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ÁREA DE PRESERVAÇÃO

Malai Manso
e o arraiá
caipira no
feriadão

Mudinhas
já estão
prontas para
restauração

Junho é o mês das tradicionais 
festas juninas que se espalham por 
todo o Brasil. E o Malai Manso não 
poderia ficar de fora dessa. Para o 
feriado de Corpus Christi, que englo-
ba o período de 20 a 23 de junho, o 
resort terá uma programação super 
especial, com muito forró, decoração 
especial e tudo o que uma festa juni-
na pode oferecer.                  Página  - 8

A produção no viveiro de mudas da 
Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, está a 
todo vapor. Cerca de 100 mil mudas de 
espécies endêmicas e raras, frutíferas, 
medicinais e com potencial silvicul-
tural já estão prontas para o plantio. 
A atividade é relativa ao Programa de 
Coleta de Propágulos e Produção de 
Mudas do Projeto Básico Ambiental. 
São aproximadamente 30 espécies 
nativas que serão plantadas na Área 
de Preservação Permanente (APP), 
pela Sinop Energia, concessionária da 
Usina.                                                Página  - 7

AssessoriA

AssessoriA

COPA DO BRASIL

SINAL VERMELHO

Cruzeiro
e a “fonte
de alegria”

Rombo é 
de bilhão
em MT

Em um momento contur-
bado administrativamente, com 
a direção diante de uma investi-
gação policial sobre irregularida-
des e sofrendo grande pressão 
interna para uma resposta 
diante dos fatos apontados, o 
Cruzeiro ainda precisa resolver a 
parte esportiva.          Página - 6

O secretário de Estado de 
Fazendo, Rogério Gallo, reve-
lou que o Governo do Estado 
estourou em R$ 1 bilhão o limite 
com gastos salarias apenas no 
primeiro quadrimestre de 2019. 
O governo mato-grossense já 
consumiu 58,55% de seu orça-
mento destinado ao pagamento 
dos servidores.         Página - 3

DivulgAção

o livre

AssessoriA

Os índios Kayapó, que fazem o controle da balsa no Rio Xingu, se comprome-
teram em reunião com o Governo a fixar preços e horários das balsas, para 
regularizar o tráfego na região. A travessia dá acesso à MT-322 e é a principal 
rota para escoamento da produção agrícola na região.        Página 7

RIO XINGU

Kayapós se comprometem a fixar
valores e horários para balsa



Já que é para ser funcional...
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referências são três antenas bastante 
potentes para os padrões de aparelhos 
da linha doméstica. Minha necessidade 
não me levava até o patamar dos apa-
relhos profissionais, o que é muito bom, 
levando-se em consideração os valores 

dos mesmos.
Por alguns centavos a 

menos que R$ 180,00 levei o 
dispositivo para casa, fiz sua 
configuração e deixei pronto 
para quando o sinal fosse li-
berado. Após a instalação da 
internet parti para os testes 
mais “reais” e fiquei extrema-
mente satisfeito com a aqui-

sição, tendo sinal de excelente qualidade 
em todos os pontos da casa, do quintal e 
inclusive nos arredores. Sinceramente, 
uma escolha extremamente acertada, 
que me deu o “sossego” que eu procurava.

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!
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Não foi surpresa a retração de 0,2% do PIB no pri-
meiro trimestre, mas a confirmação pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) de que a produção de 
bens e serviços deu passos para trás no começo do ano es-
cancara a frustração da esperança de o país voltar a crescer 
de forma consistente. Um novo sopro de confiança para os 
agentes da economia – investidores, empresários e consu-
midores – não surgirá por geração espontânea.

A tarefa para tirar o país do marasmo e do perigo de 
novos trimestres negativos começa por uma tramitação da 
reforma da Previdência, a partir de agora, com o mínimo 
possível de sobressaltos e com garantias de que será possí-
vel uma redução de gastos robusta com as aposentadorias 
pelo INSS. Respeitando-se sempre o debate democrático, é 
bom ressaltar. É a sinalização necessária para que se possa 
antever a solvência do país no longo prazo, afastando ame-
aças como a volta da inflação e dos juros ainda mais altos.

A Previdência, portanto, é o alicerce, mas sozinha 
não vai assegurar que o país emplaque uma trajetória mais 
vigorosa e sustentável de crescimento econômico. Outras 
reformas estruturais são indispensáveis, como a tributária, 
para livrar os empreendedores do emaranhado de impos-
tos que gera custos adicionais e sufoca quem tenta produ-
zir e gerar empregos, em um país onde o número de pes-
soas sem trabalho é superior à população de Mato Grasso 
em quatro vezes. Ajudaria, ainda, um novo comportamen-
to do entorno ideológico do governo Jair Bolsonaro e uma 
melhor interlocução do Executivo com o Congresso. O in-
centivo a conflitos e arroubos intervencionistas do próprio 
presidente contribuíram para disseminar desconfiança e 
tiveram a sua cota de participação para o PIB no vermelho 
entre janeiro e março. O Planalto espera que concessões e 
privatizações ajudem, nos próximos meses, a reanimar a 
economia. Com elas, projetos de infraestrutura e empresas 
hoje estatais ganham maior agilidade e, ao mesmo tem-
po, o Estado perde um pouco de seu caráter mastodôntico. 
Está certo, mas neste ponto também é essencial a seguran-
ça jurídica para não espantar quem está disposto a assu-
mir riscos para produzir ou ajudar a modernizar a logística 
brasileira. Colide frontalmente com essa necessidade, por 
exemplo, recente decisão do ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a venda da 
Transportadora Associada de Gás (TAG), subsidiária da Pe-
trobras, depois de o processo ter sido liberado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), em janeiro. O Brasil caminha 
para uma nova década perdida, com o menor avanço mé-
dio do PIB desde que há registro oficial de cálculos, a partir 
de 1900. É preciso agora arregaçar as mangas para começar 
logo uma reviravolta que afaste o risco de o crescimento 
continuar a ser medíocre no próximo decênio.

Editorial

As bases para um 
crescimento 

Ranking dos Políticos - Facebook

Tramita da Câmara dos deputados uma 
PEC para autorizar a demissão de servido-
res públicos em situações limite, como as 
que estão vivendo alguns estados, entre 

eles Mato Grosso. Como alternativa à demis-
são, que é traumático, poderíamos fazer um 
plano de desligamento voluntário, como já 
está sendo sugerido no BNDES e no Banco 
Central e que já foi feito com sucesso na Cai-
xa Econômica Federal e no Banco do Brasil. 
Os novos funcionários públicos, quando ne-
cessários, seriam contratados em concursos 
como é feito hoje, só que oferecendo metade 
dos salários percebidos atualmente.

Não tenho dúvidas que não diminuiria a 
excelente qualificação do funcionalismo pú-
blico e que haveria centenas de candidatos 
superpreparados para cada vaga oferecida.

Fica claro que precisamos urgentemente 
planejar o serviço público do futuro mexendo 
no espinheiro mais temido pelos parlamen-
tares que são os servidores, responsáveis pelo 
maior gasto dos governos estaduais e federal.

Enquanto alguns parlamentares estudam 
leis para viabilizar a economia, diminuindo 
o custo dos Estados, os professores de Mato 
Grosso fazem greve exigindo a dobra sala-
rial acordada com o Silval.  Mesmo sem essa 
dobra os docentes mato-grossenses ganham 
mais que seus colegas de 23 estados brasilei-
ros. Ainda, aqui um educador da rede priva-
da, cujo ensino é considerado melhor que o 
da pública, ganha metade do salário de seu 
colega que trabalha para o Estado.

O plano de desligamento voluntário pode-
ria começar pelos professores insatisfeitos 
com os salários. Gente qualificada não falta 
para substitui-los.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Desligamento voluntário

ACUSADO DE CORRUPÇÃO
Deu no site O Antagonista: “A Procura-

doria Geral da República pediu ao STF para 
enviar à primeira instância da Justiça Fede-
ral uma investigação sobre Valtenir Pereira 
(MDB) que exerce o mandato de deputado 
federal como suplente. “Ele é suspeito de 
corrupção para favorecer uma empresa em 
projeto de expansão do acesso a internet em 
Mato Grosso em 2010. Apesar de não reeleito 
neste ano, assumiu o mandato no lugar de 
Carlos Bezerra, que está licenciado por 4 me-
ses”, diz o site.

APÓS “BATIDÃO”
A vice-presidente da Assembleia, depu-

tada Janaina Riva, afirmou que deve tirar 
folga de uma semana após ficar 47 dias no 
“batidão” como presidente interina do Legis-
lativo. “Essa semana vou dar uma viajada, 
mas o Botelho não quer que eu vá. Eu disse: 
‘Não, agora é a sua vez de ficar pelo menos 
uma semana sozinho’”, brincou a deputada. 
A deputada afirma que não deve tirar, por 
agora, licença tão longa quanto a de Botelho. 
Mas afirma que a ideia não é descartada, vis-
to que ela pretende engravidar de novo.

“CANDIDATÍSSIMO”
O presidente do MDB em Mato Grosso, de-

putado federal Carlos Bezerra, se mostra in-
crédulo em relação às declarações do prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, de que aguarda 
um aval da primeira-dama, Márcia Pinheiro, 
para disputar a reeleição. Em sua avaliação, 
Emanuel usa esse discurso como forma de 
“pegar” os ingênuos. O cacique do MDB decre-
tou: “A Márcia não manda nele. Ele fala isso 
para enganar os incautos. Na verdade, no meu 
ponto de vista, ele é candidatíssimo e está 
trabalhando nesse sentido”.

O frio chegou! Pelo menos, no sul do país. Um ar seco e frio foi responsável 
pelas condições do tempo nesta terça em Santa Catarina. Com isso, no início 
da manhã, as temperaturas ficaram abaixo de 0°C na serra catarinense. Se-
gundo o Centro de Informação de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia, 
às 6h, Urupema registrou -1,3°C.

Quando eu digo que escolho e configuro meus próprios 
equipamentos tecnológicos não quero estimular pessoas 
com pouco conhecimento a tentar fazer o mesmo. Tenho 
quase duas décadas e meia de experiência no mundo da 
tecnologia e experiência de sobra nesse assunto. Se você 
não tiver muita certeza do que está fazendo a melhor coisa 
é pedir ajuda. Dessa forma você não corre risco de comprar 
algo que não atenda suas necessidades nem de ficar “apa-
nhando” ao tentar configurar algo que não conhece.

CLIC 
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RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Tramita da Câmara dos deputados 
uma PEC para autorizar a demissão de 
servidores públicos em situações limi-
te, como as que estão vivendo alguns 
estados, entre eles Mato Grosso

Cresce a percepção de que a reforma da 
previdência, embora necessária e urgente, 
não seja suficiente para resolver o problema 
financeiro do Brasil. Sem ela chegaremos ao 
caos, mas ela sozinha não nos livrará dele.

O problema é que o custo operacional 
brasileiro é tão elevado - fruto de más ges-
tões anteriores e das roubalheiras de sem-
pre - que seriam necessárias medidas mui-
to mais drásticas para equilibrar as contas 
públicas. Uma delas – o aumento da carga 
tributária – parece fora de cogitação por-
que ela já é elevadíssima e a sociedade não 
suportaria pagar mais impostos. Se não dá 
para aumentar a receita o jeito é reduzir 
despesas diminuindo o tamanho do Estado, 
não só diminuindo o número de servidores 
como também, e principalmente, cortando 
salários, cujo nível atual o País não suporta.

Claro que não culpo os funcionários pe-
los altos salários que recebem, condeno isto 
sim, a má gestão do dinheiro público que 
direcionou grande parte da riqueza da viúva 
para uma classe privilegiada, que já conta 
com uma série de regalias além dos eleva-
dos salários.

Um dos argumentos alardeados pelos 
gestores é a necessidade de pagar bem para 
conseguir pessoas qualificadas. Entretanto 
estou convencido de que a maioria dos fun-
cionários públicos tem qualificação acima 
da necessária para exercer o trabalho que 
fazem. Tanto que encontramos pessoas gra-
duadas em duas faculdades e com uma ou 
mais pós-graduações, exercendo serviços 
rotineiros que não exigem maior formação 
acadêmica.

IMAGEM DO DIA

“A Previdência é o alicerce, mas sozinha 
não vai assegurar que o país emplaque 
uma trajetória de crescimento

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Falei, na edição anterior, sobre ter con-
tratado novamente um serviço de internet 
para minha casa. A partir do momento em 
que tomei a decisão sobre tal contratação 
passei a pensar sobre o aparelho de wire-
less que deveria comprar, visto que moro 
em um sobrado e faria 
questão de ter o aces-
so de boa qualidade em 
qualquer ponto do imó-
vel.

Eu sei muito bem que 
poderia encontrar apa-
relhos com preços bons 
que desempenhassem 
muito bem a tarefa, mas 
sempre existia o medo de comprar algum 
que deixasse a desejar. Minhas experiên-
cias com roteadores e sobrados nem sem-
pre foram das melhores, e eu não gostaria 
de me incomodar. Fui, então, às “compras”.

Resolvi não comprar pela internet. O 
tempo para chegar poderia superar o pra-
zo de instalação, e gostaria de estar com 
tudo pronto logo que o sinal fosse liberado. 
Fui, então, em uma loja de departamentos, 
aproveitando a noite para olhar o que havia 
disponível por lá. Entre as opções gostei de 
um aparelho em especial, de marca conhe-
cida, com três antenas de cinco DBI cada. 
Para quem não manja muito bem dessas 
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Reunião aconteceu no Palácio Paiaguás 

Presidente da ALMT, Eduardo Botelho 

Foto: Christiano antonuCCi / seCom-mt

Foto: assessoria

Ari Lafin vencedor da etapa estadual em abril 

Foto: Divulgação

PREFEITO EMPREENDEDOR

Lafin disputa fase 
nacional do Prêmio 
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito Ari Lafin 
(PSDB), participa hoje em 
Brasília da fase nacional da X 
Edição Prêmio Sebrae Pre-
feito Empreendedor na ca-
tegoria “Inclusão Produtiva 
e Apoio ao MEI”. Em 23 de 
abril, o prefeito de Sorriso 
concorreu com mais de 100 
prefeitos mato-grossenses 
na mesma categoria e foi 
o vencedor ao apresentar 
o projeto “Frutifica Sorri-
so” combinado ao trabalho 
desenvolvido no Centro de 
Atendimento ao Empreen-
dedor (CAE).

O projeto será avaliado 
por uma banca nacional e 
Lafin irá concorrer com pre-
feitos de todo o país. O even-
to terá início às 19 horas com 
previsão de encerramento 
para as 21 horas.

Lafin pontua que a ini-
ciativa conjunta das Secre-
tarias de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA) e de De-

senvolvimento Econômico, 
oferta estrutura para que 
pequenos produtores rurais 
possam se tornar empreen-
dedores rurais. “Além dos 
produtores, o CAE também 
auxilia microempreendedo-
res da área urbana do mu-
nicípio, isto é, o CAE está à 
disposição de qualquer cida-
dão que deseja se regularizar 
para atuar”, explica.

Ao falar do prêmio, o 
prefeito destaca o trabalho 
conjunto das duas secreta-
rias. “O trabalho desenvol-
vido com a união dos dois 
projetos tem visão empre-
endedora e coletiva. Foi 
uma grata satisfação receber 
o prêmio estadual e poder 
concorrer agora com outros 
projetos importantes do país 
todo”, relata Lafin. “Quero 
agradecer a todos que atu-
am na nossa gestão, ao vice-
-prefeito Gerson Bicego que 
luta muito pela agricultura 
familiar e aos vereadores 
por apoiar nossos projetos”, 
acrescenta.

DIVULGAÇÃO

BALEIA FERIDA...

O ministro da Economia, Paulo Gue-
des, comparou hoje o país a uma “baleia 
ferida”, durante audiência sobre a reforma 
da Previdência na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados. 
“Não é coincidência que o Brasil cresça 
0,5% ao ano nos últimos oito anos. O Bra-
sil é uma baleia ferida que foi arpoada vá-
rias vezes, está sangrando e parou de se 
mover. Não tem direita ou esquerda, pre-
cisamos retirar os arpões”, disse. Segun-
do o ministro, a economia brasileira está 
aprisionada em uma armadilha de baixo 
crescimento, fruto de um forte desequilí-
brio fiscal que afugenta investidores.

VACA LOUCA EM MT...

O Ministério da Agricultura infor-
mou que suspendeu as exportações de 
carne bovina para a China porque um 
animal no Mato Grosso contraiu ence-
falopatia espongiforme bovina (EEB), 
a chamada doença da “vaca louca”.De 
acordo com o ministério, a suspensão 
das exportações atende a um acordo sa-
nitário entre Brasil e China e é temporá-
ria e “protocolar”. A pasta informou que 
a medida é “automática” e está prevista 
no documento assinado em 2015 com a 
China, que prevê a suspensão quando 
houver algum risco após a detecção de 
alguma doença.

ENTRE TAPAS E BEIJOS...

O prefeito de Cuiabá Emanuel 
Pinheiro descartou, ao menos por ora, 
deixar o MDB para se filiar em outro 
partido. Ele vinha enfrentando desen-
tendimentos com o deputado federal 
Valtenir Pereira e até críticas do pre-
sidente da sigla, o deputado federal 
Carlos Bezerra.Em conversa com a im-
prensa, Emanuel disse estar bem com 
os membros do MDB. Nos bastidores, 
a informação era de que ele planejava 
ir para o PTB.“Tenho uma reunião com 
o MDB. Está indo bem. Entre tapas e 
beijos, mas está indo bem. Eu gosto do 
meu partido”, disse.

INFRAESTRUTURA

Índios pedem ao governo manutenção 
de rodovia que corta reserva no Xingu

VAI OU NÃO VAI?

Com 3 opções, 
Botelho é a bola 
da vez no DEM

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cerca de 30 índios da 
etnia Kayapó, da região do 
Xingu, se reuniram com 
o secretário da Casa Civil, 
Mauro Carvalho, e o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra), 
Marcelo de Oliveira, para 
pedir melhorias na rodovia 
MT-322, que liga a região 
norte Araguaia ao norte do 
Estado. A reunião foi rea-
lizada no auditório Garcia 
Neto, no Palácio Paiaguás. 
O cacique Raoni Metuktire, 
líder maior dos Kayapó no 
país, acompanhou o encon-
tro na última segunda-feira 
(03).

O secretário Mauro 
Carvalho expressou que a 
gestão atual estará sempre 
de portas abertas para ou-
vir as demandas indígenas 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado Eduardo 
Botelho (DEM), voltou essa 
semana ao dia-a-dia da As-
sembleia Legislativa após 47 
dias licenciado para tratar 
de assuntos pessoais e de sua 
saúde.

Sobre as questões de 
ordem pessoal, nos bastido-
res da política fala-se que o 
afastamento da presidência 
da ALMT e das atividades 
como parlamentar serviu 
também para estudar uma 
reestruturação política vi-

e atuar sempre que possível, 
dentro das condições do Es-
tado. “Expresso o respeito 
desse Governo com todas as 
etnias e estaremos sempre 
abertos ao diálogo”, afirmou 
ele, lembrando, no entanto, 
que o Estado passa por cri-
se financeira e vem fazendo 
cortes para obter o equilí-
brio necessário para reto-
mada do crescimento.

O coordenador regio-
nal da Funai em Colíder – 
com extensão a toda região 
norte de Mato Grosso -, Pa-
txon Metuktire, que também 
é indígena da etnia Kayapó e 
atuou na reunião como me-
diador e intérprete dos ín-
dios, pontuou que uma das 
principais demandas da re-
gião é a manutenção da MT-
322, que atravessa a Reserva 
Indígena “Capoto Jarina”, 
e está localizada dentro do 
Parque Nacional do Xingu, 

sando as eleições municipais 
de 2020.

Botelho é visto com 
olhos, principalmente pela 
família Campos para dispu-
tar a prefeitura da capital ou 
então a de Várzea Grande no 
ano que vem. Em sua volta, 
naturalmente foi questiona-
do sobre o momento sabáti-
co e se já havia alguma defi-
nição de seu futuro político. 
Mas o que a imprensa ga-
nhou, foi apenas mais inde-
finições. “Deu pra pensar. E 
eu pensei que precisa pensar 
mais”, afirmou o deputado.

Natural e faz parte do 

Secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo 

Rombo do governo é de R$ 1 bi
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O secretário de Estado 
de Fazendo, Rogério Gallo, 
revelou que o Governo do 
Estado estourou em R$ 1 
bilhão o limite com gastos 
salarias apenas no primeiro 
quadrimestre de 2019.

Ainda de acordo com 
o secretário, o governo ma-
to-grossense já consumiu 
58,55% de seu orçamento 
destinado ao pagamento dos 
servidores. O limite estabe-
lecido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal é de apenas 
49%.

“O estouro não é pe-
queno. Depois da decisão 
do TCE, de novembro do 
ano passado, que voltou a 
computar o imposto de ren-
da como gasto com pessoal, 
o que é correto de acordo 
com a Secretaria do Tesouro 
Nacional, passamos a gastar 
59%. Quase 10% a mais”, disse.

Refém da nova classi-
ficação da Secretaria do Te-
souro Nacional que computa 
o imposto de renda como 
gasto com pessoal, o Go-
verno de Mato Grosso se vê 
obrigado a recuar em qual-
quer tratativa de aumento 
de salário dos servidores pú-
blicos, como é o caso mais 
recente os profissionais da 
Educação, como também 

não pode ser dar o luxo de 
abrir mão da arrecadação do 
Fethab Milho que vem de-
sagradando fortemente os 
representantes do agronegó-
cio.

Além desses dois exem-
plos, esse rombo no orça-
mento acaba por prejudicar 
outros setores de importante 
relevância para a população.

“Esse estouro traz con-
sequências em política públi-
ca, porque o Estado não con-
segue fazer a manutenção de 
hospitais, de remédios, con-
tratação de médicos, manu-
tenção da Segurança Pública, 
porque isso acaba sendo gas-
to em folha de pagamento”, 
afirmou Gallo.

Caso não cumpra a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a 
União pode emitir sanções á 
Mato Grosso, deixando o es-
tado em situação ainda mais 
complicada. Para o secretá-
rio Rogério Gallo, só há uma 
alternativa para sair dessa 
situação, aumentar a receita, 
e a forma mais fácil e rápi-
da disso ocorrer é com mais 
impostos.

“Uma das alternativas é 
aumentar a receita. Se cresce 
a receita, melhora o percen-
tual de comprometimento. 
Ou se você controla a des-
pesa, ao longo do tempo au-
menta receita e volta ao pa-
tamar de 49%”, disse.

FOLHA DE PAGAMENTO | Estouro pode trazer sérias consequências em políticas públicas
Foto: alair ribeiro

no município de São José 
do Xingu. No total, são 80 
quilômetros no perímetro 
da reserva. O secretário de 
Infraestrutura, Marcelo de 
Oliveira, afirmou às lideran-
ças indígenas que a previsão 
da pasta é que a partir de ju-
lho comecem os trabalhos 
de pavimentação da rodovia 
e prometeu uma visita à re-
gião para avaliar a qualida-
de dos serviços. “Neste ano 
está prevista a manutenção 
de todas as rodovias do Es-
tado e a MT-322 está na lis-

ta a partir de julho, se não 
houver imprevistos na nossa 
programação”, salientou. 

Os representantes dos 
Kayapó e a Funai se com-
prometeram a trabalhar 
junto para a obtenção da 
autorização de trabalho do 
Estado dentro da reserva e 
repassar à Sinfra. O trecho 
previsto para pavimentação 
da MT-322 corta a reserva 
“Capoto Jarina”, num total 
de 85 quilômetros de exten-
são, pegando os dois lados 
do rio Xingu.

jogo político, não se anteci-
par tanto, e pelo menos no 
discurso a cautela predo-
mina. “Isso vou deixar mais 
pra frente. Uma discussão 
que tem pra ficar para o ano 
que vem”, enfatizou o par-
lamentar. Mas se depender 
do grupo político, Botelho 
deve sim sair candidato nas 
próximas eleições, a dúvida 
que fica mesmo é por qual 
cidade. Isso vai depender 

muito do jogo de xadrez a 
ser montado pelos democra-
tas que já têm o Governo do 
Estado com Mauro Mendes, 
a Assembleia Legislativa com 
o próprio Eduardo Botelho e 
a cidade de Várzea Grande 
com Lucimar Campos (que 
não poderá concorrer à re-
eleição), mas que quer tam-
bém a cidade de Cuiabá, hoje 
comandada por Emanuel Pi-
nheiro (MDB).
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CHARGE DO DIA

‘Punky, a levada da breca’, série 
clássica dos anos 80, ganhará 
continuação com atriz original
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4/boom — mars. 6/acácia — caeiro — sarará — sierra.

Atriz Sônia Guedes 
morre aos 86 anos

A atriz Sônia Guedes, bastante conheci-
da por seu trabalho no teatro e TV, morreu na 
noite da última segunda-feira (3), aos 86 anos. 
Segundo a revista “Quem”, a notícia foi con-
firmada. A última participação da veterana 
em novelas foi em “Chiquititas” (2013), do SBT. 
Na emissora, também gravou “Esmeralda” 
(2004). Já na Globo, a artista esteve em pro-
duções como “Malu Mulher” (1979), “Barriga 
de Aluguel” (1990) e “Mulheres Apaixonadas” 
(2003). Tania Bondezan lamentou na web: “Sô-
nia Guedes nos deixou. Grande atriz, amiga 
querida”.

TV  e Entretenimento

“Punky, a levada da breca”, 
série que virou ícone da cultu-
ra pop dos anos 1980, ganhará 
uma continuação, noticiou o site 
Deadline. A atriz Soleil Moon 
Frye reprisará seu papel como 
personagem-título. Pelo Twitter, 
ela confirmou a informação. As 
quatro temporadas originais, 
exibidas entre 1984 e 1988, 
mostraram as aventuras de 
uma garotinha criada por um 
pai adotivo. Na nova versão, 
ela reaparece como uma mãe 
solteira de três filhos, que co-
nhece uma garota cuja história 
lembra muito sua própria vida.

Steve e Jim Armogida (“Es-
cola de rock”) vão escrever a 
sequência, de acordo com o 
Deadline. Frye, além de atu-
ar, será produtora executiva 
da série. Punky” recebeu duas 
indicações ao Emmy, em 1985 
e 1986. Também deu origem a 
uma série homônima de ani-
mação, dublada pelos atores 
originais.

A série é mais uma sitcom 
clássica a ganhar vida nova 
nos últimos anos. “O mundo é 
dos jovens” e “Três é Demais” 
estão entre as tramas que tam-
bém tiveram continuações pro-
duzidas recentemente.
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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

RODRIGO MULLER, CNPJ: 18.607.749/0001-67, torna pú-
blico que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, Instala-
ção e Operação para a atividade ‘Clínica Veterinária”, situ-
ado à Rua Luis Mena, nº 2622, Bairro Centro, Matupá-MT.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: SIMONE APARECIDA DA CRUZ – CPF: 297.856.818-66 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 06/02/2014, e; firmado 
Aditivo Contratual em 06/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
22 da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 16/09/2018, 16/10/2018, 16/11/2018, 
16/01/2019, 16/02/2019 e 16/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei 
Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e 
Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida 
baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 29 de Março de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/0/2019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ – CPF: 048.366.061-28 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 06/02/2014, e; firmado 
Aditivo Contratual em 06/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
22 da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 16/09/2018, 16/10/2018, 16/11/2018, 
16/01/2019, 16/02/2019 e 16/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei 
Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e 
Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida 
baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 29 de Março de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/06/2019. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: JOSE ORLANDO GOMES DE LEMOS – CPF: 972.838.783-00 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 04/11/2011, na qualidade 
de compromissário comprador do LOTE 22 da QUADRA 14 do JARDIM VENEZA em 
SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 05/07/2018, 
05/08/2018, 05/09/2018, 05/10/2018, 05/11/2018, 05/12/2018, 05/01/2019, 05/02/2019 e 
05/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 01 de 
Abril de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/06/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que não houve interessados na data 
inicial designada para abertura do Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE DE 
12M³, CONFORME ANEXO I, TERMO DE REFERENCIA,  SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, devido a 
importância do objeto para a administração, PRORROGA-SE a sessão pública de 
abertura para o dia 19 DE JUNHO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento 
de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 31 de Maio de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019-SRP 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora as empresas: GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; LUVERMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA-ME; RINALDI & COGO LTDA-EPP; CENTERMEDICA 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP; FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
EIRELI-ME; COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME; DROGARIA SÃO JORGE 
LTDA –ME; CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME; GREEN FARMACEUTICA 
EIRELI-EPP; INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA; C.A. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME; MAXLAB PRODUTOS PARA 
DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA-EPP; 

Juina-MT, 03 de Junho de 2019. 
Marcio Antonio da Silva 

Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 24/06/2019 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
ALAMBRADO E MURO NA ESCOLA MARIA HILDA PANAS, NO BAIRRO MÓDULO 06, 
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 17507/2014/2014/FNDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO 
GROSSO, a qual será regida pelas Leis 8.666/93 e 8.883/94. Maiores informações e cópia 
completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-
feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa 
Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  
Juína-MT, 04 de Junho de 2019.  
MARCIO ANTONIO DA SILVA 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo 

JUÍNA-MT 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de 
serviços especializados para elaboração do Plano Diretor de Micro e 
Macrodrenagem no Município de Nova Mutum. Da qual foi vencedora a 
empresas: RHS CONTROLS - RECURSOS HÍDRICOS E 
SANEAMENTO LTDA insc r i t a  no  CNPJ sob  o  número 
11.971.854/0001-31, no valor de R$ 189.818,57. O representante 
assinou a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum/MT, 4 de Junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 017/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto execução de rede de 
média tensão 34,5 kv, com cabine de transformação nas futuras 
instalações do laboratório Univates no parque tecnológico, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a 
empresa: Itens 832658, ELETROTECNICA CENTRO OESTE E LAVA 
JATO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 21.428.665/0001-70 no 
valor de R$ 342.378,64. Os representantes assinaram a ata 
renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 4 de Junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de bloqueador solar, uniformes, tatames, 
colchonetes e rouparia hospitalar para atender a demanda das 
Secretarias Municipais - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 
18 de junho de 2019. HORÁRIO: 08h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone 
** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 04 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro



Cruzeiro foi campeão das duas últimas edições da Copa do Brasil 

Seleção treinou debaixo de chuva em Teresópolis 
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Cruzeiro busca respiro
em “fonte de alegria”
DA REPORTAGEM

Em um momento con-
turbado administrativamen-
te, com a direção diante de 
uma investigação policial so-
bre irregularidades e sofren-
do grande pressão interna 
para uma resposta diante dos 
fatos apontados, o Cruzeiro 
ainda precisa resolver a parte 
esportiva. Na pior sequên-
cia sem vitórias desde 2015, 
o time se vê diante, nesta 
quarta-feira (5), às 18h15, no 
Mineirão, da fonte de ale-
grias das duas últimas tem-
poradas: a Copa do Brasil.

Campeão das duas últi-
mas edições da competição, 
o time encara o Fluminense, 
precisando de uma vitória 
para chegar às quartas de fi-
nal, após empate por 1 a 1, no 
primeiro jogo, no Maracanã. 
A classificação serviria para 
encerrar o jejum de vitó-
rias e amenizar, mesmo que 
pouco, o ambiente no clube.

Pressionada interna-
mente por respostas mais 
efetivas diante das irregula-
ridades apontadas pela re-
portagem da TV Globo, há 

uma semana, a direção de 
Wagner Pires de Sá vive o 
momento mais complicado 
da gestão até o momento. E 
precisa ainda lidar, ao mes-
mo tempo, com o pior mo-
mento da equipe na gestão, 
iniciada ano passado.

O time cruzeirense vem 
de quatro derrotas (Emelec, 
Internacional, Fluminense e 
Chapecoense) e dois empa-
tes (Fluminense e São Paulo). 
Por causa disso, está na 15ª 
colocação do Campeonato 
Brasileiro com sete pontos. 
Uma classificação para as 
quartas de final da Copa do 
Brasil, principalmente se 
vier com uma vitória, seria 
um alívio ao time, conforme 
Thiago Neves.

“Vai ser um alívio (clas-
sificar na quarta). Pois a gen-
te vem de resultados ruins 
e acho que o torcedor quer 
mais do que todo mundo 
essa classificação. O torcedor 
esperou por esse momen-
to, por esse jogo, vai ao Mi-
neirão para nos incentivar e 
pode ter certeza que vamos 
buscar se classificar. Vamos 
nós empenhar, correr, fazer 

PIOR SEQUÊNCIA | Time vem de seis partidas sem vitória e ainda passa por momento conturbado administrativamente
Foto: Marcos ribolli

Foto: lucas Figueiredo

COPA DO BRASIL

Fluminense tem problemas para enfrentar o Cruzeiro
Foto: Mailson santana

Yony González sentiu um incômodo e pode ficar de fora 

DA REPORTAGEM

O Fluminense foi der-
rota pelo Athletico no fim de 
semana, pelo Campeonato 
Brasileiro, na Arena da Bai-
xada. Além da atuação abai-
xo do normal, os tricolores 
ganharam problema visando 
o confronto desta quarta-fei-
ra, contra o Cruzeiro, pela 
Copa do Brasil, no Mineirão.

O zagueiro Matheus 
Ferraz e o atacante Yony 
González saíram de campo 
durante a partida em Curiti-
ba com problemas físicos. O 
defensor deixou o jogo ainda 
no primeiro tempo com do-
res no joelho. No entanto, o 

departamento médico está 
confiante na sua recupera-
ção.

Yony González sentiu já 
no segundo tempo, durante 
um ataque do Fluminense. 
O colombiano é um dos jo-
gadores que mais atuou na 
temporada e virou dúvida 
para o meio de semana.

Caso Matheus Ferraz 
seja vetado, Frazan é o favo-
rito para ser seu substituto. 
Para a vaga de Yony Gon-
zález, Fernando Diniz tem 
mais opções. Além de Bren-
ner, que estreou no fim de 
semana, Kelvin e Ewandro 
também têm chance de ini-
ciarem a partida.

ATHLETICO

Lateral Madson busca ritmo
e espera engatar sequência

SELEÇÃO

Tite faz mistério 
sobre time que 
enfrentará o CatarFoto: rPc

Madson jogou contra Tolima, Corinthians, River, Flamengo e Fluminense 

DA REPORTAGEM

O lateral-direito Mad-
son espera engatar uma se-
quência de jogos no Athleti-
co para colocar uma dúvida 
na cabeça do técnico Tiago 
Nunes. Com Jonathan pou-
pado, o jogador foi titular 
nos jogos contra Flamengo, 
no Maracanã, e Fluminense, 
na Arena da Baixada, ambos 
pelo Brasileirão.

Desde que chegou ao 
Furacão, emprestado pelo 
Grêmio, o jogador precisou 
driblar a concorrência de 
Jonathan, que está em sua 
terceira temporada no clu-
be. Além disso, uma contu-
são impediu Madson de ter 
uma continuidade na equi-
pe. Logo na estreia, contra 
o Tolima, pela Libertadores, 
ele teve uma lesão de grau 3 
no adutor.

“Fiquei dois meses e 
meio parado, precisei de um 
tempo grande de recupera-
ção. Venho me soltando aos 
poucos. É apenas o quinto 
jogo que faço no ano, ainda 
estou buscando esse ritmo 
e essa sequência de jogos. 
Procurar evoluir, trabalhar 
e, quando a oportunidade 
surgir, ajudar ao Athletico”, 
disse em entrevista coletiva.

Madson agora sonha 
com a oportunidade de con-
tinuar como titular no pró-
ximo compromisso do Ath-
letico, contra o Fortaleza, 
valendo uma vaga nas quar-
tas de final da Copa do Brasil.

Sobre o Fortaleza, Ma-
dson avalia que o Athletico 
precisa aproveitar o mando 
de campo. “O Fortaleza é 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O técnico Tite não di-
vulgou o time que participa-
rá do amistoso desta quarta 
(5), às 20h30, contra o Catar, 
em Brasília. Dos titulares, 
ele confirmou dois nomes: o 
goleiro Ederson e o atacante 
Gabriel Jesus.

A seleção realizou on-
tem (4) o seu núltimo treino 
deste período de prepara-
ção para a Copa América na 
Granja Comary, em Teresó-
polis. As atividades em cam-
po foram debaixo de chuva, 
mas com o grupo se dedi-
cando intensamente ao tra-
balho.

O treino do dia termi-
nou com uma sessão de bolas 
aéreas, já projetando o estilo 
de jogo da equipe do Catar. 
O auxiliar técnico Cleber 

uma equipe bastante quali-
ficada e tem um treinador 
que vem despontando bem, 
mas sabemos da nossa força 
na Arena, diante do nosso 
torcedor. Vai ser uma parti-
da difícil. Esperamos que o 
Tiago monte a melhor es-

Xavier acredita que a equipe 
árabe, uma das convidadas 
ao lado do Japão, será uma 
surpresa na Copa América.

“É um adversário forte 
ao nosso entender. Campeão 
da Copa da Ásia. É um time 
bem treinado. Estudamos 
com profundidade o Catar. 
Eles serão uma surpresa na 
competição e esse jogo será 
uma chance de analisarmos 
como está o jogo da nossa 
equipe”, disse.

Campeões da Liga dos 
Campeões, jogando pelo Li-
verpool, no último sábado 
(1°), o goleiro Alisson e o ata-
cante Roberto Firmino não 
conseguiram embarcar para 
o Brasil e por conta das difi-
culdades de logística se apre-
sentarão à seleção brasileira 
no dia 6 em Porto Alegre. O 
amistoso contra Honduras 
está marcado para o dia 9, no 
Beira-Rio.

tratégia para fazer um bom 
jogo e sair com a classifica-
ção. Não podemos fugir da 
característica do nosso jogo, 
com agressividade e posse 
de bola”. Athletico e Forta-
leza se enfrentam às 18h15 
desta quarta-feira, na Arena 

da Baixada, pela partida de 
volta das oitavas de final da 
Copa do Brasil. Após 0 a 0 na 
ida, o Furacão precisa vencer 
para garantir um lugar nas 
quartas de final. Empate por 
qualquer placar leva a dispu-
ta para os pênaltis.

um bom jogo e mostrar para 
nossa torcida o quanto eles 
são importantes. Quarta-fei-
ra é guerra e nós estaremos 
preparados”.

QUE MOMENTO...
Os seis jogos sem vitó-

ria compõem a pior sequên-
cia do Cruzeiro dos últimos 
quatro anos. A última vez que 
o Cruzeiro não conseguiu 
vencer em seis jogos segui-
dos foi em 2015, sequência 
que culminou na demissão 
de Vanderlei Luxemburgo, 
após revés por 1 a 0 para o 
Santos, no Mineirão, no final 
de agosto de 2015. Desde en-
tão, o time não tinha ficado 
seis partidas sem consecuti-
va sem derrota.

Como “antídoto” está a 
Copa do Brasil, grande ale-
gria do Cruzeiro nos últimos 
anos, as duas conquistadas 
com Mano Menezes. É na 
competição que teve êxito 
com o Cruzeiro que o trei-
nador tentará encerrar o pior 
momento de sua passagem 
pela Toca da Raposa, resul-
tado que poderá ser benéfico 
além das quatro linhas.
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Índios Kayapó firmam acordo com o governo do estado

Kayapós se comprometem a fixar
valores e horários para balsa
DA REPORTAGEM

Os índios Kayapó, que fa-
zem o controle da balsa no 
Rio Xingu, em São José do 
Xingu, se comprometeram 
em reunião com o Gover-
no do Estado a fixar preços 
e horários das balsas, para 
regularizar o tráfego na 
região. A travessia, que dá 
acesso à MT-322, é a prin-
cipal rota para escoamento 
da produção agrícola na re-
gião.  

Entretanto, usuários de-
nunciaram a cobrança abu-
siva de pedágio por parte 
dos índios e falta de regu-
laridade nos horários de 
operação do modal, além 
da falta de segurança. A em-
barcação que os índios ad-
ministram está localizada a 
42 km de São José do Xin-
gú, em uma reserva den-
tro do Parque Nacional do 
Xingu, no prolongamento 
da MT-322.

Até o momento, os pre-
ços praticados pelos indíge-
nas eram de R$ 90 a R$ 100 
para os carros pequenos e 
de R$ 400 a R$ 700 no caso 
de carretas. No entanto, na 
reunião realizada entre re-
presentantes da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 

e Logística (Sinfra) e cerca 
de 20 lideranças indígenas 
do povo Kayapó, entre elas, 
o cacique Raoni Metuktire, 
os índios garantiram partir 
da semana que vem darão 
início à revitalização míni-
ma da balsa e à fixação dos 
preços.

Os índios explicaram 
que, atualmente, a opera-
ção da balsa é coordenada 
por oito aldeias e, cada uma 
delas impõem sua forma de 
trabalhar. 

Entretanto, vão atender à 
reivindicação dos usuários 
e regulamentar o funciona-
mento do modal.

O secretário adjunto de 
Concessões e Logística da 
Sinfra, Huggo Waterson, 
explicou aos indígenas que 
é preciso realizar adequa-
ções e melhorias na estru-
tura da balsa, para que seja 
possível normatizar o fun-
cionamento e assim, garan-
tir a segurança do usuário.

O Ministério Público Fe-
deral e a Marinha deram 
um prazo de 60 dias para 
que os indígenas realizem 
as modificações necessá-
rias na operação da balsa. 
A embarcação tem capaci-
dade para carregar até três 
bitrens.

RIO XINGU | Travessia, que dá acesso à MT-322, é a principal rota para escoamento da produção agrícola
Foto: Christiano antonuCCi

Foto: assessoria

Foto: assessoria

RESERVATÓRIO DE USINA

Mudas prontas para restauração
da Área de Preservação da UHE

RONDONÓPOLIS

Tamanduá atropelado é resgatado
e passará por tratamento em MT

SINOP

Balanço para 
cadeirantes é 
retirado de praça

Brinquedo foi inaugurado há menos de 15 dias 

Espécies serão plantadas nos próximos 10 anos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A produção no viveiro 
de mudas da Usina Hidrelé-
trica (UHE) Sinop, está a todo 
vapor. Cerca de 100 mil mu-
das de espécies endêmicas e 
raras, frutíferas, medicinais e 
com potencial silvicultural já 
estão prontas para o plantio. 
A atividade é relativa ao Pro-
grama de Coleta de Propá-
gulos e Produção de Mudas 
do Projeto Básico Ambiental. 
São aproximadamente 30 
espécies nativas que serão 
plantadas na Área de Pre-
servação Permanente (APP), 
pela Sinop Energia, conces-
sionária da Usina.

O trabalho iniciou em 
novembro de 2016, junta-
mente com a supressão ve-
getal, com a coleta de propá-
gulos e sementes, resgate de 
algumas espécies e marcação 
de matrizes porta sementes, 

DA REPORTAGEM

Um tamanduá-bandei-
ra foi atropelado e resgatado 
pelo Corpo de Bombeiros na 
segunda-feira (3) Rondonó-
polis. Segundo os bombei-
ros, o resgate do tamanduá-
-bandeira foi no km 1 da 
MT-130. O animal estava de-
bilitado e ferido às margens 
da rodovia. Aparentemente 
sofreu um atropelamento.

Após a captura, o ani-
mal foi encaminhado até 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Menos de 15 dias após 
ser inaugurado, na Praça da 
Bíblia, o primeiro balanço 
para uso exclusivo por ca-
deirantes, flagrantes de uso 
do equipamento por pessoas 
sem quaisquer deficiências 
foram registrados. A prática 
provocou danos no brinque-
do e que precisou ser reti-
rado do local para conserto, 
informou o secretário de 
Obras, Daniel Brolese. Nem 
mesmo as placas com avisos 
de ser um item unicamente 
destinado aos cadeirantes fo-
ram respeitadas.

O ato foi criticado por 
Brolese. “Falta de respeito 
por pessoas irresponsáveis 
depredando patrimônio pú-
blico e mais, tirando o direito 
de um único brinquedo para 
os cadeirantes se divertirem”, 
expressou o gestor. A estru-
tura foi construída pela equi-
pe da Secretaria de Obras.

Conforme explica Bro-
lese, para que o balanço não 
oferecesse riscos aos usuários 
com deficiência, a melhor 
medida foi retirá-lo até que 

os ajustes sejam finalizados. 
“Quando falamos no público 
cadeirante já fazemos refe-
rências às pessoas que de-
pendem de cadeira de rodas 
para se locomover. E o po-
der público não pode deixar 
um equipamento danificado, 
correndo risco, de alguma 
maneira, ele oferecer perigo 
ao cadeirante”, alertou.

Previsão da secretaria 
é que até hoje (5) o balanço 
seja reinstalado no local. “As 
pessoas pensam que o poder 
público precisa colocar vigias 
e guardas em todos os espa-
ços para salvaguardar o patri-
mônio público. Mas isso não 
é uma questão de ter ou não 
estes profissionais, mas, sim, 
de respeito pleno, de cons-
ciência e de entender que se 
há placas indicando a quem 
se destina tal equipamento, 
por que utilizá-lo, quando 
não se é deficiente? Se uma 
criança, por exemplo, pede 
ao pai para balançar naquele 
brinquedo adaptado, por que 
o pai, ao invés de incentivar 
o filho, não o ensina que ali 
mesmo naquela praça há ou-
tro parquinho”, contextuali-
zou o gestor.

um complemento do Progra-
ma de Resgate da Flora. Para 
a produção das mudas as se-
mentes foram armazenadas 
em local apropriado até o 
momento do plantio.

Espécies como Cajuei-
ro, Guarantã, Ipê-amarelo, 
Copaíba, Sucupira, Cumaru, 
Jatobá, Jutaí-mirim, Ingá-mi-
rim, Mamoninha-do-mato, 
Mandiocão, Angelim, Casta-
nheira, entre outras, deverão 
ser plantadas nos próximos 
10 anos. Algumas espécies já 
foram doadas durante o 5º 
Seminário Intermunicipal 
de Educação Ambiental, em 
Sinop, e outras 600 já foram 
plantadas em um trabalho de 
reflorestamento, recupera-
ção de áreas degradadas, no 
canteiro de obras da Usina.

O gerente de Meio 
Ambiente, André Vasques, 
repassou que o objetivo do 
viveiro é produzir as mudas 
para a recuperação das APPs 

o Batalhão de Polícia Am-
biental em Rondonópolis. 
Ele passará por tratamento 
e recuperação para ser de-
volvido à natureza. Os ta-
manduás são os únicos ma-
míferos terrestres que não 
possuem dentes, os tatus e 
preguiças possuem dentes 
incompletos, sem a presença 
de esmalte. Seu comprimen-
to da cabeça e corpo é de 1 
a 1,2 metro. Só de focinho, 
são quase 45 centímetros e 
tem ainda a cauda, com 60 a 

JOGATINA NA 3ª IDADE

Uma idosa foi presa pela Polícia Mi-
litar suspeita de explorar jogos de azar no 
Bairro CPA 4, em Cuiabá. Diversas cartelas 
de sorteio, bolas numeradas e outros obje-
tos foram apreendidos no local. Policiais 
Militares que atuavam na operação inte-
grada Sonora I receberam inúmeras de-
núncias de que um lava jato na Rua Pica 
Pau funcionava como bingo clandestino. 
No local, foi constatada a prática de bingo 
realizado pela idosa. O local foi interdita-
do por falta de alvará de funcionamento e 
a suspeita foi presa e encaminhada à de-
legacia por crime de exploração de jogos 
de azar.

SUSPEITA DE ABUSO.....

Um homem de 33 anos foi preso em 
Sinop, a 503 km de Cuiabá, suspeito de abu-
sar da filha de 10 anos e de duas sobrinhas, 
de 6 e 10 anos. Os casos teriam ocorrido na 
casa da família em Feliz Natal, a 518 km da 
capital. Um segundo homem que também 
tem grau de parentesco com as vítimas foi 
preso suspeito de abusar das crianças. A 
denúncia foi recebida pelo Conselho Tute-
lar de Feliz Natal, que repassou as informa-
ções à polícia, em função da mudança de 
um dos suspeitos. Segundo a polícia, ao ser 
preso o pai confessou o crime, disse estar 
arrependido e que os abusos foram cometi-
dos sob efeito de droga.

ACESSO EM SORRISO...

O vereador Dirceu Zanatta (MDB) 
apresentou o requerimento para que 
a concessionária Rota oeste realize 
acesso frente à Associação Aprocel - 
Associação de Pequenos Produtores 
Rurais do Rio Celeste localizada as 
margens da rodovia.Zanatta explicou 
o motivo do requerimento “A Aprocel 
pretendem criar um estacionamento 
de caminhões e carretas próximo ao 
local, servindo de ponto de apoio aos 
motoristas, o que irá reduzir o fluxo de 
veículos no perímetro urbano do mu-
nicípio bem como gerar renda aos mo-
radores da região”, destacou.

DiVuLGaÇÃo

do Empreendimento após a 
formação do reservatório. “O 
viveiro tem capacidade para 
produção de 150 mil mudas/
ano. As mudas serão utiliza-
das para o Plano de Recupe-
ração de Áreas Degradadas 
(PRAD), que visa a restau-
ração ambiental da APP do 

reservatório, que será reali-
zada em um período de 07 
a 10 anos”. Ainda segundo o 
gerente, a Sinop Energia as-
sinou um termo de Coopera-
ção Técnica com a Embrapa 
para a restauração ambiental 
da APP do reservatório da 
UHE Sinop.

90 centímetros. A cauda tem 
pelos longos que formam 
uma espécie de bandeira, o 
que serviu para adjetivação 
de nome vulgar.

Animal de hábitos diur-
nos, normalmente vagaro-
so, mas quando perseguido 
pode fugir em galope. O fa-
moso abraço de tamanduá, 
tido como símbolo de trai-
ção, é praticamente a única 
defesa desse animal desa-
jeitado e de visão e audição 
muito limitadas. O melhor 

sistema de alerta do tama-
duá-bandeira é o olfato, esse 
sim, apuradíssimo.

Ao pressentir o perigo, 
ele faz uso de articulações 
extras e levanta as patas dian-
teiras, apoiando o peso num 
tripé formado pelas duas 
patas traseiras e a cauda. É 
a posição de defesa, mesmo 
assim o tamanduá-bandeira 
suporta certa proximidade 
com o homem, sobreviven-
do em áreas de lavouras e até 
perto de cidades.
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Feriadão prolongado deve atrair muita gente ao Malai Manso

Malai Manso vai se transformar
em um arraiá caipira no feriado
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Junho é o mês das tradi-
cionais festas juninas que se 
espalham por todo o Brasil. 
É claro que o Malai Manso, 
único resort all inclusive do 
Centro-Oeste, não poderia 
ficar de fora dessa. Para o 
feriado de Corpus Christi, 
que engloba o período de 
20 a 23 de junho, o resort 
terá uma programação su-
per especial, com muito 
forró, decoração especial e 
tudo o que uma festa junina 
pode oferecer.

No Arraiá do Malai, brin-
cadeiras e atividades típicas 
do interior não vão faltar 
para as crianças de todas as 
idades: pescaria, derruba 
lata, jogo da argola, boca do 
palhaço, além da oficina de 
slime e uma quadrilha cai-
pira com casamento e for-
ró pé de serra. Impossível 
vai ser resistir às deliciosas 
comidas típicas que estarão 
disponíveis: muita canjica, 
milho, pamonha e pé de 
moleque! 

O resort também vai dis-
ponibilizar um touro mecâ-
nico para os mais corajosos, 
sem contar as festas para 
adultos e crianças: luau na 
praia, balada neon, noite da 
sanfonada e festa das cores, 
é muita coisa!

O pacote, com mínimo 
de três noites, em sistema 
all inclusive (seis refeições 
com bebidas alcoólicas e 
não alcoólicas inclusas), sai 
a partir de 10x de R$ 128,50 
+ 2% ISS a diária para casal 

CORPUS CHRISTI | Touro mecânico, quadrilha, forró e muita comida típica prometem fazer a alegria dos hóspedes
Foto: AssessoriA

em acomodação banga-
lô, com cortesia para duas 
crianças de até 11 anos no 
mesmo apartamento dos 
pais.

Localizado a apenas uma 
hora e meia de Cuiabá, na 
conhecida Chapada dos 
Guimarães, o resort é um 
oásis de beleza às margens 
do imenso Lago do Manso 
e o lugar ideal, tanto para 
quem busca paz e tranqui-
lidade, como para quem 
prefere se movimentar em 
atividades de lazer ao ar li-
vre, sob o delicioso clima 
tropical da região. Além do 
Parque Nacional da Chapa-
da dos Guimarães, o Malai 
está pertinho da Vila de 
Bom Jardim, com seus rios 
e cachoeiras de águas cris-
talinas e aquários naturais 
para flutuação.

No quesito piscinas, o Ma-
lai é imbatível! São mais de 
3.000 m2 de lâmina d’água 
distribuídos em piscina ex-
terna, piscina infantil com 
brinquedos aquáticos e 
piscina coberta aquecida. 
Além de tudo isso, o resort 
ainda possui uma prainha 
artificial com píer para 
quem prefere praticar es-
portes náuticos no Lago do 
Manso. São cerca de 50 km 
de estirão navegável e o re-
sort oferece todo o suporte 
e acompanhamento para o 
aluguel de caiaques, botes 
infláveis, stand up paddle.

Gastronomia de primei-
ra? O Malai também tem! 
Como o resort funciona 
com o sistema all inclusi-
ve, comida e bebida boa 

jamais vão faltar. Durante 
todo o dia são servidas seis 
refeições diárias: café da 
manhã, petiscos, almoço, 
chá da tarde, jantar e sopas 
e cremes, incluindo pratos 
típicos da culinária mato-
-grossense e várias espe-
cialidades da cozinha na-
cional e internacional, sem 
contar as diversas opções 
de drinks alcoólicos e sem 
álcool.

E depois de tanta comi-
da, festa e atividades, que 
tal relaxar com um dos 26 

tipos de tratamentos dis-
poníveis no Spa Malai by 
L´Occitane? São três alas de 
atendimento (sendo uma 
para casais, com banheira 
privativa), ofurôs com hi-
dromassagem e cromote-
rapia, sauna e ducha vichy 
- uma terapia sensorial que 
nasceu na cidade de Vichy, 
na França - responsável por 
reequilibrar a energia do 
corpo.

SOBRE O
MALAI MANSO

Localizado à beira do 
Lago do Manso em uma 
área de 117 hectares, re-
cortado pelos Morros do 
Chapéu e do Navio, relevos 
marcantes da Chapada dos 
Guimarães, em Mato Gros-
so, o Malai Manso Resort 
Iate Convention & Spa reú-
ne estrutura completa para 
atender todos os públicos.

Com 353 apartamentos, o 
primeiro resort mato-gros-
sense conta com inúmeras 
opções de lazer, estrutura 
para realização de eventos 

e convenções e uma incrí-
vel experiência em gastro-
nomia e conforto em meio 
à natureza exuberante do 
Centro-Oeste brasileiro.

Com espaços gastronô-
micos, spa, piscinas que 
somam mais de três mil 
metros quadrados de lâmi-
na d’água, complexo espor-
tivo com quadras de tênis e 
poliesportiva, além de píer 
à beira do lago do resort, 
aeródromo homologado e 
heliporto. Reservas e infor-
mações: (65) 3028-0404.


