ano fo-
ram incorporadas mais duas 
aeronaves, totalizando seis 
para atendimento em ações 
de segurança pública. Sobre 
estas caminhonetes, duas 
vão permanecer na sede do 
Ciopaer em Várzea Grande 
e uma irá para a gerência do 
Ciopaer em Sorriso”, expli-
cou.

UNIDADE
DE SORRISO
A unidade do Ciopaer 

e Sorriso, única unidade in-
teriorizada em Mato Grosso, 
foi criada em fevereiro de 
2018 e contribui em rondas 
aéreas por meio da utiliza-
ção de helicópteros e via 
terrestre, por meio dos veí-
culos, especialmente cami-
nhonetes.

portivos desde criança. Foi 
a partir destas duas paixões 
que ele teve a ideia de criar o 
Lamborguno. 

“A ideia surgiu de um 
sonho de criança que eu te-
nho de ter um carro esporti-
vo e admiro muito os carros 
esportivos. Eu não tinha con-
dições, aí batalhei e trabalhei 
bastante e consegui comprar 
um Uno”, disse em entrevis-
ta à imprensa em 2018. “Eu 
também sempre gostei mui-
to de desenhar desde criança 
e resolvi fazer uns desenhos. 
Vi que não estava legal e me 
veio à ideia de cortar e fazer 
um esportivo mesmo. Foi 
quando eu peguei a makita 
de trabalhar com obra e fui 

a 8ª Conferência Municipal 
de Saúde, que é realizada há 
cada quatro anos.“O objetivo 
da conferência é reunir po-
deres, população, usuários 
do SUS, trabalhadores, en-
fim, envolver toda a socie-
dade nessa conferência para 

cortando e fazendo os enchi-
mentos com isopor e massa 
acrílica, e fui fazendo toda a 

arte, que ficou todo esse mol-
de que tá ai agora”, acrescen-
tou.

discutir eixos onde encon-
tramos as dificuldades”, des-
tacou o presidente da Confe-
rência, Lenir Gerônimo.

A conferência discutiu 
quatro eixos: “Saúde como 
Direito” – eixo I; “Consolida-
ção do SUS” – eixo II; “Saúde 

Mental” – eixo III e “Finan-
ciamento do SUS” – eixo IV. 
Uma apresentação cultural, 
na sequencia as propostas 
dos grupos foram apresen-
tadas, debatidas e votadas, a 
conferência se encerrou com 
a eleição dos delegados.



JORGE YANAI

Não fosse por uma universidade 
pública, a Federal do Paraná, eu não 
estaria exercendo a medicina por longos 47 anos, 
dada as condições econômicas difíceis da minha fa-
mília na época.

A educação tem sido o caminho trilhado pelos 
países que emergiram da pobreza, saíram da igno-
rância e desesperança para estar entre os mais de-
senvolvidos do planeta.

Aqui há que se esclarecer duas coisas: votei no 
presidente Bolsonaro, tenho confiança em suas in-
tenções mas não significa que aprovo tudo que vem 
desse governo.

O percentual do PIB aplicado na educação pú-
blica do nosso país em torno de 6% um dos maiores 
do mundo, mais que os EUA. Contudo, os índices de 
satisfação e avaliação internacional da qualidade do 
nosso ensino, não estão no patamar que deveriam 
estar.

Talvez esquecemos de considerar que se levar-
mos em conta o que gastamos por aluno, estamos fa-
lando de algo abaixo dos países desenvolvidos como 
Estados Unidos, Noruega, Japão e outros europeus e 
asiáticos.

É preciso deixar claro que cortar recursos da 
educação não é medida correta. Realizar greves e 
arruaças, muito menos. Melhorar a fiscalização do 
uso do dinheiro público na educação é primordial e 
essencial. Investir em pesquisa, inteligência e numa 
metodologia eficiente pode ser o caminho.

É de causar estranheza e desconforto, ter que 
testemunhar uma discussão árida a respeito de va-
lores e deixar de discutir como poderemos melhorar 
a eficiência do nosso ensino.

Se quisermos ocupar uma posição de destaque 
nas próximas décadas não podemos desamparar 
nossos jovens, passando o facão nessa modalidade 
de investimento, cortando 5,8 bilhões de reais. Aliás, 
devemos até aumentar se for preciso, sem abrir mão 
de uma fiscalização severa, punindo aqueles que 
contrariam a Lei e o bom costume no uso de suas 
atribuições.

Não deixar tampouco a Universidade mercê 
de interesses espúrios, personalistas, políticos e de 
pura vaidade de congregações específicas.

Assim iremos abrir ao nosso país a imensa 
oportunidade de crescer e desenvolver, a altura de 
um dos países mais ricos do mundo!!!

JORGE YANAI É EX-SENADOR DA REPÚBLICA, 
MÉDICO PIONEIRO EM SINOP E EMPRESÁRIO NA 
ÁREA DE SAÚDE

O facão na educação
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Objetivo do estudo é compor um retrato da nutrição infantil no Brasil

Estado recebe estudo inédito de
alimentação e nutrição infantil
DA REPORTAGEM

O Estudo Nacional de Ali-
mentação e Nutrição Infantil 
(Enani), pesquisa da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) encomendada 
pelo Ministério da Saúde, 
chegou a Mato Grosso e irá 
percorrer 690 domicílios 
em seis cidades até julho. Ao 
todo, 15 mil famílias serão 
visitadas pelos pesquisado-
res do Enani, em 123 muni-
cípios brasileiros.

Essa é a terceira fase do 
inquérito que, pela primei-
ra vez no país, coletará in-
formações detalhadas sobre 
hábitos alimentares, peso 
e altura de crianças de até 
cinco anos. Também serão 
realizados exames de san-
gue nos participantes com 
mais de seis meses de vida 
e o mapeamento sanguíneo 
de 14 micronutrientes, como 
os minerais zinco e selênio, 
e vitaminas do complexo B, 
além de investigadas infor-
mações sobre amamenta-
ção, doação de leite humano, 
consumo de suplementos de 
vitaminas e minerais, habi-

lidades culinárias, ambiente 
alimentar e condições sociais 
da família.

O objetivo do estudo é ob-
ter dados inéditos sobre o 
crescimento e o desenvolvi-
mento de crianças para com-
por um retrato da nutrição 
infantil no Brasil, que possa 
subsidiar a elaboração de 
políticas públicas na área de 
saúde e nutrição no futuro.

O coordenador nacional 
do Enani, o pesquisador 
Gilberto Kac, destaca que 
um inquérito tão completo 
como este trará informações 
inéditas sobre alimentação 
infantil e o perfil de deficiên-
cia de vitaminas e minerais 
das crianças brasileiras.

“Os dados sobre estado 
nutricional antropométrico 
poderão ajudar a responder, 
por exemplo, se a desnu-
trição está realmente dimi-
nuindo como um problema 
epidemiológico. Por outro 
lado, o estudo deverá cor-
roborar a acertada definição 
do Ministério da Saúde em 
indicar a prevenção da obe-
sidade com prioridade em 
sua agenda”, adianta o pes-

SAÚDE | Inquérito visitará 690 domicílios para avaliar estatura, peso e exames de sangue de crianças de até 5 anos
Foto: ChiCo Valdiner
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EM ATÉ 12 VEZES

IPVA, multas e licenciamento
poderão ser divididos no cartão

SINOP

Saúde nas escolas: temas foram
selecionados pelos alunos

SORRISO

Comercialização de 
leite e seus derivados: 
debate com feirantes

Sanção de lei foi publicada no Diário Oficial do Estado

Delegando responsabilidade com os estudantes 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) sancionou a 
Lei nº 10.889, que permite 
o parcelamento do Imposto 
sobre a Propriedade de Ve-
ículos Automotores (IPVA), 
licenciamento, multas e de-
mais débitos relativos aos 
veículos, por meio de cartão 
de crédito, em até 12 vezes. 
A lei, de autoria do deputado 
estadual Silvio Fávero (PSL), 
foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado.

“Os débitos decorren-
tes do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores - IPVA, das multas 
aplicadas e demais débitos 
relativos ao veículo poderão 
ser pagos à vista, por meio 
de cartão de débito, ou par-
celados, por meio de cartão 
de crédito, em até 12 (doze) 
vezes, com a imediata regu-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Núcleo Ampliado da 
Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF/AB) de Sinop, 
juntamente com o Instituto 
Social Saúde Resgate à Vida 
(ISSRV), vem realizando o 
Projeto Saúde na Escola, 
com o intuito de promover 
a saúde e a cultura da paz, 
reforçando a prevenção de 
agravos à saúde, bem como 
fortalecer a relação entre as 
redes públicas de saúde e de 
educação.

A ação iniciou em mar-
ço, com atendimentos dire-
cionados a alunos, do 4° e 5° 
ano, da Escola Municipal de 
Educação Básica Armando 
Dias, e, em maio, com alunos 
do 5°, 7°, 8° e 9° ano, da Escola 
Estadual Paulo Freire, ambas 
no território da Unidade Bá-
sica de Saúde Oliveiras.

Durante a ação estão 
sendo abordados os temas, 
que foram escolhidos pelos 
próprios adolescentes, como 
saúde mental, tabagismo, 
tipos de violência, gestação 
precoce e consequências, 
métodos contraceptivos, ál-
cool e outras drogas, alimen-
tação saudável, perigos da 
internet, importância das va-
cinas e direitos e deveres. De 
acordo com a assistente so-
cial, Lidionete de Sales, essa 
estratégia contribuir para 
incentivar a direção, a coor-
denação e os professores a 

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

O Núcleo Ampliado da 
Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF/AB) de Sinop, 
juntamente com o Instituto 
Social Saúde Resgate à Vida 
(ISSRV), vem realizando o 
Projeto Saúde na Escola, 
com o intuito de promover 
a saúde e a cultura da paz, 
reforçando a prevenção de 
agravos à saúde, bem como 
fortalecer a relação entre as 
redes públicas de saúde e de 
educação.l de execução. A 

promoção da educação para 
a saúde em meio escolar é 
um processo em permanen-
te desenvolvimento, e tem 
como missão criar ambien-
tes facilitadores dessas es-
colhas e estimular o espírito 
crítico para o exercício da ci-
dadania”, explica a assistente. 

O projeto está sendo 
desenvolvido por uma equi-
pe Multidisciplinar, em eta-
pas, com ações quinzenais, 
que duram aproximada-
mente quatro meses, poden-
do se estender, conforme o 
interesse das escolas.

larização da situação do ve-
ículo”, diz o artigo 1º da lei.

A iniciativa tem como 
base a Resolução nº 619/2016 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), que es-
tabelece e normatiza os pro-
cedimentos para a aplicação 
das multas por infrações, a 
arrecadação e o repasse dos 
valores arrecadados, para 
dispor sobre o pagamento 
parcelado de multas de trân-
sito.

Somente em janeiro de 
2019, o Fisco Estadual iden-
tificou cerca de 75 mil con-
tribuintes em atraso com o 
pagamento do IPVA e, até 
então, a promessa de incluí-
-los na Dívida Ativa do Es-
tado, caso o pagamento não 
fosse efetuado. Porém, com 
a nova regra os proprietários 
de automóveis poderão ne-
gociar seus débitos junto ao 
Estado.

desenvolverem e implanta-
rem ações locais nas escolas, 
e contribuir para a aquisição 
de competências dos ado-
lescentes, permitindo-lhes 
confrontar-se positivamen-
te consigo mesmos, e ainda, 
para que eles possam cons-
truir um projeto de vida e 
serem capazes de realizarem 
escolhas individuais, cons-

quisador.

VISITAS DOMICILIARES
A terceira fase do Enani vi-

sita, entre maio e julho, 1.890 
domicílios em 16 municípios 
de Mato Grosso e Paraná. 
Em Mato Grosso, 690 domi-
cílios serão percorridos nas 
cidades de Cáceres, Cuiabá, 
Lucas do Rio Verde, Prima-
vera do Leste, Rondonópolis 
e Várzea Grande.

Desde março, o Enani 
percorre 5.090 casas no Rio 
Grande do Sul, Rio de Janei-
ro, Espírito Santo, Bahia, Mi-
nas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina e Distrito 
Federal, nas duas primeiras 
fases da pesquisa.  Até o fim 
do ano, todos os estados bra-
sileiros receberão os pesqui-
sadores de campo.

As visitas domiciliares do 
Enani são realizadas por 
pesquisadores de campo 
identificados com camisas 
e crachás contendo o nome 
e a fotografia do entrevista-
dor, além do logotipo do Mi-
nistério da Saúde. Os dados 
informados são sigilosos e, 
em hipótese alguma, os no-

mes das crianças ou dos seus 
responsáveis serão identifi-
cados.

A participação dos indiví-
duos é voluntária. No início 
da pesquisa, o entrevistador 
explica todos os procedi-
mentos e entrega aos par-

ticipantes um Termo de 
Consentimento Livre e Es-
clarecido. Esse documento 
informa sobre todos os de-
talhes do estudo e orienta 
como o selecionado pode 
entrar em contato com a cen-
tral do estudo para tirar dú-

vidas, incluindo a opção gra-
tuita de ligar para o número 
0800 808 0990. A realização 
da pesquisa segue rigorosa 
metodologia científica e foi 
aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFRJ.

cientes e responsáveis.
“Esse processo é com-

partilhado e construído co-
letivamente, de forma que 
seja possível de execução. A 
promoção da educação para 
a saúde em meio escolar é 
um processo em permanen-
te desenvolvimento, e tem 
como missão criar ambien-
tes facilitadores dessas es-

colhas e estimular o espírito 
crítico para o exercício da ci-
dadania”, explica a assistente. 

O projeto está sendo 
desenvolvido por uma equi-
pe Multidisciplinar, em eta-
pas, com ações quinzenais, 
que duram aproximada-
mente quatro meses, poden-
do se estender, conforme o 
interesse das escolas.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 24 de maio 2019 08 | AGRONEGÓCIO | www.diariodoestadomt.com.br

AGRONEGÓCIO 

Estratégia é formatar um acordo de cooperação técnica

Projeto fomenta produção de cacau
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Esta-
do de Agricultura Familiar 
(Seaf) e a Empresa Mato-
-grossense de Pesquisa e Ex-
tensão Rural (Empaer) estão 
elaborando um projeto para 
o fomento da cadeia produ-
tiva do cacau em Mato Gros-
so. A exemplo do incentivo à 
produção do café, os órgãos 
estão empenhados em diver-
sificar o número de culturas 
perenes desenvolvidas no 
Estado, mirando na susten-
tabilidade econômica do pe-
queno produtor.

A estratégia é formatar 
um acordo de cooperação 
técnica envolvendo Seaf, 
Empaer e a Comissão Execu-
tiva do Plano da Lavoura Ca-
caueira (Ceplac). Com sede 
em Rondônia, o órgão se 
tornou referência na geração 
e transferência de tecnologia 
voltada ao aprimoramento 
da produção cacaueira no 
Brasil. Hoje Rondônia pro-
duz cerca de 18 mil tonela-
das, e concorre com estados 
tradicionais na produção de 
cacau, como a Bahia com 170 
mil toneladas, e o Pará com 
99 mil toneladas, respectiva-
mente, primeiro e segundo 
colocados nacionais.

A revitalização da cul-
tura no estado se deu a partir 
da utilização do cacau clonal, 
geneticamente mais produti-

vo e mais resistente à vassou-
ra de bruxa. A doença prati-
camente dizimou o plantio 
de cacau na década de 90, 
em Rondônia. Além de mais 
tolerante à maioria das pra-
gas e adversidades, o cacau 
clonal é proveniente de en-
xertos de alta qualidade, e 
tem entre outras característi-
cas, uma colheita em menor 
tempo que o cacau conven-
cional. Em Mato Grosso, a 
proposta deve envolver ini-
cialmente a implantação de 
duas unidades demonstrati-
vas com o plantio de 2 mil 
mudas clonais. As áreas terão 
como finalidade a produção 
de mudas e novos enxertos. 
Juína e Cláudia serão as pri-
meiras a implantar as unida-
des demonstrativas.

Segundo o prefeito de 
Juína, Altir Peruzzo, o muni-
cípio já desenvolve culturas 
como o café, o cupuaçu, o 
guaraná e a pupunha, e teria 
no cacau uma nova modali-
dade para o incremento da 
economia local. Já em Cláu-
dia, o secretário de Agricul-
tura Edson Moreira defende 
a inclusão da Gleba ‘Zumbi 
dos Palmares’ como a segun-
da unidade demonstrativa 
do projeto. Assim que defini-
das as diretrizes do projeto, 
técnicos da Seaf percorrerão 
as regiões com maior apti-
dão para o desenvolvimen-
to da cultura, priorizando 
os municípios que tenham 

CULTURAS | Proposta deve envolver implantação de unidades demonstrativas, com plantio de duas mil mudas clonais
Foto: CeplaC
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REGIÕES PRODUTORAS

Alerta máximo para a alta
incidência de doenças da soja

CARNE

Aprosmat e Unipasto contribuem no
fortalecimento da cadeia produtiva

Não há uma única recomendação técnica que garanta a melhor estratégia de controle 

Mais de 8 mi/t dos grãos produzidos em MT estão estocados 
com os próprios agricultores 

DA REPORTAGEMA

Quando se trata de do-
enças da soja, tudo que o 
produtor rural e sua equipe 
puderem fazer é muito vá-
lido, pois não há uma única 
recomendação técnica que 
garanta a melhor estratégia 
de controle. De acordo com 
fitopatogistas algumas ferra-
mentas de manejo dos fato-
res limitantes da produção 
estão perdendo eficiência 
em razão da seleção das pra-
gas e dos fungos resistentes.

A redução da eficácia de 
controle de qualquer fungi-
cida que ajude a classe pro-
dutora no manejo do com-
plexo de doenças impacta 
diretamente na produtivida-
de das plantas de soja. Para 
especialistas no assunto o 
momento é de alerta diante 
dos problemas fitossanitá-
rios.

“A variabilidade dos 
resultados dos ensaios em 
rede tem sido muito alta em 
razão da variabilidade dos 
fungos nas diferentes regi-
ões. Muitos produtores não 
enxergam a consequência da 
resistência porque o escape 
da principal doença que é a 
ferrugem tem sido alto pelo 
plantio de soja precoce no 
início da safra, mas a efici-
ência dos fungicidas para o 
controle dessa doença vem 
reduzindo a cada safra”, afir-
mou a pesquisadora da Em-
brapa Soja, Claudia Godoy.

Outras doenças que não 

DA REPORTAGEM

Em dois dias de Acri-
corte, em Cuiabá, boa parte 
da cadeia produtiva de car-
ne brasileira esteve reunida 
para discutir o cenário atual 
do segmento e também levar 
conhecimento e informação 
aos mais de 1,6 mil partici-
pantes do evento técnico, 
que contou a presença de 
palestrantes conceituados e 
entidades ligadas a pesqui-
sas, como Associação para o 
Fomento à Pesquisa de Me-
lhoramento de Forrageiras 

eram problemas antes têm 
surgido em uma frequên-
cia maior em consequência 
da intensificação de plantio, 
sucessão com culturas que 
muitas vezes hospedam o 
mesmo fungo como soja e 
algodão e da redução de con-
trole em função da resistên-
cia. Segundo Claudia, essa 
situação só tende a aumentar 
nas próximas safras para os 

(Unipasto) e a Associação dos 
Produtores de Sementes de 
Mato Grosso (Aprosmat).

As duas entidades co-
laboraram com a palestra 
do pesquisador da Embra-
pa Gado de Corte, Rodrigo 
Amorim Barbosa, que falou 
sobre o trabalho de pesquisa 
realizado pela parceira Uni-
pasto/Embrapa.

“Nós trouxemos os re-
centes lançamentos feitos 
pela Embrapa Gado de Corte 
dos últimos seis anos, então 
temos aqui as três principais 
características dos três mate-

CONAB

Nível de armazenagem 
em fazenda é superior 
à média nacional
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-
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 
aguardar o melhor momen-
to para comercializar a pro-
dução. Ao mesmo tempo, ele 
adquire independência da 
rede armazenadora de ter-

ceiros e diminui seus custos”.
Segundo o levantamen-

to, Mato Grosso possui 2.192 
unidades armazenadores 
cadastradas em 92 muni-
cípios, o que totaliza uma 
capacidade estática de 37,6 
milhões de toneladas. Com a 
atualização das informações 
houve um acréscimo de 6,8 
milhões de toneladas à capa-
cidade de armazenamento 
já existente no estado. Ain-
da assim, MT fica quase 40,8 
milhões de toneladas abaixo 
do volume recomendado 
pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), que indi-
ca uma capacidade estática 
de armazenagem 20% supe-
rior 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%.

fungicidas sítio-específicos 
por apresentarem alto risco 
de resistência e pelas muta-
ções estarem se acumulando 
no genoma dos fungos.

No uso de fungicidas, 
além da rotação de produ-
tos, a adoção de fungicidas 
multissítios deve ser feita 
para tentar atrasar o proces-
so de seleção de resistência 
de acordo com Ivan Pedro 

Araújo Junior, pesquisador 
da Fundação de Apoio à Pes-
quisa Agropecuária de Mato 
Grosso, Fundação MT. “Ou-
tro alerta é para a necessi-
dade de integração de fer-
ramentas e tecnologias para 
assegurar maior longevidade 
das moléculas no campo e 
consequentemente susten-
tabilidade da cadeia, com li-
quidez e renda ao produtor”.

riais de Panicum maximum 
recentemente lançados e 
também duas braquiárias. 
Então na palestra falamos 
de cada material forrageiro, 
aonde eles são melhores in-
seridos dentro do sistema de 
produção e quais as nossas 
perspectivas para o futuro 
com relação aos novos mate-
riais que poderão ser lança-
dos”, disse.

Ainda dentro do traba-
lho realizado pela Unipasto, 
o gerente executivo Marcos 
Roveri explicou que a as-
sociação está atenta as difi-

culdades vividas pelos pe-
cuaristas e as pesquisas são 
desenvolvidas para suprir as 
necessidades do setor. “Nós 
sabemos que o Brasil carece 
de novas forrageiras e esta-
mos fazendo um trabalho 
de pesquisa em cima desta 
demanda, como sabemos 
toda pesquisa é um trabalho 
demorado e esperamos po-
der oferecer para o produtor 
estas novas cultivares em um 
futuro não muito distante 
e que possa potencializar a 
pecuária nacional”, explicou 
Roveri.

como principal característi-
ca o incentivo à agricultura 
familiar. Em outros estados, 
as lavouras de cacau surgi-
ram como complemento à 
renda do pequeno produtor, 
e tem se intensificado como 
uma cultura perene e de alto 
valor agregado.  

CACAU EM
MATO GROSSO
De acordo com os úl-

timos dados disponíveis da 
Produção Agrícola Munici-
pal – IBGE 2017, Mato Gros-
so possui uma área plantada 
de 980 hectares, onde foram 
produzidas 647 toneladas 
de cacau. Os números re-
presentam a soma das áreas 
plantadas em 12 municípios 
do Estado, com destaque 
para Alta Floresta, Colniza e 
Cotriguaçu, que despontam 
como os principais. 

Nesta sequência, temos 
Paranaíta, Aripuanã, Bras-
norte, Novo Mundo, Nova 
Monte Verde, Porto Estrela, 
Rondolândia, Terra Nova 
do Norte e Carlinda. Os nú-
meros representam 2,16% da 
área brasileira de cacau. A 
produtividade média atin-
giu a casa de 660 quilos por 
hectare. Uma média signifi-
cativa, se comparada a pro-
dutividade do Pará, primeiro 
colocado nacional com 882 
kg/ha, seguido por Rondônia 
com 430 kg/ha, e Bahia com 
252 kg/ha.  
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Escritório da Nardi Contabilidade e Assessoria fica na Rua dos Angicos 

NARDI CONTABILIDADE: DO BOM
ATENDIMENTO À FIDELIZAÇÃO

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

“Olha, se você precisa 
de um serviço tal, eu conhe-
ço o fulano”. “Se você precisa 
de um serviço assim, posso 
te passar o contato do cicla-
no”. E dessa forma, o boca-
-boca ainda funciona muito 
como marketing e divulga-
ção de marcas. Mesmo em-
presas já consolidadas preci-
sam de um aval do mercado 
para manterem-se em cres-
cimento.

É des-
sa forma que 
a maioria dos 
clientes da Nar-
di Contabilida-
de e Assessoria 
chega para o só-
cio proprietário 
Geisson Nardi. 
Apesar de jo-
vem – fará 35 
anos em agosto 
–, o empresário 
completa nes-
te ano 19 anos 
de atuação na 
contabilidade. 
Segundo ele, a 
consolidação 
de uma marca, 
a chegada de novos clientes 
e a manutenção dos mesmos 
parte de um bom atendi-
mento, juntamente com ser-
viço eficiente e preço justo.

Ao Diário do Estado 
MT, o empresário, cujo es-
critório fica localizado na 
Rua dos Angicos, nº 401, no 
setor comercial, em Sinop, 
conta um pouco de sua his-
tória, fala sobre a fidelização 
com os clientes e como pro-
ver crescimento mútuo.

DIÁRIO DO ESTADO MT – 
Como foi o início?

GEISSON NARDI – Eu 
nasci no Rio Grande do Sul, 
em 1984. Quando meu pai 
construiu a casa lá na cidade, 
construiu pensando do jeito 
que eles queriam, em volta 
da família. Ele trabalhava 
em um banco o dia todo e 
estudava à noite em uma ci-
dade próxima. Então, nós só 
o víamos no fim de semana. 
Na casa, tinha um lugar que 
chamávamos de porão, ti-
nha uma salinha e ele falava 
que nós montaríamos ali um 
escritório como forma de fi-
carmos juntos. Mas nem deu 
tempo, porque um tempo 

depois o pai foi transferido e 
nós nos mudamos para ou-
tra cidade. Ficaríamos longe 
dos demais parentes, mas 
ele prometeu que almoça-
ríamos todo dia. Para mim 
e minha irmã, era a melhor 
coisa do mundo saber que 
a gente ia almoçar com ele 
sempre! A partir dali, come-
çamos a mudar de cidade a 
cada dois anos.

DE – Qual foi a próxima 
parada?

GN – Fomos para o 
Paraná e, depois, 
para Lucas do 
Rio Verde, onde 
ficamos por seis 
meses. Isso acon-
teceu no ano 
2000. Por conta 
de uma proposta 
de emprego, meu 
pai saiu do banco 
e essa empresa ti-
nha como opções 
em Lucas e em 
Sinop. Então, ele 
optou por mais 
essa mudança. Na 
época, eu tinha 16 
anos, e a primeira 
coisa que fiz foi 
procurar empre-
go. Fazia entregas 

gerais com o objetivo de ir 
conhecendo a cidade, de bi-
cicleta mesmo. Fiz a Carteira 
de Trabalho e fui procurar 
emprego no Sine Sinop (Sis-
tema Nacional de Empre-
gos). Minha mãe me ligou 
e disse que ouviu no rádio 
uma vaga na área de conta-
bilidade. Justo naquele mo-
mento, eu já tinha iniciado o 
curso de Ciências Contábeis. 
Quando fui fazer a entrevis-
ta (de emprego), a esposa do 
dono do escritório estudava 
comigo, éramos da mesma 
sala. Eu fui contratado como 
office boy. Eu estava há seis 
meses na cidade, e tinha que 
entregar folha de pagamen-
to em diversas empresas. 
Eu fazia uma lista, olhava a 
localização, e aproveitava o 
final de semana para ir pas-
sando na frente para saber 
onde eu tinha que ir, qual 
caminho mais curto, qual a 
melhor rota para economi-
zar tempo.

DE – Já tinha na cabeça 
que ia trabalhar com contas, 
números, finanças?

GN – Exatamente. Fi-
quei só dois meses nessa 

função, quando apareceu 
uma oportunidade na área 
contábil dentro da empre-
sa. Um tempo depois, surgiu 
uma proposta para cuidar 
das finanças de uma grande 
empresa. Ela estava em ex-
pansão e precisava de um 
atendimento contábil pró-
prio – juntando essas três 
empresas componentes, o 
faturamento chegava a R$ 
30 milhões em um ano. Eu 
tinha 18 anos, praticamente 
um diploma em mãos e boas 
oportunidades. Organizei 
tudo, recebi aporte para 
constituir um espaço, e co-
mecei a trabalhar junto com 
meu pai. Passamos pela crise 
da madeira, nas quais várias 
madeireiras fecharam. Ti-
nha me formado, também 
recebi um prêmio do CRC 
(Conselho Regional de Con-
tabilidade) de Mato Grosso.

DE – Quando começou a 
pensar em ter o próprio escri-
tório?

GN – Bom, logo de-
pois, a gente percebeu que 
o movimento das empresas 
começou a diminuir e nós 
fomos atrás de novos clien-
tes. Após uma reestrutura-
ção, começamos a crescer 
e compramos a outra parte 
da sociedade, ficando 100% 
nossa. Terceirizamos o ser-
viço e seguimos crescen-
do. Mudamos de endereço, 
saindo da (Avenida) Júlio 
Campos, indo para a (Ave-
nida das) Sibipirunas, onde 
ali ficamos quase nove anos. 
Alteramos o nome, criamos 
um CNPJ, e a empresa pas-
sou a se chamar KN Con-
tabilidade. Ele ficou muito 
tempo como sócio, e depois 
se formou em direito e atua 
como advogado, sendo in-
clusive cliente nosso hoje. 
Passado mais um tempo, re-
formulamos mais uma vez 
a estrutura do escritório e 
mudamos o nome para Nar-
di Contabilidade e Assesso-
ria e a sede para a Rua dos 
Angicos. Fazemos quase que 
anualmente alguma mudan-
ça, alguma reestruturação 
para melhorar nosso servi-
ço e atendimento. Estamos 
autossuficientes em energia 
elétrica, com a instalação de 
painéis de energia solar.

DE – Você julga que há 
‘prostituição’ na profissão?

GN – Sim, há empresas 

Empresário Geisson Nardi revela como buscar novos clientes e como se manter atual no mercado
Foto: José RobeRto Gonçalves

Foto: DivulGação
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que seus valores de cobran-
ça, mas não prestam um 
serviço de qualidade. Nós 
trabalhamos com aquilo que 
é acordado junto ao CRC. 
Por vezes, evitamos entrar 
em ‘leilão’: o em-
presário chega 
dizendo que um 
concorrente nos-
so faz o mesmo 
serviço por um 
valor menor, daí 
a gente mantém 
o nosso preço, 
ficando a crité-
rio dele decidir 
de quem ele será 
cliente. A maioria 
dos nossos clien-
tes é por conta de 
indicação. Agora 
também temos a 
Associação Sino-
pense dos Con-
tadores e Conta-
bilistas (Asccont), 
na qual nos reu-
nimos para tro-
car ideias e fomentar cres-
cimento em parceria. E hoje 
em dia também tem muita 
gente que tem preferido tra-
balhar em algum escritório 
já existente do que abrir o 
próprio, porque não é fácil 
iniciar e manter.

DE – Normalmente, cri-
ses econômicas atingem di-
versos setores. Existe crise na 
contabilidade? E de que forma 
este setor é impactado?

GN – Sim, porque tudo 
o que envolve os empresá-
rios atinge a gente direta-
mente. Acaba que somos os 
primeiros a ficar sem rece-
ber (risos)! Nesse ponto é que 

vemos a força 
da parceria com 
os clientes. Nós 
acabamos sen-
do uma espécie 
de médico das 
empresas, tra-
balhando com 
prevenção. Se 
eu posso contri-
buir com ideias, 
vejo isso de uma 
forma muito 
positiva, porque 
o crescimento 
dele significa 
o meu cresci-
mento também. 
Muitos clientes 
acabam indo 
embora, trans-
ferem seus ne-
gócios para ou-

tros estados, mas mantém o 
vínculo contábil com a gen-
te. Por isso, tenho clientes 
em Goiânia, em Fortaleza, 
em Santa Catarina e no Pará. 
Nossa profissão está sen-
do cada dia mais valorizada 
por parte do empresário. 
Mesmo com os serviços ele-
trônicos e o MEI (Microem-
preendedor Individual), é 
necessário ter um contador 
para organizar a vida finan-
ceira da empresa. Nós somos 

uma família, a Família Nar-
di. Nossos funcionários são 
peça fundamental no me-
canismo de sucesso. É quase 
que uma obrigação nós ter-
mos uma boa convivência, e 
por isso fazemos questão de 
valorizar os funcionários.

DE – Diversas empresas, 
assim como acontece no jorna-
lismo, reúnem-se para discutir 
alguns pontos importantes 
para o andamento do dia ou da 
semana. Vocês também ado-
tam esse mecanismo?

GN – Toda segunda-
-feira a gente faz uma reu-
nião, é sagrada. A gente 
sorteia quem vai dar início 
à reunião na semana se-
guinte, e essa pessoa fica 
responsável por conduzir a 
conversa. Conversamos até 
de forma leve sobre pontos 
importantes e recordamos 
as obrigações do período. 
Às sextas também fazemos 
um lanche. Muitas vezes eu 
chamo o funcionário na sala 
para conversar, mas não é só 
para puxar a orelha. Se for o 
caso, a gente elogia por uma 
atitude que ele teve, por um 
problema que resolveu e 
deixou o cliente satisfeito. Já 
tivemos funcionário que re-
cebeu outra proposta de tra-
balho, mas não saiu porque 
estava satisfeito aqui. Isso é 
valorizar o empregador, e a 
contrapartida se faz neces-
sária.

Geisson Nardi é o responsável por gerenciar serviços contábeis de dezenas de empresas 

A maioria 
dos nossos 
clientes é 
por conta 
de indica-

ção

“

“

Somos 
uma 

espécie de 
médico das 
empresas, 
trabalhan-

do com 
prevenção

“

“
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Atitude de Carlinhos 
Maia abala amizade com 
Whidersson, diz jornal

Whindersson Nunes não foi ao casamen-
to de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que 
aconteceu em Piranhas, no Alagoas, na últi-
ma terça-feira (21). A razão de o humorista fal-
tar na união estaria ligada a uma atitude que 
o  digital influencer tem tido ultimamente. “O 
sucesso subiu à cabeça do Carlinhos, ele ficou 
soberbo e parece ter esquecido de onde veio”, 
disse uma fonte ao jornal “Extra”. E continuou: 
“Whindersson preferiu se afastar um pouco, 
mas a Luisa [Sonza, esposa do comediante] 
acabou contando isso para algumas pessoas 
próximas”. Outro fato que chamou a atenção 
na festa do artista foi a ausência do marido de 
Simone no altar, já que a cantora foi uma das 
madrinhas. Rumores deram conta de que os 
dois teria brigado pelo fato de Carlinhos, que é 
contratado de Kaká Diniz, querer alçar novos 
voos profissionais. Entretanto, para desmen-
tir os boatos, o empresário publicou nas re-
des sociais uma foto ao lado do famoso. Vale 
lembrar que o esposo da sertaneja é um dos 
sócios da Non Stop, que é dona da carreira de 
Maia. O contrato do youtuber com a produtora 
é de cinco anos, dos quais ele já cumpriu três.

TV  e Entretenimento



Formiga retorna à Seleção 
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Médico sobre a condição de Formiga:
“Dados de atletas de 22, 25 anos”
DA REPORTAGEM

Marta e Formiga são 
duas referências na seleção 
brasileira feminina que dis-
putará a Copa do Mundo da 
França, a partir de 7 de ju-
nho. Com 33 e 41 anos, res-
pectivamente, as duas têm 
idades em que começa a 
surgir a dúvida: até quando 
elas vestirão a camisa ama-
relinha? Para o médico da 
seleção feminina, Dr. Nemi 
Sabeh Júnior, elas ainda 
têm condições físicas de 
representar o país por mais 
alguns anos.

Formiga vai para a 
sétima Copa do Mundo 
da carreira. Nemi destaca 
como as atletas cuidam da 
forma física e que os testes 
da dupla indicam que elas 
podem colaborar com a Se-
leção por mais tempo.

“A gente consegue 
identificar na Formiga da-
dos de atletas de 22, 25 
anos. A gente fala para ela: 
‘Fo, não dá para parar ago-
ra. Não precisa parar agora’. 
Ela corre 15, 11, 14 km por 
jogo. 

Ela faz 20, 30 tiros de 
mais de 20 km por hora. 
Ela tem vários dados, várias 
variáveis que a gente con-
segue observar que detêm 
ela como uma atleta com 
superpoderes. Mas, na ver-
dade, é uma atleta educada. 

Ela teve uma formação, e 
ela faz do corpo dela uma 
ferramenta de trabalho. As-
sim que ela conseguiu che-
gar aos 41 anos, por mérito 
dela, comentou o médico.

“Ela (Marta) tem a 
mesma educação que a 
Formiga, o mesmo empe-
nho. Acho que ela tem mais 
uma, duas Copas. Essa e 
mais uma. Não quero apos-
tar isso, mas ela está muito 
bem. Daqui quatro anos, ela 
não vai estar muito mal. Se 
ela puder ficar no banco, 
para mim já está bom. Ima-
gina que daqui oito anos ela 
ficar no banco, vai ajudar. 
Mas isso não dá para falar 
agora”, acrescentou.

E não é apenas a boa 
condição física que faz 
Nemi destacar a importân-
cia das atletas para a Sele-
ção. Marta, por exemplo, 
recebe elogios do médico. 
“Ela faz com que a bandei-
ra seja sempre a primeira, a 
emoção do vestiário, a saí-
da, a entrada, uma emoção 
muito grande. 

Ela leva todo mundo 
sempre a um fator positi-
vo, ela é a comandante do 
time. Ela é a principal atleta 
nossa, seis vezes mundial. A 
gente tem Formiga, temos 
Marta. 

A Marta não sei o que 
falar dela. Se ela não fosse 
jogadora, eu queria muito 

SELEÇÃO FEMININA | Dr. Nemi também elogia Marta e vê atletas em condições de representar o país 
por mais alguns anos

Foto: Lucas Figueiredo/cBF

FLAMENGO

”Copa Mick” e “Fora Abeu”: muros
da Gávea são pichados novamente

APÓS 12 ANOS

Marinho vestiu camisa 10 do Santos na base

PALMEIRAS

Números mostram 
queda de desempenho 
de Lucas LimaFoto: MarceLo BaLtar

Foto: divuLgação

Foto: divuLgação

Muros da Gávea são pintados após frases de protesto 

Lucas Lima: cada vez mais apagado no Verdão 

Atacante volta a escrever história no clube após 12 anos

DA REPORTAGEM

Os muros da Gávea 
amanheceram pichados no-
vamente nesta quinta-feira 
(23). Desta vez, com erros de 
português. O diretor de rela-
ções externas do Flamengo, 
Cacau Cotta, havia dito na 
última quarta que as últi-
mas pichações, com “Mickey 
todo certinho”, não tinham 
sido de autoria da torcida. 
Agora, os nomes do persona-
gem e do técnico Abel Braga 
foram escritos com erros.

Pela manhã, quando as 
imagens do muro já tinham 
sido espalhadas na internet, 
a frase em protesto à decla-
ração do dirigente e ao téc-
nico Abel Braga foi apagada.

Na semana passada, os 
muros da Gávea já tinham 
sido pichados depois da der-
rota por 2 a 1 para o Atléti-
co-MG, fora de casa, pelo 
Campeonato Brasileiro. Na 
ocasião, porém, Abel Braga e 
Mickey tiveram seus nomes 
escritos corretamente.

Em participação no 
programa “Os Donos da 
Bola”, da Bandeirantes, na 
última quarta-feira, Cacau 
Cotta levantou suspeita so-
bre a autoria das frases. Ale-
gou que achou estranha a es-

DA REPORTAGEM

O Santos acertou ver-
balmente a contratação do 
atacante Marinho, do Grê-
mio, na quarta-feira, e agora 
aguarda o jogador de 28 anos 
para a realização de exames 
médicos e assinatura do con-
trato.

Marinho chegará ao 
Santos envolvido numa tro-
ca por David Braz, que será 
reforço gremista a partir de 
1º de julho, quando a janela 
de transferências internacio-
nais for reaberta – o zaguei-
ro pertence ao Peixe, mas 
será cedido em definitivo ao 
Grêmio, que também rece-
berá cerca de R$ 4,5 milhões 
pelo negócio.

Essa, porém, não será 
a primeira vez que Marinho 
vestirá a camisa do Santos. 
“Sabia não”?. Em meados de 
2007, quando tinha 17 anos, 
Marinho atuou pelas catego-

DA REPORTAGEM

Lucas Lima vive um de 
seus piores momentos no 
Palmeiras. Peça fundamental 
na campanha do título brasi-
leiro do ano passado, o meia 
teve uma queda de rendi-
mento e perdeu espaço para 
seus concorrentes no elenco. 
Em 2018, ele jogou 34 das 
38 rodadas do Brasileirão. 
Pelo torneio, o atleta marcou 
cinco gols e deu três assis-
tências. Neste ano, mesmo 
considerando Campeonato 
Paulista, Libertadores e este 
início de Brasileiro e Copa 
do Brasil, ambos os números 
estão zerados.

A performance nas 19 
partidas, sem gols ou assis-
tências limitou o espaço do 
jogador no elenco. Pelo Bra-
sileirão, Lucas Lima soma 
apenas 102 minutos e par-
ticipação em dois dos cinco 
jogos até aqui. Hyoran, por 
sua vez, participou de todos 
os cinco duelos e soma 129 
minutos.

As partidas, inclusive, 
foram as primeiras de Hyo-
ran no ano, já que o atleta 

crita sem erros de português. 
“Do jeito que foi escrito, Mi-
ckey todo certinho, não foi 
a torcida. Aquilo é político”, 
afirmou Cacau. Depois dessa 

rias de base do Peixe e che-
gou a morar no alojamento 
na Vila Belmiro. E mais: ves-
tia a camisa 10.

Marinho, porém, de-
cidiu ir embora antes de ser 
utilizado no time principal 
e acertou com o Fluminen-
se, onde iniciou sua carreira 
como profissional. O atacan-
te explicou sua decisão em 
entrevista à ESPN em 2017.

“Passei uns meses no 
Santos, morando na Vila 
Belmiro. Joguei com o go-
leiro Rafael Cabral, com o 
Serginho e também o Ney-
mar, pois eram todos qua-
se da mesma idade que eu. 
Mas não quis assinar contra-
to, que era só de seis meses, 
achei que não daria tempo 
para mostrar meu trabalho”, 
afirmou Marinho, na oca-
sião. Depois de iniciar sua 
trajetória profissional pelo 
Fluminense, Marinho tam-
bém teve passagens por In-

não foi inscrito no Campeo-
nato Paulista – ao contrário 
de Lucas Lima. Raphael Vei-
ga viveu situação parecida 
(foi retirado da lista do ma-
ta-mata do Paulistão), mas já 
tem 217 minutos no Brasilei-
rão em quatro confrontos.

Além destes, Zé Rafael 
é quem mais jogou no tor-
neio nacional com a ausên-
cia dos lesionados Gustavo 
Scarpa e Ricardo Goulart 
(309 minutos). Sobre apro-
veitar o tempo em campo, 
Lucas Lima também perde. 
Zerado, vê Hyoran acumular 
duas assistências e um gol, e 
Veiga e Zé Rafael somarem 
duas bolas nas redes e um 
passe para gol cada.

Na última quarta-feira, 
Lucas Lima teve a oportu-
nidade de ser titular contra 
o Sampaio Corrêa, em São 
Luís, pela ida das oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
Após o duelo, um jornalista 
questionou Felipão sobre a 
atuação ruim do camisa 20. 
“Eu não vejo isso (desempe-
nho ruim). Se tu achas isso, 
é a tua opinião”, respondeu o 
treinador.

ter, Caxias, Paraná, Goiás, 
Ituano, Náutico, Ceará, Cru-
zeiro, Vitória e Changchun 
Yatai antes de chegar ao Grê-
mio. 

A expectativa do San-
tos é anunciá-lo até o fim 
desta semana. Marinho será 
o nono reforço do Santos 

declaração, as manifestações 
em redes sociais se multi-
plicaram contra o dirigente. 
Em uma das postagens, um 
torcedor chama a atenção 

de perfis com maior alcance 
com a seguinte frase. “Vejam 
o Cacau Cotta chamando a 
nossa torcida, a Nação, de 
analfabeta”, escreveu.

para a temporada. O goleiro 
Everson, o zagueiro Felipe 
Aguilar, os laterais-esquer-
dos Jorge e Felipe Jonatan, os 
volantes Jean Lucas e Jobson, 
o meia Cueva e o atacan-
te Soteldo foram os atletas 
contratados em 2019 até o 
momento.

ser amigo dela, porque é 
uma pessoa genial”, desta-
cou.

Dr. Nemi, que traba-

lhou por seis anos no Co-
rinthians, está na seleção 
brasileira feminina desde 
2009 e esta será a terceira 

Copa do Mundo Feminina 
que participa. Ele está con-
fiante em uma boa partici-
pação da Seleção no mun-

dial. As brasileiras entram 
na competição em busca 
da inédita medalha de ouro 
para a equipe.
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Equipe de José Carlos Ramalho recebeu mais um prêmio nesta semana 

Amazônia Seguros recebe Certificado de
Qualidade Profissional e Empresarial
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Amazônia Seguros recebeu, na úl-
tima terça-feira (21), pela terceira vez 
consecutiva, o Certificado de Qualida-
de Profissional e Empresarial da Ângu-
lo Pesquisas como Melhor Corretora de 
Seguros e o presidente da empresa José 
Carlos Ramalho da Silva como Melhor 
Corretor de Seguros. A Ângulo certifica 
os mais lembrados pela qualidade dos 
serviços prestados. O evento ocorreu 
no centro de eventos Garden Hall.

Presente em 10 estados, a Ângulo 
Pesquisas tem 22 anos de história. É 
uma empresa de pesquisa e estatística 
com a finalidade de certificar as marcas 
mais lembradas. O diretor da empresa 
Fábio Junges frisou a importância do 
evento. “Cada setor tem suas qualida-
des, através da pesquisa o consumidor 
pode ter um norte para identificar um 
profissional ou empresa com qualida-
de de acordo com a opinião de outros 
consumidores locais”.

A Amazônia Seguros recebe o reco-
nhecimento pela terceira vez conse-
cutiva como Melhor Corretora de Se-
guros, o presidente da empresa José 
Carlos Ramalho agradeceu o reconhe-
cimento. “Agradeço a Deus por mais 
essa conquista, quero agradecer todas 
as pessoas que votaram em nós para 
que conquistássemos mais esse prê-
mio. Agradeço aos nossos parceiros e 
aos nossos clientes que são os grandes 
responsáveis também pela a imagem 
da Amazônia Seguros. E em espe-
cial aos nossos colaboradores que são 
treinados, ousados, comprometidos e 
dedicados na entrega dos produtos e 
serviços com excelência, dedico esse 
certificado a todos eles”, afirmou.

Ramalho foi eleito pelo terceiro ano 
como Melhor Corretor de Seguros, que 
confirma a importância do corretor de 
seguros nas negociações ao adquirir 
um seguro. Para Ramalho, o relacio-
namento com o cliente é fundamental, 
pois mesmo com todas as tecnologias 
disponíveis, o contato direto com o 
cliente cria um vínculo de confiança. 
“Com mais de 30 anos no mercado, é 
gratificante esse reconhecimento, ter 
meu nome lembrado como corretor de 
seguros me deixa muito feliz e incen-
tiva a buscar sempre o melhor como 
profissional. E lembre-se seguro só 
com corretor de seguros”, enfatizou.

Em Sinop é a 4º edição do Certificado 
de Qualidade Profissional e Empresa-
rial, o evento contou com a presença 
nacional de Sheila Mello que fez a en-
trega dos certificados para os vencedo-
res da noite. A animação da noite ficou 
por conta da cantora Allane Carvalho.

MAIS UM PRÊMIO! | Premiação de Melhor Corretora de Seguros e Melhor Corretor de Seguros
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