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O vereador Luciano Chitolina deixou em aberto e para um futuro próximo, a decisão 
de se manter ou não no partido. Mas já sinaliza uma aproximação com o PODEMOS 
do deputado federal José Medeiros visando já as eleições municipais de 2020, onde 
a sigla terá candidato próprio e esse nome deve ser o de Chitolina.              Página -3

EM SINOP

Com o apoio de Medeiros,
Chitolina quer o Executivo

SADAO WATANABE

Medeiros: 
Guedes é 
“A Mão” de 
Bolsonaro
O deputado José Medeiros 
esteve em Sinop para aten-
der demandas do município. 
Em alusão ao seriado Game 
of Thrones, considera Paulo 
Guedes como a “A Mão” do 
presidente e que Bolsonaro 
terá fim diferente ao de Dae-
nerys Targaryen.         Página  - 3

Estudantes da EMEB Sadao Watanabe, em Sinop, foram até o Estádio Gigante do Norte para 
executarem o projeto “Uma Propulsão de Conhecimentos”, que é a confecção de foguetes ar-
tesanais. Essa a primeira etapa da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).      Página -7

LANÇAMENTO DE FOGUETES 

APTOS À ADOÇÃO
Procedimento
vai apurar
autorização
de juíza

O corregedor nacional 
de Justiça, ministro Humberto 
Martins, instaurou, de ofício, 
pedido de providências para 
que a Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado do Mato 
Grosso preste informações 
sobre desfile de adolescentes 
que aguardam adoção em 
shopping de Cuiabá.
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O áudio do WhatsApp
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sempre, mas ouço os áudios que recebo 
com o autofalante do celular “colado” 
ao ouvido. O recurso, inclusive, funcio-
na de forma automática, direcionando 

o som quando você 
encosta o aparelho 
na cabeça.

Mas isso, infeliz-
mente, não é muito 
comum de acon-
tecer. Não importa 
onde você esteja, 
provavelmente vai 

ter alguém ouvindo os áudios de sua 
conversa a pleno volume, sem se preo-
cupar com quem está perto.

Considero isso uma questão de edu-
cação e não gosto de atrapalhar nem 
de ser atrapalhado. Aparentemente a 
maioria das pessoas não se preocupa 
com isso atualmente.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abra-
ço, e até a próxima, se Deus quiser!

Que o WhatsApp é uma das mais po-
derosas ferramentas de comunicação do 
mundo moderno todo mundo concorda. 
Que ter um “mala” por perto reproduzin-
do áudios de 
suas conver-
sas sem fone 
de ouvido é 
chato demais, 
provavelmen-
te a maior par-
te das pessoas 
também con-
corda.

Eu entendo que, em muitas situações, 
é mais fácil enviar arquivos de áudio do 
que escrever. Existem casos, inclusive, 
em que essa é a única forma de comuni-
cação, como é o caso do meu pai que não 
consegue digitar na tela do celular, por 
conta da idade e da instrução reduzida. 
A alternativa, então, é o áudio.

Tirando os casos excepcionais eu 
não curto o áudio. Seja como for, sei que 
tenho que me adequar às facilidades do 
mundo tecnológico, mesmo que não seja 
apaixonado por elas. Mas acho que te-
mos que usar esses recursos sem pertur-
bar quem está perto.

Eu não carrego fone de ouvido comigo 
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Políticas implementadas com determinação por 
sucessivos governos permitiram reduzir de forma sig-
nifi cativa o consumo de cigarros no Brasil nos últimos 
anos. A indústria foi proibida de fazer publicidade e se 
viu obrigada a veicular mensagens de alerta sobre os ris-
cos oferecidos por seus produtos à saúde, a exemplo do 
que fazem os países mais avançados.

Fumar se tornou um hábito mais caro, com o au-
mento progressivo dos impostos cobrados sobre o ci-
garro e a fi xação de preços mínimos para inibir o con-
sumo do veneno.

A efi cácia dessas políticas, que contribuíram para 
salvar vidas e aliviar pressões sofridas pelo sistema de 
saúde pública, é comprovada pelas estatísticas mais re-
centes.

Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística) mostram uma queda da taxa de fuman-
tes na população adulta de 15% para 10% desde o início 
da década.

Diante de resultados tão positivos, causou estra-
nheza a decisão do ministro da Justiça, Sergio Moro, de 
promover estudos sobre a conveniência de diminuir a 
tributação dos cigarros fabricados no país.

Anunciada em março, a iniciativa tem como obje-
tivo declarado o combate ao contrabando de produtos 
fabricados no Paraguai, origem de 4 de cada 10 maços 
vendidos no mercado brasileiro. Mas a simpatia que 
Moro tem demonstrado pelos pontos de vista da indús-
tria alimenta o temor de que o debate abra caminho 
para reverter as políticas que tornaram o Brasil uma re-
ferência nessa área.

O cigarro paraguaio tem apelo para o consumidor 
porque é muito mais barato do que o brasileiro. Um 
maço contrabandeado custa R$ 3 em média, menos da 
metade do que se paga pelo item nacional.

Isso ocorre por causa da diferença entre os regi-
mes tributários dos dois países. As fábricas paraguaias 
recolhem 18% em impostos, enquanto suas concorren-
tes brasileiras são taxadas em 71%, na média.

Reduzir a tributação no Brasil, como a indústria 
nacional deseja, ajudaria a baratear os produtos e per-
mitiria enfrentar os concorrentes instalados no país vi-
zinho.

Moro já se disse inclinado a apoiar a ideia se ela 
não levar a um aumento do consumo global de cigarros, 
mas a prioridade do governo deveria ser sua redução 
—e não uma acomodação que só serviria para benefi ciar 
os fabricantes.

Não há dúvida de que o comércio ilegal deve ser 
combatido pelas autoridades com rigor e persistência, 
mas o pior que o governo pode fazer é permitir que a 
discussão do problema sirva como biombo para a de-
fesa da indústria, em detrimento do interesse público.

Editorial

Cortina de fumaça

Ranking dos Políticos - Facebook

caria uma revolução agrícola naquele 
continente.

E se universidades na China estive-
rem trabalhando para encontrar meios 

para se ter uma forte produção agrícola 
na África? E se houver um boom agrícola 
por lá? A competição forçaria os preços 
das commodities para baixo aqui e no 
mundo. MT estaria preparado para esse 
novo contexto? 

Não esquecer que a África está mais 
perto da China do que do Brasil. Não es-
quecer ainda que a Rússia abriu para os 
chineses a parte mais agricultável daque-
le país, incluindo plantio de soja e milho, 
com mais de 43 milhões de hectares dis-
poníveis.

Tem pesquisadores brasileiros mos-
trando esse perigo para a agricultura no 
Brasil. Gentes que conhecem este assunto 
e traz dados sempre novos e atualizados. 
Um deles, Edmundo Lima Porto, manda 
um recado explicito para Mato Grosso.

Copio o que disse: “se MT não inves-
tir pesadamente na agregação de valor 
em sua produção o que se verá em mui-
to pouco tempo é a corrosão do valor pa-
trimonial das terras e a inviabilidade de 
muitos produtores”. Continua dizendo que 
nem com subsídios ou até infraestrutura 
adequada o setor não seria competitivo se 
continuar produzindo só in natura.

O recado é claro: se não industrializar 
parte da produção do campo, se continuar 
como é agora, além de perder mercados, o 
preço da terra aqui também despencaria. 
Antes que isso ocorra o bom senso reco-
menda investir na agroindústria estadu-
al, inclusive para manter ou aumentar o 
valor da terra no estado. 

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

China, África e MT

PROJETO DE LEI
O Conselho de Política de Gestão de 

Pessoas (Cogep), presidido pela Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão (Se-
plag), votou a favor da autorização do porte 
de arma de fogo ao agente de segurança do 
Sistema Socioeducativo de Mato Grosso. O 
presidente acredita que o direito ao porte de 
arma trará melhores condições de trabalho 
para a categoria, além da preservação da in-
tegridade física do agente e seus familiares 
em decorrência do exercício da função. 

FIQUE ATENTO!
A previsão do CPTEC, ligado ao Inpe, 

aponta para um declínio de temperatura 
em Mato Grosso, que começou ontem. Para 
quem vai pegar a estrada, dirigir em baixas 
temperaturas requer cuidados especiais. Na 
BR-163, que conta com trechos de serras e 
próximos a rios, a época mais fria também 
possibilita a formação de tempo nublado. 
Responsável pelo segmento concessionado 
da BR-163, a Rota do Oeste alerta condutores 
quanto à variação do clima e as mudanças 
na direção de veículos.

65 MIL/MÊS
A Assembleia nega que tenha a maior ver-

ba indenizatória do país. E a justifi cativa é de 
que os R$ 65 mil disponíveis todo o mês aos 
parlamentares incorpora diferentes rubricas 
pagas separadamente em outras casas legis-
lativas. Em outros estados, o valor da VI anali-
sado isoladamente é menor do que R$ 65 mil, 
mas ele não representa o valor real destinado 
aos parlamentares, uma vez que os deputados 
ainda recebem a chamada verba de gabinete, 
recurso vedado na AL.

A polícia investiga o caso de uma criança de 4 anos que caiu do quinto an-
dar de um prédio em São Paulo. A menina sobreviveu, pois foi amortecida por 
um carro que estava entrando no edifício. A PM foi chamada na madrugada 
desta sexta (24) e a informação que chegou para os policiais era de que a crian-
ça tinha sido jogada pela mãe. Enquanto a menina era socorrida, a mulher 
estava trancada sozinha no apartamento e os bombeiros tentaram negociar 
sua saída. Ela colocou fogo nas cortinas e depois saltou pela janela.

Não incomode quem está perto. Não seja o “chato”. Não 
perturbe o ambiente. Por mais que você não tenha um 
fone de ouvido consigo é possível ouvir seus áudios 
tranquilamente sem que os demais fi quem “ouvindo” o 
arquivo com você. Se cada um fi zer sua parte teremos 
ambientes mais “agradáveis”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução/TV Globo

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

Produtores rurais do estado dizem que 
as terras da África levariam bastante 
tempo para produzir o que se produz 
no Brasil

A China caminha para ser a gran-
de potência do século 21. Entre outras 
andanças busca também lugares com 
abundância de terras para alimentos, 
petróleo e minérios para assegurar essa 
expansão econômica.

Trabalha num projeto chamado Nova 
Rota da Seda ou One Belt, One Road, em 
que aplicaria mais de um trilhão de dó-
lares em infraestrutura pelo mundo. 
A África está incluída nesse projeto, a 
América Latina nem tanto.

Fiquemos somente no caso da Áfri-
ca. Se lá o mercado comprador não é 
tão forte assim, por que a China estaria 
investindo tanto ali em ferrovias, estra-
das e portos? Para analistas do assunto 
a China tem interesse maior em um lu-
gar com terras abundantes para produ-
zir alimentos para um país de mais de 
1.3 bilhões de gentes. A China não quer 
fi car dependente em alimentos dos EUA 
ou da América Latina. Quer diversifi car o 
máximo possível os lugares onde buscar 
alimento pelo mundo. E a África pode 
ser essa nova frente.

A África tem mais terra disponível 
para a agricultura do que o Brasil. A FAO 
diz que, somente em Angola, de 124 mi-
lhões de hectares no país, 59 milhões de 
hectares estão disponíveis para agricul-
tura. Só um país possui praticamente 
toda terra agricultável que MT tem. 

Produtores rurais do estado dizem 
que as terras da África levariam bastan-
te tempo para produzir o que se produz 
no Brasil. Especialistas advertem que 
adubagem e sementes apropriadas po-
dem surgir a qualquer momento e provo-

IMAGEM DO DIA

“A efi cácia dessas políticas, que contri-
buíram para salvar vidas e aliviar pres-
sões sofridas pelo sistema de saúde 
pública, é comprovada pelas estatísti-
cas mais recentes

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633
66 9 9994-3338



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 25 a 27 de maio de 2019 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Deputado José Medeiros em visita à Sinop 

Presidente da ALMT cria comissão especial 

Foto: Daniela Melhorança

Foto: MaUriCio BarBant / alMt

Secretários explicaram que reajuste geraria impacto 
de mais de R$ 200 mi 

Foto: SeCoM

SOBRE A GREVE

Governo pede 
sensibilidade 
aos professores
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
se reuniu mais uma vez na 
sexta-feira (24) com a direto-
ria do Sindicato dos Traba-
lhadores do Ensino Público 
do Estado de Mato Grosso 
(Sintep) para pedir sensibi-
lidade aos profissionais, que 
decidiram por deflagrar uma 
possível greve a partir do 
próximo dia 27. 

Durante a reunião, os 
secretários de Planejamento 
e Gestão, Basílio Bezerra, e 
da Casa Civil, Mauro Carva-
lho, destacaram o impacto 
que o aumento geraria na fo-
lha de pagamento do Estado.

Conforme levantamen-
to realizado pela Seplag, o 
aumento de 7,69% para os 
profissionais da Educação 
refletiria também na obriga-
ção de aumentar os subsídios 
dos servidores da Secretaria 
de Meio Ambiente (5,5%), a 
partir de junho, e do Grupo 
de Tributação, Arrecadação 
e Fiscalização (4,0%), a par-
tir de julho. Esses reajustes 
impactariam a folha salarial 
do Executivo em mais de 
R$ 200 milhões até o fim do 
ano, causando um descum-
primento ainda maior da 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF), o que traria sérias 

consequências à população.
Na conversa, os interlo-

cutores do Governo ressal-
taram as reivindicações da 
categoria que já foram aten-
didas. Entre elas o pagamen-
to de 1/3 de férias aos pro-
fessores contratados, que até 
então nunca havia sido pago, 
e que pela primeira vez na 
história será quitado na atual 
gestão, além dos esforços do 
Governo para voltar a pagar 
os salários integralmente no 
dia 10 de cada mês.  “Esta-
mos mantendo diálogo com 
os profissionais da Educa-
ção e pedindo que levem 
em consideração os esforços 
que o governo está fazendo 
para equilibrar as contas e 
que deem um crédito à atu-
al gestão, não deflagrando 
uma greve neste momento 
tão crítico para Mato Gros-
so. Uma greve agora traria 
muito prejuízo aos nossos 
estudantes e suas famílias”, 
ressaltou Basílio.

O secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carvalho, 
pediu mais uma vez sensi-
bilidade aos profissionais da 
educação e disse que as rei-
vindicações dos profissionais 
são legítimas, mas que, no 
momento, o Governo não 
tem condições de cumpri-las 
integralmente.

GAME OF ALVORADA

Para Medeiros, Guedes é 
“A Mão” de Bolsonaro

TRANSPARÊNCIA

Comissão vai fazer diagnóstico 
das obras públicas paralisadas

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado federal, 
José Medeiros (Pode-MT), 
esteve na manhã de sexta-
-feira em Sinop para aten-
der demandas do município, 
além de formalizar o lança-
mento do diretório muni-
cipal da sigla.Ao Diário do 
Estado MT, Medeiros falou 
também dos desafios de ser 
o vice-líder do presidente na 
Câmara, e em alusão ao se-
riado Game of Thrones, con-
sidera Paulo Guedes como a 
“A Mão” do presidente e que 
Bolsonaro terá fim diferente 
ao de Daenerys Targaryen. 
No seriado, a pessoa desig-
nada para ser A Mão do rei é 
a aquela que sempre lhe dará 
os melhores conselhos. “Não 
apostem contra o presidente 
ele mesmo esfaqueado vai 
surpreender, não se esque-
çam quem é ‘A Mão’ dele, 
‘Tyrion Guedes’, brincou o 
deputado.

Fazendo essa alusão ao 
seriado mundial que teve 
seu último episódio exibido 
no domingo passado, Me-
deiros em entrevista em Si-
nop criticou a postura de alas 
próximas ao presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), de atacar 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em Mato Grosso, de 
acordo com dados do Siste-
ma Geo-Obras do Tribunal 
de Constas do Estado (TCE/
MT), tem mais de 400 obras 
públicas, algumas em anda-
mento e outras paralisadas 
por diversos motivos. O sis-
tema de dados criado pelo 
TCE há 11 anos fornece in-
formações sobre todas as 
obras e serviços de engenha-
ria do estado.

Para acompanhar de 
perto e saber porque as obras 
públicas estão paralisadas, a 
Assembleia Legislativa pu-
blicou no Diário Oficial Ele-
trônico do dia 22 de maio 
de 2019, a constituição de 

possíveis aliados na votação 
da Reforma da Previdência.

Para ele não é momen-
to de atacar quem pode aju-
dar nessa aprovação e che-
gou a fazer uma analogia à 
Game of Thrones.

“O governo precisa de 
apoio no Congresso, o Novo, 
MBL, parte do DEM den-
tre outros que acreditaram, 
acreditam e querem ajudar. 
Se fizermos igual a Daenerys 
Targaryen, “matando alia-
dos”, só porque uma vez ou 
outra discordam de nós, não 
conseguirem atingir o obje-
tivo.Para conseguir a apro-
vação na Câmara o gover-
no precisa de 308 votos, no 
momento tem por volta de 
149 votos, o “Centrão”, grupo 
atacado por aliados do go-
verno tem 207 e para chegar 
na conta vai precisar deles.

“Então porque eu vou 
espantar um deputado no 
qual eu preciso do voto dele? 
Nós precisamos baixar um 
pouco a fervura, a campanha 
acabou e agora precisamos 
ajudar Bolsonaro a aprovar a 
Reforma”, disse o deputado à 
reportagem do Diário do Es-
tado MT.

APOIO DA
BANCA DE MT

uma Comissão Especial para 
fazer um diagnóstico das 
obras que foram iniciadas 
em Mato Grosso e ainda não 
concluídas.

Os deputados têm o 
prazo de 180 dias, contados 
a partir da data de sua ins-
talação, para realizarem os 
trabalhos. Na avaliação da 
presidente em exercício, de-
putada Janaina Riva (MDB), 
o governo do estado precisa 
dar prioridade às obras que 
ainda não foram executadas 
em detrimento a novos con-
vênios e empenhos.

“A preocupação é não 
perder recursos financeiros 
das edificações que já co-
meçaram ou que já tenham 
os recursos aportados. Hoje, 
tem obras paralisadas de 

Medeiros e Chitolina em coletiva na CDL 

Com apoio de Medeiros, Chitolina 
visa o Executivo de Sinop
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O vereador Luciano 
Chitolina (PSDB), deixou em 
aberto e para um futuro pró-
ximo, a decisão de se man-
ter ou não no partido. Mas 
já sinaliza uma aproximação 
com o PODEMOS do depu-
tado federal José Medeiros 
visando já as eleições muni-
cipais de 2020, onde a sigla 
terá candidato próprio e esse 
nome deve ser o de Chitoli-
na.

A aproximação foi ofi-
cializada com a visita do par-
lamentar em Sinop para a 
efetivação do diretório mu-
nicipal do PODEMOS. Du-
rante a entrevista, Medeiros 
classificou Chitolina como 
uma das grandes lideranças 
políticas de Sinop. “Vamos 
eleger a diretoria provisória, 
visando as eleições do ano 
que vem”, declarou Medei-
ros.

O vereador Chitolina, 
recebeu um convite do de-
putado José Medeiros, para 
compor o quadro de lide-
ranças do PODEMOS em 
Sinop, mas o vereador está 
meio amarrado pelo fato de 
haver uma legislação vigente 
que proíbe os parlamentares 
de troca de sigla, correndo o 
risco de perder o mandato. 

Ele deve aguardar até agos-
to quando deve ser batido 
o martelo sobre uma fusão 
entre DEM, PSDB e PSD, 
caso isso ocorra e uma nova 
agremiação política surja, to-
dos com mandato nesses três 
partidos podem trocar de 
partido sem o risco de per-
der o mandato. “O deputado 
me fez esse convite, ele sabe 
da minha responsabilidade, 
a gente não fecha as portas 
de maneira nenhuma, e eu 
vejo com boas possibilida-
des sim, com o PODEMOS 
assim que abrir essa janela”, 
avisou o vereador.

CANDIDATURA
PRÓPRIA
Toda essa movimenta-

ção para oficializar a comis-
são que vai eleger a diretoria 
provisória do PODEMOS 
em Sinop é agilizar o proces-
so de estruturação do parti-
do na cidade com vistas das 
eleições de 2020. A ideia da 
sigla é lançar candidato pró-
prio ao Paço Municipal de 
Sinop no ano que vem. E o 
nome do vereador Luciano 
Chitolina é o cotado para ser 
o cabeça de chapa nessa dis-
puta.

Ao Diário do Esta-
do MT, Chitolina disse que 
quando chegar o momen-
to da definição e o grupo 

2020 Já ChEgou | Chitolina acena com o PODEMOS e aponta racha no PSDB
Foto: Daniela Melhorança

O Deputado disse tam-
bém que a bancada de de-
putados federais de Mato 
Grosso vem sendo muito 
responsável sobre o apoio 
à Reforma da Previdência, 
tem críticas pontuais, aqui 
e ali, mas tirando a deputa-

da do PT [Professora Neide], 
que vota de acordo com o 
partido dela, o restante estão 
todos empenhados, e a ban-
cada ficou à disposição do 
governo para votar a favor 
da Reforma da Previdência”, 
afirmou.

entender que ele é o nome 
para isso, vai sim se colocar 
à disposição para a disputa. 
“Se até lá e já estiver liberado 
dessa responsabilidade com 
o PSDB, eu vejo sim a pos-
sibilidade a gente estar tra-
balhando com o deputado 
[Medeiros] e com o PODE-
MOS em Sinop, fazendo um 
partido forte, e um partido 
diferente. Sou uma pessoa 
que gosta de desafios”, decla-
rou.

RACHA NO PSDB
O vereador relevou ain-

da um racha na estrutura do 
PSDB estadual e local. Isso 
vem ocorrendo desde que a 
sigla saiu derrotada de for-
ma acachapante na eleição 
passada. No cenário estadu-
al, parte do grupo que conta 
com Chitolina, não queria 
que Pedro Taques fosse o 
candidato tucano, o gru-
po queria o então deputado 
Nilson Leitão, mas Taques 
acabou ganhando a queda 
de braços. “Eu falei para o 
Taques aqui em Sinop que 
ele não seria um bom can-
didato, tanto que eu não fiz 
campanha para ele, e sim 
para o Mauro Mendes. Pedro 
não fez uma boa gestão e não 
escutou os anseios da popu-
lação”, criticou.

Depois disso o partido 

pelo visto nunca mais foi o 
mesmo. “E aí, virou o que 
virou, o partido está racha-
do, o pessoal está triste. Eu 
tenho uma amizade com to-
dos os vereadores do PSDB 
em Sinop, tenho uma boa 
amizade com o Nilson Lei-

tão, com o presidente do 
PSDB, mas não é possível 
que um vereador eleito que 
já foi presidente da CDL, de 
uma cooperativa de crédito, 
onde tenho poder de voz em 
Brasília representando , não 
possa em momento algum 

ser escutado ou perguntado 
de como podemos fazer a 
política do nosso município, 
então é difícil, onde dois ou 
três mandam, e todos os ou-
tros obedecem não funciona, 
e falta esse diálogo no PSDB”, 
desabafou.

prefeituras que já receberam 
metade da dotação orçamen-
tária empenhada e ainda não 
receberam o restante”, expli-
cou Janaina Riva.  

De acordo com a parla-
mentar, a Comissão Especial 
tem o compromisso de apu-
rar quantas obras existem 
paralisadas em Mato Grosso.
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CHARGE DO DIA

Sylvester Stallone ironiza rivalidade com 
Schwarzenegger e lembra rejeição no cinema
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Contrato de R$ 3 milhões 
fez Vila Isabel dispensar 
Sabrina Sato

Surpreendentemente, Sabrina Sato foi 
dispensada pela Vila Isabel. Após nove anos 
à frente da escola de samba, a beldade foi 
substituída por Aline Riscado, que é a nova 
Rainha de Bateria. Segundo o jornal “Extra”, 
a agremiação decidiu pela troca por causa de 
um contrato avaliado em R$ 3 milhões. Isso 
porque a nova representante é garota-propa-
ganda de uma poderosa marca de bebidas.

A tal empresa, então, ofereceu um contrato 
que garante uma bolada à escola enquanto a 
morena estiver com o principal título. Apesar 
de ser considerada inabalável, Sabrina acabou 
sendo trocada. Aliás, já era para Aline Risca-
do ter entrado este ano com a agremiação na 
Avenida. “Sabrina tinha realizado o sonho de 
ser mãe, era muito querida pela comunidade 
e não seria muito gentil naquele momento 
destroná-la”, explicou uma fonte próxima. Por 
causa de toda essa situação, a apresentadora 
da Record está bastante chateada. “Se depen-
der da vontade atual dela, ela não pisa mais 
na Vila Isabel”, ressaltou o contato.

TV  e Entretenimento

Aos 72 anos, preparando sua volta às telas 
com “Rambo: Last Blood”, que lança em setem-
bro, o Rei Midas do cinema de ação, Sylvester 
Stallone, carrega a responsabilidade de encer-
rar a programação de 2019 do mais disputado 
festival de cinema do mundo: Cannes. Na noite 
desta sexta-feira, 24/5, ele vai exibir cenas ex-
clusivas de seu novo filme e uma cópia inédi-
ta de “Rambo: Programado para matar” (1982), 
uma produção de US$ 15 milhões na qual 
Hollywood não levava nenhuma fé e que aca-
bou faturando US$ 125 milhões, abrindo uma 
franquia de rentabilidade inesgotável.

“E olha que eu fui a 11ª pessoa em quem 
pensaram para esse papel. Chamaram todo 
mundo que era quente em Hollywood, até Dus-
tin Hoffman. E como ninguém quis, foi para 
mim”, lembrou o astro, recebido com gritos de 
“Bravo!” na Croisette, onde astros pop asso-
ciados a produções violentas raras vezes tem 
chance de aparecer. Mas lá ele é uma figura 
querida.

“Como ator, eu acabei sendo colocado 
numa espécie de piloto automático, pois as 
pessoas me identificam com um tipo de gêne-
ro específico. Dificilmente diretores mais au-
torais me chamam. Fui fazer um drama como 
‘CopLand’, com o diretor James Mangold, para 
mudar isso, nos anos 1990, indo filmar com 
De Niro, Harvey Keitel. Lembro até hoje que o 
meu personagem era o sujeito mais frágil em 
cena. Todo mundo gritava com ele. Eu pen-
sava: ‘Se isso aqui fosse um dos meus filmes 
convencionais, eu já tinha matado todo mun-
do”. Esbanjando bom humor, ele tirou sarro do 
colega Arnold Schwarzenegger, cujo cabelo 
hoje grisalho voltou a ser badalado na inter-
net esta semana, com a divulgação do trailer 
do novo “Exterminador do Futuro”, chamado 
“Terminator: Dark Fate”. Juntos, Stallone e 
seu - hoje - amigo austríaco fizeram a saga “Os 
Mercenários” (2010-2014) e o thriller “Plano de 
Fuga” (2013). “Eu tenho um problema de fala de 
nascença que me atrapalhou muito no começo 
da carreira, pois não entendiam o que eu dizia 
ao fazer comerciais. Uma vez, Arnold me fa-
lou: ‘Você fala com sotaque’. Olhei para ele com 
uma cara de espanto e falei: “Eu? Sou eu aqui 
quem tem sotaque? Ora...”, brincou Sly, como é 

chamado nos EUA. No novo “Rambo”, dirigido 
por Adrian Grunberg, ele vai combater trafi-
cantes de um cartel do México, levando uma 
vida reclusa no rancho de sua família.

“Embora tenha essa pequenina fazenda, 
ele vive em um esconderijo subterrâneo, pare-
cido com os buracos em que precisou se es-
conder no Vietnã”, antecipou Stallone, garan-
tindo que depois de “Creed II” não vai fazer um 
novo filme da série Rocky Balboa.

“Meus planos iniciais, nos anos 1970, quan-
do filmamos ‘Rocky, Um Lutador’, em 29 dias, 
em 1976, era parar a série no terceiro filme. 
Mas havia mais coisa a ser contada. Quero 
parar agora. Tive até uma boa ideia, de fazer 
Rocky treinar um refugiado que quer ser pugi-
lista. Mas não vai rolar”.

Entre os muitos momentos em que foi ova-
cionado por uma plateia de 1,4 mil pessoas no 
Palais des Festivals de Cannes, ao longo de um 
bate-papo sobre seus 50 anos de carreira, con-
duzido pelo crítico Didier Allouch, Stallone 
levou a mão à cabeça, num gesto de desespe-
ro, para expressar o que sentiu nos anos 1980 
quando o então presidente americano Ronald 
Reagan (1911-2004) o procurou para falar de 

cinema. “Eu não sou um animal político, sou 
um contador de histórias que faz filmes para 
divertir as pessoas, mas tive que ouvir o Rea-
gan dizer: ‘Eu vi Rambo e ele é um republica-
no’. Ali eu notei que tinha arrumado um pro-
blema”, disse Stallone, citando a controvérsia 
que o personagem gerou por sua relação com 
o militarismo, invadindo o Vietnã para salvar 
soldados americanos presos. “O livro em que 
‘Rambo’ se baseia (‘First Blood’, de David Mor-
rell) trazia uma visão um pouco diferente da 
que levamos às telas. Rambo era um bárbaro. 
Oprimido por um país que não recebia bem 
os combatentes que chegavam do Vietnã, ele 
enlouquecia e caminhava para a barbárie, ma-
tando todo mundo. Eu sugeri mudanças que 
o amenizassem. Não queria fazer um tratado 
político”.

Neste sábado, Cannes chega ao fim com a 
entrega da Palma de Ouro e demais prêmios, 
tendo dois filmes brasileiros no páreo: “Bacu-
rau”, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça 
Filho, e “O Traidor”, de Marco Bellocchio. O fa-
vorito à vitória é o espanhol Pedro Almodóvar 
com “Dor e glória”, estrelado por Antonio Ban-
deras.
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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 Deficiência;
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 fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível 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 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência 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 dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino 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 classificador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, 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 
experiência;
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 mé-
dio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte.

O Sine fica 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 FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

CONTRATO   CPF/CNPJ
279048200                   11.142.664/0001
279969700000800  539.595.310
279002800730700  045.242.753
279002701333700  729.008.811
279002701443400  027.983.231
279002800140600  020.076.179
279002701331200  023.125.241
279002701504500  016.877.171
279002701390700  055.306.431
279002701280500  067.921.151
279002700705400  032.965.681
279002701311400  535.502.501
279002700475000  736.775.581
279002701284200  038.534.431
279002701489700  064.405.113
279002700747700  992.645.441
279002800823700  041.953.261
279002800668100  072.916.739
279002800304700  008.589.291
279002701476300  034.594.981
279042200003900  046.182.611
279002701114400  792.479.621
279002700491000  017.745.431
279002700247100  120.909.348
279002701260300  021.478.271
279026100001700  326.030.882
279026000017400  030.025.541
279002400137500  030.498.851
279002701242100  003.488.711
279002701235800  921.019.681
279002800223400  022.026.101
279750100025900  039.252.211
279002701418100  021.230.421
279000500017600  964.620.271
279002800494300  020.915.251
279002700641900  981.007.691
279002700039500  017.860.141
279002800692200  630.920.501
279002800014500  450.541.181
279030200001500  020.921.191
279002701366300  013.657.851
279002800583300  639.334.461
279002700921900  040.400.531
279174500                   29.933.771/0001
279002800566600  006.388.481
279002701469400  036.512.761
279002800856400  011.868.112
279002701277200  010.105.241
279002701367400  950.321.341
279002100265500  830.570.131
279002701423200  985.195.061
279030100009900  995.718.201
279059100                  08.825.760/0001
279002701262500  042.647.399
279002800719000  452.907.171
279042900                   19.061.866/0001
279002701069700  023.494.579
279002701190400  505.312.559
279002701324000  343.190.328
279002700431800  061.976.709
279002701152100  486.596.491
279002800402800  023.572.709
279002701494700  055.614.561
279397100017700  027.794.181
279000500018700  407.494.289
279002701287900  864.594.811
279002701474500  877.904.671
279002700121700  009.892.271
279002701233700  021.000.341
279002701289900  028.981.061
279958300001800  042.035.758
279002100022200  280.836.872

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

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800417800  864.967.609
279000600016300  496.828.909
279030300003600  354.340.584
279002700852500  923.195.051
279002701294000  054.984.791
279002701241600  310.411.668
279002800745400  009.537.181
279002701094700  018.561.191
279002800888300  049.189.651
279002800888300  049.189.651
279002800543300  045.246.971
279002701130000  037.486.531
279002800765400  016.137.991
279002800787000  029.891.261
279002700312800  911.634.989
279024700000400  015.250.661
279002701389200  037.015.011
279002800845900  005.266.051
279002700936200  002.393.601
279002701478200  029.563.051
279002701140300  200.355.351
279002700989800  009.567.610
279002701363400  035.041.031
279002800645000  390.074.642
279342300                   02.612.625/0001
279002700184600  710.891.601
279002701375900  027.653.508
279002800667200  017.608.791
279002700823800  043.374.001
279002700018800  535.437.851
279147300001200  037.131.671
279002400142400  026.382.081
279138000                   28.633.291/0001
279002800764500  826.883.621
279985100002700  018.916.321
279002800596600  006.386.031
279002701111800  334.258.868
279002701354200  026.251.361
279002400141400  023.568.751
279149400                   28.726.199/0001
279772800                   10.400.697/0001
279002701291300  051.692.901
279958300020500  036.928.601
279359700018800  077.805.306
279184600                   30.257.804/0001
279002100299700  019.582.731
279002800560000  819.571.570
279002701288600  009.463.991
279002800355000  033.557.823
279002700389400  015.831.561
279002800709200  004.415.991
279002800693200  541.118.622
279002701449000  029.841.661
279002800473200  000.273.971
279030300328800  957.421.311
279002701163400  161.565.948
279002701363900  325.815.641
279002701375300  028.858.421
279049300                   22.295.614/0001
279989500019400  048.989.579
279679300                   04.189.702/0001
279002701301100  015.090.752
279002700089300  368.507.301
279002701411900  969.101.781
279068000                   03.211.047/0001
279002800676000  353.360.721
279002701506100  030.680.499
279002701147100  012.478.251
279002800478900  494.297.446
279002700821500  786.508.871
279025900                   16.687.061/0001

B.H.N MADEIRAS LTDA EPP CNPJ N° 01.584.383/0001-
55 e Inscrição estadual No. 13.172.942-0, torna público que 
requereu junto a SEMA – MT, a Renovação da Licença de 
Operação - LO para desenvolver a atividades de serraria 
e Beneficiamento de madeira no Município de Feliz Natal 
/ MT.

MARCOS CARDOSO GUERREIRO, estabelecido na 
Avenida das Itaúbas, nº 2158, Jardim Botânico, Sinop/
MT, inscrito no CNPJ nº 27.655.197/0001-53, Torna Pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, 
a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a 
Licença de Operação – LO da atividade de Manutenção 
e Reparação de Motocicletas e Motonetas. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

AGRO VERDE AGROPECUÁRIA LTDA ME, estabelecida 
na Avenida dos Jequitibás, nº 2700, Sala A, Jardim das 
Violetas, Sinop/MT, inscrita no CNPJ nº 24.384.777/0001-
65, Torna Público que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – 
LI e a Licença de Operação – LO da Atividades de Clínica 
Médica Veterinária. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria 
Fernanda – Soluções Ambientais (66)99626-3037.

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, CNPJ 
03.806.553/0001-24, instalada na Rua Dirson José Martini, 
nº 755-Bairro DIC, em Sinop-MT, torna público que reque-
reu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO 
DE SINOP, a Renovação da Licença de Operação, para 
atividade de preparação de massa de concreto e arga-
massa para construção. CENTRO NORTE AMBIENTAL. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

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

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

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

KITNET Contendo: Sala e cozinha, 
02 quartos, 01 banheiro social 
, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Cedros, nº 

1292, Bairro Jardim Botânico na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 06. Valor: 
R$ 900,00 (novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 m² contendo: 
01 Copa, 01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, nº 4891, 
Bairro Jardim das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 

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° 055/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 

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 ESPORTIVOS E FARDAMENTOS, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, MUNICIPÍO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 12 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, 24 de Maio de 
2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019-SRP 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: FERTILE CLINICA MEDICA LTDA-EPP, nos itens 01 a 
04, no valor total de R$ 485.850,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e 
cinquenta reais). Juina-MT, 24 de maio de 2019.   

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 031/2019
A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através de sua 
Pregoeira, nomeada pela Portaria 10.889/2019, torna público 
que estará realizando licitação na Modalidade Pregão 
Presencial Sistema Registro de Preço, regido pela Lei 
Federal nº. 10.520/2002, os Decretos Federais nº 7.892/2013, 
n° 8.250/2014 e nº. 8.538/2015, os Decretos Municipais nº 
1.392/2008, 1.729/2010 e nº. 3.259/2018 e subsidiada pela Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Registro de 
preço para futura e eventual aquisição de material RR-2C, 
CM-30, RL-1C e Material Pétreo para pavimentação e 
recuperação asfáltica em diversas ruas do Município de 
Aripuanã-MT, em atendimento às demandas da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. Início da Sessão: Dia 
10/06/2019, às 08h00min (oito), horário local, na sala do Setor 
de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no 
s i t e :  h t t p : / /www.a r i puana .m t .gov.b r,  pe l o  e -ma i l 
licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo 
telefone (066) 3565-3900. Aripuanã-MT, 24 de maio de 2019.

Tamara Piran da Silva - Pregoeira



Sinop lidera chave com 5 pontos 
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Líder da chave, Sinop recebe o
Palmas neste sábado no Gigante
DA REPORTAGEM

O Sinop FC tem mais 
um compromisso diante 
do Palmas/TO pela Série D 
do Campeonato Brasileiro 
2019. Após empatar em 1 a 1 
no final de semana passado 
em Tocantins, o Galo joga-
rá em casa contra o mesmo 
adversário.

Com 5 pontos na lide-
rança isolada do Grupo A10, 
a equipe do técnico Gianni 
Freitas pretende se manter 
invicta na competição a ca-
rimbar a sua segunda vitó-
ria para ficar cada vez mais 
próxima da classificação 
para a segunda fase.

Com um time bem 
montado, o técnico man-
terá a base que entrou jo-
gando nos três primeiros 
jogos, com o retorno do za-
gueiro Matheus Lima, que 
cumpriu suspensão na úl-
tima partida. Sendo assim, 
o Sinop deve ir à campo 
com, Guilherme; Marqui-
nhos, Boré, Matheus Lima 
e Maycon; Tuquinha, Élber, 
Lagoa e Fernandinho; Pau-
lista e Ávila.

Até agora, no campe-
onato, o Galo do Norte so-
mou os pontos graças à vi-
tória fora de casa diante do 

Iporá/GO, na estreia, por 2 
a 0; depois, em casa, acabou 
apenas empatando com o 
Corumbaense/MS, por 1 a 
1, e fora de casa novamen-
te empatou em 1 a 1 com o 
Palmas.

A situação ainda está 
confortável muito graças ao 
goleiro Guilherme, que pe-
gou duas penalidades e tem 
se tornado até agora o herói 
da equipe. “O Guilherme 
tem personalidade e cres-
ceu nas duas cobranças que 
a equipe teve contra. É um 
goleiro que passa segurança 
ao restante da equipe, mas 
que não pode ser acionado 
o tempo inteiro”, destaca o 
jornalista Clemerson Men-
des, referindo-se às falhas 
do sistema defensivo da 
equipe que quase custaram 
alguns destes resultados.

As outras duas equipes 
do grupo se enfrentam no 
domingo (26). O Iporá re-
cebe o Corumbaense, em 
Goiás. Ambas estão com 
4 pontos, porém, o time 
goiano leva vantagem nos 
critérios de desempate.

Os ingressos estão à 
venda no valor de R$ 10 
antecipados, nos pontos de 
venda JD Esportes, Padaria 
Panevitta e Sinop Festas.

SÉRIE D | Galo do Norte quer a vitória para manter liderança isolada
Foto: Julio tabile

PALMEIRAS

Goulart explica saída precoce:
“Questão salarial irrecusável”

NÃO APROVEITADOS
Vasco começa a definir saída de jogadores 

PROPOSTA

Atlético de Madrid 
segue de olho em 
Lodi, do AthleticoFoto: Divulgação

Foto: leonarDo MiranDa

Meia-atacante ficou apenas quatro meses no Verdão 

Renan Lodi já foi alvo de proposta recusada pelo Furacão

DA REPORTAGEM

A curta passagem de Ri-
cardo Goulart pelo Palmei-
ras chegou ao fim na quinta-
-feira. 

No aeroporto de Gua-
rulhos, horas antes de em-
barcar para a China, o meia-
-atacante deu entrevista para 
falar sobre a decisão de res-
cindir com o clube alviver-
de e retornar ao Guangzhou 
Evergrande.

“Teve uma reviravolta 
maluca nos últimos dias. En-

DA REPORTAGEM

Aos poucos, com calma, 
o Vasco começa a tomar de-
cisões em relação ao elenco 
de 42 jogadores. O técnico 
Vanderlei Luxemburgo ain-
da avalia o plantel e quer 
aguardar mais alguns jogos 
para tomar decisões, mas 
gradativamente vai liberan-
do alguns atletas.

Depois de Willian Ma-
ranhão ser emprestado ao 
América-MG, o meia Dudu é 
o próximo na lista para bus-

DA REPORTAGEM

O Atlético de Madrid 
segue de olho no lateral-
-esquerdo Renan Lodi. Após 
a primeira proposta de 18 
milhões de euros (cerca de 
R$ 81 milhões) ser recusada, 
o clube espanhol deve pre-
parar uma nova oferta. Se-
gundo o diário Ás, represen-
tantes do Atlético de Madrid 
assistiram à Recopa para 
analisar o jovem.

Renan Lodi teve uma 
atuação de destaque, partici-
pando do gol de Marco Ru-
ben, e o Athletico venceu o 
River Plate por 1 a 0. O jogo 
de volta será na próxima 
quinta-feira, no Monumen-
tal de Nuñes.

O diário Ás, inclusive, 
diz que Renan Lodi é a prio-
ridade do Atlético de Madrid 
para a lateral. O clube espa-
nhol vendeu Lucas Hernán-
dez para o Bayern de Mu-

tramos em um acordo e ficou 
bom para ambas as partes. 

Eu tinha o sonho de fi-
car um ano no Brasil, para 
marcar mais o meu nome 
por aqui, mas as coisas to-
maram um rumo diferente e 
vou ser feliz na China”, falou 
o meia-atacante.

A recuperação da cirur-
gia no joelho direito realiza-
da no início de maio também 
foi assunto. Na avaliação do 
Verdão, a recuperação vinha 
sendo positiva, apesar de ter 
sido extensa a retirada do 

car outro time. Seus empre-
sários começaram contatos 
no mercado para encontrar 
uma oportunidade. Figuei-
rense e Cuiabá, da Série B, 
mostraram interesse, mas 
também há a possibilidade 
de o garoto ser emprestado 
para um time do exterior. O 
América-MG, outro cotado, 
saiu do páreo.

Outros dois nomes que 
buscam empréstimo são o 
lateral-esquerdo Luan e o 
volante Rodrigo. O primei-
ro voltou recentemente de 

nique e pode perder Filipe 
Luis. Além disso, o Atlético 
de Madrid considera o pre-
ço de Alex Telles, do Porto, 
muito alto.

A multa rescisória de 
Renan Lodi é de 40 milhões 
de euros (cerca de R$ 180 
milhões); o jogador, revelado 
no CT do Caju, tem contra-
to com o Furacão até 2022. 
Para a posição, Tiago Nunes 
conta, no elenco atual, com 
Renan Lodi e Márcio Azeve-
do.

Antes, provavelmente 
sem Renan Lodi, o Athletico 
enfrenta o Flamengo. O due-
lo está marcado para 15h de 
domingo, no Maracanã, pela 
sexta rodada do Campeona-
to Brasileiro. Os times estão 
praticamente empatados na 
tabela. Os dois têm sete pon-
tos, com um gol de saldo. O 
Flamengo fica à frente (nono 
colocado) por ter marcado 
mais gols (8 a 7).

um período no Perilima/PB. 
O segundo não teve chances 
no profissional, e a comissão 
avalia que há nomes do sub-
20 que pedem passagem, 
como Bruno Gomes e Caio 
Lopes.

Há também o caso do 
volante Bruno Silva. O jo-
gador foi para o fim da fila 
da posição. Em determina-
das atividades, sequer treina 
com o grupo, muito pelo in-
chaço do elenco. Seu contra-
to foi renovado recentemen-
te e vai até o fim do ano.

menisco.
“Já ouvi muita coisa 

que acaba machucando. As 
pessoas não medem pala-
vras negativas. Estou apto a 
jogar. É só uma questão de 
tempo. Logo vou dar a volta 
por cima na China. Cheguei 
pela porta da frente e estou 
saindo pela porta da frente”, 
disse Ricardo Goulart.

De acordo com o clube, 
e também com pessoas pró-
ximas ao atleta, o problema 
não prejudica a carreira de 
Goulart a médio e longo pra-

zo. 
Mesmo fora dos gra-

mados pelo menos até julho, 
prazo inicial de recuperação 
divulgado pelo Palmeiras, 
Goulart retorna para o clu-
be chinês valorizado e com 
contrato renovado por mais 
cinco temporadas.

Com a camisa do Guan-
gzhou, o meia-atacante mar-
cou 103 gols e deu 53 assis-
tências em 157 partidas. No 
Verdão, foram apenas 12 jo-
gos, com quatro gols e três 
assistências.

Inf.: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

LEI Nº 9.514/97 - PRESENCIAL E ONLINE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LUIZ TOCIAKI HIRANO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 922, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO 
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento 
Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis firmado em 03/02/2014, onde figuram como fiduciantes ALESSANDRO 
NICOLI, RG nº 982.582 SSP/MT, CPF/ME nº 630.307.051-53 e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, RG nº 1.347.398-0 e CPF/ME nº 909.366.801-
30 e na forma da Lei nº 9.514/97, promoverá a venda em LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) dos imóveis abaixo 
descrito, em conjunto. O PRIMEIRO LEILÃO será realizado no dia 27/05/2019, às 10h00, na Av. Brig. Faria Lima, 1234 - Cond. Edifício Cons. Paranaguá 
- 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, com lance mínimo igual ou superior a R$ 10.136.963,32 DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: - Um Imóvel 
Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 398,2230 Has 
(Trezentos e noventa e oito hectares, vinte e dois área e trinta centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA I”, desmembrada de uma área 
maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 9.437,99 metros. Matrícula 1971. - Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de 
Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 350,1408 Has (Trezentos e cinquenta hectares, quatorze 
ares e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VI”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado 
de 8.177,69 metros. Matrícula 1976. - Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área 
GEORREFERENCIADA com área de 329,7482 Has (Trezentos e vinte e nove hectares, setenta e quatro ares e oitenta e dois centiares), denominada 
“FAZENDA SANTA CLARA VII”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.042,36 metros.  Matrícula 1977. 
- Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 
330.2828 Has (Trezentos e trinta hectares, vinte e oito ares e vinte e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VIII”, desmembrada de 
uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.054,72 metros. Matrícula 1978. Caso não haja arrematação em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 31/05/2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 12.862.493,79. Os imóveis estão ocupados e serão vendidos em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontram, sendo a desocupação de 
total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Providências e encargos para regularização de eventuais divergências, 
pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, 
deverão se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” 
e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz 
nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante pagará no ato do encerramento do leilão o valor total da arrematação, mais 5% correspondente 
à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais condições deste leilão obedecerão ao que regula o Decreto n° 
21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933.
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Evento foi realizado em shopping de Cuiabá 

Procedimento vai apurar autorização
de juíza a desfile de adolescentes
DA REPORTAGEM

O corregedor nacional de 
Justiça, ministro Humberto 
Martins, instaurou, de ofício, 
pedido de providências para 
que a Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado do Mato 
Grosso preste informações 
sobre desfile de adolescen-
tes que aguardam adoção em 
shopping de Cuiabá.

O evento, intitulado “Ado-
ção na Passarela”, foi auto-
rizado pela juíza de Direito 
da 1ª vara Especializada da 
Infância e Juventude, Gleide 
Bispo Santos, e foi alvo de 
duras críticas.Ao instaurar 
o procedimento, o ministro 
Humberto Martins conside-
rou a competência da Corre-
gedoria Nacional de Justiça 
para receber denúncias de 
qualquer interessado relati-
vas aos magistrados e tribu-
nais e aos serviços judiciários 
auxiliares, conforme previ-
são do Regimento Interno 
do CNJ. O ministro deu pra-
zo de 15 dias para que a cor-
regedoria mato-grossense 
preste informações.

EVENTO
O desfile foi organizado 

pela Associação Mato-gros-
sense de Pesquisa e Apoio à 

Adoção (Ampara), em par-
ceria com a Comissão de In-
fância e Juventude da OAB/
MT e outras entidades do 
Estado. No evento, 18 ado-
lescentes acima de 12 anos 
desfilaram em uma passarela 
criada em um shopping de 
Cuiabá. Cerca de 200 pes-
soas teriam acompanharam 
da plateia. Lojas de roupas 
e calçados auxiliaram no 
evento, por meio de doação 
de itens para que os adoles-
centes pudessem desfilar.

“Trata-se de uma noite 
para os pretendentes a ado-
tar poderem conhecer as 
crianças e os adolescentes. A 
população em geral poderá 
ter mais informações sobre 
adoção e os menores terão 
um dia diferenciado, em que 
irão se produzir, fazer cabe-
lo, maquiagem e usar rou-
pa para o desfile”, explicou 
Tatiane de Barros Ramalho, 
presidente da CIJ da OAB, ao 
divulgar o evento.

CRÍTICAS
Na quarta-feira (22), a De-

fensoria Pública de Mato 
Grosso publicou nota pela 
qual repudiou “veemente-
mente” o evento. “A inten-
ção desta Nota não é desca-
racterizar a relevância das 

APTOS À ADOÇÃO | Evento “Adoção na Passarela” aconteceu em shopping de Cuiabá e foi duramente criticado
Foto: PRF-Mt

Foto: Divulgação

SADAO WATANABE

Olimpíada de Astronomia com lançamento
de foguetes envolve alunos de escola

CLÁUDIA

Vigilância Sanitária recebe
treinamento contra “asa branca”

SINOP

Rede Marista lança 
o primeiro colégio 
da congregação

Foto: assessoRia

Foto: assessoRia

Área será de 12 mil m² com capacidade para 1,1 mil estudantes 

Alunos participaram do Uma Propulsão de Conhecimentos 

O mosquito é vetor da leishmaniose 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Estudantes da EMEB 
Sadao Watanabe, em Sinop, 
foram até o Estádio Gigante 
do Norte para executarem 
o projeto “Uma Propulsão 
de Conhecimentos”, que é a 
confecção de foguetes arte-
sanais. Essa a primeira etapa 
da Mostra Brasileira de Fo-
guetes (MOBFOG), idealiza-
do pelos professores Hilton 
Percinoto Júnior e Janice 
Karnikowski Tinin.

As turmas do 4º e 5º 
ano tiveram uma aula lúdi-
ca, com o lançamento de fo-
guetes confeccionados com 
material reciclados. A inten-
ção é mostrar aos alunos que 
astronomia e astronáutica 
estão presentes no cotidia-
no escolar e despertar neles 
o trabalho em equipe, com a 
colaboração de toda a famí-
lia e a comunidade escolar.

Os foguetes foram de-
senvolvidos com garrafas 
pet e a base com cano de 
PVC. “A propulsão do fogue-
te é de ar comprimido, com 
uma quantidade específica 
de água e pressurização do 
ar através de uma bomba de 
encher pneu de bicicleta”, 
explica Hilton.

A produção onde era 
necessária a utilização de 
equipamentos perigosos 
(serra, cola PVC, por exem-
plo) foi desenvolvida pelos 
professores, o restante fi-
cou por conta dos 56 alunos 
que foram divididos em seis 
equipes para participar da 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A vigilância Sanitária de 
Cláudia participou durante 
toda esta semana de um trei-
namento para diagnosticar 
a proliferação do mosquito 
Flebotomíneos, popular ‘Asa 
Branca’, vetor da leishmanio-
se. Os profissionais desen-
volverão armadilhas, formas 
de tratamento e trabalhos 
entomológicos para auxiliar 
na prevenção de doenças.

A profissionalização é 
fornecida pelo Escritório 
Regional de Saúde de Sinop, 
com participação da direto-
ra do Escritório Regional de 
Saúde de Cláudia, Dra. em 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Marti-
nelli participou da cerimônia 
de lançamento do primeiro 
Colégio da congregação ma-
rista em Mato Grosso, funda-
da a 230 anos por Marcelino 
Champagnat, realizada em 
Sinop, cidade escolhida para 
receber a expansão da Rede 
Marista, que reuniu as lide-
ranças locais para apresenta-
ção dos detalhes do projeto, 
que terá a sua construção ini-
ciada nos próximos dias.

“Enquanto o país todo 
fala sobre investimentos em 
educação. Sinop tem o or-
gulho de vivenciar este mo-
mento, que é importante não 
apenas para nós sinopenses 
[...], nossa gestão também 
trabalhou nesse projeto, que 
é a implantação do colégio 
Marista Santo Antônio em 
Sinop, com uma instalação 
ampla e moderna, em uma 
excelente região, que é a Ave-
nida dos Tarumãs, próximo a 
universidades e vários bair-
ros do município”, destacou.

Liderada pelo presi-
dente da Rede Marista, Ir-
mão Inácio Etges, a equipe 
da instituição apresentou a 

modelagem 3D dos espaços 
que serão erguidos em um 
terreno de mais de 12 mil m² 
na Avenida Tarumãs, 4.300, 
próximo à Faculdade Fasi-
pe e ao eixo central da área 
residencial que emerge no 
município. Além da partilha, 
o grupo também expôs deta-
lhes sobre sua metodologia 
educativa, bem como o his-
tórico da presença bicente-
nária marista no mundo.

Os convidados também 
puderam acessar em pri-
meira mão a página online 
maristasemsinop.org.br, que 
concentra todas as informa-
ções da expansão, tais como: 
cadastro de interesse, Tra-
balhe Conosco, imagens dos 
ambientes, projeções e dados 
do Colégio Marista Santo An-
tônio – nome escolhido para 
a unidade, em homenagem 
ao padroeiro de Sinop. Ain-
da sem data para a conclusão, 
a obra será realizada com 
estruturas pré-moldadas e 
contará com duas constru-
toras trabalhando de forma 
concomitante. A expectati-
va da Rede Marista é iniciar 
a operação no próximo ano, 
mas as previsões só deverão 
ser ratificadas no segundo se-
mestre.

competição.
Através da construção 

desses foguetes, os professo-
res apresentaram conteúdos 
de física, matemática Leis 
de Newton, probabilidade, 
estatística, velocidade, mo-
vimento e parábolas. Esse foi 
um dos motivos que levou a 
professora Janice a participar 
do projeto. “Nós decidimos 
participar da competição por 
conta dos conteúdos, que são 
interdisciplinares e podemos 
trabalhar todas as matérias”, 
afirma.

Na primeira fase do ex-

Biologia, Sirlei Thies, e com 
o agente da Vigilância Am-
biental, Benedito José Ari.

O chefe da Vigilância 
Sanitária, Edson Catarino, 
contou que o treinamento 
é de extrema importância 
para a preservação da saúde 
no município. “Nós sabe-
mos que a Leishmaniose é 
uma doença muito perigosa 
que pode prejudicar a saú-
de pública. Pensando nisso 
a regional de Sinop em par-
ceria com a nossa regional 
fornecerá durante esta se-
mana treinamentos para que 
possamos aprender a lutar 
de forma mais efetiva contra 
a proliferação desse inseto”, 
contou.

instituições idealizadoras. O 
evento, com a intenção de 
dar ‘visibilidade a crianças e 
adolescentes de 4 a 17 anos 
que estão aptas para adoção’, 
em verdade, as expõe ainda 
mais à situação de extrema 
vulnerabilidade social”.

A Defensoria destacou 
o risco de que muitas das 
crianças e adolescentes que 
desfilaram não sejam adota-
das, “o que pode gerar sérios 
sentimentos de frustração, 
prejuízos à autoestima e in-
deléveis impactos psicoló-
gicos”. Por fim, afirma que a 
grande exposição pode levar 
à objetificação e passar uma 
ideia de mercantilização.

ESCLARECIMENTO
A OAB/MT e a Ampara, em 

nota conjunta de esclareci-
mento, saíram em defesa do 
evento. Alegaram que nun-
ca foi o objetivo do evento 
apresentar as crianças e ado-
lescentes a famílias para a 
concretização da adoção. “A 
ideia da ação visa promover 
a convivência social e mos-
trar a diversidade da cons-
trução familiar por meio da 
adoção com a participação 
das famílias adotivas.” Con-
fira a íntegra das notas aqui.

As instituições também 

afirmam que as crianças não 
foram obrigadas a participar, 
e que todos expressaram ale-
gria com a possibilidade de 
participar de um momento 
como esse. “A ação deu a eles 
a oportunidade de, em um 
mundo que os trata como 
se invisíveis fossem, pode-
rem integrar uma convivên-
cia social”. “A OAB-MT e a 
Ampara repudiam qualquer 
tipo de distorção do even-

to associando-o a períodos 
sombrios de nossa história e 
reitera que em nenhum mo-
mento houve a exposição de 
crianças e adolescentes.”

Na nota, explicam também 
que a falta de interessados na 
chamada “adoção tardia”, de 
crianças mais velhas, faz com 
que seja urgente a adoção de 
medidas como a Semana da 
Adoção, que tornam público 
esse problema social. Infor-

mam, ainda, que, conforme 
dados do CNJ, 8,7 mil crian-
ças e adolescentes aguardam 
por uma família.

Ao final da nota, “concla-
mam a sociedade em geral 
para uma discussão séria e 
efetiva sobre o tema para 
que mais estratégias possam 
ser adotadas em prol do di-
reito de possibilitar o acolhi-
mento familiar a essas crian-
ças e esses adolescentes”.

perimento os foguetes têm 
que alcançar a marca de 100 
metros, as equipes que atin-
girem essa marca estão pré-
-classificada para a Olimpía-
da Brasileira de Astronomia 
e Aeronáutica (OBA). No 
início do mês de junho, se-
rão enviados os nomes dos 
alunos classificados. A divul-
gação do resultado e a pre-
miação estão previstos para 
o mês de setembro. 

OBA E MOBFOG
Segundo informações 

do site oficial da competi-

ção, a OBA e a MOBFOG são 
eventos abertos à participa-
ção de escolas públicas ou 
privadas, urbanas ou rurais, 
sem exigência de número 
mínimo ou máximo de alu-
nos, os quais devem prefe-
rencialmente participar vo-
luntariamente.  

A Mostra Brasileira de 
Foguetes é uma olimpíada 
inteiramente experimental, 
pois consiste em construir e 
lançar, obliquamente, fogue-
tes, a partir de uma base de 
lançamento, o mais distante 
possível.
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Esfriou em Cuiabá 

Síndrome da Mão, Pé e Boca é uma doença contagiosa

Doença recém-descoberta no Brasil chega a 
Cuiabá e município alerta perigo de contágio
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de 
Cuiabá (SMS), por meio do 
Centro de Informações Es-
tratégicas de Vigilância em 
Saúde – CIEVS, emitiu aler-
ta à população sobre uma 
nova doença que surgiu no 
Brasil recentemente e que já 
chegou a Cuiabá. Trata-se da 
Síndrome da Mão, Pé e Boca 
(SMPB). Em Cuiabá foram 
notificados 40 casos da doen-
ça em abril de 2018 e, neste 
ano, até dia 06 de abril, foram 
notificados 18 casos. A doença 
atinge especialmente crian-
ças menores de 5 anos.

A Síndrome da Mão, Pé e 
Boca é uma doença conta-
giosa causada pelo vírus Co-
xsackie, que habita normal-
mente no sistema digestivo. 
A síndrome tem esse nome 
porque acarreta lesões nas 
mãos, pés e boca, inclusive 
garganta e faringe.

A transmissão se dá atra-
vés do contato direto entre as 
pessoas ou com as fezes, sali-
va e outras secreções, alimen-
tos e objetos contaminados.

São sinais característicos da 
síndrome a febre alta nos dias 
que antecedem o surgimento 
das lesões, o aparecimento de 
manchas vermelhas na boca, 
amídalas e faringe, que po-
dem evoluir para ulcerações 
muito dolorosas, pequenas 
bolhas nas palmas das mãos 
e nas plantas dos pés, sendo 

PERIGO | A Síndrome da Mão, Pé e Boca é uma doença contagiosa causada pelo vírus Coxsackie, que 
habita normalmente no sistema digestivo.

Foto: PreFeitura de Cuiabá

que também podem surgir 
nas nádegas e região genital. 
Além disso, há mal-estar, fal-
ta de apetite, vômitos, diar-
reia, dificuldade para engolir 
e muita salivação. É comum 
que a febre e a dor de gargan-
ta sejam os sintomas predo-
minantes. 

 Recomendações:
Evitar, na medida do possí-

vel, o contato muito próximo 
com o paciente (como abra-
çar e beijar) e lavar as mãos 

antes e depois de lidar com o 
doente e após usar o banhei-
ro;

Cobrir a boca e o nariz ao 
espirrar ou tossir;

Manter um nível adequado 
de higienização da casa e de-
mais ambientes coletivos;

Não compartilhar mama-
deiras, talheres ou copos e 
lavar superfícies, objetos e 
brinquedos que possam en-
trar em contato com secre-
ções e fezes dos doentes com 

água e sabão e, após o uso, 
desinfetar com solução de 1 
colher de sopa de água sani-
tária diluída em 4 copos de 
água limpa;

Afastar as pessoas doentes 
da escola ou do trabalho até 
o desaparecimento dos sin-
tomas (geralmente 5 a 7 dias 
após início dos sintomas);

Descartar adequadamente 
as fraldas e os lenços de lim-
peza em latas de lixo fecha-
das.

CLIMA

Fim de semana será de 
tempo fresco e Chapada 
dos Guimarães pode 
registrar até 10°C
DA REPORTAGEM

Uma frente fria voltou 
a atingir Mato Grosso nesta 
sexta-feira (24) e, conforme 
as estatísticas do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), o fim de semana deve 
ser frio em todo o estado. 
Chapada dos Guimarães, a 65 
km de Cuiabá, pode registrar 
10°C nesse sábado (25). Cuia-
bá amanheceu com o tempo 
nublado e os termômetros 
registram mínima de 17°C e 
máxima de 24°C nesta sexta-
-feira. Já no sábado a previ-
são é de mínima de 16°C e 
máxima de 30°C. Durante a 
manhã, a umidade relativa 

do ar na capital aumentou e 
se manteve entre 64% e 82%. 
Tangará da Serra, a 242 km de 
Cuiabá, registrou 15°C duran-
te a madrugada e amanheceu 
garoando. A previsão é de 
16°C de mínima e 21°C de má-
xima. No sábado, a mínima 
prevista é de 13°C e a máxima 
de 26°C. Em Rondonópolis, a 
218 km de Cuiabá, a máxima 
prevista é de 25°C e mínima 
de 15°C para esta sexta-feira. 
No fim de semana, os termô-
metros devem registrar mí-
nima de 15°C e máxima de 
29°C.Já em Sinop, a 503 km 
de Cuiabá, o dia começou 
com poucas nuvens e com a 
temperatura em 20°C. A pre-
visão para o sábado é mínima 
de 18°C e máxima de 32°C.


