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LRV PALHAÇOTERAPIA
Busca por
recursos
em Brasília

Evitar uso
excessivo de
tecnologia
entre crianças 

Na agenda que o prefei-
to de Lucas do Rio Verde, Luiz 
Binotti (PSD), está cumprindo 
em Brasília, e foram realizados 
encontros com a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) e no 
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE).       

            Página - 3

O Núcleo de Apoio à Saú-
de da Família de Cláudia iniciou 
a Semana do Bebê. Essa ação 
tem por objetivo conscientizar 
os pais sobre o uso exagerado 
da tecnologia por crianças e a 
problematização.       Página - 6

Divulgação

assessoria

reproDução/Facebook

O fazendeiro Paulo Faruk de Moraes, 61 anos, 
que assassinou o engenheiro Silas Henrique 
Palmieri Maia, foi autorizado pela Justiça de 
Mato Grosso a trabalhar ou estudar dentro da 
cadeia. Ele foi preso três dias depois do crime e 
desde então continua custodiado.        Página  7

EXECUTOU ENGENHEIRO

Fazendeiro 
é autorizado a 
estudar ou trabalhar 
em cadeia

Sendo uma região teoricamente jovem, com menos de 50 de fundação da 
maioria de suas cidades, o Nortão ainda vive a um crescimento no setor da 
construção civil. Parte desse desenvolvimento passa pelas mãos habilido-
sas de engenheiros capacitados.                   Página -9

BOM DIA!

NEGOU

Sexo é melhor pela manhã?

MPE recomenda governo 
a não dar aumento

Parece que nos empenhamos em deixar o sexo para a noite. 
Um costume que não só nos tira tempo de descanso como preju-
dica nosso desejo sexual. Em vez disso, deveríamos nos habituar a 
praticá-lo pela manhã.            Página - 7

O Ministério Público do Estado (MPE) acompanhará as tratati-
vas entre o governo estadual e os trabalhadores da educação sobre o 
pagamento da recomposição salarial dos profissionais.

                                                                          Página - 3

Divulgação

José roberto gonçalves

Divulgação

assessoria

A ENGENHARIA E SEUS SONHOS

Milho: safra
nacional
aproxima-se
de recorde
A colheita total de milho do 
Brasil 2018/19 foi estimada em 
97,5 milhões de toneladas, de 
acordo com a média de uma 
pesquisa da Reuters com 11 
especialistas, o que deixaria a 
produção ligeiramente abai-
xo do recorde de 97,8 milhões 
visto há dois anos pelo governo 
do país.         

Página  -8



Recebi, e agora?
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um mundo melhor e descarta o que foi 
recebido ou se apressa em repassar para 
os amigos? Pois é, mesmo sabendo qual 
resposta seria a “melhor”, sei que a maio-
ria das pessoas repassa para o maior nú-

mero possível de contatos.
E se fossem, por exem-

plo, imagens de alguém da 
sua família? Você gostaria 
que as mesmas fossem fre-
neticamente repassadas pela 
internet afora? Se a resposta 
for negativa fica a pergunta: o 
que nos impede de respeitar 
os outros?

Somos muito “humanos” 
quando o problema nos envolve, mas não 
estamos “nem aí” quando envolve outras 
pessoas. E é por conta desse comporta-
mento que a internet é um dos ambientes 
menos “seguros” que se pode imaginar, 
por ser feita de pessoas.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Seguindo no assunto que falamos an-
teriormente, precisamos analisar uma 
situação: conteúdos proibidos, fotos ínti-
mas e outros se proliferam pela internet 
em velocidade assustadora, mas, como 
isso acontece se 
a grande rede, 
por si só, não é 
“viva”? Quem faz 
com que esses 
conteúdos se-
jam repassados 
é justamente 
quem os recebe 
e dá sequência 
à cadeia de re-
passes.

Quem pode mudar esse cenário? O 
próprio usuário. Sim, sua conduta quando 
você recebe algo dessa natureza é o que dá 
a “cara” para a internet. Se existem con-
teúdos sendo repassados, alguém os está 
repassando.

Agora vamos para uma breve reflexão: 
todos nós já recebemos algum tipo de ar-
quivo que não deveria estar circulando 
pelo mundo virtual, seja por ser falso, por 
violar a intimidade de alguém, por ser 
ofensivo e por aí vai. O que você, querido 
leitor, fez (e faz) quando recebe algo dessa 
natureza? Se contenta em colaborar com 
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Um debate imorredouro se dá nos meios univer-
sitários em torno da presença da polícia nos campi. 
Uma ala mais radical da comunidade acadêmica rejei-
ta peremptoriamente essa possibilidade, escudando-se 
numa interpretação abrangente da autonomia universi-
tária. Por essa tese, a segurança nas instituições deveria 
ficar a cargo de agentes a elas vinculados.

Até se compreendem as razões para tal posiciona-
mento. Nos tempos de ditadura militar, a polícia costu-
mava ir aos campi para prender professores e estudan-
tes por seus posicionamentos políticos. O fato, porém, 
é que 50 anos se passaram, e o Brasil vive hoje uma de-
mocracia plena, na qual direitos e garantias fundamen-
tais estão assegurados. Nesse paradigma, não há razões 
para impedir a entrada de policiais em extensas áreas 
públicas frequentadas diariamente por milhares de pes-
soas.

Carece de lógica a oposição a patrulhamentos os-
tensivos, se necessário, ou a investigações de delitos 
ocorridos nos estabelecimentos. Tais considerações não 
impedem que reitores celebrem com secretários de 
Segurança convênios em que se defina o tipo de atua-
ção a ser priorizada nas universidades. Trata-se de uma 
forma inteligente de imprimir mais eficiência ao gasto 
público e, ao mesmo tempo, tranquilizar a comunidade, 
tornando-a mais colaborativa.

Daí não decorre que inexistam linhas vermelhas, 
que não deveriam em nenhuma hipótese ser ultra-
passadas. A Advocacia-Geral da União (AGU) acaba de 
transpor uma delas, ao pedir ao Supremo Tribunal Fe-
deral que autorize a realização de operações policiais 
em universidades para apurar supostas irregularidades 
eleitorais.

Na semana que antecedeu o segundo turno do 
pleito do ano passado, mais de uma dezena de institui-
ções foram alvo de ações da Justiça Eleitoral, por moti-
vos um tanto obscuros —falava-se em propaganda par-
tidária nos locais.

Na época, em resposta a uma demanda da Procu-
radoria-Geral da República, o STF suspendeu liminar-
mente as operações, por entender que feriam a liber-
dade de expressão de alunos e docentes. Nesse sentido 
votaram os nove ministros presentes à sessão.

Nada mudou de lá para cá. Se era abusivo mandar 
agentes aos campi para reprimir alegados atos eleito-
rais, continua a sê-lo agora. A AGU não contribui para 
a necessária normalização das relações entre universi-
dades e polícias quando insiste em atribuir às forças de 
segurança missões de cunho político que elas não preci-
sam nem devem exercer.

Editorial

Para o que é preciso

Ranking dos Políticos - Facebook

etc, para definitivamente, por fim na papelada 
que gerou a união. Tenho que dizer que a partir 

de então, o divórcio está mais fácil do que nunca, 
pois o rito está mais célere e simples. Para efeti-
vação desse direito, basta o cônjuge insatisfeito 
procurar um advogado público ou particular, de 
forma obrigatória, se deslocar até o cartório onde 
foi realizado o casamento, fazer o requerimento 
de dissolução do vínculo conjugal, lembrando que 
não é necessária à presença ou a concordância do 
outro, sendo que ele somente será notificado para 
fins de prévio conhecimento da formalização e 
averbação pretendida, e não sendo encontrado, 
proceder-se-á com a sua notificação editalícia.

Esse divórcio somente poderá ser feito por 
aqueles que não tenham filhos menores de idade 
ou incapazes, visto que nesses casos a interven-
ção do Ministério Público e do Poder Judiciário 
é obrigatória nos termos da lei. Necessário dizer 
ainda que essa forma põe fim apenas ao divórcio, 
as outras questões controvertidas como partilha 
de bens, alimentos para o cônjuge, medidas pro-
tetivas e qualquer outra questão que estiver pen-
dente, será apreciado pelo Poder Judiciário, se for 
o caso. A alteração normativa veio como forma de 
consagrar a aplicação do princípio da autonomia 
de vontade, previsto no Código Civil Brasileiro, 
assim como uma homenagem ao direito potesta-
tivo do indivíduo, que é aquele que pode ser exer-
cido independentemente da vontade ou anuência 
do outro. A resistência de qualquer dos cônjuges 
neste caso, não afetará em nada, então fica a dica, 
é melhor aceitar e virar a página, senão vem so-
frimento por aí. A questão que tenho que alertar 
por hora, é que por enquanto, essa possibilidade 
de divórcio, está valendo apenas para o Estado de 
Pernambuco, visto que este foi o primeiro a adotar 
a medida.   Acredito que os demais Estados da Fe-
deração aos poucos vão aderindo a essa novida-
de. Para concluir, e pelo andar da carruagem, de 
acordo com a canção de Paulo acima menciona-
da, enquanto Pedro ligava, Jeniffer já voltava do 
cartório, divorciada e não tinha mais nenhuma 
intenção em dialogar. Fim!

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA EM 
MATO GROSSO

Divórcio Impositivo em Cartório

APÓS CONDENAÇÃO
O advogado Alexandre de Arruda, con-

denado a seis meses de detenção por reter 
os autos de um processo por mais de um 
ano, classificou a decisão como “bizarra” e 
informou que irá recorrer. Por meio de nota, 
Arruda informou que teve os documentos 
furtados e, por isso, ficou impossibilitado de 
fazer a devolução dos autos. “(...) não se trata 
de condenação transitada em julgado e por 
tal razão fora interposto recurso com o in-
tuito de reverter algoz, bizarra condenação 
criminal que está em afronta aos princípios 
constitucionais da ampla defesa (...).

NAS REDES
Mauro Mendes anunciou a presença do 

presidente Jair Bolsonaro em Barra do Gar-
ças no próximo dia 5 de junho. O pesselista 
confirmou a presença durante uma reunião 
com o democrata, em Brasília. “Acabamos de 
fechar a ida do presidente no dia 5, no perí-
odo da manhã, para que, com o apoio do Go-
verno Federal, possamos lançar o programa 
Juntos pelo Araguaia. Um dos maiores pro-
gramas do mundo de revitalização de bacias 
e matas ciliares para preservar esse impor-
tante rio de une Mato Grosso e Goiás”, disse.

A VERSÃO E OS FATOS...
Conversa de Whatsapp entre Alan Malouf 

e Fábio Galindo vazada nesta semana revela 
suposta ameaça do empresário ao ex-promo-
tor de Justiça na tentativa de se livrar, no pas-
sado, das investigações da Operação Sodoma. 
Os prints mostram que Alan chegou a dizer 
que “prejudicaria” todo mundo, se não fosse 
ajudado. O empresário, que ainda se torna-
ria delator, atribui a seu advogado, Huendel 
Rolim, a tese de que mais vale a “versão” do 
que propriamente os “fatos”. Os delatados por 
Malouf insistem que ele mentiu em sua cola-
boração.

Sinop, Rondonópolis e Cuiabá ofereceram preços menores ontem em diver-
sos comércios nesta quinta, no Dia Livre de Impostos. As Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas (CDLs) aderiram à mobilização nacional, uma ação promovida em 
diversos estados brasileiros com a ideia de conscientizar a população sobre a 
alta carga tributária paga pelo cidadão. No total, 229 empresas participaram.

Não repasse conteúdos que você não gostaria que repas-
sassem caso fosse você ou alguém da sua família envol-
vida. Basta apenas se colocar no lugar do outro para saber 
o que fazer quando receber algum conteúdo que exponha 
alguém. O que é “divertido” para um pode estar acabando 
com a vida do outro.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Divulgação

GISELE NASCIMENTO

A alteração normativa veio como for-
ma de consagrar a aplicação do prin-
cípio da autonomia de vontade

A vida passa, telefone toca e você não atende 
mais, será que já não temos tempo nem coragem 
de dialogar, escreveu Paulo Diniz na música Pin-
gos de Amor. A letra tem tudo a ver com a mais 
nova modalidade de divórcio, que é o divórcio 
impositivo ou unilateral, que exige como critério 
para realização, apenas a manifestação de von-
tade de um dos cônjuges, sem precisar que este 
apresente justificativa ou mesmo, que proponha 
uma demanda judicial para encerrar o enlace 
matrimonial. Dessa maneira, ele pode sozinho, 
sem a necessidade de consentimento do outro, ir 
até o cartório e desfazer o vínculo matrimonial, 
assim é o que diz o provimento 6/19 do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco que altera as exigên-
cias para o divórcio. O fato é que a sociedade 
muda, o direito muda, o sentimento muda. O que 
existe hoje pode não existir mais amanhã. Eu 
posso amar hoje e não amar mais amanhã, pois 
afinal, somos todos seres humanos imperfeitos e 
sedentos pela imensa vontade de viver, de bus-
car, de encontrar (às vezes nem sabemos o que). 
Movidos pela ânsia do autodescobrir que nos gira 
e que gera uma inquietação interior absurda do 
sentir e do pensar, que mexe com as emoções, e 
que fatalmente leva a reflexão, muitas das vezes, 
desse renascer, pós o período de reflexão íntima, 
nos leva a concluir que o que achávamos que 
sentíamos, na verdade não sentíamos, e a partir 
de então, passamos a agir no sentido de descon-
truir o que foi construído, se é que ainda existe 
algo nesse sentido. Essa mais nova possibilida-
de de divórcio que desburocratizou a dissolução 
do casamento, a seu ver, caro leitor, é positivo 
ou negativo? Não sei, mas o tempo dirá.  Aliás, o 
tempo é o remédio infalível para curar as dores 
e as dificuldades advindas dos términos de rela-
cionamentos. Fato é que a sociedade brasileira 
conta com mais essa possibilidade de divórcio 
(caso todos os Estados adotem), pois se o casa-
mento acabou, por falta de amor, por exemplo, 
ou por qualquer outro motivo, já que ninguém é 
obrigado a amar ninguém, então não é justo para 
aquele que não deseja mais a parceria matrimo-
nial, ficar esperando por meses, às vezes anos, 

IMAGEM DO DIA

“Se era abusivo mandar agentes aos 
campi para reprimir alegados atos elei-
torais, continua a sê-lo agora

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Procurador-geral de Justiça participou de reunião com deputados 

Vereador Joaninha (MDB) em sessão do dia 27 

Foto: FABLICIo RoDRIGUES / ALMt

Foto: GILSon SAntoS

EXECUTIVO 
SINOPENSE...
Esta semana, em primeira-mão, o Diário do Estado MT 

noticiou a disposição do vereador Luciano Chitolina, com 
o aval de deputado federal José Medeiros, em concorrer à 
prefeitura de Sinop em 2020.Outro que apesar de negar e já 
ter dito a esse colunista que não pretende voltar a ser pre-
feito de Sinop, pelo menos nesse próximo ciclo, parece que 
já sinaliza com essa possibilidade. Juarez Costa (MDB), e 
atualmente deputado federal, pode ser sim, um nome para o 
Executivo sinopense no ano que vem.

DE OLHO 
NA VAGA...
Quem está torcendo muito para Juarez Costa decidir 

disputar a prefeitura de Sinop é o suplente de deputado Val-
tenir Pereira (MDB), ele que atualmente cobre a licença de 
Carlos Bezerra do mesmo partido voltará para o banco de 
reservas no final de mês de junho quando Bezerra reassume 
o cargo. Ao suplente resta torcer para Bezerra prorrogar seu 
afastamento, ou torcer para que Juarez volte para Sinop.

EXECUTIVO 
VARZEAGRANDENSE...

Outro deputado federal que está de olho em uma pre-
feitura é Emanuelzinho (PTB), filho de Emanuel Pinhei-
ro (MDB), prefeito de Cuiabá. Emanuelzinho esta semana 
transferiu seu domicílio eleitoral para Várzea Grande e a 
tendência é que ele se candidate à prefeitura de Várzea no 
ano que vem. Enquanto isso, o pai, busca a reeleição na ca-
pital do estado.

SEGUINDO 
O LÍDER...

Depois de ver o TER-MT decidir pela cassação de se 
mandato, a senadora Selma Arruda (PSL), vem adotando a 
mesma estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Nos de ma-
nifestação convocados pela situação no último domingo 
(26), Selma passou a destilar um ódio intenso à imprensa 
mato-grossense que vem cobrindo o caso de sua cassação.

No momento a senadora Selma Arruda só dá entrevista 
aos veículos que apenas a bajulam e elogiam. Sendo assim 
então, ela ficará muito tempo sem entrevista para essa co-
luna.

A VOLTA DE 
BOTELHO...
O deputado estadual, Eduardo Botelho (DEM), depois 

de ficar licenciado por 121, volta às suas atividades na As-
sembleia Legislativa, nas funções de deputado e também de 
presidente da casa. O período sabático foi para se reorgani-
zar estrategicamente. O nome de Botelho é forte para dispu-
ta da prefeitura, tanto de Cuiabá, quanto de Várzea Grande.

A SAÍDA DE 
JANAÍNA...
Durante o período de afastamento de Botelho, a presi-

dência da ALMT ficou sob responsabilidade de Janaina Riva 
(MDB) Apesar de ter feito uma boa condução do cargo e ter 
se imposto à altura do cargo, ela revelou que é um trabalho 
extremamente exaustivo e nessa semana, em tom de des-
contração chegou a pedir a volta do colega parlamentar à 
função. 

DE OLHO NO PODER
SOBRE A GREVE

MP passará a acompanhar 
negociações ao lado da ALMT

LGTBI+

Setasc discute políticas públicas 
em defesa aos direitos da comunidade

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Ministério Público 
do Estado (MPE) acompa-
nhará as tratativas entre o 
governo estadual e os traba-
lhadores da educação sobre 
ao pagamento da recom-
posição salarial dos profis-
sionais e da Revisão Geral 
Anual (RGA). O anúncio foi 
feito durante reunião reali-
zada nesta quarta-feira (29), 
na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), para 
esclarecer a recomendação, 
feita pelo MPE ao Poder 
Executivo, de não conceder 
aumento aos servidores por 
conta do risco de descum-
primento da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF).

O procurador-geral de 
Justiça, José Antônio Bor-
ges, e o promotor de Justiça 
Mauro Zaque atenderam a 
um requerimento assinado 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com o objetivo de pro-
mover o diálogo e debate 
sobre políticas públicas de 
promoção e proteção à cida-
dania LGBTI+ (lésbica, gay, 
bissexual, travesti, transexu-
al e intersexual), a Secretaria 
de Estado de Assistência So-
cial e Cidadania (Setasc-MT), 
por meio da Coordenadoria 
do Centro de Referência em 
Direitos Humanos, realizou 
na quarta-feira (29), o II Se-
minário ‘Paremos a LGBTI-
fobia’. A secretária da Setasc, 
Rosamaria de Carvalho, du-
rante a abertura do evento, 
ressaltou a relevância e a ne-
cessidade da inclusão da pas-
ta na pauta do combate ao 
preconceito ao público LGB-
TI+. “Esta secretaria sempre 
foi contra a qualquer tipo de 
preconceito. Estamos sem-
pre de portas abertas para, 
em conjunto, encontrar me-
canismos e políticas públi-
cas que garantam os direitos 
dessa população. O Governo 
do Estado será parceiro em 
todas as ações de forma efe-
tiva para fortalecer essa luta”, 
disse Rosamaria.

Para a secretária adjun-
ta de Direitos Humanos da 
Setasc, Salete Morockosk, o 

pelos deputados Lúdio Ca-
bral (PT), Valdir Barranco 
(PT), João Batista (Pros) e 
Wilson Santos (PSDB) e ex-
plicaram as motivações da 
recomendação aos depu-
tados estaduais. De acordo 
com o procurador-geral, o 
documento foi encaminha-
do pela Procuradoria de 
Probidade Administrativa e 
do Patrimônio Público e se 
trata de uma ação preventiva 
do MPE para evitar possíveis 
ações futuras de improbida-
de.

“O Ministério Público, 
com base na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e no Teto 
dos Gastos, fez uma reco-
mendação ao governador 
sobre a impossibilidade do 
pagamento do RGA aos ser-
vidores. Se trata de uma ação 
preventiva”, justificou José 
Antônio Borges. De acor-
do com Borges, a recomen-
dação está mantida, mas o 

encontro proporcionou uma 
reflexão sobre o tema, além 
de viabilizar a implementa-
ção de políticas públicas ao 
movimento LGBTI no Esta-
do. “É um prazer trazer esse 
tema para esclarecer e levar 
a sociedade dando visibili-
dade. Precisamos ampliar 
ações que realmente deem 
condições do protagonismo 

Bonotti em Brasília buscando investimentos 

Em Brasília, Binotti participa 
de reuniões na Anac e FNDE
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na agenda que o pre-
feito de Lucas do Rio Verde, 
Luiz Binotti (PSD), está cum-
prindo em Brasília, além 
das reuniões com a bancada 
de Mato Grosso no Minis-
tério da Educação e com o 
governador Mauro Mendes, 
também foram realizados 
encontros com a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e no Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

Na Anac, o prefeito es-
teve reunido com diretores 
para discutir sobre a homo-
logação do balizamento e 
iluminação noturna do ae-
roporto. “Estamos buscando 
esta homologação para que o 
nosso aeroporto possa ope-
rar voos noturnos. Precisa-
mos deste serviço, principal-
mente em casos de urgência, 
como o transporte aéreo de 
algum paciente que precise 
ser transferido para outra ci-
dade”, explicou Binotti.

Outro tema que esteve 
em debate foi a possibilida-
de de liberação do aeropor-
to para receber aeronaves 
maiores. “Ao mesmo tempo 

em que revitalizamos o Ae-
roporto Bom Futuro e bus-
camos melhorias para ele, 
também estamos tratando 
da possibilidade de cons-
truir um aeroporto para 
cargas em parceria com os 
municípios que compõem o 
Consórcio Teles Pires, com a 
proposta de fomentar a eco-
nomia da região”.

No FNDE, Binotti en-
fatizou o pedido de investi-
mentos para a construção de 
novas unidades de ensino e 
aquisição de novos ônibus 
escolares. “Estamos pleite-
ando há algum tempo junto 
ao FNDE recursos para in-
vestirmos na construção de 
uma escola, duas creches e 
aquisição de ônibus escola-
res. Dessa forma, estivemos 
mais uma vez reforçando 
nossa solicitação, para que 
possamos avançar nesta área, 
se não for liberado em bre-
ve, mas que possamos deixar 
obras planejadas para o futu-
ro”.

Os recursos pleiteados 
totalizam R$ 11.661.640,80. 
Os projetos incluem a cons-
trução de uma escola com 12 
salas, quadra e refeitório, no 
bairro Vida Nova, com oferta 
de 780 novas vagas, em dois 

BUSCANDO RECURSOS | Na Anac esteve em debate a homologação do balizamento do aeroporto e 
no FNDE investimentos na construção de escolas 

Foto: DIvULGAção

Ministério Público deverá 
acompanhar as negociações 
por meio da promotoria de 
cidadania. Hoje (31), será 
realizada uma reunião, no 
Palácio Paiaguás, entre o go-

vernador Mauro Mendes e 
as lideranças do movimento 
grevista, que deverá contar 
com a presença dos deputa-
dos e de um representante 
do Ministério Público.

dessas histórias e o Estado, 
com o compromisso de aco-
lher e produzir ações, alcan-
çando todos os municípios” 
destacou.

O representante do 
CRDH, Everton Santana, 
lembra que o seminário é 
alusivo ao Dia Internacional 
de Luta Contra a Homofo-
bia, Bifobia e Transfobia, 

celebrado no dia 17 de maio. 
“Esse ano o Centro de Refe-
rência veio para Setasc e a 
partir dessa transição come-
çamos a repensar os traba-
lhos para essa segunda edi-
ção, ampliando a temática 
para tratar não só de homo-
fobia mais da LGTBIfobia 
que às vezes ficam inviabili-
zadas”, explicou.

turnos, para os anos iniciais 
do ensino fundamental, es-
timada em R$ 4.079.615,86, 
e mais duas creches, ambas 
por meio do Proinfância I, 
com previsão de atendimen-

to de 376 crianças cada uma, 
para os bairros Jaime Seiti 
Fujii e Parque das Emas. Jun-
tas, as duas unidades contam 
com investimento total de 
R$ 4.999.788,92.

No transporte escolar, 
a proposta é a aquisição de 
doze ônibus escolares, no va-
lor de R$ 2.582.236,00, para 
dar continuidade à renova-
ção da frota.

Também estiveram 
presentes no encontro, a 
vereadora Cristiani Dias, o 
vereador Marcos Paulista e 
a assessora pedagógica Silva-
nia Geller.
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Os funcionários temem pela qualidade da pesquisa

IBGE corta 30% de perguntas
do Censo Demográfico 2020
DA REPORTAGEM

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) definiu cortes no 
Censo Demográfico 2020. 
O questionário completo 
passará a ter 78 perguntas 
em vez das 112 previstas no 
último teste realizado pelo 
corpo técnico, um corte de 
30%, segundo um relatório 
apresentado nesta segunda-
-feira, 27, pela direção do 
órgão à comissão consultiva 
do censo, que foi obtido pelo 
Estadão/Broadcast. 

Oficialmente, o IBGE 
não informa o novo desenho 
da pesquisa.

A comissão esteve reu-
nida por cerca de sete horas 
avaliando as mudanças. A 
proposta apresentada pelo 
novo diretor de Pesquisa, 
Eduardo Rios Neto, ainda 
será levada ao corpo técni-
co “em respeito” aos funcio-
nários. Em seguida, ele vai 
encaminhá-la ao conselho 
diretor. A decisão final, po-
rém, será de Rios Neto, que 
assumiu o cargo há menos 
de um mês.

Na versão mais enxu-
ta, proposta pela direção 
do IBGE, o censo deixa de 
levantar dados relevantes, 
como informações sobre 
rendimentos de todos os 
moradores do domicílio, se 
limitando apenas a coletar 
a renda de quem é designa-

do pelos moradores como o 
chefe da família.

Também não devem 
ser mais feitas perguntas 
sobre a posse de bens durá-
veis, como computadores, 
automóveis, motocicletas, 
geladeira, telefone celular 
e laptop. Ainda devem ser 
excluídas informações so-
bre aluguel de residência e 
mobilidade da população da 
casa ao trabalho e local de 
estudo, além de dados sobre 
o casamento.

Em coletiva, Rios Neto 
negou que o encolhimento 
do censo tenha objetivo fi-
nanceiro. Mas não explicou 
o que motivou a direção do 
IBGE a encomendar mudan-
ças na pesquisa. Segundo ele, 
a prioridade será compreen-
der o tamanho e a nova es-
trutura etária da população. 
Os demais temas sofrerão 
um “enxugamento margi-
nal”, afirmou o diretor.

O corte do censo gerou 
indignação entre funcioná-
rios do IBGE, que acusam o 
governo federal de compro-
meter a qualidade da pesqui-
sa para cortar custos. Diante 
da resistência dos técnicos, a 
presidente do instituto, Su-
sana Cordeiro Guerra, exo-
nerou há cerca de 20 dias os 
diretores de Pesquisa, Cláu-
dio Dutra Crespo, e de In-
formática, José Santana Be-
viláqua. No lugar de Crespo 
entrou Rios Neto.

QUESTIONÁRIO | Segundo diretor do instituto, cortes no censo não têm motivação financeira
Foto: RepRodução
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PRIMEIRO TRIMESTRE

Economia brasileira cai 0,2%

DIZ ABIMAQ

Faturamento da indústria de
bens de capital cresce 4,3%

ACUMULA ALTA

Índice que corrige o 
aluguel desacelera 
no mês de maio

Soma de todos os bens e serviços produzidos teve queda

Após 63 meses, exportações voltaram a extrapolar patamar de US$ 1 bi 

IGP-M fica em 0,45% em maio e acumula alta
 de 3,56% no ano 

DA REPORTAGEM

O Produto Interno 
Bruto (PIB), que é a soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, caiu 0,2% 
no primeiro trimestre deste 
ano, na comparação com o 
último trimestre de 2018. A 
queda ocorreu depois de al-
tas de 0,5% no terceiro e de 
0,1% no quarto trimestres do 
ano passado.

Segundo dados divul-
gados ontem (30), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a economia 
brasileira cresceu 0,5% na 
comparação com o primei-
ro trimestre do ano passado 
e 0,9% no acumulado de 12 
meses. Os dados mostram 
que, do último trimestre de 

AGÊNCIA BRASIL

Em abril, o faturamen-
to da indústria de máquinas 
e equipamentos teve aumen-
to de 4,3% em comparação ao 
mesmo mês do ano anterior, 
somando R$ 6,8 bilhões. O 
dado foi divulgado pela As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq).

Segundo a Abimaq, o 
bom desenvolvimento em 
abril se deve principalmente 
às exportações. No acumula-
do entre janeiro e abril, o se-
tor faturou R$ 25,4 bilhões, 
crescimento de 5,8% na com-
paração com os quatro pri-
meiros meses do ano passa-
do.Já a balança comercial do 
setor teve um saldo negativo 
de US$ 182,2 milhões em 
abril, o que representou re-
cuo de 57,3% em comparação 
ao mesmo mês do ano passa-
do, mas as exportações cres-
ceram, atingindo US$ 1,04 
bilhão em abril, incremento 
de 21,6% em relação a abril 
do ano passado.

Foi a primeira vez, após 
63 meses, que as exporta-
ções voltaram a extrapolar o 
patamar de US$ 1 bilhão. As 
importações somaram US$ 
1,22 bilhão, queda de 4,6% na 
mesma comparação.

EMPREGO - O balan-

DA REPORTAGEM

O Índice Geral de Pre-
ços – Mercado (IGP-M) su-
biu 0,45% em maio, percen-
tual inferior ao apurado em 
abril, quando foi de 0,92%, 
segundo divulgou nesta 
quinta-feira (30) a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). 
Com este resultado, o IGP-
-M acumula alta de 3,56% no 
ano e de 7,64% nos últimos 12 
meses. Em maio do ano pas-
sado, o índice havia subido 
1,38% no mês e acumulava 
alta de 4,26% em 12 meses.

O IGP-M é usado como 
referência para a correção de 
contratos, como os de alu-
guel de imóveis. Ele sofre 
uma influência considerá-
vel das oscilações do dólar, 
além das cotações interna-
cionais de produtos primá-
rios, como as commodities e 
metais.

Em 2019, o IGP-M re-
gistra alta acima de outros 
índices de inflação. No acu-
mulado no ano até maio, o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que é uma prévia 
da inflação oficial do país, 
acumula alta de 2,27%.

2018 para o primeiro trimes-
tre de 2019, a queda de 0,2% 
foi puxada por um recuo 
de 0,7% no setor industrial. 
As principais atividades em 
queda foram a indústria ex-
trativa mineral (-6,3%), cons-
trução (-2%) e indústrias da 
transformação (-0,5%).

A agropecuária também 
teve queda (-0,5%). Os servi-
ços tiveram taxa positiva de 
0,2% no período, evitando 
uma queda mais acentuada 
da economia.

Sob ótica da demanda, 
a queda foi puxada pela for-
mação bruta de capital fixo, 
isto é, os investimentos, que 
caíram 1,7% do último tri-
mestre de 2018 para o pri-
meiro trimestre deste ano. 
As exportações também caí-
ram (-1,9%).

ço continuou demonstrando 
retomada do emprego, o que 
já vinha ocorrendo em 2018. 
Em 2019, o setor manteve 
esta tendência de recupera-

Com peso de 60% no 
IGP-M, o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) au-
mentou 0,54% em maio, após 
alta de 1,07% em abril. Na 
análise por estágios de pro-
cessamento, a taxa do grupo 
Bens Finais variou 0,01% em 
maio, contra 1,25% no mês 
anterior. A taxa de variação 
do grupo Bens Intermediá-
rios passou de 0,47% em abril 
para 0,95% em maio.

Com peso de 30%, o 
Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) subiu 0,35% em 
maio, após aumento de 0,69% 
um mês antes. Das oito clas-
ses de despesa componentes 
do índice, 6 registraram re-
cuo em suas taxas de varia-
ção. A principal contribuição 
partiu do grupo Alimentação 
(0,88% para -0,12%).

Já o Índice Nacional de 
Custo da Construção (INCC) 
variou 0,09% em maio, ante 
0,49% no mês anterior. Os 
três grupos componentes do 
INCC registraram as seguin-
tes variações na passagem de 
abril para maio: Materiais e 
Equipamentos (0,71% para 
0,20%), Serviços (0,53% para 
0,09%) e Mão de Obra (0,33% 
para 0,01%).

“Ranger de dentes faz 
parte. Não fui nem um pou-
co ditatorial no que tange à 
comissão consultiva. Espero 

que essa seja só uma etapa 
que pretendo passar logo 
para seguir”, disse Rios Neto.

O IBGE recebeu R$ 6,7 

milhões no ano passado para 
preparar a operação do cen-
so, de uma previsão inicial 
de R$ 7,5 milhões. Outros R$ 

3,056 bilhões seriam neces-
sários para viabilizar a coleta 
em 2020, conforme foi ori-
ginalmente planejada.

ção e ampliou seu quadro de 
funcionários em mais 6 mil 
pessoas. 

 Em abril, o aumento 
foi 0,3%, quarto mês conse-

cutivo de crescimento. Atu-
almente, o setor fabricante 
de máquinas e equipamen-
tos atua com 306.952 pessoas 
ocupadas.
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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-Operadora de Caixa para boutique mas-
culina, com experiência;
4-Cozinheira Gourmet, para trabalhar perío-
do noturno, com experiência;
5-Assistente Comercial, feminino, superior 
completo, experiência;
6-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH 
AB, com experiência;
7-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
8-Técnico em Refrigeração, com experiên-
cia, para o município de Sorriso – MT;
9-Auxiliar para o setor de Refrigeração, 
com CNH;
10-Vaqueiro, com experiência e referência;
11-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
12-Montadores com experiência em esqua-
dro, nivelação, colocar pilar e cobertura.
13-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
14-Caseiro, com experiência, para o muni-
cípio de Poconé – MT;
15-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
16-Operadora de Caixa, com experiência;
17-Pessoa com Deficiência;
18-Representante Comercial, com experi-
ência;
19-Técnico em Enfermagem;
20-Técnico em Enfermagem para UTI Neo;
21-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
279147500                 13.528.842/0001
279002700970600  886.396.731
279002701447400  028.337.091
279002400141100  431.296.339
279002701487100  910.382.432
279045400008400  016.635.441
279958300025400  875.238.922
279002800816800  001.009.841
279002800668100  072.916.739
279024700000400  015.250.661
279002700921900  040.400.531
279002700491000  017.745.431
279989500019400  048.989.579
279002800560000  819.571.570

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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do imóvel 
2 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço , 
60 m² Descrição Apartamento 302 
bloco A 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- R$1.000,00 
Edifício Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, água e 
IPTU). Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489  

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim Das 
Primaveras - Sinop / MT. Ref: 
00173.001. Valor: R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, sala e 
cozinha, lavanderia Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 quartos, 
01 banheiro social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 100m² 
Jardim Primaveras - Sinop / MT. 
Ref: 13870.448. Telefones 66 3511 
2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- R$1.900,00 
Detalhes do imóvel 140 m² 
Descrição 10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM DAS ITAUBAS- R$3.000,00 
Descrição Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e terminar 
a obra conforme o locatário 
estipular. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

WM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA-ME, CNPJ 
20.650.648/0001-10, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
de de Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores / Serviços de alinhamento e balan-
ceamento de veículos automotores, localizada na AV. Pe-
rimetral Sudoeste, N 2583, JD. Aurora, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

NOVO HORIZONTE COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 
31.075.982/0001-04, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA/ MT - as 
Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO), da atividade principal de: Comércio varejista de 
gás liquefeito de petróleo (GLP),  implantado no Município 
de Sorriso - MT, endereço: Rua Solimões, nº 548, Bairro 
Novo Horizonte I. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

UNIDENT-CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ 
07.146.223/0001-00, localizada na Avenida das Figueiras, 
n° 1.787, Edifício DLUCA, bairro Setor Comercial, torna pú-
blico que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, 
Licença Prévia, Instalação e Operação (LP, LI e LO) para 
atividades de clínica odontológica (clínicas, consultórios e 
ambulatórios), instalada em Sinop - MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA.

S. DE ALMEIDA DIAS & CIA LTDA estabelecido na Rua 
Valdir Doerner, número 921, bairro Distrito Industrial e co-
mercial, CEP: 78.557-171 – município de Sinop/MT, inscrito 
no CNPJ nº 32.184.351/0001-96, Torna Público que reque-
reu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia 
- LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO 
das atividades de Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Mayara Cardoso Rezende - Campo bom Enge-
nharia agrícola e Ambiental (66) 9 9716-0214.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 

 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 12 de 
Junho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 017/2019, do tipo Maior Percentual de Desconto Por ITEM, para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, conforme descrito no Termo de Referência do Edital. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, 
(Publicações/Licitações/Pregão Presencial) ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - 
MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07h00min às 13h00 min. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 
ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com;  

Vera – MT, 30 de Maio de 2019. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

 PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 
TA 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 026/2019, 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 Global para “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM 
CONSULTORIA E AUDITORIA JURÍDICA, A FIM DE VERIFICAR A REGULARIDADE 
E A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PRATICADOS DURANTE OS 
EXERCÍCIOS DE 2015, 2016 E 2017 RELATIVAMENTE À FOLHA DE PAGAMENTOS 
E AOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO. Que será realizado às 08:00 hrs do dia 11 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 07hs às 11hs e das 13hs às 17hs, ou pelo 
fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo 29 de Maio de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO 
(PORANGA), CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação
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Resgatar brincadeiras esquecidas é objetivo para diminuir uso de internet 

“Palhaçoterapia” para evitar uso
excessivo de tecnologia entre crianças 
ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

O Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (Nasf) de 
Cláudia iniciou a Semana do 
Bebê. Essa ação tem por ob-
jetivo conscientizar os pais 
sobre o uso exagerado da 
tecnologia por crianças e a 
problematização ocasionada 
pela utilização excessiva da 
internet e mídias em geral.

A Semana do Bebê é co-
memorada em Cláudia des-
de de 2016 em comprimen-
to a Lei Municipal 601/2016. 
Essa lei visa agregar mais ati-
vidades relacionadas a saúde 
de recém-nascido, crianças 
e adolescentes, onde os pro-
fissionais desenvolvem pro-
jetos para que sejam traba-
lhados na Semana do Bebê.

A enfermeira e coor-
denadora de Atenção Bási-
ca, Ângela Ramos Pereira, 
explicou que a secretária 
de saúde contém o selo do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), o 
que torna essa prática extre-
mamente importante para o 

município. 
“Nós trabalhamos a 

problematização com o uso 
da internet e mídias em ge-
ral, principalmente com os 
mais novos. Temos muitos 
encaminhamentos para as 
crianças, onde elas são diag-
nosticadas com imperativi-
dades, mas esses problemas 
só existem porque os bons 
costumes das brincadeiras 
foram perdidos”, contou.

A coordenadora lem-
brou ainda que a estimu-
lação excessiva dos pais ao 
uso de aparelhos eletrôni-
cos é o que está propagando 
o problema. “Muitas vezes 
para que as crianças fiquem 
quietas as mães acabam uti-
lizando a tecnologia como 
artificio. O que atrapalha 
drasticamente o desenvolvi-
mento dos pequenos”, pon-
tuou.

Segundo a enfermeira 
o principal motivo da im-
peratividade é a sensação de 
abandono que é adquirida 
ao substituírem a brinca-
deira convencional por tec-
nologia. “Elas precisam de 

CLÁUDIA | Ideia do projeto é desenrolar as problematizações de maneira lúdica e suave 
Foto: AssessoriA

SORRISO

Judocas viajam para 
competir na Argentina 
e Paraguai

PARA A FAMÍLIA

Cáceres promove o 38º 
Festival Internacional 
de Pesca Esportiva

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os judocas sorrisenses 
Fábio Nogueira, Eduardo 
Nogueira, Karolaine Aguiar, 
Alex Vítor e Emanuelly Pe-
reira, estão finalizando a 
mala para representar o mu-
nicípio em duas competi-
ções internacionais: o Open 
de Judô na Argentina e a I 
Copa Internacional de Judô, 
no Paraguai. O Open será 
em Formosa nos dias 7 e 8 de 
junho e a Copa no dia 9 de 
junho, em Assunção.

Emanuelly, a Manu, 
como é conhecida pelos ir-
mãos do tatame, conta que 
iniciou no judô aos seis anos 
de idade nas escolinhas da 
Prefeitura Municipal. Hoje, 
aos 15 anos, sonha em seguir 
no judô profissionalmente. 
Manu ressalta que foi pra-
ticando judô que conheceu 
várias cidades de outros es-
tados brasileiros.  “Essa é a 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Cáceres lan-
çou o 38º Festival Internacio-
nal de Pesca Esportiva (FIPe), 
maior evento turístico de 
Mato Grosso, que acontece 
de 10 a 14 de julho. O evento 
conta com o apoio do Gover-
no do Estado, da Assembleia 
Legislativa e de patrocinado-
res e expositores.

O evento, que esse ano 
será gratuito, e a premiação 
são os principais atrativos 
do evento, conforme o se-

primeira vez que viajo para 
fora do país para competir 
no judô”, diz. “Sonho em se-
guir para a competição e su-
bir para o lugar mais alto do 
pódio”, acrescenta. Já o pro-
fessor e treinador do grupo, 
Fábio Nogueira, destaca que 
todos os atletas estão trei-
nando pesado para a com-
petição. “O Eduardo (filho 
de Fábio) nasceu dentro do 
tatame, treina desde peque-
no. Nesse Open da Argentina 
ele já conquistou a medalha 
de prata. Agora ele viaja com 
a expectativa de repetir o pó-
dio. Todos eles estão focados 
na classificação”, destaca. O 
treinador e os atletas devem 
sair de Sorriso no dia 4 de ju-
nho. Fábio pontua que Edu-
ardo, Karolaine, Alex Vítor 
e Emanuelly são alunos das 
escolinhas de judô mantidas 
pela prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer e da Associa-
ção Cerejeira de Judô.

cretário de Turismo, Junior 
Trindade. “O FIPe é o evento 
perfeito para agregar em um 
só lugar uma feira de negó-
cios, shows nacionais e cul-
turais, educação ambiental, 
inclusão social, feira gastro-
nômica, esportes de várias 
modalidades e o tradicional 
campeonato de pesca com 
valiosos prêmios, além de 
manter a tradição e o orgu-
lho do povo cacerense”, ex-
plica. A grade de shows terá 
César Menotti & Fabiano 
(10), Léo Santana (11), Antony 
e Gabriel (12), Falamansa (13) 
e Alexandre Pires (14).

Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA 

SINOP

UPA do Menino Jesus oferta
atendimento de fisioterapia

PLANO MUTUM

ESF Seringueiras é entregue
e vai atender 5 mil pessoas

Atividades são feitas em parceria com uma faculdade particular 

Obra foi entregue semana passada e deve atender cinco mil 
pessoas 

DA REPORTAGEM

Nova Mutum tem nova 
unidade de Equipe de Saúde 
da Família (ESF). A obra foi 
entregue na última semana 
e deverá atender cerca de 
cinco mil pessoas que usam 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS). O ESF Seringueiras 
faz parte do Plano Mutum 
2020, que prevê a realização 
de um conjunto de obras e 
ações com investimentos su-
perior a R$ 50 milhões.

Foram gastos nesta 
obra R$ 1,3 milhões, des-
tes, R$ 408 mil foram de 
emenda parlamentar do en-
tão senador José Medeiros. 
A Nova construção fica no 
bairro Nossa Senhora Apa-
recida, próximo a Creche 
Mãe Amiga. O ESF contará 
com dois médicos, equipe 
de enfermagem, 3 técnicos 
de enfermagem, psicólogo, 
fonoaudiólogo, fisioterapeu-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde, 
junto com o Instituto So-
cial Saúde Resgate à Vida 
(ISSRV), e em parceria com 
uma faculdade particular, 
realizam atendimentos de 
fisioterapia gratuitos de terça 
a sexta-feira, das 7h30 às 11h 
e das 19h às 22h, na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) do bairro Menino Je-
sus, em Sinop.

 Os trabalhos são reali-
zados pelos acadêmicos do 
curso fisioterapia, do 9° se-
mestre, sob supervisão dos 
professores e fisioterapeutas 
Carlos Eduardo Ribeiro e 
Geane Pauline Chiachio Vig-

ACEITAÇÃO 
ALIMENTAR...
Para ajudar a definir o cardápio das 

refeições servidas na rede municipal de 
ensino, alunos da Escola Fábio Ribeiro 
da Cruz participaram nesta quinta-feira 
(29.05) de um teste de aceitabilidade da ali-
mentação escolar. No cardápio, arroz tem-
perado com abóbora e cheiro verde, feijão, 
iscas de carne bovina refogada, salada e 
alface. A fruta sugerida foi a melancia. A 
ação é uma determinação do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), através do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), e será desen-
volvida em todas as unidades escolares do 
município, inclusive as do campo.

IPTU EM 
CLÁUDIA...
A Prefeitura de Cláudia realizará na pró-

xima semana o lançamento das arrecadações 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 
Esse ano o município apresenta uma novida-
de, os boletos poderão ser emitidos pelo site. 
Caso os colaboradores não tenham acesso à 
internet, basta comparecer no Setor de Tribu-
tação. Os contribuintes podem optar por pagar 
seus impostos de forma única e à vista, nesse 
formato receberão desconto de vinte por cento 
(20%) sobre o valor total. O prazo para essa mo-
dalidade é até o dia 19 de junho. Ou o morador 
pode optar pela opção de realizar o pagamen-
to em até três parcelas, com vencimentos nos 
dias 10 de julho e 12 de agosto.

SÁBADO SEM MOSQUISTO...
A ação da secretaria de Saúde de Sor-

riso que faz parte do trabalho de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, afim para eliminar 
pontos de proliferação do mosquito trans-
missor da dengue, chikungunya e do zika 
vírus, ocorre amanhã (01).“Nessa mobiliza-
ção do “Sábado sem Mosquito”, no dia 01 de 
junho, estaremos trabalhando, juntamente 
com representantes de várias entidades, 
todos envolvidos no combate ao mosquito 
Aedes aegypti. Nossa equipe fez um levan-
tamento dos sete bairros onde a situação é 
muito crítica. Precisamos cuidar do nosso 
quintal, a situação da infestação do mosqui-
to é muito crítica,” explicou o secretário de 
Saúde e Saneamento, Luis Fábio Marchioro.

DiVULGAÇÃo

brincadeiras para que apri-
morem os seus sentidos. Isso 
auxilia o desenvolvimento e 
ajuda para que elas se inte-
grem na sociedade”, ponde-

ta, sete agentes comunitários 
de saúde, um administrativo, 
um dentista, um auxiliar de 
dentista e dois zeladores.

A estrutura física da 
unidade de saúde conta com 
salas de recepção, atividades 
coletivas, vacinas, psicologia, 
triagem, consultório multi-
disciplinar, administração, 
curativo, de procedimen-
to, observação, consultório 
odontológico, sala de agen-
tes, de fisioterapia, sala de 
fonoaudiólogo, expurgo, 
esterilização, copa, almoxa-
rifado, DML, rouparia e ba-
nheiros coletivos e individu-
ais. Durante a Inauguração o 
prefeito Adriano Pivetta fez 
uma abordagem sobre o mo-
mento difícil em que o País 
atravessa devido à crise eco-
nômica, citando ainda que 
todo gestor público deve ter 
o compromisso de gerir de 
maneira séria e transparente 
os recursos públicos.

na.
“Todos os atendimen-

tos são feitos com muita 
responsabilidade e cautela, 
basta o paciente vir até a uni-
dade que ele será avaliado 
com prontidão, e em casos 
mais complexos, o encami-
nhamos para uma avaliação 
médica na sua Unidade Bá-
sica de Saúde, para que ele 
tenha um diagnóstico mais 
preciso e posteriormente 
possamos dar sequência ao 
tratamento”, explica Geane.

A unidade chega a rea-
lizar aproximadamente 600 
sessões por mês em livre de-
manda, sendo elas de orto-
pedia, neurologia e geronto-
logia, e ainda recebe pessoas 

“Nós temos essa empre-
sa chamada Nova Mutum, 
precisamos que a população 
saiba onde estão indo os re-
cursos, quanto custa o aten-
dimento de cada paciente, 
quanto custa manter uma 

unidade deste porte, pois 
aqui, diferente da grande 
maioria dos municípios es-
tamos prestando contas dos 
recursos com obras e inves-
timentos que são vistos por 
todos”, destacou.

de todas as idades e localida-
des da cidade, inclusive ges-
tantes e crianças.

Os pacientes recebem 
recursos de cinesioterapia, 

eletroterapia, acupuntura 
sistêmica, acupuntura auri-
cular, kinesio terapia, vento-
sas, pilates, reeducação pos-
tural global e outras técnicas.

rou.
PALHAÇOTERAPIA
Para facilitar a cons-

cientização das crianças e 
explorar a curiosidade a se-

cretária de Saúde adquiriu 
uma técnica por nome de 
Palhaçoterapia.

A ideia do projeto é 
desenrolar as problematiza-

ções de maneira lúdica e su-
ave, interagindo com a pla-
teia e trazendo a população 
para dentro dos questiona-
mentos e soluções.
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Há mais argumentos favoráveis do que contrários para a prática 

Relação sexual é melhor pela manhã?
DA REPORTAGEM

El País

Parece que nos empenha-
mos em deixar o sexo para a 
noite. Um costume que não 
só nos tira tempo de des-
canso como prejudica nosso 
desejo sexual. Em vez disso, 
deveríamos nos habituar a 
praticá-lo pela manhã. Algo 
que não só pode melhorar 
nosso ânimo ao despertar, 
como tem uma série de efei-
tos positivos para nossa saú-
de física e psicológica.

É o que explica Carlos San 
Martín Blanco, coordena-
dor Nacional do Grupo de 
Trabalho de Sexologia da 
Sociedade Espanhola de Mé-
dicos de Atenção Primária. 
“Apesar de culturalmente a 
prática de relações sexuais 
costumar ser mais habitual 
à noite, esse momento do 
dia não é exatamente o mais 
indicado”. As razões, diz, são 
óbvias: “O cansaço acumu-
lado do dia todo e a expec-
tativa de acordar cedo no 
dia seguinte”. E afirma que 
o momento de despertar, na 
primeira hora da manhã, é 
mais adequado.

E não é bobagem: a manhã 
é mais adequada para o sexo 
fisiologicamente falando. “É 
quando chegamos aos níveis 
mais altos de hormônios di-
retamente envolvidos em 
nosso desejo e rendimento 
sexual, como a testosterona, 
o estrógeno e a oxitocina”. 
Uma questão nada despre-
zível, já que o aumento da 
testosterona, segundo estu-
dos, melhora tanto a libido 
como a ereção masculina. 
E o estrógeno, na verdade o 
estradiol, favorece o desejo 
e o comportamento sexu-

al das mulheres.“Em outros 
momentos do dia, sobretu-
do a partir do meio da tarde, 
os níveis desses hormônios 
vão caindo segundo o ritmo 
circadiano”, esclarece o es-
pecialista. Isso significa que, 
apesar de “fisiologicamen-
te conseguirmos responder 
perfeitamente, não estamos 
em condições ideais”. E tudo 
isso se soma ao fato de que 
“o cansaço derivado de nos-
sas atividades diárias pode 
influir no rendimento físico 
de nossa resposta sexual”.

DIMINUI O
ESTRESSE
Outra questão a levar em 

conta é que uma sessão de 
sexo funciona como um 
ansiolítico natural, afirma 
a sexóloga Laura Marcilla: 
“Ajuda a diminuir o estresse”. 
Cabe lembrar que o estresse 
e a ansiedade são fatores que 
influem em doenças como 
a obesidade, razão pela qual 
um estudo realizado em The 
Rockefeller University de 
Nova York (EUA) concluiu 
que “a capacidade de apli-
car sistemas de recompensa 
diante do estresse pode ser 
explorada como um meio 
de reduzir a contribuição do 
estresse vital para a epide-
mia de obesidade e outros 
transtornos relacionados a 
ele”. E um desses sistemas de 
recompensa pode ser o sexo.

Além disso, lembra Laura 
Marcilla, “o sexo é um bom 
mecanismo para liberar en-
dorfinas —como a dopamina 
e a ocitocina— que nos aju-
dam a nos sentir felizes, rela-
xados e unidos a nosso par-
ceiro ou parceira”. Apesar de 
este benefício poder ser ob-
tido a qualquer hora do dia, a 

BOM DIA!!! | Nenhuma das razões alegadas contra mudam o fato de que nosso corpo está mais disposto na primeira 
hora do dia
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RONDONÓPOLIS

Espetáculo cultural busca
conscientizar adolescentes 

ASSASSINOU ENGENHEIRO

Fazendeiro é autorizado por juiz
a estudar ou trabalhar em cadeia

EM 2019

Brasil teve um 
acidente com avião 
particular a cada 5 dias

Espetáculo usa dança e teatro para contextualizar universo 
dos jovens 

Peritos da Aeronáutica recolhem destroços do avião que 
caiu com Gabriel Diniz 

Silas Henrique Palmieri Maia foi assassinado em Porto dos 
Gaúchos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Por meio de um es-
petáculo de dança e teatro, 
artistas paulistas vão levar 
alunos da rede municipal de 
educação a fazer uma refle-
xão sobre o uso de drogas. O 
projeto chega a Rondonópo-
lis e vai realizar as atividades 
nos dias 3 e 4 de junho inte-
grando estudantes acima de 
12 anos.

Denominado “Drogas: 
quem dança é você”, o pro-
jeto recebe o apoio da em-
presa Cofco Intl que firmou 
parceria com a prefeitura de 
Rondonópolis, por meio da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura para levar as atividades 
até os alunos da rede muni-
cipal de ensino.

Um dos objetivos do 
projeto é conscientizar e fa-

DA REPORTAGEM

O fazendeiro Paulo Fa-
ruk de Moraes, 61 anos, acu-
sado pelo Ministério Público 
Estadual (MPE), de ser o au-
tor da morte do engenhei-
ro Silas Henrique Palmieri 
Maia, de 33 anos, foi auto-
rizado pela Justiça de Mato 
Grosso a trabalhar ou estu-
dar dentro da cadeia.

Paulo foi preso três dias 
depois do crime e desde en-
tão continua custodiado. O 
crime foi cometido em feve-
reiro deste ano em Porto dos 
Gaúchos. Em depoimento, o 
fazendeiro já havia confessa-
do o crime e alegou que se 
sentiu incomodado com a 
presença do engenheiro na 
fazenda, mas que não queria 
matá-lo.

A decisão é do juiz Ra-
fael Depra Panichella, da 
Vara Única de Porto dos 
Gaúchos. “Autorizo a reali-
zação de trabalho ou estudo 
pelo recluso, os quais exclu-
sivamente/necessariamente 
deverão ser realizados den-

DA REPORTAGEM

Neste ano houve um 
acidente com avião priva-
do a cada 5 dias e 15 horas 
no Brasil, segundo levanta-
mento com base em dados 
do Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (Cenipa), da Força 
Aérea (FAB).

De 1º de janeiro a 27 de 
maio de 2019, 26 aviões par-
ticulares sofreram acidentes 
no país. O último deles foi 
registrado na segunda (27) 
e matou três pessoas, entre 
elas o cantor Gabriel Diniz, 
de 28 anos, conhecido pela 
música “Jenifer”, em Estân-
cia/SE.

A aeronave Piper Che-
rokee PA 28-180 que levava 
o cantor fabricada em 1974 
estava cadastrada como pri-
vada na Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). Ela só 
podia fazer voos de instru-
ção (treinamento).

O monomotor não po-
dia fazer táxi aéreo, o trans-
porte de passageiros me-
diante remuneração, como 
era o caso de Gabriel Diniz. 
A prática, conhecida como 
“taca”, é criminosa. A Aero-
náutica recolheu peças da 
aeronave no local da tragé-
dia e irá apurar as causas do 
acidente.

De 1º de janeiro a 27 de 

maio deste ano, foram 26 
tragédias aéreas com aerona-
ves particulares (contra 19 no 
mesmo período do ano ante-
rior) --a maioria envolvendo 
monomotores: 21 (o que re-
presenta 80,8% do total). Em 
2018, eles representaram 15 
dos 19 acidentes registrados 
no período, ou 79%.

Por outro lado, não 
ocorreu nenhum acidente 
em 2019 com uma aeronave 
cadastrada para tráfego aé-
reo regular e autorizada para 
o transporte de pessoas pela 
Anac. A categoria teve ape-
nas 3 acidentes em 2018 e 7 
em 2017.

FATO CRISE
Para especialistas, a cri-

se econômica que o país en-
frenta é um dos fatores que 
contribuem para que as pes-
soas optem por pegar voos 
não credenciados, por meio 
de amigos ou conhecidos, 
pagando mais barato. “Esta-
mos em um ano bem atípico, 
com muito mais acidentes 
particulares na história. Na 
minha visão, está ocorrendo 
muito desvio de função de 
aeronaves particulares, que 
são compradas para uso pes-
soal do adquirente, mas que, 
na verdade, começa a fazer 
voos irregulares”, diz o en-
genheiro e especialista em 
aviação Shailon Ian.

zer os adolescentes e jovens 
refletirem sobre os riscos da 
experimentação de drogas. 
O espetáculo conta a história 
de uma adolescente tímida e 
sonhadora que se sente pres-
sionada pela amiga a experi-
mentar drogas, embarcando 
em experiências, emoções e 
desafios nunca antes vividos. 
Os personagens apresentam 
um pouco do cotidiano dos 
adolescentes e sua relação 
com as drogas, fazendo com 
que o público reflita sobre 
as escolhas e possibilidades 
que levam o adolescente a 
fazer uso de drogas.

Ao fim da apresentação 
os artistas convidam o pú-
blico para uma troca de ex-
periências em uma conversa 
franca, estabelecendo uma 
relação próxima entre o que 
foi apresentado em cena 
com a realidade vivida pelos 

tro da unidade penal local e 
desde que sobrevenha dispo-
nibilidade de vaga, uma vez 
que tais institutos são desti-
nados preferencialmente aos 
presos condenados”, diz tre-
cho da decisão. A vítima era 
representante de uma em-
presa que financiou o custeio 
da lavoura e estava na pro-
priedade para acompanhar a 
colheita e cobrar a parte do 
financiador.

O CRIME
Silas foi morto com ti-

ros na cabeça após cobrar 
uma dívida em uma fazenda 
da região. A vítima foi leva-
da para o Hospital Municipal 
de Porto dos Gaúchos e os 
médicos tentaram reanimá-
-la em cima da caminhonete 
em que foi levada. A teste-
munha, que levou Silas até 
o hospital, disse que estavam 
em uma lanchonete, na co-
munidade de Novo Paraná, e 
não perceberam quando um 
homem chegou por trás de-
les e efetuou vários disparos 
na cabeça de Silas, que caiu 

diferença de praticar duran-
te a manhã ou à tarde é que 
“o aumento da primeira hora 
é mais efetivo para enfrentar 
os conflitos que podem sur-
gir ao longo do dia”, afirma a 
especialista.

O sexo também é uma boa 
atividade cardiovascular e, 
de fato, na Fundação Espa-
nhola do Coração afirma-se 

que “a prática sexual de for-
ma periódica ajuda a reduzir 
as probabilidades de se so-
frer um infarto”.

OS ‘PORÉNS’
Mesmo com todos esses 

benefícios, sempre há quem 
encontre um ou vários po-
réns para se deixar levar pela 
paixão na primeira hora da 

manhã e se apoiam em ques-
tões como o hálito matutino, 
a vontade de continuar dor-
mindo ou a falta de tempo.

Todas são fáceis de resol-
ver, afirma a especialista. 
“Para o problema do hálito, 
basta deixar uma balinha 
mentolada no criado-mudo 
de noite ou escolher posi-
ções que não exijam estar 

frente a frente com o parcei-
ro; quanto ao sono, praticar 
um sexo mais suave e pausa-
do, que nos ajude a passar de 
forma tranquila e divertida 
do sono para a vigília; e para 
a falta de tempo, colocar o 
despertador para um pouco 
antes, tomar banho juntos 
para ganhar tempo e brincar 
no processo”, destaca.

já, aparentemente, morto.
Em seguida, o autor do 

crime saiu andando em dire-
ção ao seu veículo, olhando 
para trás para se certificar 

que havia matado à vítima. 
Silas trabalhava como con-
sultor de vendas em uma 
empresa de insumos de Si-
nop.

adolescentes.
As apresentações em 

Rondonópolis vão acontecer 
na Escola Estadual Daniel 
Martins de Moura e tam-

bém no Oratório Filhos de 
Dom Bosco. A expectativa 
do município é reunir cerca 
de dois mil alunos para par-
ticiparem do projeto.
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Maior safra foi registrada há dois anos pelo governo 

Safra nacional aproxima-se de recorde
DA REPORTAGEM

A colheita total de mi-
lho do Brasil 2018/19 foi esti-
mada nesta quinta-feira (30) 
em 97,5 milhões de tonela-
das, de acordo com a média 
de uma pesquisa da Reuters 
com 11 especialistas, o que 
deixaria a produção ligeira-
mente abaixo do recorde de 
97,8 milhões visto há dois 
anos pelo governo do país.

Segundo dados de con-
sultorias e instituições, como 
a própria estatal Conab, a 
produção crescerá após uma 
área plantada recorde na se-
gunda safra, cuja colheita já 
iniciada em Estados como 
Mato Grosso e Paraná apon-
ta boas produtividades nos 
primeiros lotes, com o bene-
fício de um clima favorável 
para o desenvolvimento das 
lavouras.

Uma produção de mi-
lho 21% maior ante 2017/18, 
após uma seca no ano pas-
sado que derrubou a safra 
brasileira para 80,7 milhões 
de toneladas, deve ajudar o 
Brasil, líder na exportação de 
carnes de frango e bovina, a 
abastecer suas criações. Além 
disso, permitiria embarques 
recordes de cereal estimados 
em mais de 30 milhões de 
toneladas.

Um pequeno porém 

para a produção de milho 
do Brasil é a possibilidade 
de geadas para a segunda sa-
fra, que foi estimada pelos 
especialistas ouvidos pela 
Reuters em um recorde de 
70,37 milhões de toneladas, 
um aumento de cerca de 2 
milhões de toneladas ante a 
pesquisa anterior, realizada 
ao final de abril.

Para este final de se-
mana, há previsão de geadas 
fracas no Paraná, segundo 
produtor nacional atrás de 
Mato Grosso, mas isso não 
deve trazer problemas para a 
safra, segundo especialistas.

“Sem risco (de geadas) 
para a safrinha”, disse o ana-
lista Paulo Molinari, da con-
sultoria Safras & Mercado. 
“As lavouras já estão em fase 
final de maturação e as gea-
das serão fracas”.

Entre as empresas e 
instituições consultadas, a 
Safras & Mercado é a que 
tem a maior estimativa para 
a produção brasileira de mi-
lho, em 101,76 milhões de to-
neladas. O analista sênior do 
Rabobank Brasil, Victor Ike-
da, acrescentou que o único 
fator que poderia impactar 
negativamente a safra de mi-
lho no Brasil seriam geadas 
no Sul.

“Porém os cultivos do 
Paraná, por exemplo, já estão 

MILHO | Colheita total foi estimada em 97,5 mi/t, o que deixaria a produção ligeiramente abaixo do recorde de 97,8 mi
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PECUÁRIA

Emissões de guias de transporte
animal dentro de 60 dias

NO CAMPO

Sinal fraco de internet limita
aproveitamento de tecnologia

Investimento para a atualização do sistema foi de aproxima-
damente R$ 400 mil 

Investimento para a atualização do sistema foi de aproxima-
damente R$ 400 mil 

Mato Grosso pode melhorar a produtividade corrigindo o solo 
corretamente 

DA REPORTAGEMA

O convênio firmado 
entre o Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Gros-
so (Indea), Fundo Emer-
gencial de Saúde Animal do 
Estado de Mato Grosso (Fe-
sa-MT) e Fundo de Sanidade 
e Desenvolvimento da Sui-
nocultura em Mato Grosso 
(FSDS-MT) resultou em me-
lhorias e avanços nos siste-
mas para melhorar e ampliar 
os serviços informatizados 
do Indea na emissão online 
de Guias e Trânsito Animal 
(GTA). O investimento para 
a atualização do sistema foi 
de aproximadamente R$ 
400 mil.

Para utilizar a ferra-
menta online o pecuarista 
deve comparecer ao Indea 
para fazer o cadastro e a 
criação de login e senha de 
acesso. Os serviços onlines 
são gratuitos e estarão dis-
poníveis a qualquer dia e ho-
rário, desde que o produtor 

DA REPORTAGEM

A agricultura brasilei-
ra cresceu a um ritmo veloz 
na última década, colocan-
do o país entre os principais 
produtores de alimentos do 
mundo, mas alguns empe-
cilhos permanecem, como a 
cobertura de internet.

De acordo com uma 
estimativa da TIM Participa-
ções, atualmente menos de 
10% das fazendas brasileiras 
são conectadas. Para com-
paração, nos Estados Unidos 
basicamente 100 por cen-
to da população tem acesso 
à internet por banda larga. 
“Esse é um problema estru-
tural que temos no Brasil e 
que precisamos resolver”, 
disse Christian González, 
vice-presidente para a Amé-
rica do Sul da Case IH, divi-
são de máquinas agrícolas da 
CNH Industrial.

Ele afirma que as má-
quinas modernas, como 
plantadoras e colheitadeiras, 
podem ser ajustadas a todo 
momento durante as ope-
rações em busca de maior 
eficiência, algo que só pode 
ser realizado quando estão 

procure o instituto e faça o 
seu cadastro.

“Diferente do serviço 
prestado nos escritórios do 
Indea, onde é cobrada uma 
taxa para emissão de extra-
to de bovinos. Vale ressaltar 
que mesmo que o produtor 
não vá abater, ele pode re-
querer o cadastro no institu-
to para ter o acesso online li-
berado para outras consultas 
de forma gratuita e sem sair 
de casa”, explica o diretor de 
Relações Institucionais da 
Famato, José Luiz Fidelis, 
ao site Só Notícias. A GTA 
online, até o momento, está 
disponível apenas para aba-
te de bovinos. Desde 2018, 
as entidades do agronegócio 
reivindicam que seja aberta 
para a comercialização.

Além das correções 
no sistema online de GTA’s, 
estão sendo feitas algumas 
correções pontuais internas 
apontadas pelos produtores 
que já utilizam os serviços e 
pelo Indea.

conectadas a uma sala de 
operações.

A fabricante de maqui-
nário norte-americana John 
Deere se mostrou à fren-
te nesse segmento quando 
lançou, no ano passado, um 
serviço de internet junto ao 
fornecedor de telecomuni-
cações Tropico, oferecendo-
-se para instalar antenas LTE 
nas fazendas para conectar 
máquinas e veículos.

Outras avançaram ao 
mercado neste ano, incluin-
do as empresas telefônicas 
Oi e TIM. 

Fornecedoras de pro-
dutos agrícolas, como 
AGCO, Case, Bayer e Trim-
ble, uniram forças para de-
senvolver uma plataforma 
de código aberto que opere 
conexão de internet 4G, o 
programa ConectarAgro.

Em fazendas sem inter-
net, as máquinas precisam, 
por exemplo, de coordena-
das inseridas manualmente 
para plantios guiados por 
GPS, o que leva funcionários 
a andarem carregando deze-
nas de pen-drives.

A TIM planeja alcançar 
5 milhões de hectares de fa-

PODE MELHORAR

Especialistas 
compartilham 
estudos e inovações 
sobre o uso do calcário
DA REPORTAGEM

Público seleto de pes-
quisadores, agrônomos, 
agricultores, pecuarista e 
estudantes debatem o uso 
da calagem no plantio e na 
pecuária durante o 1º En-
contro Sobre Calagem: Des-
vendando Mitos, na última 
sexta-feira no Dia Nacional 
do Calcário (24 de maio), o 
evento foi realizado pelo Si-
necal no Senai, em Cuiabá.

O encontro contou 
com palestras de três pesqui-
sadores e especialistas do se-
tor, sendo eles: o mestre em 
Ciências do Solo e diretor da 
Fundação MT, Leandro Zan-
canaro, o mestre em Produ-
ção Vegetal e ex-professor do 
Centro Univag, Luiz Gonza-
ga e o Anderson Lage, Dou-
tor em Energia Nuclear na 
Agricultura e professor titu-
lar da UFMT-Sinop. Duran-
te cada uma das palestras, 
os engenheiros agrônomos 
compartilharam com o pú-
blico suas pesquisas bem 
como os resultados do uso 
da calagem.

Após as explanações, 
ficou claro que com uma 
correta calagem os agricul-
tores conseguem resultados 
ainda melhores. Entre os 
principais pontos das pales-
tras foi possível destacar, por 
exemplo, que “no sistema de 

plantio direto é importante 
se antecipar a calagem para 
não deixar a terra ficar ácida 
e ter que romper o Sistema 
de Plantio Direto, pois o cal-
cário reage lentamente em 
profundidade”, diz Leandro 
Zancanaro. Mesmo uma ter-
ra com uma boa produtivi-
dade, após a calagem, pode 
ter ganhos ainda maior, con-
forme constatado em um 
experimento realizado em 
Nova Mutum.

Conforme Lage, os 
agricultores de Mato Grosso 
tem demorado muito para 
corrigir o solo e mais de 50% 
das amostras que chegam 
aos laboratórios estão com o 
V% muito abaixo do ideal ne-
cessitando de altas doses de 
calcário. 

Isso mostra que as pro-
priedades não estão se man-
tendo em níveis constantes, 
existe muitos altos e baixos 
refletindo em oscilação da 
produtividade. O Ideal se-
ria fazer a correção do solo 
a cada dois anos para se ter 
constância. 

Seus experimentos em 
Sinop apontam que uma 
calagem bem feita e que se 
chegou a 62 de V% teve um 
ganho de 22% na produtivi-
dade da soja em comparação 
a mesma terra sem calagem 
onde se tinha apenas 40 de 
V%.

zendas cobertos por internet 
até o final deste ano. O Brasil 
possui cerca de 65 milhões 
de hectares de cultivos de 
grãos e oleaginosas.

Rival da TIM, a Oi fe-
chou um acordo para for-

necer internet para uma das 
fazendas controladas pela 
produtora e trading Amag-
gi, levando a conexão para a 
fazenda Tucunaré, de 87 mil 
hectares, no Estado de Mato 
Grosso.

em fase final de desenvolvi-
mento, em que os impactos 
negativos sobre a produtivi-
dade seriam mais limitados”, 
destacou Ikeda, ao comentar 
que em fases próximas da 
colheita o milho é menos 
suscetível a perdas pelo frio 
extremo.

“Acredito que pratica-
mente não deve haver viés 
para baixo na produção es-
timada para 2019 no milho 
segunda safra...”, comentou 
ele, citando que esteve em 
Mato Grosso no início de 
mês, quando o Estado ainda 
foi beneficiado por chuvas, 
o que não é típico para esta 
época.

AJUSTE PARA
A SOJA
Para a especialista Ana 

Luiza Lodi, analista da FCS-
tone, embora a segunda safra 
de milho esteja se desenvol-
vendo bem, é difícil dizer se 
a produção total do cereal 
do país poderá superar 100 
milhões de toneladas pela 
primeira vez, pois a colhei-
ta de verão vem caindo com 
produtores dedicando mais 
campos para a soja.

Aliás, a colheita de soja, 
já encerrada no país que é o 
maior exportador global da 
oleaginosa, continua sendo 
revista para cima.
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A ENGENHARIA REALIZA SEUS SONHOS!

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Sendo uma região te-
oricamente jovem, com 
menos de 50 de fundação 
da maioria de suas cidades, 
o Nortão de Mato Grosso 
ainda vive a um crescimen-
to no setor da construção 
civil. Parte desse desenvol-
vimento passa pelas mãos 
habilidosas de engenheiros 
capacitados, que fazem cál-
culos, desenham, estudam, 
medem e desenvolvem pro-
jetos específicos para cada 
demanda.

Neste cenário, o enge-
nheiro Bruno Rodrigues, no 
auge de seus 27 anos, conta 
em entrevista ao Diário do 
Estado MT como está o setor 
na região de Sinop e quais os 
desafios em realizar os so-
nhos de quem vai construir.

DIÁRIO DO ESTADO 
MT – Sua história profissio-
nal se desenha em Sinop?

BRUNO RODRIGUES 
– Eu me formei no final 
de 2013 pela Universidade 
Estadual de Mato Grosso 
(Unemat), campus Sinop, 
trabalho no ramo da cons-
trução civil desde 2012. Ape-
sar disso, em 2010, enquan-
to estudante, trabalhei como 
estagiário em um escritório, 
conhecendo de forma mais 
profunda a parte projetis-
ta. Depois de formado, em 
2014, comecei a trabalhar 
com a parte de projeto. O 
escritório eu abri na metade 
de 2014, em uma parceria 
entre engenheiros e arqui-
tetos. 

Atualmente, atuo em 
dois dos principais ramos: 
projeto e execução. O pri-
meiro contempla projetos 
residenciais, comerciais, a 
parte de planta arquitetô-
nica, projeto hidráulico, sa-
nitário, pluvial, estrutural, 
além de projetos de peque-
nas barragens, de prevenção 
e combate a incêndio; e na 
execução de obras, desde 
obras residenciais, comer-
ciais. Hoje, o mercado bus-
ca os dois lados. Você pode 
buscar o mesmo projetista 
para fazer a parte de projeto, 
mas também há a vertente 
das execuções de obras. Ao 
invés de contratar um mes-
tre de obras, uma pessoa que 
não tem suporte técnico (até 
porque o suporte dele é so-
mente a experiência), você 
contrata um engenheiro e/
ou um arquiteto que possa 
fazer o processo de acompa-
nhamento e todo o proces-
so de gestão. Para não haver 
um orçamento furado, faze-

mos todo o sistema de com-
pras. Caso precise, fazemos 
a gestão de mão de obra e 
também dimensionamento: 
não adianta ter 20 pessoas 
na obra do começo ao fim, e 
sim apontar em quais pon-
tos você precisar ter mais ou 
menos funcionários.

DE – Sistema de orga-
nização, né?

BR – Isso, toda a parte 
de gestão da obra. Se o clien-
te optar, começamos desde o 
projeto, desenho, até a chave 
na mão do sonho dele.

DE – Quem são os 
clientes da “Bruno Rodri-
gues – Soluções em Enge-
nharia”?

BR – Hoje, meu maior 
público são os arquitetos e 
construtores. Como tam-
bém trabalho como coor-
denador do curso de Enge-
nharia Civil e Engenharia de 
Produção na faculdade, aca-
bo não buscando um cliente 
inicial porque demandaria 
mais tempo para uma con-
versa completa. O arquiteto 
faz todo o projeto arquitetô-
nico e a parte de engenharia 
normalmente ele terceiri-
za. Trabalho também com 
construtores, que já execu-
tam uma série de projetos, 
como construção de casas, 
por exemplo. Meus projetos 
se estendem de Lucas do Rio 
Verde até Nova Monte Ver-
de. Tenho projetos de um a 
seis pavimentos, e hoje meu 
principal projeto é da cons-
trução do Posto Trevão (pró-
ximo ao trevo para Cláudia), 
que possui 15 mil m² de obra. 
Esse é o nosso maior desafio 
em Sinop. Já trabalhamos 
em obras de 19 pavimentos 
como responsável pela exe-
cução.

DE – A metragem – 
tamanho – das obras diz 
muito sobre o perfil do en-
genheiro?

BR – Tradicionalmen-
te, quem vai construir em 
grandes espaços busca pro-
fissionais mais bem localiza-
dos ou pessoas que tem mais 
confiança. Claro que edifica-
ções maiores ou mais ver-
ticais têm um grau de risco 
maior exigem mais do pro-
fissional, mas isso não quer 
dizer que um recém-forma-
do ou um formado há mais 
tempo tenham grandes dis-
tâncias de conhecimento.

DE – Na sua opinião, 
Sinop pode ser considerada 
uma referência em enge-
nharia no estado?

BR – Hoje em dia ela é, 
pensando em investidores. 

Existe uma grande quanti-
dade de engenheiros e ar-
quitetos na região, e ainda 
existe serviço para todos de-
vido a essa demanda. Mui-
tos empresários das cidades 
circunvizinhas que investem 
em Sinop. Há setores diver-
sos, como o educacional, 
que provoca o crescimento 
de residências multifami-
liares (quitinetes, pequenos 
apartamentos, condomí-
nios). A geração de emprego 
e indústria também reflete 
na construção de pequenas 
moradias. Esse é um fator 
que faz com que residências 
no perfil ‘Minha Casa, Minha 
Vida’ criem um ‘boom’ em 
Sinop. Existe uma classe tra-
balhadora, que ganha entre 
R$ 2 mil e R$ 4 mil, que con-
segue se enquadrar nas exi-
gências do Governo Federal 
para ingressar no programa. 
Sinop é uma cidade muito 
rica, existe muita gente que 
tem muito dinheiro, e você 
vê isso pelos novos condo-
mínios e residenciais que 
têm início, com valorização 
de 10% a 15% ao ano. O setor 
da construção civil acompa-
nha. Como Sinop nem sen-
tiu a crise tão afundo, o mer-
cado da construção fez com 
que a cidade não parasse.

DE – Como você vê a 
profissionalização do enge-
nheiro civil?

BR – Esteve muito 
ruim. Mas hoje, pela alta 
demanda de profissionais, 
estes começaram a se tor-
nar mais específicos. Há 10 
anos, Sinop tinha cinco, seis 
engenheiros. Eles tinham 
uma abundância de serviço. 
Mas hoje, os projetos estão 
cada vez mais requintados, 
os arquitetos estão cada vez 
mais desafiadores, exigindo 
que os engenheiros também 
se atualizem. Se falarmos de 
uma viga ou de um vão de 
20 metros de distância, sem 
um pilar sequer no meio, 
estaríamos falando em um 
absurdo. Hoje temos edifica-
ções com 30, 40 metros sem 
nenhum pilar no meio. Au-
tomaticamente, a cidade se 
desenvolve, as pessoas tam-
bém se desenvolvem, elas 
requerem mais desafios para 
a classe, porque os sonhos 
são maiores e a gente tem 
que construir isso.

DE – Como está essa 
segmentação profissional?

BR – Existe uma briga 
muito grande por profissio-
nais que buscam por preço, 
aquela classe que trabalha 
com projetos mais simples, 
mas se tornam competitivos 
por conta dos valores cobra-

Bruno Rodrigues aponta principais ramos de atuação dos engenheiros e o ‘boom’ visto em Sinop
Foto: José RobeRto Gonçalves

Foto: aRte/DivulGação
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dos; e existe a classe daque-
les profissionais que se es-
pecializaram em execução, 
estrutura metálica, concreto 
pretendido, que não estão 
buscando preço, e sim uma 
classe da qualidade, de pro-
jetos específicos.

DE – Como 
você analisa os 
últimos 5 anos da 
construção civil e 
como projeto os 
próximos 5 anos?

BR – Em 
termos de Brasil, 
tivemos cenários 
que fizeram com 
que a construção 
civil tivesse um 
‘boom’, especial-
mente Olimpí-
adas e Copa do 
Mundo. Existia 
uma busca muito 
grande por enge-
nheiros e arquite-
tos. Esses eventos 
exigiam muito a 
presença de pro-
fissionais e o país 
não tinha (profissionais) su-
ficiente, tanto é que foi uma 
coisa não planejada. Existia 
uma grande demanda de 
edificações para a Copa, tais 
quais estádio, acessibilidade, 
aeroportos, rodovias, logís-
tica e mobilidade urbana; 
para os Jogos Olímpicos, au-
mentou mais ainda – gran-
des centros com grande 
presença de público. Au-
tomaticamente, um enge-
nheiro preferiria ir para um 
grande centro e receber um 
salário muito maior, mes-
mo saindo do conforto da 
casa dele, fazendo com que 
o interior ficasse sem profis-
sionais. Estes, que estavam 
mais sufocados, com menos 
oportunidades, acabaram se 

vangloriando. Nisso, muitas 
áreas se beneficiaram. Com 
o final destas obras, o país 
passou por um momento de 
uma falsa crise: o governo 
já não tinha mais dinheiro 
para seguir no mesmo ritmo 
de desenvolvimento e ele 

tem que cessar, 
porque o gasto 
foi muito gran-
de. Os enge-
nheiros, então, 
saem dos gran-
des centros e 
retornam para 
as cidades me-
nores, aumen-
tando a com-
petitividade. 
Nesse ponto de 
vista, o setor da 
construção civil 
acabou sendo 
muito preju-
dicado pela 
crise financei-
ra atravessa-
da pelo país, 
pensando em 
investimento. 
O empresário, 

independente do ramo, dei-
xou de investir na sua em-
presa. Deixando de investir, 
reduz o número e frequên-
cia de obras; também reduz 
a quantidade de funcioná-
rios; estes começaram a re-
ceber menos ou tem menor 
oferta de emprego e, como 
consequência, não inicia-
ram a construção de sua casa 
própria. Essa é uma bola de 
neve: o dono da indústria 
não investe, o seu funcio-
nário também não investe e 
o construtor fica sem servi-
ço. Esse é o motivo da baixa 
no setor da construção civil. 
Este setor emprega muita 
mão de obra braçal, pessoas 
sem ou com baixo grau de 
estudo, baixa qualidade de 

vida. O prejuízo da constru-
ção civil atinge todas as clas-
ses sociais.

DE – Como entender 
o olhar dos clientes em re-
lação às coisas novas que a 
engenharia traz?

BR – Com o avanço da 
internet, tudo está na palma 
da mão por um celular. Se 
o cliente está imaginando a 
fachada da casa dele, vai no 
Google, digita e encontra 40 
blogs que falam sobre ‘fa-
chada’. O cliente hoje chega 
no profissional com boa par-
te do que ele quer pronta. 
Ele traz muitas ideias, uma 
bagagem visual daquilo que 
é o sonho dele, e aí cabe a 
nós profissionais da constru-
ção civil filtrar e apresentar a 
realidade. Às vezes, o clien-
te tem inúmeras propostas, 
mas um valor baixo para 
iniciar a construção, e ele 
não saber quanto isso custa. 
Cabe a nós dar todo o su-
porte técnico para analisar 
o que é seguro, resistente, o 
que é permitido pela legisla-
ção local, e também analisar 
os custos do cliente visando 
esse planejamento.

DE – Para finalizar: 
por que buscar um enge-
nheiro?

BR – É interessante no-
tar que houve uma crescen-
te de casas à venda de resi-
dências sonhadas por outras 
pessoas. Se eu faço uma casa 
para venda, então eu penso 
no seu sonho. É importan-
te buscar um profissional 
que desenvolva um projeto 
pensando na sua realidade, 
porque às vezes você está in-
vestindo numa casa pronta, 
evitando dor de cabeça, po-
rém, não é o que você pre-
cisaria.

Bruno Rodrigues trabalhando em um novo projeto 

as pessoas 
também se 
desenvol-
vem, elas 
requerem 

mais desa-
fios para a 

classe

“

“
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4/dear. 5/capuz. 6/alarme. 11/interromper. 12/improvisação.

Geisy Arruda assume 
bissexualidade

Geisy Arruda sempre surpreende com 
revelações bombásticas sobre sua vida, mas 
– dessa vez – o papo com a Marie Claire mos-
trou um lado que ela pouco comenta: sua bis-
sexualidade. A modelo conta que nunca na-
morou uma mulher, mas está aberta para esta 
experiência e justifica que as meninas têm 
um lado mais delicado e empático que ela ad-
mira muito.  ““Não acredito que o amor tenha 
uma receita, como um bolo. Às vezes você se 
apaixona por uma pessoa improvável, quem 
não imaginaria que fosse acontecer. Simples-
mente acontece! Ninguém planeja amar al-
guém. Namoraria uma mulher sim e teria um 
lindo relacionamento. A mulher tem a delica-
deza de compreender melhor o que acontece 
com a outra. Pode ser que dê certo para mim! 
Meu coração está aberto para o meu amor 
chegar e, independente do sexo, será muito 
bem-vindo”, deixa claro. Ela lembra que sua 
primeira experiência com alguém do sexo 
feminino foi ainda na adolescência, quando 
ainda não era uma pessoa pública. Geisy con-
ta que tinha apenas 16 anos e deu o primeiro 
beijo apenas por curiosidade.

Diego Hypolito tem se sentido mais à 
vontade para falar sobre a sua vida pessoal 
desde que assumiu sua homossexualidade 
publicamente. Em conversa com QUEM, o 
ginasta relembrou como foi a descoberta do 
seu interesse por pessoas do mesmo sexo e 
como ele relutou até ter coragem de se rela-
cionar com outro rapaz.

“Na adolescência, eu já sentia algo estra-
nho, mas não me aceitava. Eu achava que 
se eu fosse assim, eu não iria para o céu, eu 
estava pecando. Eu relutei muito. Eu tive re-
lacionamentos com mulher, mesmo saben-
do na minha cabeça que eu era gay. Eu bri-
gava contra isso e não ficava com homem. 
Isso me fez muito mal. Por mais que eu eu 
tivesse um carinho e respeito pelas minhas 
namoradas, era péssimo o que eu estava 
fazendo comigo e com elas só porque a so-
ciedade me obrigava. Até eu descobrir que 
a gente tem que fazer o que nos faz bem”, 
declara. 

Diego teve o seu primeiro relaciona-
mento homossexual aos 19 anos. “Lembro 
exatamente como foi. Estava em São Paulo 
voltando de uma viagem, era época ainda do 
MSN. Quando ele veio falar comigo dando 
em cima de mim, eu falei que não era gay e 
o bloqueei na hora. Aí, a amiga dele foi falar 
comigo. Ele insistiu e foi me encontrar na 
chegada de um voo internacional no aero-
porto e a gente foi para um hotel, mas de-
pois me senti muito culpado. Eu fiquei com 
ele várias vezes ainda depois, mas relutava. 
Eu tinha um problema de aceitação muito 
grande”, assume.

Atualmente, o atleta se considera de 
bem consigo mesmo, depois de intensos 
anos de terapia e tratamento psquiátrico 
para superar os traumas da infância e ado-
lescência. Diego sofreu bullying e práticas 
constragedoras quando treinava na base do 
Flamengo. Ele e outros atletas mirins eram 
submetidos à práticas vexatórias como pe-
gar pilhar com o ânus. Em 2018, o Fantásti-

TV  e EntretenimentoDIEGO HYPOLITO: “EU TINHA UM PROBLEMA 
DE ACEITAÇÃO MUITO GRANDE”

co chegou a mostrar 40 acusações de ginas-
tas contra o técnico Fernando de Carvalho 
Lopes. “É inevitável eu falar sobre isso. As 
pessoas me perguntam sobre este assunto 
horrível e eu tenho que falar. A única coisa 
que eu posso dizer é que isso não acontece 
mais na atualidade, porque denunciaram, 
expuseram quem fez. Mas isso ficou mar-
cado na minha história, na minha vida. Foi 
uma fase horrorosa que eu passei”, lamenta. 

BIOGRAfIA AUTORIZADA
Diego Hypolito contrará sua história em 

uma biografia autorizada, já em fase de pós-
-produção, escrita pela jornalista Fernanda 
Thedim. “Ela já está pronta, na verdade. Ela 
só demorou porque tinham muitas coisas 
que eu tinha medo de falar publicamente. A 
questão da minha sexualidade, do bullying, 
da depressão, que eu já estive internado 
e tive vontade de me matar. Eu pensei em 

tomar remédio e também de pular em ja-
nela. Foi muito pesado. Mas eu quis expor 
porque este é um problema que muitas pes-
soas passam e não falam com ninguém. É 
importante conversar e se abrir com o outro 
para você ter ajuda. Hoje em dia, eu tenho 
consciência que eu jamais tiraria a minha 
própria vida”, garante.

“Eu não me tornei o homem seguro que 
sou hoje do dia para noite. Foi graças a mi-
nha mãe que cuidou de mim. Eu não estava 
com muita consciência do que estava fazen-
do naquela época. Várias coisas ocasiona-
ram esta depressão profunda. Eu tinha saí-
do do Flamengo e fui morar sozinho em São 
Paulo e tinha saído de um relacionamento 
com a autoestima baixa. Eu achei que nun-
ca mais ia conseguir ninguém porque era 
feio demais. Eu também tinha vindo de 
duas quedas olímpicas. Tudo isso somati-
zou”, completa.

Diego Hypolito com os pais, Wagner Hypolito e Geni Matias Hypolito



Cuca durante o jogo contra o Bahia, na Fonte Nova 
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Cuca indica que tem lista de
dispensa após nova eliminação
DA REPORTAGEM

O técnico Cuca, do São 
Paulo, indicou em entrevista 
coletiva, após a eliminação 
para o Bahia nesta quarta-
-feira, na Copa do Brasil, que 
o clube tem uma lista de dis-
pensa de jogadores.

“Quando se tem um 
grupo grande, quando se tem 
jogadores que praticamente 
sabem que vão sair, mas não 
de imediato, isso tudo causa 
um efeito e você está dentro 
desse contexto. Essas pesso-
as que vão sair não é que são 
más pessoas, não são maus 
profissionais, mas isso foi es-
colhido para diminuir a fo-
lha e também pela elimina-
ção. Não vou dizer que com 
a saída deles e a chegada de 
outros, que a gente tem ca-
rência em algumas posições, 
tende a melhorar”, afirmou 
Cuca.

O São Paulo tem atual-
mente 34 jogadores em seu 
elenco. Atletas como Bruno 
Peres, Jucilei e possivelmente 

Nenê são alguns dos nomes 
que podem deixar o clube 
nos próximos dias. Arboleda, 
que se apresentou ontem à 
seleção equatoriana, desper-
ta o interesse de equipes da 
Europa e pode não voltar a 
jogar pelo Tricolor.

Já as possíveis chegadas 
ditas pelo treinador são de 
um centroavante e um late-
ral. 

O nome em pauta para 
o ataque é Juan Dinenno, ar-
gentino do Racing e que está 
emprestado ao colombiano 
Deportivo Cali. Os valores 
do negócio, porém, podem 
complicar a vinda do joga-
dor.

Na lateral, Cuca dese-
ja a contratação de Adriano, 
ex-Barcelona. O lateral de 
34 anos tem contrato com o 
Besiktas até junho, quer vol-
tar ao Brasil e o treinador 
gosta do nome. O São Paulo 
é um dos interessados. Mas 
nos bastidores a negociação 
é considerada mais difícil do 
que a de Juan Dinneno.

SÃO PAULO | Tricolor foi derrotado para o Bahia e tem apenas o Brasileirão para disputar na temporada
Foto: Rubens ChiRi

FLAMENGO

Abel desabafa após saída:
“Eu não suporto traição”

SELEÇÃO

A rotina de Neymar: academia, 
fisioterapia, dor e incerteza

CRUZEIRO

Clube pagará R$ 238 mil de multa sobre valor total

Foto: thiago Lima

Foto: thiago Lima

Foto: LuCas FigueiRedo

Abel Braga pediu desligamento do Flamengo 
Neymar fez trabalho na academia nesta quarta 

Novo contrato entre Cruzeiro e Cristiano Richard

DA REPORTAGEM

A coletiva de Rodolfo 
Landim, no Ninho do Uru-
bu, na quarta-feira, teve re-
ação rápida de Abel Braga. 
Através de nota oficial da as-
sessoria, o treinador desaba-
fou, elogiou o grupo rubro-
-negro e fez previsão de uma 
estrada gloriosa para o clube. 
O trecho de maior destaque 
ficou direcionado para a di-
retoria. Abel afirmou estar 
preparado para pressões e 
apontou “covardia e articu-
lações” durante o período no 
Flamengo.

“Jamais vou esquecer 
esse grupo, competitivo e 
dedicado ao extremo. São 
homens de caráter, prontos 
para conquistar grandes títu-
los esse ano. Sempre soube 
que eles dariam a resposta 
em campo. Foi uma despe-
dida emocionante. Quero 
aproveitar para agradecer 
em público a cada um deles, 
além de cada integrante da 
comissão técnica e funcio-
nários. E também a grande 
Nação de torcedores”.

“Eu me senti sem res-
paldo, isolado em certo mo-
mento. O que posso afirmar 
é que o Flamengo é muito 
maior do que tudo isso. O 
clube vai brilhar por tudo 
que plantou nesses últimos 
anos, por esse terreno fértil, 
por sua grandeza”.

Após a coletiva de Lan-
dim, Abel lembrou o duelo 
contra o Peñarol, no Uru-
guai, pela Libertadores, e 
falou em “respeito e con-
fiança”. “O que posso dizer é 
que sempre estive prepara-
do para as grandes pressões. 
Quer pressão maior do que a 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Desde terça-feira à noi-
te, a fisioterapia tem sido 
a maior companheira de 
Neymar. Horas depois de 
um movimento brusco que 
causou dores em seu joelho 
esquerdo, o atacante iniciou 
o tratamento para voltar a 
campo o mais rápido pos-
sível. Mas, por enquanto, o 
tempo é incerto. A dor vai 
determinar o reencontro do 
craque com a bola.

Em nota distribuída à 
imprensa, o médico da sele-
ção brasileira, Rodrigo Las-
mar, afirma que o jogador 
será avaliado diariamente 
nos próximos dias. Ele não 
costuma estipular prazos 
para retornos e, nesse caso, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No dia em que se ma-
nifestou publicamente con-
tra as irregularidades ad-
ministrativas denunciadas 
pelo Fantástico, a diretoria 
do Cruzeiro apresentou um 
terceiro contrato de em-
préstimo com o empresário 
Cristiano Richard dos Santos 
Machado, no qual extinguia 
a possibilidade de o credor 
possuir direitos econômicos 
de atletas (sendo que do ga-
roto Estevão William, a Ra-
posa sequer possui contrato 
profissional). O novo acordo, 
entretanto, apresenta au-
mento dos valores da dívida, 
uma vez que R$ 238.114,88 
de multas foram acrescidos.

Segundo o novo con-
trato, o Cruzeiro precisará 

que tivemos lá no Uruguai, 
contra o Peñarol? Outra 
coisa, confiança e respeito a 
gente conquista. E a confian-
ça, quando perdida, nunca se 
tem de volta”.

ENTENDA A SAÍDA
Abel pediu demissão 

na manhã desta quarta-feira 
em conversa com a cúpula 
do clube por telefone. No 
entanto, sua saída foi tratada 
como oficial apenas depois 
de uma conversa com o pre-
sidente Rodolfo Landim e os 
jogadores no Ninho do Uru-
bu, à tarde, no horário do 
treinamento.

Instantes após Abel 
Braga comunicar o pedido 
de demissão e se despedir do 
elenco no Ninho do Urubu, o 
presidente Rodolfo Landim 

a melhor notícia é o fato de 
a ressonância magnética re-
alizada em Teresópolis, ain-
da na noite de terça, não ter 
apontado nenhuma lesão 
mais grave.

Para evitar maiores ex-
plicações sobre o assunto so-
bre o qual não tem respostas 
precisas a dar, Lasmar não 
deverá ser levado à entrevis-
ta coletiva da comissão téc-
nica nesta quinta. O favorito 
a conversar com os jornalis-
tas é o preparador de golei-
ros Taffarel.

Neymar não participou 
do treino de campo desta 
quarta-feira, mas não ficou 
parado. Pela manhã, conti-
nuou as sessões de fisiotera-
pia intensamente. O joelho 
esquerdo não inchou tanto, 
o que também pode ser en-

fazer pagamentos mensais 
a Cristiano Richard em oito 
parcelas de R$ 204.764,36 
(R$ 194.205,53 do valor devi-
do + R$ 10.558,83 de multas 
e correções parceladas), to-
talizando R$ 1.638.114,88 de 
uma dívida que, hoje, seria 
apenas de R$ 1.400.000 sem 
multas.

O débito inicial de R$ 2 
milhões deveria ser pago até 
31 de dezembro de 2018. Até 
aquela data, houve apenas 
um depósito de R$ 400 mil. 
Assim, no saldo devedor de 
R$ 1.600.000, criou-se, por 
cláusula contratual, em cima 
do saldo devedor uma multa 
de 5% mais correção, na casa 
de R$ 82.051,32, conforme 
item 2.5 do novo contrato.

O Cruzeiro pagou R$ 
200 mil em fevereiro de 
2019 - de forma atrasada, o 

carado como boa notícia. 
Entre os jogadores, o otimis-
mo é grande sobre um retor-
no breve. Gabriel Jesus disse 
que o amigo está 90% e Allan 
também não se mostrou pre-
ocupado.

“O Neymar está bem, 
foi só um susto, não foi nada 
de mais. Não falaram em 
quantos dias, mas já já ele 
estará conosco dentro de 
campo”, afirmou o volante 
do Napoli.

À tarde, o camisa 10 e 
ex-capitão da seleção brasi-
leira fez exercícios na acade-
mia: só membros superiores, 
para não forçar a região a ser 
cuidada. Tudo para se man-
ter o mais perto possível da 
condição ideal enquanto não 
pode retomar os treinamen-
tos normais.

que gerou R$ 82.051,32 de 
multa. O saldo negativo, en-
tão, ficou em R$ 1.400.000 
somados, ainda, ao valor da 
multa. Só que essa quantia 
de R$ 1.482.051,32 também 
tem multas e correções, cujo 
valor é de R$ 117.493,62, 
por atrasos. Com isso, o sal-
do devedor pulou para R$ 
1.599.544,94.

No “termo de retifica-
ção” entre as partes, é citado 
os valores acima menciona-
dos. Na prática, a dívida de 
R$ 2 milhões teve uma multa 
total de R$ 199 mil (R$ 82 mil 
+ R$ 117 mil). Praticamente o 
mesmo valor que o Cruzeiro 
depositou na conta de Cris-
tiano Richard, em fevereiro. 
Só que o pagamento de tudo 
será feito em oito parcelas 
nos próximos meses, crian-
do ainda mais correção.

conversou com os jornalistas 
e afirmou que o Flamengo 
começou hoje a busca por 
um novo treinador. O portu-
guês Jorge Jesus, ex-Benfica 
e Sporting, é o favorito para 
assumir o cargo após a Copa 
América.

Abel Braga voltou ao 
Flamengo no início des-
te ano, após passagem em 
2004. Na atual temporada, 
são 32 partidas, 19 vitórias, 
oito empates e cinco derrota, 
com 59 gols marcados e 29 
sofridos. Com o treinador, 
o Rubro-Negro conquistou 
a Flórida Cup, a Taça Rio, o 
Campeonato Carioca, classi-
ficou às oitavas de final da Li-
bertadores, venceu o primei-
ro jogo das oitavas da Copa 
do Brasil e está em sexto no 
Brasileirão.
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Fatores: falta de atenção, excesso de velocidade e uso de celular 

Tombamento é o 2º tipo de acidente
mais frequente entre caminhoneiros
DA REPORTAGEM

Os tombamentos são o 
segundo tipo de aciden-
te mais recorrente entre 
os veículos de carga que 
trafegam o trecho sob 
concessão da BR-163, 
em Mato Grosso, fican-
do atrás somente das 
colisões traseiras. De ja-
neiro a abril de 2019, a 
Concessionária Rota do 
Oeste registrou 102 tom-
bamentos envolvendo 
caminhões e carretas, 4% 
a menos que o atendido 
no mesmo período de 
2018. 

A falta de atenção, o 
excesso de velocidade, o 
uso de telefone celular e 
a carga mal acondiciona-
da são apontados como 
principais causas para os 
registros.

O levantamento de-
monstra ainda que o nú-
mero de ocorrências no 
trecho já duplicado, de 
Itiquira a Cuiabá, é idên-
tico à quantidade de ca-
sos registrados na região 
norte, de Cuiabá a Sinop: 
50 ocorrências em cada 
um. A rodovia dos Imi-
grantes (BR-070) somou 
dois casos.

Para atender os moto-
ristas que se envolvem 
nesse tipo de acidentes, 
a Concessionária dispõe 
de bases de atendimento 
a cada 47 km, 18 guinchos 
e equipes de resgate. O 
gerente de Operações 
da Rota do Oeste, Wil-
son Ferreira, afirma que 
todos os motoristas que 
trafegam pelo trecho sob 

ESTRADAS | Este tipo de acidente fica atrás apenas da colisão traseira
Foto: AssessoriA

concessão da BR-163 po-
dem acionar a empresa 
para ter acesso aos servi-
ços oferecidos e reforça 
que nenhum valor, além 
do pedágio, é cobrado 
por isso. 

Um exemplo do ser-
viço sendo prestado foi 
registrado na última se-
mana na rodovia dos 
Imigrantes, em Cuiabá, 
onde uma carreta carre-
gada com gado tombou.

“Antes da Concessio-
nária atuar na BR-163, 
a contratação de um 
guincho particular para 
destombamento de uma 
carreta, por exemplo, 
não saia por menos de 
R$ 3 mil. 

Hoje, o motorista tem 
a tranquilidade de con-
tar com as nossas equi-
pes em um momento 
de urgência e emergên-
cia, sem a preocupação 
de ter que desembolsar 
qualquer quantia. 

A gama de serviços 
oferecidos pela Conces-
sionária representa eco-
nomia direta para o mo-
torista”, explica.

Proprietário de cami-
nhão, Marcelo Antônio 
Angst precisou utilizar 
o serviço de guincho da 
Rota do Oeste depois que 
um funcionário tombou 
o veículo na região de 
Santa Elvira, região sul 
da rodovia. Embora con-
tasse com seguro do ca-
minhão, ele optou pelo 
serviço da Concessioná-
ria e relata que ficou sa-
tisfeito.  

“Como estava na ro-

dovia e tinha a Rota do 
Oeste para atender, não 
acionei o seguro. 

Em meia hora o servi-
ço estava concluído pelas 
equipes da empresa, que 
também socorreram o 
meu motorista. 

Ele não chegou a ficar 
ferido, mas recebeu o 

atendimento médico”, 
relembra Angst.

SEGURANÇA
O chefe da 6ª Delegacia 

da SRPRF-MT, inspetor 
Leonardo Ramos, relata 
que independentemente 
do tipo e das condições 
da via, as más práticas na 

direção de veículos são 
constantemente obser-
vadas nas rodovias bra-
sileiras. A postura resulta 
em comprometimento 
da segurança, em espe-
cial na BR-163, pela con-
dição de trânsito majori-
tariamente formado por 
veículos de carga.

“A observação de regras 
básicas do Código de 
Trânsito Brasileiro pode 
significar a prevenção da 
maioria dos tombamen-
tos de veículos de carga, 
a prevenção de prejuízos 
materiais e pessoais aos 
motoristas e terceiros”, 
recomenda o inspetor.


