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PROPOSTA DE JUAREZ SINOP
PEC para
que FCO
financie
obras

Educação e
afetividade
no Colégio
Jean Piaget

O deputado federal Juarez 
Costa é o autor da PEC que visa 
garantir o acesso dos órgãos pú-
blicos aos Fundos Constitucio-
nais. O projeto foi encaminhado 
para comissões competentes da 
Câmara Federal.        Página - 3

“Agir sobre o objeto e 
transformá-lo”. É com esse lema 
do pensador suíço Jean Piaget, 
que a educadora e empresária 
Suzana Prudente Corrêa conduz 
há 16 anos o Colégio Jean Piaget 
na cidade de Sinop.      Página - 9

AssessoriA AssessoriA

AssessoriA

Cerca de 1,4 tonelada de lixo por dia foi retirada em 2018 de 
um trecho de 850,9 km da BR-163, sob concessão da Rota do 
Oeste. Segundo a concessionária, carcaça de pneus, embala-
gens plásticas diversas, vidro, papel, tecido, madeira, restos 
de móveis são alguns dos materiais que as equipes recolhe-
ram.                 Página  7

CONSCIENTIZAÇÃO???

Mais de uma 
tonelada de lixo
é retirada por 
dia da BR-163

Os apaixonados estão animados e vão retribuir as juras de amor com pre-
sentes no próximo dia 12 de junho, o que para os lojistas de Sinop é muito 
bom.                      Página -4

PREÇOS PREOCUPAM

CORTADO

Muito milho colhido em MT

Neymar: 11 dias turbulentos

Agricultores de Mato Grosso já trabalham na colheita do milho. 
A previsão é de uma safra de mais de 29 milhões de toneladas, alta 
de 12% na comparação com a anterior, segundo dados da Conab. 
Mas o preço preocupa.

       Página - 8

Nem meio tempo contra o Catar durou a esperança de ver 
Neymar longe das turbulências – que envolvem acusação de estupro 
e agressão por uma mulher de 26 anos – para ser notado novamente 
dentro de campo.

                                                                          Página - 11

DivulgAção

DivulgAção

DivulgAção

DivulgAção

COMÉRCIO E DIA DOS NAMORADOS

Operações
ajudam a
reduzir a
criminalidade
A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública deflagrou 
a Operação Integrada Ordem 
Pública na região de Cuiabá. 
A ação contou com a partici-
pação de mais de 70 agentes 
de fiscalização e segurança 
pública. Foram realizadas 
ações de saturação e blo-
queios.           

Página  -6



Acessando de longe
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Com isso é possível que um único 
profi ssional monitore, dê suporte e so-
lucione problemas de um número ex-
pressivamente maior de clientes, sem 
ter que se deslocar a cada novo aten-
dimento. É possível, inclusive, atender 

mais de um cliente ao 
mesmo tempo.

Se você ainda não 
utiliza esse tipo de 
aplicativo procure 
informações, tanto 
em pesquisas na in-
ternet quanto com 
os profi ssionais que 
prestam serviços em 
seus sistemas infor-
matizados. Pode ser 

possível otimizar tempo e reduzir cus-
tos, trazendo vantagens imensas para 
seu dia a dia.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfi l em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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A aprovação da medida que reorganizou a estru-
tura administrativa do governo federal pôs fi m a uma 
queda de braço que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e 
os líderes partidários no Congresso deixaram se prolon-
gar por tempo demais, desnecessariamente.

No centro da polêmica estava o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras (Coaf), que funcionava 
como apêndice do antigo Ministério da Fazenda desde 
sua criação —e que Bolsonaro resolveu transferir para o 
Ministério da Justiça ao tomar posse, em janeiro.

A intenção do presidente com a mudança era pres-
tigiar o ministro Sergio Moro, que vê o conselho como 
instrumento essencial para o combate à corrupção, uma 
das suas prioridades à frente da pasta. Mas deputados 
de vários partidos decidiram barrar a ideia, insatisfeitos 
com a falta de diálogo com o Planalto e desconfi ados 
diante da concentração de poderes nas mãos do ex-juiz 
da Lava Jato.

Bolsonaro jogou a toalha ao perceber que punha 
em risco outras alterações na Esplanada ao tentar rever-
ter a decisão da Câmara dos Deputados e aceitou que 
o Coaf volte para a área econômica. Encerrada a con-
trovérsia, nota-se que uma discussão banal, em torno 
de uma repartição que nunca merecera tanta atenção, 
se transformou numa batalha desgastante por causa de 
um capricho do presidente e da birra dos congressistas.

Como era fácil constatar observando as ruidosas 
manifestações nas ruas e nas redes sociais, pouca im-
portância se deu ao exame do papel do Coaf e da conve-
niência de alterar o desenho da instituição.

Criado em 1998, o conselho tem como missão 
monitorar transações fi nanceiras suspeitas e colaborar 
com o combate à lavagem de dinheiro e a outros crimes, 
alertando as autoridades sempre que detectar indícios 
de irregularidades.

Foi o Coaf que, há um ano, apontou as estranhas 
movimentações na conta bancária de um ex-assessor do 
senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), fi lho do presidente 
que está sendo investigado pelo Ministério Público do 
Rio de Janeiro.

O órgão sempre atuou com independência, e a 
transferência para a Justiça representaria excesso de po-
der para Moro e risco para sua credibilidade. É sensato, 
pois, que fi que na pasta da Economia.

A experiência internacional recomenda que órgãos 
de inteligência fi nanceira como o Coaf fi quem aparta-
dos de policiais e procuradores, para conter vazamentos 
e evitar que sua isenção seja prejudicada por vieses dos 
investigadores.

Enquanto teve o conselho sob sua guarda, Moro 
buscou meios para reforçar seu quadro de pessoal e 
azeitar canais de comunicação com a Polícia Federal e o 
Ministério Público. Nada impede que o governo dê con-
tinuidade a esses esforços após a mudança de endereço.

Editorial

O lugar do Coaf

Ranking dos Políticos - Facebook

considerar o caso específi co do seu familiar para 
determinar onde as rondas policiais irão atuar. Mais 
difícil seria que os deputados federais diminuíssem 
a maioridade penal para 14 anos porque você está se 
sentindo inseguro diante do adolescente, salvo por 

simbolismo e representatividade de muitos outros ca-
sos parecidos, numa escala estatística expressiva, as 
vezes a lei leva o nome deste simbolismo, como é o caso 
Maria da Penha.

Espertamente tendemos a levar em consideração 
a individualidade, pois nesta está a urgência da sobre-
vivência, individualmente não parece sensato esperar 
que o governo cuide das crianças da periferia, para que 
a próxima geração seja muito mais incluída, diante da 
ameaça iminente. É correto dizer que para fazer o bem 
social primeiramente é preciso estar vivo, trabalhando 
em paz, contribuindo e moldando novas característi-
cas sociais. Não se distanciando dessa realidade, ainda 
devemos ter a compreensão que a política inclusiva é 
a prevenção desta doença nacional. E é muito melhor 
prevenir do que remediar.

Diante de todo este exercício de compreensão seria 
superfi cial ignorarmos quem são os principais atingi-
dos por tamanha discrepância social: os trabalhadores. 
Na classe alta e política, grandes responsáveis por essa 
marginalização histórica, há o conforto e segurança 
dos melhores condomínios fechados, seguranças par-
ticulares, carros blindados. Sobra ao trabalhador das 
classes média e baixa o ônus de décadas de displicên-
cia política e econômica, não me surpreende que atu-
almente presenciamos o maior apelo público por me-
didas de segurança de que me recordo nos 28 anos que 
possuo. Porém tão importante quanto tirar infratores 
das ruas para uma manutenção imediata da seguran-
ça é fomentar a educação, cultura, lazer e esporte onde 
ainda há escassez inclusiva.

A respeito dos confl itos ideológicos, imagino que 
ninguém tem claro na consciência o desejo de fazer 
uma limpeza étnica ou social, também não imagino o 
desejo ilógico de levar fl ores e chocolates a infratores, 
o que freqüentemente fazemos é tentar elevar as políti-
cas de segurança pública usando como instrumentos 
medidas diferentes que acreditamos ser opostas, mas 
que na realidade cabem e devem ser aplicadas simul-
taneamente. Reprimir os infratores adultos que foram 
historicamente desprezados e não tiveram acesso aos 
serviços públicos pode parecer muito cruel deste lado 
da análise, mas como dar paz e segurança imediata aos 
inocentes da classe trabalhadora e produtiva? O fato é 
que devemos nos prevenir, mas quando a infecção se 
instala no organismo, de imediato, é antibiótico que de-
vemos tomar ou podemos não sobreviver.

RODRIGO WRONSKI É SERVIDOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE MATO GROSSO

Prevenção e medicação

CONDENADO
NA SODOMA
O Palácio Paiaguás prorrogou em um ano 

a permanência do ex-secretário de Fazenda 
(Sefaz) de Mato Grosso, Marcel de Cursi, na 
Secretaria de Gestão e Planejamento - até 
27 de maio de 2020. Ele é fi scal de tributos 
estaduais e responde a um Processo Admi-
nistrativo Disciplinar. Em 2017, foi conde-
nado por organização criminosa e lavagem 
de dinheiro (Operação Sodoma). No PAD, é 
acusado por supostas irregularidades na 
concessão de incentivos fi scais por meio do 
Programa de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial (Prodeic).

“NEM AÍ PRO POVO”
O presidente da Assembleia, Eduardo 

Botelho, fez duras críticas à Energisa, con-
cessionária de energia de Mato Grosso. Se-
gundo ele, há um enorme descontentamento 
da população, comprovado pelo número de 
reclamações, com os serviços e o atendi-
mento da empresa.  Para ele, a Energisa “não 
dá a mínima” aos consumidores. “Eles não 
procuram ninguém para discutir, apresentar 
uma solução. Não estão nem aí para o povo. 
Já passou dos limites a falta de considera-
ção com os consumidores”, disse.

“TÁ BOMBANDO” 
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro 

aproveitou o clima de descontração da entrega 
de uma nova etapa da obra do Pronto-Socorro, 
recentemente, para fazer elogios ao fi lho, o 
deputado federal Emanuelzinho. “Emanuelzi-
nho pra mim é um dos melhores deputados 
da história de Mato Grosso. Tá bombando. Vai 
ser uma das grandes revelações da política do 
Estado”, disse o prefeito. “Votei em você heim, 
deputado. Vai ter que ajudar Cuiabá”, brincou 
o Emanuel, durante o evento.

O Corpo de Bombeiros concluiu o combate ao incêndio que atingiu um se-
cador, em Sorriso, onde havia várias toneladas de grãos localizado na BR-163, 
saída para Lucas do Rio Verde. Foram mais de 18 horas de trabalho intenso. 
Também foram usados uma pá carregadeira e um guindaste que removeram 
parte da estrutura atingida.

Existem incontáveis softwares de acesso remo-
to atualmente, cada um com suas vantagens e 
desvantagens. É sempre importante conhecer as 
características dos mais utilizados para escolher, 
de forma consciente, qual a melhor opção para 
suas necessidades.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RODRIGO WRONSKI

Diante de todo este exercício de com-
preensão seria superfi cial ignorarmos 
quem são os principais atingidos por 
tamanha discrepância social: os tra-
balhadores

Não é alheio a ninguém o cenário violento que 
assola nosso país, e pra ser honesto não me recordo 
de algum período onde este cenário foi diferente. Até 
mesmo os mais ricos dos indivíduos não podem dizer 
que está totalmente seguro sem antes lançar mão de 
bons recursos de segurança particular.

Em 1991 a guerra do Golfo matou entre 25 e 50 mil 
iraquianos, no Brasil se calculava 30 mil homicídios 
no ano e paralelamente a isso eu estava pronto para 
experimentar e conhecer essa realidade, realidade 
que até então se resumia à segurança do útero mater-
no. Em 2018 o número de homicídios registrados foi de 
mais de 50 mil e analisando retrospectivamente os 28 
anos de dinâmica experimental e opinativa me depa-
ro com mudanças radicais de posicionamentos pesso-
ais, já fui do “bandido bom é bandido morto” quando 
adolescente ao “bandido é vítima da ausência estatal” 
já no início da vida adulta. O certo é que quanto mais 
experiências, conhecimentos científi cos e político-
-sociais se acumulam fi ca mais atrativo ponderar que 
há validade em ambos os pensamentos no exercício 
fi losófi co.

É óbvio que a marginalização histórica e o des-
prezo por determinadas classes está diretamente li-
gada a essa disfunção social chamada violência, eu 
não ousaria afi rmar o contrário e nem faria sentido, 
porém quando se pondera a validade da radicalização 
do pensamento, é de um aspecto completamente in-
dividual. Imagine que um integrante da sua família 
trabalha na educação pública, é professor. E que no 
exercício de suas obrigações funcionais há uma indis-
posição com um determinado aluno potencialmente 
perigoso que foi devidamente desligado compulsoria-
mente da escola. Este aluno adolescente então resolve 
perseguir o seu ente querido por este ter cumprido seu 
papel organizacional.

Nesta confi guração de ameaça e iminente ataque 
é muito natural que você fi que revoltado, pensando no 
quanto você e seu familiar trabalham e como fi cam 
inseguros e reféns da ameaça feita por quem, além de 
não apoiar a sociedade, tem uma conduta altamente 
reprovável. Neste caso, seria melhor que este indiví-
duo “sumisse”, ou que os agentes de segurança pública 
o trancafi assem eternamente para que você e seu pa-
rente possam trabalhar e viver em paz.

No segundo caso, a categorização dos infrato-
res como “vítimas da sociedade” tem sustentação 
numa esfera política e social, ao pensar em ações de 
políticas públicas o estado leva em consideração as 
análises estatísticas. Difi cilmente o governador vai 
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IMAGEM DO DIA

“e a transferência para a Justiça repre-
sentaria excesso de poder para Moro e 
risco para sua credibilidade

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633
66 9 9994-3338

Acesso remoto. Esse recurso, ainda 
desconhecido por muita gente, permi-
te que usuários em qualquer parte do 
planeta acesses computadores e outros 
dispositivos tecnológicos pela internet, 
independentemente de onde os mes-
mos estejam. 
As utilidades 
do recurso são 
muitas, e vão 
desde acompa-
nhamento em 
atividades cor-
riqueiras até 
manutenções 
expressivas.

Esse recur-
so passa longe 
de ser novo: vinte e tantos anos atrás já 
era possível fazer esse tipo de conexão, 
embora a internet da época limitasse 
brutalmente o uso. Com internet rápida 
e popularização da tecnologia é possí-
vel fazer acesso remoto de forma extre-
mamente simples, baixando aplicativos 
com essa fi nalidade e executando sem 
sequer precisar instalar no computador.

Esse tipo de acesso facilitou tanto a 
vida do usuário quanto dos profi ssionais, 
reduziu tempo e custo de intervenção e, 
claro, o custo de manutenção e suporte.
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PRESSÃO PELA REFORMA...
Um grupo de governadores está preparando uma carta 

pública com o objetivo de pressionar o Congresso Nacional 
para que os parlamentares mantenham os estados e municí-
pios dentro da Reforma da Previdência que está sendo discu-
tida na Câmara e no Senado. Dez governadores já assinaram 
a carta que deve ser publicada hoje, que cause um impacto 
visando a reunião que os gestores estaduais terão na próxi-
ma terça-feira (11), em Brasília. O documento, que possui três 
páginas, repudia a sugestão de retirar os entes da federação 
da proposta de reforma da Previdência. Segundo os governa-
dores, o déficit nos regimes de aposentadoria dos servidores 
chega a R$ 100 bilhões e pode quadruplicar até 2060.

REMÍDIO FAVORÁVEL...
O presidente da Câmara de Vereadores de Sinop, Remí-

dio Kuntz (PR), é favorável a PEC 376 de autoria do deputado 
mato-grossense Valtenir Pereira (MDB), que amplia os man-
datos do Legislativo e Executivo em nível municipal para que 
possa haver uma sincronia entre todos os cargos em uma 
única eleição. A justificativa do deputado que também é de-
fendida por Remídio é de que assim, uma grande economia 
seria feita aos cofres públicos, tendo em vista que cada elei-
ção custa R$ 3 bilhões. Caso seja aprovada as eleições de ano 
que vem seriam canceladas e todas aconteceriam de forma 
unificada em 2022. 

POR QUAIS MOTIVOS?

Esta semana o presidente Jair Bolsonaro enviou à Câ-
mara, Projeto de Lei que eleva para 40 a quantidade de pontos 
para suspensão da CNH. Esta coluna adoraria saber em base 
em quais dados o presidente achou ser uma boa medida.  Bol-
sonaro presta um desserviço e premia os maus condutores 
desse país. Será que ele pensou na possibilidade de isso au-
mentar o número de acidentes?

PROCESSO QUE  NÃO ACABA MAIS...

O quarteto fantástico, formado pelo ex-presidente Lula, 
os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo, mais o em-
presário Marcelo Odebrecht, mais uma vez se tornaram réus 
em ação apresentada pelo Ministério Público. Os três políti-
cos são suspeitos de terem recebido propina da Odebrecht em 
troca de favores políticos. Segundo a acusação, a empreiteira 
prometeu a Lula, em 2010, R$ 64 milhões para ser favorecida 
em decisões do governo. De acordo com o Ministério Público 
Federal, o dinheiro teria sido colocado à disposição do PT.

DE OLHO NO PODER

Deputado federal Juarez Costa (MDB) 

Juarez Costa apresenta PEC para 
financiamento de obras públicas
DA REPORTAGEM

Esta semana o depu-
tado federal Juarez Costa 
(MDB), apresentou na Câma-
ra uma Proposta de Emenda 
à Constituição para que os 
municípios possam tomar 
de empréstimo parte dos re-
cursos destinados ao Fundo 
Constituição.

A PEC defendida pelo 
emedebista altera o artigo 
159 da Constituição Fede-
ral. Atualmente o texto diz 
que 49% dos impostos reco-
lhidos pelo governo federal 
sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, 
sejam distribuídos 21,5% para 
o Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Fede-
ral, 22,5% para o Fundo de 
Participação dos Municípios 
e 3% para aplicação em pro-
gramas de financiamento ao 
setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste.

A proposta do parla-
mentar sugere que os 3% des-

tinados ao financiamento do 
setor produtivo das três regi-
ões, sejam liberados também 
para financiar a construção 
de obras públicas.

Com isso, os estados e 
municípios poderiam pegar 
de empréstimo essa parte do 
recurso a juros baixos para 
investir em infraestrutura. 
“É um recurso com juros bai-
xos, de 6% ao ano, com prazo 
para pagar de até 20 anos, 
algo que ajudaria o poder 
público a corrigir o déficit de 
infraestrutura”, argumentou.

Juarez usou de seu tem-
po de plenário na quinta-
-feira (05), para pedir o apoio 
dos parlamentares dos esta-
dos que fazem parte das três 
regiões do país.

Só em Mato Grosso, a 
emenda de Juarez deixaria o 
estado com R$ 870 milhões 
para investimentos em obras 
públicas, para o ano de 2019. 
A PEC agora passa por análi-
se da Comissão de Finanças 
e Tributação e tendo parecer 
favorável vai para votação 
em plenário.

ACESSO AO FCO | Aprovada, a lei vai ajudar estados e municípios a ampliar infraestrutura
Foto: AssessoriA

Mendes, Caiado e Bolsonaro “Juntos pelo Araguaia”

Plenário na Assembleia Legislativa de MT

Foto: tchelo Figueiredo

Foto: AssessoriA

AJUDA FEDERAL

Governador confia em ajuda de 
Bolsonaro no segundo semestre

R$ 62,5 MILHÕES

Veto de Mendes é derrubado 
e deputados terão emendas

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após encontro com o 
presidente Jair Bolsonaro na 
manhã de quarta-feira (05), 
em Barra do Garças, quando 
juntos lançaram ao lado do 
governador de Goiás, Ronal-
do Caiado (DEM), o governa-
dor mato-grossense, Mauro 
Mendes, confirmou que o 
estado deverá ter uma ajuda 
do Governo Federal já no se-
gundo semestre.

“Ele disse que estava 
estudando junto com a equi-
pe econômica o caso e que, 
provavelmente no segundo 
semestre deste ano, nós va-
mos ter boas novidades para 
ajudar os Estados”, diz o con-
fiante Mendes em entrevista 
ao site MidiaNews.

Essa ajuda viria dos 
repasses atrasados do Fun-
do de Auxílio à Exportação 
(FEX), congelados desde o 
governo Temer.

Ao todo, são R$ 400 
milhões anuais que Mato 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado estadual 
e presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(AL-MT), Eduardo Botelho 
(DEM), publicou na edição 
do Diário Oficial do Estado 
de quarta-feira (5) a relação 
de emendas parlamentares 
que tiveram o veto do Gover-
nador Mauro Mendes (DEM) 
derrubado pelos deputados 
estaduais no início de abril 
deste ano. O Poder Executi-
vo Estadual deverá repassar 
pelo menos R$ 62.514.319,00 
para pagar obras e indica-
ções de deputados estaduais.

As emendas referem-se 
a legislatura 2015-2019 – an-
terior a atual (2019-2023). O 
deputado estadual que tem 
maior número de emendas 
a serem pagar é o atual se-
cretário de Estado de Cul-
tura de Mato Grosso (Sedec-
-MT), Alan Kardec (PDT), 
com R$ 3.152.173,00. Ele é 
seguido pelo ex-parlamentar 
Wancley Carvalho (PV) (R$ 
3.014.812,00).

A maior parte dos depu-
tados estaduais deverão ter 
em torno de R$ 2,5 milhões 
e 2,78 milhões em emendas 
liberadas. No dia 2 de abril 
de 2019, os deputados de 

Grosso tem direito desse 
repasse. “Aproveitamos a 
oportunidade e falei com ele 
e com o chefe da Casa Civil 
[Onyx Lorenzoni]. Falei do 
momento difícil que o Esta-
do de Mato Grosso vive e da 
importância da liberação do 
FEX e da compensação para 
Mato Grosso, em função da 

Mato Grosso derrubaram, 
por 18 votos a 2, o veto do 
governador Mauro Mendes 
às emendas impositivas.As 
emendas impositivas estão 
previstas em uma Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC), aprovada em novem-
bro de 2018 pela Assembleia 
Legislativa. O montante des-
tinado às emendas repre-

desoneração da Lei Kandir”, 
afirmou. O um dos pontos 
que faz com que o gover-
nador acredite na ajuda de 
Bolsonaro é o fato de, segun-
do Mendes, o presidente ter 
ciência da importância que 
Mato Grosso para a econo-
mia brasileira.

“Senti que ele tem 

um respeito grande pelo o 
que Mato Grosso represen-
ta, como o maior produtor 
brasileiro, como o Estado 
que contribui muito com a 
balança comercial. E que a 
União precisa mexer seu cor-
pinho para ajudar o Estado 
neste momento de dificulda-
de”, disse.

senta 1% da Receita Corrente 
Líquida (RCL) do Estado. A 
distribuição é feita da se-
guinte forma: 12% para a saú-
de, 25% para educação, 6,5% 
para a cultura local ou regio-
nal e outros 6,5% para pro-
jetos de esporte. O restante 
dos recursos, ou seja, 50% 
dos recursos das emendas 
fica de livre escolha de cada 

deputado. A notícia não deve 
ter agradado o governador 
Mauro Mendes, que no iní-
cio do ano aplicou uma série 
de medidas de austeridade – 
como o “congelamento” de 
concursos públicos e benefí-
cios aos trabalhadores -, por 
meio de leis aprovadas pela 
própria Assembleia Legisla-
tiva.
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Jantar romântico está entre as principais opções para a data 

Dia dos Namorados aquece comércio
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os apaixonados estão 
animados e vão retribuir as 
juras de amor com presentes 
no próximo dia 12 de junho, 
o que para os lojistas de Si-
nop é muito bom. A pedido 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) Sinop, o Centro 
de Informações Socioeconô-
micas (CISE) da Unemat rea-
lizou uma pesquisa direta de 
opinião com os empresários 
e os consumidores sobre as 
expectativas com o Dia dos 
Namorados.

A pesquisa contou com 
uma amostra de 120 empre-
sários e 221 consumidores 
entrevistados e identificou 
que 21% eram de segmentos 
empresariais que têm re-
lação direta com o Dia dos 
Namorados e 100% destes 
entrevistados afirmou que 
realizará campanha específi-
ca para a data.

Os empresários tam-
bém foram questionados 
sobre qual a expectativa de 
vendas. A maioria (74%) afir-
mou que será igual ao ano 
anterior. Já para 26% dos en-
trevistados, as vendas para 
o dia dos namorados serão 
melhores do que no ano pas-
sado.Já para os consumido-
res foi perguntado se preten-
dem comprar presentes para 
a data. A maioria dos entre-
vistados (53%) afirmou que 
comprará presentes. Os en-
trevistados também foram 
questionados se gastarão 
mais ou menos em relação 

ao ano anterior. Para a maio-
ria (46%), o gasto para o pre-
sente do Dia dos Namorados 
será maior que do ano ante-
rior. Sobre o canal utilizado 
para compras dos presentes, 
49% respondeu que compra-
rá o presente nos estabeleci-
mentos locais.

QUANTO?
Foi questionado aos 

consumidores sobre o quan-
to pretendem gastar em mé-
dia na compra do presente 
para o Dia dos Namorados. A 
maior parte dos entrevista-
dos (32,6%) afirmou que pre-
tende gastar em média entre 
R$ 50 e R$ 100 e 26,4% gas-
tará em média entre R$ 100 
e R$ 150. Além disso, aproxi-
madamente 28% dos entre-
vistados afirmaram que uti-
lizarão o cartão de crédito. 
Sobre qual o presente prefe-
rido para a data, 18% afirmou 
que o jantar romântico será 
o presente preferido, segui-
do de acessórios e perfumes 
que empataram com 14% da 
preferência cada um.

“Os lojistas estão caute-
losos porque o dia das mães 
não foi tão bom como eles 
esperavam mas a julgar pe-
las expectativas da popula-
ção em relação ao consumo 
com a data romântica os em-
presários podem rever seus 
planos e apostar nas vendas. 
Como sempre afirmamos o 
otimismo é fundamental en-
tão, bons planos e boas ven-
das”, afirmou o presidente da 
CDL Sinop Marco Antônio 
Alves.

HORA DO PRESENTE | Pesquisa aponta que boa parte dos empresários tem se preocupado com a data
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CONTA DE LUZ

Famílias de baixa renda podem
solicitar abatimento na conta

GERAL

Produção industrial cresce
0,3% de março para abril

VACA LOUCA

Suspensão da 
exportação de carne 
bovina para a China

De maio/2018 a maio/2019, setor foi alvo de 27% 
das reclamações 

Entre as 26 atividades pesquisadas, 20 tiveram alta

Suspensão atende a acordo sanitário entre Brasil e China 

DA REPORTAGEM

As famílias de baixa 
renda inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
têm direito à Tarifa Social 
de Energia Elétrica. O bene-
fício, cujo desconto no valor 
da conta de luz varia de 10% 
a 65%, é calculado de acor-
do com o consumo men-
sal de energia do domicílio. 
Em março de 2019, segundo 
dados da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
11% dos domicílios de Mato 
Grosso receberam o descon-
to.

Durante o último ano, 
de maio de 2018 a maio de 
2019, o setor de Energia Elé-
trica foi alvo de quase um 
terço (27%) das reclamações 
recebidas pelo Procon-MT 
via Sistema Nacional de In-
formações de Defesa do 
Consumidor (Sindec). Dos 
problemas relatados pelos 
consumidores, 81% se refere 

AGÊNCIA BRASIL

A produção industrial 
brasileira teve alta de 0,3% 
na passagem de março para 
abril deste ano. O cresci-
mento veio depois de uma 
queda de 1,4% na passagem 
de fevereiro para março. Os 
dados são da Pesquisa In-
dustrial Mensal, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

De acordo com a pes-
quisa, em abril, no entanto, 
houve quedas nos outros 
quatro tipos de comparação: 
-3,9% na comparação com 
abril de 2018, -0,1% na média 
móvel trimestral, -2,7% no 
acumulado do ano e de -1,1% 
no acumulado de 12 meses.

Na passagem de março 
para abril, houve alta em três 
das quatro grandes catego-
rias econômicas, com desta-
que para os bens de consu-
mo duráveis (3,4%). Também 
tiveram crescimento os bens 
de capital, isto é, as máqui-
nas e equipamentos (2,9%), 
e os bens de consumo semi 

DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura informou nesta se-
mana que suspendeu as ex-
portações de carne bovina 
para a China porque um ani-
mal no Mato Grosso contraiu 
encefalopatia espongiforme 
bovina (EEB), a chamada do-
ença da “vaca louca”.

De acordo com o minis-
tério, a suspensão das expor-
tações atende a um acordo 
sanitário entre Brasil e China 
e é temporária e “protoco-
lar”. A pasta informou que a 
medida é “automática” e está 
prevista no documento assi-
nado em 2015 com a China, 
que prevê a suspensão quan-
do houver algum risco após a 
detecção de alguma doença. 
Segundo o ministério, não 
há risco sanitário no Brasil.

A doença foi detectada 
em uma vaca de 17 anos, já 
abatida. Todo o material “de 
risco específico para a doen-
ça”, informou o Ministério 
da Agricultura, foi removido 
durante o abate e incinerado.

“Outros produtos deri-
vados do animal foram iden-
tificados, localizados e apre-
endidos preventivamente, 

à cobrança indevida ou abu-
siva por parte dos fornece-
dores do serviço.

Secretária adjunta de 
Proteção e defesa dos Direi-
tos do Consumidor (Procon-
-MT), Gisela Simona ressalta 
que o benefício é para uni-
dades que consomem até 
220 KWh. Outras condições: 
a ligação deve ser monofási-
ca e o consumidor deve estar 
inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal.

ACESSO
O benefício pode ser 

requerido por famílias com 
renda de até meio salário 
mínimo por pessoa ou que 
tenham algum membro que 
receba o Benefício de Presta-
ção Continuada da Assistên-
cia Social (BPC).

As famílias com renda 
mensal de até três salários 
e que possuam membros 
portadores de doença ou 
deficiência, cujo tratamento 

e não duráveis (2,6%). Por 
outro lado, os bens interme-
diários, isto é, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo, caíram 1,4% 
de março para abril.

Entre as 26 atividades 
industriais pesquisadas, 20 

não havendo ingresso de 
nenhum produto na cadeia 
alimentar humana ou de ru-
minantes. Não há, portanto, 
risco para a população”, in-
formou.

De acordo com a pas-
ta, mesmo com o caso re-
gistrado em Mato Grosso, a 
classificação de risco para a 
doença não será alterada e 
continuará como “insignifi-
cante” no país. No começo de 
maio, uma comitiva brasilei-
ra, chefiada pela ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, 
visitou uma série de países 
asiáticos. Um dos principais 
objetivos da visita era a li-
beração de frigoríficos bra-
sileiros para exportar para a 
China. Segundo a Associação 
Brasileira das Indústrias Ex-
portadoras de Carne (Abiec), 
a China é principal mercado 
para carne do Brasil em fa-
turamento e o segundo em 
volume (atrás somente de 
Hong Kong). Em 2018, os 
embarques de carne bovina 
para a China somaram 322,4 
mil toneladas e US$ 1,49 bi-
lhão. Os números represen-
tam alta de 52,54% e 60,04%, 
respectivamente, em relação 
a 2017.

tiveram alta na produção, 
com destaque para veícu-
los automotores, reboques e 
carrocerias (7,1%), máquinas e 
equipamentos (8,3%), outros 
produtos químicos (5,2%) e 
produtos alimentícios (1,5%), 
todos revertendo as quedas 

registradas em março.
Das seis atividades em 

queda, o destaque foi para 
as indústrias extrativas, que 
recuaram 9,7%, registrando o 
quarto resultado negativo do 
setor e acumulando perda de 
25,7% no período.

médico demande o uso con-
tinuado de aparelhos com 
alto consumo de energia elé-
trica, também podem solici-
tar o desconto.

Já as famílias indígenas 

e quilombolas com renda 
de até meio salário por pes-
soa terão direito ao desconto 
de 100% na conta de energia 
elétrica até o limite de con-
sumo de 50 KWh/mês.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701177200  934.424.081
279002701495600  007.876.109
279149400                  28.726.199/0001

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 
benefi ciários 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 benefi ciários:

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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência 
e referência;
2-Vendedor, com experiência no setor 
automotivo;
3-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
4-Auxiliar Financeiro, com experiência, 
superior completo, domínio pacote Offi ce; 
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Auxiliar de Pátio, com experiência, para 
ára hospitalar;
7-Assistente Comercial, feminino, supe-
rior completo, experiência;
8-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH 
AB, com experiência;
9-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
10-Técnico em Refrigeração, com experi-
ência, para o município de Sorriso – MT;
11-Vaqueiro, com experiência e referên-
cia;
12-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
13-Vendedor Externo, com CNH AB, 
veículo próprio e disponibilidade para 
viagens;
14-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
15-Pessoa com Defi ciência;
16-Representante Comercial, com expe-
riência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência.

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

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 fi nanceiro, 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 fi scal, 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 
ofi cinas;
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 classifi cador 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 gráfi co, 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 fi nais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Defi ciência)
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 insulfi lm, 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 frigorífi co, 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 certifi cação 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 ofi cina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). 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 fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - 
Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os 
Santos e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 
3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRE-
LI - ME (SILVA MADEIRAS), CNPJ: 30.278.546/0001-70, 
torna ao público que requereu da Secretaria do Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT, a Alteração de Razão Social – 
Mudança de Titularidade da Licença Operação – LO, com 
aproveitamento da licença, para R. C DA SILVA MADEIRAS 
- ME (DA SILVA MADEIRAS), CNPJ: 33.691-583/0001-01, 
com a atividade de Serrarias com Desdobramento de Ma-
deiras, Localizada na Rua João Pedro Moreira de Carvalho 
II, Nº 8797, lote 44-D Fundos, Bairro Angélica, no município 
de Sinop/MT. Através do Eng. Florestal Evandro Missasse, 
Fone: (66) 99965 4772.

CRUZ & POLESELLO LTDA, CNPJ n° 02.394.386/0001-
99, torna público que requereu junto à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO), para atividade: Manutenção e reparação de 
maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária , lo-
calizada na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, N° 2518 
– Bairro Setor Industrial, município de SINOP-MT.

NILDA BLEMER CARDOSO,CPF:502.689.371-68 tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) de SORRISO/MT, as 
Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); 
Licença de Instalação (LI) , para atividade: 4520-0/05:Ser-
viços de lavagem ,  lubrifi cação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Avenida Porto Alegre Sul, Qua-
dra:01 Lote: 08 – Bairro: Loteamento Monte Líbano I, muni-
cípio de Sorriso-MT. não foi determinado EIA-RIMA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
NOTIFICADO: EDSON DOS SANTOS DA SILVA – CPF: 014.438.191-58. 

 
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 06/12/2016, e; firmado 
Aditivo Contratual em 21/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 21 
da QUADRA 16 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 27/11/2018, 27/12/2018, 27/01/2019, 27/02/2019 e 
27/03/2019. 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. 

06,07,08/06/2019. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 026/2019  

 AVISO DE SUSPENSÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019, faz saber que na licitação em epigrafe, cujo objeto é “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”. Por interesse da administração, torna público a 
SUSPENSÃO da Licitação Pregão Presencial - SRP 026/2019. Peixoto de Azevedo, 06 
de Junho de 2019. 

 
Emerson Nunes Freitas 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT, torna público 
que realizará no dia 27/06/2019, às 08:00 horas, na Rua Pará, 1.850, Licitação destinada a 
Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação, na aplicação, 
execução de capa asfáltica, construção de meio-fio, sarjeta e ciclovia na Avenida Juscelino 
Kubitscheck, Rua Goiás e transversais, referente a Etapa V do projeto de pavimentação do 
Município de Nova Ubiratã/MT”, com área a ser pavimentada 22.825,79 m². Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no 
site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã - MT, 06 de junho de 2019.  

 
MAURO ODINEI SOLIANI 

Secretário de Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 24 de 
Junho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 019/2019, do tipo Menor Preço Por ITEM, para FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, 
PINTURA E RESTAURAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, 
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, 06 de Junho de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
elaboração de projetos elétricos de baixa e média tensão em 
edificações públicas municipais. Data de Abertura: 25 de junho de 
2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.  Nova 
Mutum - MT, 06 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 019/2019

Objeto: contratação de serviços técnicos profissionais especializados 
em assessoria e consultoria junto aos órgãos públicos localizados no 
Distrito Federal/Brasília – DF, para atender as necessidades do 
Município de Nova Mutum - MT. Data de Abertura: 25 de junho de 2019. 
Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: 
P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-
mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 06 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019

Objeto: contratação de empresa especializada que executa atividades 
de aterro sanitário para o recebimento e destinação final dos resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais, produzidos na área urbana, distritos 
e área rural do município de Nova Mutum – MT. Tipo: Menor preço por 
item - Data de Abertura: 19 de junho de 2019. Horário: 14:00 horas - 
Local: Av. Mutum, n º 1.250 N, Centro, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: 
Poderá ser retirado pelo e – mail licitacao@novamutum.mt.gov.br ou 
no site do município, ou telefone ** 65 3308 5400 - Horário de 
Atendimento: Das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.
Nova Mutum – MT, 06 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU ALUNOS, 
GRUPOS CULTURAIS, FANFARRA MUNICIPAL E GRUPO DE 
TEATRO MUNIC IPAL PARA EVENTOS CULTURAIS  E 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA SANTA MARIA/BOA 
ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORA 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE.” CONFORME A SEGUIR, 
PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CNPJ Nº 
03.017.988/0001-90, ITENS VENCEDORA - 828922 R$ 6,50, VALOR 
TOTAL R$ 130.000,00, VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI, CNPJ 
Nº 32.151.285/0001-58, ITENS VENCEDORA - 809236 R$ 4,25 - 
828789 R$ 4,90, VALOR TOTAL R$ 346.750,00, VALOR TOTAL 
GERAL 476.750,00.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro
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Operação Ordem Pública foi realizada quarta em Cuiabá

Operações integradas ajudam
na redução da criminalidade
ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp) 
deflagrou na quarta-feira (5) 
a Operação Integrada Or-
dem Pública na região de 
Cuiabá. 

A ação contou com a 
participação de profissio-
nais da Polícia Militar, Cor-
po de Bombeiros, Polícia 
Civil, Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopa-
er), além do apoio e parce-
ria da Prefeitura Municipal 
de Cuiabá, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e da Secretaria de 
Serviços Urbanos, contabi-
lizando mais de 70 agentes 
de fiscalização e segurança 
pública.

Foram realizadas ações 
de saturação, bloqueios e 
fiscalizações em bares e co-
mércios dos bairros da re-
gião do Grande CPA.

 Esta é a terceira edi-
ção, neste ano, da Operação 
Integrada Ordem Pública 
em Mato Grosso, sendo a 
primeira realizada na Re-
gião Integrada de Seguran-
ça Pública (RISP) 13, em 
Água Boa, e a segunda da 
RISP 3, em Sinop. Em 2018, 

quando ainda estava con-
centrada na Polícia Militar, 
foram mais de 30 ações nos 
mais diferentes bairros da 
capital. Durante a opera-
ção, a PM deu segurança às 
equipes de serviços urbano 
da Prefeitura para a limpeza 
de muros e postes das siglas 
que fazem apologia a fac-
ções criminosas.

O comandante adjun-
to do Comando Regional 
1, tenente-coronel Marcos 
Antônio Guimarães, destaca 
que a ação importante para 
evitar que criminosos pos-
sam delimitar área. 

“É uma ação impor-
tante porque retoma algu-
mas situações dos bairros 
e está na segunda fase, que 
é a de levantamento de in-
formações e contenção, e 
essa operação vai continuar 
sendo realizada com frequ-
ência”, destacou.  

REDUÇÃO
DE CRIMES
A Sesp tem realizado 

diversas ações em todo o 
estado para levar mais se-
gurança aos cidadãos. Em 
Cuiabá, o reflexo é medido 
pela redução de 23% nos 
casos de assassinatos, no 
período de janeiro a maio 

COMBATE AO CRIME | Ação deflagrada na capital contabiliza mais de 70 agentes de fiscalização e segurança pública
Foto por: Gabriel aGuiar

CUIABÁ

Morador pede 
socorro a vizinhos, 
mas morre carbonizado 
em incêndio
DA REPORTAGEM

Um morador morreu 
carbonizado na noite de 
quarta-feira (5) em um in-
cêndio em uma quitinete no 
Bairro Baú, em Cuiabá. De 
acordo com a Polícia Militar, 
vizinhos ouviram a vítima 
pedindo socorro. 

As pessoas tentaram 
ajudar e chegaram a quebrar 
vidros da casa, mas o mora-
dor acabou morrendo carbo-
nizado. O incêndio ocorreu 
por volta de 23h.

A vítima foi identificada 
como Manoel Dias de Oli-
veira, 42 anos. Ele era fun-
cionário de uma academia e 
morava nessa quitinete des-
de janeiro. Segundo a PM, 
vizinhos sentiram o cheiro 
forte de fumaça e ouviram 
gritos de socorro. Manoel es-
taria preso dentro da casa.

“Os vizinhos escutaram 
pedidos de socorro e viram 
que a quitinete estava pegan-
do fogo. Ele estava pedindo 
ajuda e o vizinho quebrou 
vidraças, mas não consegui-
ram destrancar a porta. A ví-
tima, infelizmente, morreu 
carbonizada”, relatou o te-
nente da PM, Marcelo Moes-
sa de Souza.

A polícia acredita que o 
incêndio foi acidental, já que 
a vítima pedia socorro. Uma 
perícia será feita no local 
para identificar como as cha-
mas começaram. Equipes do 
Corpo de Bombeiros apaga-
ram o incêndio. Uma equipe 
da Polícia Civil também foi 
ao local e começou a levan-
tar as primeiras informações 
para começar a investigação. 
O corpo foi enviado ao Insti-
tuto Médico Legal (IML) de 
Cuiabá.

Foto: portal SorriSo

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

SORRISO

Dupla é conduzida à delegacia
por suspeita de tráfico de drogas

ARIPUANÃ

Homens que aguardavam avião
no aeroporto são presos com ouro

Denúncias apontavam para residência que estaria funcionando 
como boca de fumo Vítima foi identificada como Manoel Dias de Oliveira

Ouro foi avaliado em R$ 7 milhões 

DA REPORTAGEM

Dois homens foram 
presos na quarta-feira (5) em 
Aripuanã com um carrega-
mento de ouro avaliado em 
aproximadamente R$ 7 mi-
lhões. De acordo com a as-
sessoria da Polícia Militar, os 
dois suspeitos aguardavam 
uma aeronave em um aero-
porto na zona rural.

Uma equipe da polícia 
fazia rondas quando avistou 
uma aeronave de pequeno 
porte pousando e logo em 
seguida levantando voo no-
vamente, sem que ninguém 
descesse. Próximo da área de 
pouso havia uma caminho-
nete Hilux com dois homens 
do lado de fora, bem próxi-
mos ao veículo. Os policiais 
suspeitaram da situação e 
decidiram abordá-los.

Dentro do carro, em 

DA REPORTAGEM

Na noite de quarta (5), 
a Força Tática da Polícia Mi-
litar, com apoio do serviço 
de inteligência da PM, con-
seguiu apreender um menor 
e um maior por suspeita e 
tráfico de drogas. O flagran-
te foi registrado o beco São 
Tomé, bairro São Matheus, 
em Sorriso.

Segundo o sargento 
Antônio Marcos, o serviço 
de inteligência recebeu in-
formações de que a residên-
cia que fica no beco, estaria 
funcionando como boca de 

PM REFORÇADA 
EM PEIXOTO...

O prefeito Maurício 
Ferreira participou da en-
trega de 7 novas viaturas, 
camionetes S10, ao CR15 - 
Comando Regional da Po-
lícia Militar do Estado de 
Mato Grosso. O ato aconte-
ceu em frente ao 22º Bata-
lhão da PM de Peixoto de 
Azevedo. Uma das novas 
viaturas foi destinada a 
atender o Destacamento da 
Polícia Militar do Distrito 
de União do Norte.

DESCARTE 
CORRETO DO LIXO...

A Prefeitura de Cláudia trabalha 
em conjunto com os moradores para 
manter a cidade limpa. Quando lixo e 
resíduos são jogados em vias públicas 
ou depositados de forma incorreta no 
meio ambiente podem poluir o solo e 
os lençóis freáticos, o que afeta a flora 
e a fauna do local. No município são re-
alizadas duas coletas diárias, durante 
cinco dias da semana (segunda a sex-
ta-feira). Os materiais recolhidos são 
levados para as caixas de transbordo, 
que são direcionados uma vez na se-
mana, para o aterro de Primaverinha.

VOOS RETOMADOS 
EM SORRISO...

Após solicitação da Administração Mu-
nicipal, uma equipe da empresa Azul Linhas 
Aéreas esteve nesta manhã (6) em Sorriso 
para participar de uma reunião e vistoriar as 
reais condições da pista do Aeroporto Regio-
nal Adolino Bedin. Após ouvir as solicitações 
da Prefeitura, o assessor especial da presidên-
cia da Azul, Ronaldo Veras, sinalizou a possi-
bilidade da retomada dos voos comerciais em 
Sorriso. O vice-prefeito, Gerson Bicego, des-
tacou a importância da união de forças para 
que os voos comerciais retornem a Sorriso. 
“Estamos felizes com a vinda da Azul e essa 
sinalização da retomada dos voos comerciais.

DivulGação

deste ano, em comparação 
ao mesmo período de 2018. 
Foram registrados 40 ho-
micídios neste ano contra 

uma caixa de papelão, estava 
o ouro: precisamente 6,5 kg. 
Um dos suspeitos, 34 anos, 
foi flagrado com uma pisto-
la no bolso e confessou ser o 
dono do ouro. Ele disse que 
estava aguardando a aerona-
ve que levaria o ouro, mas 
não afirmou se seria o avião 
que os policiais viram. A ou-
tra arma, também pistola, 
estava no carro. O outro sus-
peito, 33, também foi detido.

O dono do ouro disse 
ser proprietário de um moi-
nho – equipamento que faz 
a moagem das pedras e se-
paração do ouro – dentro de 
um garimpo na região, mas 
admitiu não ter nota fiscal 
do metal e nem registro das 
armas. Os dois foram con-
duzidos à delegacia e podem 
responder por crimes como 
porte ilegal de arma de fogo 
e de ordem econômica.

fumo (local de venda de dro-
gas). 

Nas imediações, a FT 
abordou um menor com 
drogas que admitiu estar tra-
balhando para o maior que 
foi capturado na casa apon-
tada na denúncia.

No local os policiais en-
contraram vários papelotes 
de maconha, balança de pre-
cisão, plástico filme utilizado 
para embalar a droga, além 
de uma grande quantia de 
dinheiro em espécie. Diante 
do flagrante, ambos foram 
conduzidos à Delegacia da 
Polícia Civil.

52 casos nos cinco primei-
ros meses do ano passado.

O uso de inteligência 
policial e o profissionalismo 

dos policiais e servidores da 
Segurança Pública levaram 
à redução ainda de 50% dos 
casos de latrocínio, baixan-

do de quatro ocorrências na 
capital para duas neste ano, 
além da queda de 12% dos 
roubos e 6% nos de furtos.
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Concessionária atua na destinação adequada, protegendo o meio ambiente 

Cerca de 1,4 tonelada de lixo
todos os dias da BR-163 em MT
DA REPORTAGEM

Cerca de 1,4 tonelada de 
lixo por dia foi retirada em 
2018 de um trecho de 850,9 
km da BR-163, sob concessão 
da Rota do Oeste. Segundo 
a concessionária, carcaça de 
pneus, embalagens plásticas 
diversas, vidro, papel, tecido, 
madeira, restos de móveis 
são alguns dos materiais que 
as equipes recolheram.

Em cinco anos de conces-
são da rodovia, mais de duas 
mil toneladas de material 
descartado inadequadamen-
te foram retiradas da BR-163. 
Ao todo, foram 514 toneladas 
removidas e 100% dos pro-
dutos foram reciclados, co-
processados ou receberam 
destinação ambientalmente 
correta, conforme prevê a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Após o recolhimen-
to, a concessionária atua na 
destinação adequada, prote-
gendo o meio ambiente e au-
mentando a segurança na via.

O diretor de Engenharia e 
Operações da Rota do Oeste, 
Thales Mariano, avalia que 
todo o trabalho com foco no 
recolhimento e destinação 
de materiais apresenta dois 
pontos muito positivos: o 
primeiro é relacionado à pre-
servação do meio ambiente; 
o segundo é evitar acidentes 
envolvendo veículos e obje-
tos na pista.

 iais às margens da rodovia 
ou mesmo na pista, o diretor 
da Rota do Oeste lembra que 
a conduta coloca em risco 
terceiros, uma vez que pode 

atingir outros veículos pro-
vocando acidentes.

A prática de “atirar do veí-
culo ou abandonar na via ob-
jetos ou substâncias” é consi-
derada infração de trânsito 
média, com previsão de mul-
ta, de acordo com o artigo 
172 do Código Nacional de 
Trânsito (CTB). Do total de 
resíduos removidos, 68,6% 
são reciclados ou coproces-
sados. O principal material 
recolhido da rodovia são os 
pneumáticos, que somam 
312 toneladas encaminha-
das para a empresa Ecopneu 
para serem trituradas e, pos-
teriormente, usadas como 
combustível para caldeiras. 
Também passam pelo co-
processamento os materiais 
contaminados (que tiveram 
algum contato com produto 
químico, como embalagens 
de agrotóxicos, de Arla, esto-
pas embebidas em combustí-
vel, etc). Para destinação ade-
quada das 28,7 toneladas de 
materiais recicláveis, a Rota 
do Oeste mantém convênio 
com a Colecta (Rondonópo-
lis), Reciclate (Várzea Gran-
de), Luverdense Ambiental 
(Lucas do Rio Verde), Recicla 
Sorriso (Sorriso) e Reciclo 
(Sinop). O restante, apontado 
como não reciclável, é enca-
minhado para aterros sani-
tários licenciados. Para cole-
tar e armazenar os materiais 
descartados no trecho sob 
concessão da BR-163, a Rota 
do Oeste conta com 18 veícu-
los de inspeção, 18 guinchos 
e locais apropriados nas 18 
bases de atendimento.

RETIRADA... | Em 5 anos, mais de duas mil toneladas de material descartado inadequadamente foram retiradas
Foto: Rota do oeste

Foto: assessoRia

Foto: RepRodução

Foto: assessoRia

SINOP

Secretaria inicia fechamento
de cruzamentos violentos

SINOP

2ª etapa do Circuito de Vôlei de
Praia está com inscrições abertas

PIORES ANOS

Mais de 4,4 mil 
pontos de queimada 
em Mato Grosso

Cruzamentos estão sendo fechados em 18 pontos 

São 4.431 queimadas registradas até o dia 3 de junho Segunda etapa será realizada semana que vem 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As secretarias de Trân-
sito e de Obras iniciaram a 
execução do plano estraté-
gico de melhorias no trânsi-
to, com intervenções em 18 
cruzamentos considerados 
violentos, visando a dimi-
nuição nos números de aci-
dentes. Assim, após estudos 
criteriosos que viabilizem as 
alterações, as intervenções 
estão concentradas, princi-
palmente, nos cruzamentos 
das avenidas Embaúbas, Si-
bipirunas, Acácias e Figuei-
ras. 

O fechamento dos 
cruzamentos ocorre a pedi-
do do Trânsito em parceria 
com Obras que realiza a cada 
dois dias uma nova etapa do 
trabalho. O plano de ação 
prevê, ainda, a construção 
de uma rotatória nos cruza-
mentos da Avenida das Acá-
cias com Caviúnas. Sejam 
diários ou não, os acidentes 
de trânsito se transforma-
ram em um grave problema 
que a população enfrenta. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Trânsito, em 2018, 
por exemplo, ocorreram 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop, 
por intermédio da Gerên-
cia de Esportes, promove 
no próximo dia 15 de junho 
a segunda etapa do Circuito 
de Vôlei de Praia. Desta vez, 
o evento tem novo local para 
realização: a quadra de areia 
do residencial Aquarela das 
Artes. 

A competição será 
aberta para os naipes femi-
nino e masculino, nas mo-
dalidades dupla e misto 4x4 
(neste caso, é necessário pelo 
menos um representante do 
sexo feminino na equipe).

O circuito, que é aber-

DA REPORTAGEM

O período de estiagem 
em Mato Grosso começa 
em junho e fica mais inten-
so entre os meses de julho e 
setembro. Em 2019 o fogo 
chegou mais cedo no estado. 

O número de focos de 
incêndio é maior do que o 
registrado no mesmo perío-
do do ano passado. São 4.431 
queimadas registradas até o 
dia 3 de junho. Em 2018 fo-
ram 2.834 pontos, aumento 
de 56%.

Segundo o climatolo-
gista da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (UFMT), 
Rodrigo Marques, de janeiro 
a março deste ano choveu 
menos do que o esperado. 
Mato Grosso faz parte da 
Amazônia Legal. O desmata-
mento nessa área aumentou 
13,7% entre 2017 e 2018, che-
gando a 7,9 mil quilômetros 
quadrados destruídos.

O pesquisador diz que 
isso é natural, já que as áreas 
verdes estão acabando. “Se 
você abre essas áreas e tira a 
vegetação, diminui a recarga 
dos aquíferos. Mesmo que 
chova a mesma quantida-

de, a água não fica. Ela escoa 
para o rio. Este ano tende a 
ser um dos piores anos que 
a gente já teve em relação a 
queimadas no Brasil”, afir-
mou.

O ranking dos muni-
cípios que mais registraram 
pontos de queimada em 
2019 é liderado por Nova 
Maringá, que teve 292 pon-
tos de queimada, seguido de 
Nova Ubiratã, com 210, Feliz 
Natal, com 187, Brasnorte, 
com 184, e Paranatinga, com 
176. Todos estes municípios 
ficam na área da Amazônia 
Legal. Os bombeiros já estão 
se preparando para muito 
trabalho. Foram abertas no-
vas salas de controle em ci-
dades do interior. Conforme 
o tenente-coronel Dércio 
Santos Silva, as salas foram 
abertas em Barra do Garças, 
Tangará da Serra, Cáceres e 
em Sinop.

“Essas salas estarão 
aparelhadas, vão fazer o geo 
monitoramento, vão ter o 
controle operacional em 
cada região, o que vai facili-
tar muito o tempo resposta e 
o controle logístico e opera-
cional de cada região”, disse.

2.148 acidentes, dos quais 74 
destes com mortes. Só no 
primeiro trimestre de 2019 
foram registrados 543. Com 
a conclusão das interven-
ções será possível a Secre-
taria mensurar as melhorias 
do tráfego, e planejar novas 
ações, principalmente, no 
que se refere à segurança no 
trânsito. “Todo este trabalho 
é, também, acompanhado 
por nosso Departamento de 
Educação para o Trânsito. 

to à população, está progra-
mado para acontecer a par-
tir das 14h. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas 
até o dia 14, na sede da Ge-
rência (Avenida dos Jacaran-
dás, 2424, Setor Industrial 
Sul). O sistema de disputa 
será definido no congres-
so técnico, que acontecerá 
no dia do evento, sendo das 
duplas realizado às 14h e, do 
misto 4x4, às 15h30.

O dia 15 de junho será 
destinado ao Vôlei de Praia. 
Durante o período da ma-
nhã, entram em quadra as 
equipes que disputarão a IX 
Edição dos Jogos Estudantis 
Escolares - modalidades in-
dividuais.

Nosso objetivo é verificar a 
viabilidade e monitorar para 
que consigamos trafegar 
de modo seguro por nossas 
ruas e avenidas”, explica o 
secretário da pasta, Roberto 
Trevisan. 

AÇÕES PARA
O TRÂNSITO
As mudanças nesses 

cruzamentos fazem parte 
de uma série de ações que 
a Prefeitura de Sinop tem 

executado com foco em me-
lhorias no trânsito do muni-
cípio. Ainda na parte de si-
nalização, a secretaria, desde 
2017, trabalho na recupera-
ção de duas mil placas e nes-
te ano já foram adquiridas 
mais duas mil que serão im-
plantadas em vários pontos 
do município identificados 
como locais de maior movi-
mento, além da substituição 
de algumas que estão dani-
ficadas.
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AGRONEGÓCIO 

Em uma fazendo, colheita começou 20 dias antes do prazo previsto 

Produtores de MT colhem grande
safra, mas preços preocupam
DA REPORTAGEM

Agricultores de Mato 
Grosso já trabalham na co-
lheita do milho. A previsão é 
de uma safra de mais de 29 
milhões de toneladas, alta 
de 12% na comparação com 
a anterior, segundo dados 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). Mas 
o preço preocupa.

A produtividade deve 
ser boa, mas os custos tam-
bém aumentaram. Na fazen-
da gerenciada por Elton José 
Cargnin, em Sinop, a colhei-
ta começou 20 dias antes do 
prazo previsto. A urgência se 
dá porque há prazos de con-
tratos a cumprir. Lá, a previ-
são é de colher 18 mil tonela-
das de milho e quase metade 
disso já foi comercializado. 
Os valores ficaram entre R$ 
20 e R$ 21 a saca. “A expecta-
tiva é de que se mantenham 
esses valores e, à medida que 
a colheita for avançando, a 
gente já vai entregando es-
ses milhos, fazendo a venda”, 
conta.

Um problema na pro-
priedade vai ser a falta de 

espaço para armazenar o 
milho que não foi vendido. 
Apesar de ter sete armazéns, 
seis deles ainda estão ocupa-
dos com 60% da produção 
de soja que foi colhida na 
última safra, na esperança de 
preços melhores.

“A gente colheu de 60 
a 63 sacas na safra 2017/18 e 
o custo era menor que nes-
ta. Logo, a conta não fecha 
para gente plantar a próxi-
ma. Como a gente ainda tem 
uma quantidade de soja na 
fazenda, a gente quer se des-
fazer do milho nesses valores 
e segurar a soja para a venda 
futura, para ver se melhora o 
preço”, diz Elton.

Em outra fazenda de 1,5 
mil hectares, também em Si-
nop, a colheita começou no 
tempo planejado, mas me-
tade da produção de milho 
também já foi comercializa-
da de forma antecipada. E, 
mesmo não tendo armazém 
na propriedade, o produtor 
pretende guardar o restan-
te da produção, à espera de 
preços melhores.

“Vou entregar em ar-
mazém e vou pagar o servi-

MILHO | A produtividade deve ser boa, mas os custos também aumentaram
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

PREVISÕES

MT: segundo semestre deve ser mais
propício para a arroba do boi gordo

MEDIAÇÃO

Aprosoja conquista padronização
do georreferenciamento em MT

Semana passada, arrobas do boi e da vaca gorda seguiram 
em queda 

Evento contempla 24 municípios em Mato Grosso 

DA REPORTAGEMA

A arroba do boi gordo 
tende a ser mais valorizada 
no segundo semestre do ano 
e o momento é favorável 
para o pecuarista que confi-
na para o segundo giro, uma 
vez que pode aproveitar o 
momento para receber mais 
pela arroba, avalia o Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea).

“Mas, para garantir, se 
faz necessária a utilização do 
mercado futuro para o tra-
vamento do preço da arroba 
no período. Para isso, é inte-
ressante acompanhar como 
está o movimento na bolsa 
de valores, a B3. Tirando o 
diferencial de base de -11,76% 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com objetivo de des-
burocratizar e facilitar o sis-
tema de regularização de 
georreferenciamento em 
Mato Grosso, a Associação 
dos Produtores de Soja e Mi-
lho de Estado (Aprosoja-MT) 
conseguiu a padronização 
de documentos solicitados 
pelos cartórios, por meio de 
um Termo de Acordo de Me-
diação Extrajudicial firmado 
com Associação dos Notários 
e Registradores (Anoreg), 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra), Instituto de Terra de 
Mato Grosso (Intermat), Cor-
regedoria Geral de Justiça e 
Assembleia Legislativa.

Com a medida, todos 
os cartórios mato-grossen-
ses deverão seguir um úni-
co check list, que garantirá 
mais celeridade ao proces-
so e evitará prejuízos ao se-
tor produtivo. Conforme o 
acordo firmado, a Correge-
doria Geral de Justiça tem o 
prazo de 15 dias para baixar 
o provimento com a relação 
de documentos de padroni-
zação. O acordo foi mediado 
pela Câmara de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem 
e, ao longo de três sessões, 
as entidades participantes 
construíram juntas a lista de 
documentos a serem solici-
tados pelos cartórios dos 141 
municípios mato-grossenses. 
Foram elencados 11 docu-
mentos necessários para a 
realização do processo, sem 
prejuízos aos órgãos de con-
trole como Incra e Intemat e 

(média histórica) entre Mato 
Grosso e São Paulo, para ou-
tubro, a arroba registra valo-
res de R$ 142,08 para Mato 
Grosso”. “Esse valor é 1,81% 
maior em relação ao apre-
sentado em maio no mer-
cado físico. Também vale 
ressaltar que é 4,19% superior 
que o observado em abril na 
bolsa, demonstrando mais 
otimismo e impulsionamen-
to do mercado para outubro. 
Dessa forma, o produtor 
que souber utilizar esta fer-
ramenta pode cobrir seus 
custos e ainda assegurar uma 
melhor receita na segunda 
metade do ano”, acrescenta o 
instituto.

Semana passada, em 
Mato Grosso, as arrobas do 

aos produtores rurais. Para o 
presidente da Aprosoja-MT e 
vice-presidente da Aprosoja 
Brasil, Antonio Galvan, que 
liderou a iniciativa, a falta de 
um padrão para o georrefe-
renciamento acarretou inú-
meros prejuízos aos produ-
tores rurais, que sofriam há 
anos com as diversas exigên-
cias existentes nos diferentes 
cartórios do Estado. Segundo 
ele, o acordo é um alívio para 
o produtor.

“Usamos a Câmara de 
Medicação pela primeira vez 
para se resolver um proble-
ma gravíssimo que assola-
va o Estado, que é o regis-
tro de georreferenciamento 
nos cartórios. O caminho 
foi a busca do diálogo, com 
a criação de um grupo de 
trabalho com as entidades 
interessadas para que, junto 
com as equipes técnicas de 
cada órgão, pudesse haver o 
acordo final. Só tenho a agra-
decer todos os participantes. 
Com certeza, resolvemos um 
problema que vinha se ar-
rastando há anos e causando 
muitos prejuízos ao produ-
tor rural”, destacou Galvan. 
O presidente da Anoreg, José 
de Arimatéia, fez parte das 
discussões e parabenizou a 
iniciativa da Aprosoja-MT 
em solucionar a problemá-
tica em que todos saíram 
ganhando com o resultado. 
“Foi espetacular. Acredito 
que sempre que pudermos 
deveríamos ter uma provo-
cação, assim como aconteceu 
por parte da Aprosoja. Todos 
saímos daqui ganhando, essa 
é a verdade. As formalidades 
têm que ser cumpridas, con-

FORTALECIMENTO

Cuiabá sediará 
encerramento 
da 14ª edição do 
Circuito Aprosoja
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja-MT) 
encerra o 14º Circuito Apro-
soja na próxima segunda-
-feira (10), em Cuiabá. A ce-
rimônia de encerramento 
está marcada para às 19h, no 
Cenaruim Rural, e contará 
com a palestra do jornalista 
William Waack e presenças 
confirmadas da ministra de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristina, e 
do deputado federal e presi-
dente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA), Alceu 
Moreira.

Waack ministrará a 
Palestra: “Cenário Político-
-Econômico: Onde Esta-
mos e Para Onde Vamos”.  A 
ministra Tereza Cristina e 
deputado Alceu Moreira te-
rão participação especial no 
evento juntamente com o 
presidente da Aprosoja-MT 
e vice-presidente da Apro-
soja Brasil, Antonio Galvan, 
e toda diretoria da Aprosoja-
-MT. As inscrições para o 
evento já estão abertas, são 
gratuitas, porém, com vagas 
são limitadas.

A caravana da Aproso-
ja-MT, composta por dire-
tores, delegados e colabora-
dores da entidade percorreu 

os núcleos das regiões Nor-
te, Oeste e Sul, nos meses 
de abril, maio e segue até a 
próxima sexta-feira pelas ci-
dades localizadas na Região 
Leste de Mato Grosso.

O evento é um dos 
maiores e mais aguardados 
do setor produtivo no Estado 
e tem por objetivo levar in-
formação e discutir assuntos 
relevantes para os associados 
à entidade. O tema escolhido 
pela diretoria para esta edi-
ção foi “Custo + Tributação 
= Agricultura em Risco”, que 
desdobrou subtemas que 
impactam a produção agro-
pecuária como Funrrural, 
Lei Kandir e Fethab.

O tema central vem 
sendo apresentado durante 
a palestra do economista e 
comentarista do Canal Ru-
ral, Miguel Daoud. E como 
novidade para esta edição, 
após a palestra ocorre uma 
mesa redonda com a partici-
pação do presidente Antonio 
Galvan, diretor-executivo 
da Aprosoja Brasil, Fabricio 
Rosa, vice-presidentes regio-
nais e delegados coordena-
dores de cada cidade. 

A mediação ficou a car-
go do jornalista e apresenta-
dor do Programa Direto ao 
Ponto, Glauber Silveira. Ou-
tra inovação desta edição foi 
o momento aberto para per-
guntas do público.

forme permite a legislação, 
mas há possibilidade de se fle-
xibilizar alguma coisa, como 
foi feito”, afirmou Arimatéia. 
Pela Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso participaram 
o deputado Ondanir Borto-
lini (Nininho), presidente da 
Comissão de Regularização 
Fundiária e Agropecuária da 
Casa de Leis e o deputado 
Dilmar Dal’Bosco, bem como 
a equipe técnica dos parla-
mentares. “Quero parabeni-
zar o presidente da Aprosoja, 
Antonio Galvan, e os repre-
sentantes da Anoreg, Inter-
mat, Incra e a Câmara de Me-
diações. Acredito que vai ser 
um ganho muito grande para 
o Estado. Quem vai ganhar 
são os nossos produtores, 
pecuaristas, proprietários ru-
rais, que vão ter um processo 
mais ágil na regularização e 
efetivação do georreferen-
ciamento”, lembrou Nini-
nho. Presidente do Instituto 
de Terras de Mato Grosso, 
Francisco Serafim também 
contribuiu com as delibera-
ções e com a construção da 
lista única de solicitação de 
documentos. Ele disse que 
tal acordo já era um desejo 
antigo do Intermat e afirma 
que é momento de comemo-
ração. Serafim também para-
benizou a Aprosoja-MT pela 
iniciativa.

“O Intermat desejava 
isso há muito tempo. A des-
burocratização do sistema de 
atendimento e a facilitação 
do relacionamento entre os 
interessados, como os pro-
dutores rurais, os proprietá-
rios de áreas rurais, com os 
cartórios e o próprio Inter-

mat. Então hoje é motivo só 
de comemoração. Nós temos 
que agradecer a participação 
da Aprosoja, dos cartórios, 
da Corregedoria, Assem-
bleia Legislativa. Isso foi uma 
união de esforços, com obje-
tivo único, desburocratizar, 
facilitar, sem perder a segu-
rança das ações desenvolvi-
das pelo Intemat e cartórios. 
Um ganha-ganha”, qualificou 
o presidente. A juíza auxi-
liar da Corregedoria Geral 
de Justiça do Poder Judiciá-
rio de Mato Grosso, Edleuza 
Zorgetti acompanhou toda 
construção do acordo. Ela 
lembrou da angústia que ha-
via pela padronização no ge-
orreferenciamento e avalia 
que a construção conjunta é 
garantia de sucesso. 

“Muito bom o resultado. 
Nós tínhamos uma angús-
tia, pois não havia uma pa-
dronização o que, conforme 
os inúmeros relatos, gerava 
muitos prejuízos. Então atra-
vés da Anoreg, da Aprosoja, 
Corregedoria e todos os ór-
gãos envolvidos foi feita uma 
discussão e deliberado um 
padrão. Então, isso é muito 
positivo porque através de 
uma padronização constru-
ída por todos os envolvidos 
tem 100% de chances de dar 
certo”, avaliou a juíza. Tam-
bém participaram das nego-
ciações pela Aprosoja o di-
retor-executivo, Wellington 
Andrade, os técnicos Renato 
Olivir Basso e Maria Solidade 
Soares Abreu. Fizeram parte 
da equipe de trabalho ainda 
técnicos da Anoreg, Incra, 
Intermat e Assembleia Legis-
lativa.

ço para segurar meu grão lá. 
Fica na média de R$ 1,80 por 
saca para receber e armaze-
nar por um período de 2 a 3 
meses”, conta o produtor Cé-
sar Kempf.

EFEITO DA
PESTE SUÍNA
Os agricultores torcem 

pela reação do preço do mi-
lho e da soja, mas a China 
pode atrapalhar o mercado, 
por causa da peste suína, ex-
plica o analista de mercado 
Antônio Sartori.

Segundo o último rela-
tório do governo americano, 
a China importou 91 mi-
lhões de toneladas de soja do 
Brasil, Argentina e Estados 
Unidos no ano passado. Este 
ano, o volume está estimado 
em 86 milhões.

“Porque tem o proble-
ma da gripe suína africana. O 
rebanho de suínos da China 
é de pouco mais de 400 mi-
lhões de animais e nós traba-
lhamos com fontes de mais 
de 100 milhões de cabeças 
sacrificadas. Isso significa um 
plantel que vai consumir 25% 
menos”, diz Sartori.

boi e da vaca gorda seguiram 
em queda. A desvalorização 
foi de 0,31% e 0,16%, respec-
tivamente, atrelada à me-
lhora na oferta de animais 

e o panorama foi favorecido 
pela disponibilidade de gado 
também oriundo de confina-
mento. As informações são 
do site Só Notícias.
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Leitura sob as árvores: alternativa às salas de aula Atividades lúdicas e diferenciadas são a marca do Colégio

EDUCAÇÃO E AFETIVIDADE: 
ESSE É O COLÉGIO JEAN PIAGET
CLEMERSON MENDES
clemersonsm@msn.com
Colaborou José
Roberto Gonçalves

“Agir sobre o objeto e 
transformá-lo”. É com esse 
lema do pensador suíço Jean 
Piaget, que a educadora e 
empresária Suzana Pruden-
te Corrêa conduz há 16 anos 
o Colégio Jean Piaget na ci-
dade de Sinop.

Durante essa trajetória 
ela buscou, e uma até hoje 
levar os ensinamentos ad-
quiridos há época de quan-
do trabalhou com grandes 
expoentes na educação bra-
sileira, como é o caso de Má-
rio Sérgio Cortella e princi-
palmente com o patrono da 
educação brasileira, Paulo 
Freire.

Mais do que o ensi-
no tradicional, o Colégio 
Jean Piaget em Sinop busca 
oportunizar aos seus alunos 
desde a sua iniciação esco-
lar, até o momento em que 
se preparam para os desafios 
do ensino superior, um ensi-
no-aprendizagem que busca 
a reflexão e a transformação 
do indivíduo e para isso, ela 
acredita que o ensinamento 
pode deve ficar restrito ape-
nas a uma sala de aula fecha-
da, ou nas palavras dos li-
vros didáticos. Sendo assim, 
os alunos do Colégio Jean 
Piaget têm a oportunidade 
de serem elementos ativos, 
presentes e transformadores 
do conhecimento.

O Vitrine desta sema-
na convida você leitor, para 
acompanhar a trajetória da 
nossa personagem que há 
40 anos dedica a sua vida a 
oferecer uma educação de 
qualidade.

DIÁRIO DO ESTADO 
MT – Há quanto tempo a 
senhora está envolvida com 
educação?

SUZANA CORRÊA – 
Já tem 40 anos. Comecei 
meu trabalho efetivo quan-
do estava praticamente me 
formando, em 1980. De lá 
para cá, trabalhei em escolas 
estaduais, municipais, parti-
culares. Comecei ensinando 
em faculdade. Terminei o 
curso de Biologia e uma das 
minhas professoras me con-
vidou para lecionar.

DE – O que te atraiu 
para ir à vertente educacio-
nal?

SC – Meu curso, Ciên-
cias Biológicas, era voltado 
para licenciatura, e ele já 
nos colocava de frente com 
os alunos, porque nós tí-
nhamos que fazer estágio, e 
durante a faculdade eu senti 
que tinha vocação para pro-
fessora. Desde pequena, em 
casa, com minha família, 
eu ensinava meus amigos 
de rua dando aulas particu-
lares para aqueles que esta-
vam precisando de reforço. 
Eu sentava e ensinava todos 
eles.

DE – Depois de ter ini-
ciado no nível superior, o 
que te fez ‘migrar’ para os 
níveis de ensino anteriores?

SC – Eu trabalhava na 
faculdade como professora 
e apareceram convites para 
lecionar em escolas, para 
disciplinas como Ciências. 
Era uma necessidade de pes-
soas que estavam procuran-
do professores e eu encarei 
para constituir uma experi-
ência. Desta forma, come-
cei a ir para o Estado, para 
o Município porque havia 
uma carência nessa área. E 
eles gostavam do meu traba-
lho a ponto de ter recebido 
muitos convites em pouco 
tempo depois de formada. 
Sempre fui muito próxima 
dos estudantes. A professora 
que me convidou na facul-
dade me colocava algumas 
incumbências, que eu sinto 
que algumas pessoas que me 
convidavam eram em fun-
ção do tipo de aula que eu 

aplicava, utilizando o qua-
dro para alternativas, como 
desenhos, e isso chamou 
atenção.

DE – Esse início foi 
onde?

SC – Em São Paulo, ca-
pital, eu atravessava a cidade 
dando aulas. Trabalhava na 
OSEC (Organização Santa-
marense de Educação e Cul-
tura), que é a Universidade 
de Santo Amaro [atualmente 
Unisa], e eu trabalhava nas 
imediações. O pessoal me 
chamava para ensinar nas 
escolas que eram próximas 
da universidade. Então eu 
trabalhava no Bairro do São 
José, no Grajaú, e sempre 
com a parte de ciências, la-
boratórios, que era a parte 
prática. Eu tenho uma gran-
de experiência com labora-
tório, porque na faculdade 
a gente já trabalhava muito 
com a parte prática, e acho 
que em função disso me 
chamavam para eu trabalhar 
nessas escolas com ciências 
naturais, biologia, até com 
química. Um pouco menos, 
mas até física trabalhei.

DE – E a vinda para Si-
nop?

SC – Essa vinda para 
o Mato Grosso se deu num 
dado momento da minha 
vida, depois de uma longa 
caminhada, eu tinha vonta-
de de montar um espaço de 
educação próprio. Eu acre-
ditava que as minhas ideias 
seriam colocadas em prá-
tica num projeto de escola. 
Eu não tinha muita noção 
do que seria uma empresa-
-escola, tributos... Eu tinha 
muito mais a paixão, o so-
nho, a vocação para o magis-
tério do que para a empresa 
em si. De repente, eu me vi 
empresária também. E aí eu 
fui tendo que cuidar da par-
te empresarial, que significa 
toda a instalação burocrática 
necessária para o funciona-
mento da empresa. A escola 
é uma empresa, embora ela 
tenha um caráter pedagógi-
co muito forte que tem a ver 
com a minha pessoa, por eu 
ter me marcado como uma 
educadora.

DE – A senhora conse-
guiu alinhar a parte empre-
sarial, a empreendedora, 
com a educação?

SC – Eu diria que sim. 
Como nós estamos falando 
muito de empreendedo-
rismo, eu percebo que isso 
aconteceu. Lá atrás, não 
tinha essa nomenclatura, 
como é usada hoje em dia. 
Eu me vejo mais como al-
guém de liderança, porque 
você não faz nada sozinho, 
tanto é que minha mãe, 
que é minha sócia, teve um 
papel fundamental nessa 
transformação na formação 
da empresa. Ela foi a ‘cabe-
ça’ empresarial. E eu vim 
com toda minha bagagem e 
experiência que construí ao 
longo de praticamente 25 
anos em São Paulo, e depois 
esses últimos 15, 16 que es-
tou em Sinop.

DE – Como se deu a 
escolha do conceito do Co-
légio Jean Piaget em Sinop?

SC – O conceito partiu 
das experiências que adquiri 
e por que passei. Eu traba-
lhei no governo de São Pau-
lo (gestão da Luíza Erundi-
na), na equipe do professor 
Paulo Freire. Ele, inclusive, 
foi uma espécie de chefe du-
rante determinado período, 
enquanto ele foi secretário 
de Educação. Posterior-
mente, com a saída dele, o 
Mário Sérgio Cortella foi o 
meu chefe. Então se desen-
volveram políticas públicas 
de educação e eu participei 
de todas essas, participei da 
construção de programas 
em escolas importantes de 
formação humana, como o 
Colégio Santa Maria. A mi-
nha conceituação veio com 

a minha própria prática, dos 
meus estudos e dos estudos 
que eu fazia coletivamen-
te com os colegas, com as 
oportunidades educacionais 
que eu tive. Foram muito 
ricas.

DE – O que conseguiu 
desenvolver de positivo da 
rede pública de ensino para 
o ensino particular?

SC – Toda a conversa 
que tínhamos em relação 
ao que é conhecimento, 
como o constrói, o que é a 
realidade, os conhecimentos 
que brotam dessa realida-
de, os problemas que você 
tem dessa realidade, como 
exemplo esgotos a céu aber-
to. Discutíamos isso: alunos 
que moravam na periferia 
de São Paulo, e de que forma 
que a educação poderia aju-
dar a resolver aquele proble-
ma tão danoso à saúde deles. 
E a partir disso, a gente ti-
nha que elaborar conteúdos 
científicos que mostrassem 
todo o problema com a con-
taminação, os problemas 
em morar em um ambien-
te insalubre. Tínhamos que 
estudar os conceitos nos li-
vros, internet, folders, e nós 
elaborávamos os materiais 
científicos, fazendo entre-
vistas, buscando material no 
Instituto Butantã, Instituto 
Biológico, em várias institui-
ções que produziam conhe-
cimento científico, e isso fez 
com que a gente aprendesse 
que conhecimento é feito 
por realidade e por respaldo 
no passado com aquilo que 

Há 16 anos, o Colégio oferece educação qualificada em Sinop
Foto: José RobeRto Gonçalves
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já foi sistematizado, urbani-
zado, que já estava descrito. 
E a partir disso ficou mais 
fácil implantar uma peda-
gogia. O conhecimento não 
é dado, ele é construído dia-
riamente. Mas isso implica 
em muito estudo e muita 
dedicação para você identi-
ficar os problemas e buscar 
soluções para eles. E assim 
é com tudo, desde melhorar 
os meios de comunicação 
através do telefo-
ne, hoje nós te-
mos os aparelhos 
celulares muito 
avançados. Ele 
não serve somen-
te para conversar, 
tem inúmeras ou-
tras funcionalida-
des.

DE – É per-
ceptível que o 
Colégio tem uma 
preocupação 
muito grande 
com atividades 
multidisciplina-
res e extracur-
riculares. O que 
isso reflete na 
qualidade de en-
sino?

SC – Fun-
damentalmente, 
o conhecimento 
não está circuns-
crito ao livro ou à apostila, 
ou a uma sala fechada. Ex-
pandir significa conhecer, 
busca, troca. Nós buscamos 
findar parcerias no ensino 
superior, buscar parcerias 
com quem está produzin-

do algum tipo de conheci-
mento, como o laboratório 
de biotecnologia da Família 
Bianchi. O importante é le-
var os alunos para a reali-
dade, para eles perceberem 
que o conhecimento adqui-
rido foi produzido a partir 
da realidade, do que está 
sendo produzido in loco. É 
tornar prático a metodologia 
de conhecimento, você bus-

ca na realidade 
e depois você 
tem o respaldo 
daquilo que já 
está sistemati-
zado e organi-
zado nos livros 
ou na internet.

DE – 
Hoje, o Jean 
Piaget atende 
alunos de que 
faixa etária?

SC – Pré-
-escola, crian-
ças com idade 
até 4 anos, pré-
-I, pré-II, até o 
ensino médio, 
jovens de 16, 17 
anos. Desde a 
iniciação básica 
até o pré-vesti-
bular.

DE – Que 
frutos o co-

légio já colheu quanto à 
preparação desses jovens e 
adolescentes para a vida?

SC – Como o colégio 
tem 16 anos de história, é 
mais recente que temos vis-
to nossos alunos terminan-

do faculdade, mas o maior 
presente que nós tivemos foi 
o primeiro lugar em Medi-
cina da nossa aluna Évelyn, 
que estudou aqui 13 anos. 
Ela ingressou na Universi-
dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT) esse ano como 
primeira colocada. Ela po-
deria escolher onde quises-
se com a pontuação obtida. 
Nós temos encaixado alu-
nos excelentes, brilhantes. 
A própria Raquel Geraldelli 
está cursando Jornalismo 
na Fasipe. A Évelyn coroou 
nosso trabalho porque um 
primeiro lugar em Medicina 
não é toda hora que aconte-
ce, principalmente em uma 
federal, que é bastante con-
corrida. Como a quantidade 
de alunos no 3º ano é menor, 
é mais fácil para acompa-
nharmos o destino deles, se 
estão bem colocados. Foram 
alunos honestos, parceiros, 
responsáveis. A minha gra-
tidão é pelo mérito que eles 
alcançaram, tendo sua base 
de estudos aqui conosco.

DE – Qual o diferen-
cial do Colégio Jean Piaget?

SC – Nós ainda insis-
timos numa proximidade 
com o jovem, a família, nós 
de fato trabalhamos com a 
afetividade em alta, os fami-
liares sentam aqui comigo. 
Essa aproximação, ambiente 
familiar, essa amizade é real, 
e isso faz com que os alu-
nos se sintam acolhidos, não 
sendo meros passageiros, e 
sim o colégio como uma ex-
tensão da casa dele.

Educação para os menores dentro das salas de aula, mas também fora delas 

“O conhe-
cimento 

não é dado, 
ele é cons-
truído dia-
riamente. 
Mas isso 

implica em 
muito es-
tudo e de-
dicação”.

“

“
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A modelo Najila Trindade 
Mendes Souza, suposta ví-
tima de estupro de Neymar, 
confirmou sua versão em 
entrevista ao SBT na noite 
de ontem, cerca de uma hora 
antes do amistoso do Brasil 
com o Qatar (veja abaixo).

Diante da pergunta direta 
do jornalista Roberto Cabri-
ni, se havia sofrido estupro 
ou se a relação tinha sido 
consentida, a modelo de 26 
anos reafirmou a acusação 
que a levou a registrar um 
Boletim de Ocorrência na 
6ª Delegacia de Defesa da 
Mulher na última sexta-fei-
ra: “Fui vítima de estupro. 
Agressão juntamente com 
estupro.”

Segundo Najila, que ad-
mite que tinha a intenção de 
manter relação sexual com o 
atacante, a discussão come-
çou por causa do uso de pre-
servativo. “Eu perguntei se 
ele havia trazido preserva-
tivo. Eu disse que não. Então 
eu disse que não ia aconte-
cer nada além daquilo. Então 
ele me virou, cometeu o ato e 
começou a me bater violen-
tamente”, declarou.

Najila também comentou 
sobre a mudança de advoga-

‘Reafirmo: Fui estuprada por 
Neymar’, diz Najila Trindade

do nos últimos dias em meio 
à repercussão do caso. José 
Edgard Cunha rescindiu o 
contrato sob a alegação de 
que ela havia relatado agres-
são, sem mencionar estupro, 
e depois mudou a versão.

“Ele não estava acredi-
tando totalmente em mim. 
Eu na verdade senti precon-
ceito da parte dele. Ele disse 
para mim que ‘você vai ter 
de cortar a unha, a gente 
vai ter de levar isso para a 
frente’. Deu a entender que 
eu não fui estuprada. ‘Você 
fez porque você quis. Eu vou 
isentar essa parte. Vou falar 
da agressão porque eu tenho 
as provas, você me mostrou 
as provas’”, afirmou a mode-
lo, ao citar o advogado. “Ele 
só acreditou porque viu a 
foto que o próprio Neymar 
mandou para mim. Minha 
foto machucada.”

“Conheci pelo Instagram. 
Foram conversas normais. 
Ele respondeu e trocamos 
mensagens. Depois de um 
tempo ele pediu o WhatsApp 
e eu mandei”

“Ele pagou a passagem e 
o hotel. Era um intuito se-
xual, desejo meu, ficou claro 
pra ele. Ele perguntou quan-

do eu poderia ir, eu não po-
dia por questão financeira e 
agenda no trabalho. Ele dis-
se que podia resolver isso. 
Viajei com o intuito de en-
contrar com ele”

“Quando ele chegou esta-
va agressivo. Como eu tinha 
muita vontade de ficar com 
ele, tentei manejar. Come-
çamos a trocar carícias, se 
beijar. Até aí tudo bem. Só 
que ele começou a me bater.
Falei: ‘para, tá doendo’”

“Perguntei se ele tinha 
trazido preservativo. Ele 
disse que não. Eu disse que 
então não aconteceria nada 
e ele ficou calado, me virou, 
cometeu o ato. Pedi pra pa-
rar e ele contiuava, batendo 
na minha bunda violenta-
mente”

“ A partir do momento 
que ele me segurou violen-
tamente me batendo, sem 
preservativo, ele estava me 
obrigando. Fui vítima de es-
tupro. Agressão juntamente 
com estupro”

“ Vi o que falam de mim. 
Tem muitos trabalhos para 
fazer do que todo esse es-
cândalo. Eu não iria me ex-
por dessa forma para arran-
car dinheiro dele” Modelo concedeu entrevista ao SBT



Bolsonaro abraça Neymar e posa para foto depois de contusão

Pedrinho com a camisa do Corinthians: pode sair 
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11 dias mais turbulentos
da carreira de Neymar
DA REPORTAGEM

Nem meio tempo 
contra o Catar durou a es-
perança de ver Neymar 
longe das turbulências – 
que envolvem acusação de 
estupro e agressão por uma 
mulher de 26 anos – para 
ser notado novamente den-
tro de campo. A torção no 
tornozelo mais tarde foi 
diagnosticada como ruptu-
ra ligamentar no hospital 
de Brasília, o ponto culmi-
nante do capítulo mais de-
licado e grave nos 10 anos 
de carreira do atacante do 
PSG. Nos 11 dias dos mais 
delicados na Seleção.

Como de hábito, todas 
as lentes e atenções se vol-
taram para Neymar. A lesão 
aos 17 minutos tirou o joga-
dor de campo e provocou 
mudança de regras, com a 
entrada no vestiário do pai 
do jogador, Neymar Santos 
Silva. Logo atrás veio Edu 
Gaspar.

O coordenador téc-
nico disse que autorizou a 
entrada do pai de Neymar. 
Também esperava o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, que não foi ao 
vestiário, mas foi até o hos-
pital em Brasília para visi-
tar Neymar, cerca de uma 

hora antes do corte.
“Eu estava assistindo 

ao jogo na tribuna e fui in-
formado de que o pai do 
Neymar estava próximo 
ao vestiário. Obviamente 
autorizei para ele ter o pai 
próximo num momento 
como esse. Eu autorizei o 
pai do Neymar a entrar no 
vestiário para acompanhar 
o atleta”, disse Edu.

A desconvocação não 
parecia passar pela cabeça 
de Tite, que rebateu mais 
de uma pergunta sobre o 
assunto avisando que não 
ia pensar sem fato concre-
to. Neymar já estava libera-
do até o depoimento desta 
sexta-feira (7), na Delegacia 
de Repressão a Crimes de 
Informática, e não embar-
caria para Porto Alegre nes-
ta quinta.

O corte é o fim de pro-
cesso desgastante que dura 
mais de um mês. Envolve o 
soco num torcedor em Pa-
ris, a troca da faixa de capi-
tão, a pequena lesão ainda 
na preparação em Teresó-
polis até o ponto mais gra-
ve, a acusação de estupro. 
O sentimento é duplo. Ao 
mesmo tempo que há ba-
que por perder o principal 
jogador, também há certo 
alívio pelo pacote de pro-

CORTADO | Jogador já havia sido liberado para depor no Rio nesta sexta-feira
Foto: Divulgação

Foto: Marcos ribolli

SÉRIE B

Cuiabá terá 5 desfalques
Foto: assessoria

Equipe treinou ontem em academia de Londrina 

DA REPORTAGEM

O Cuiabá enfrenta nesta 
sexta-feira (7) o Londrina, às 
18h15, pela 7ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
no Estádio do Café. A equi-
pe ocupa a 10ª colocação na 
competição nacional, com 8 
pontos, sendo duas vitórias, 
dois empates e duas derro-
tas. Já o time londrinense 
está no G4, em 3º, com 13 
pontos: quatro vitórias, um 
empate e uma derrota.

Para este duelo, o técni-
co Itamar Schülle tem alguns 
desfalques importantes. Os 
volantes Jean Patrick e Alê 
estão suspensos. Outra baixa 
é o zagueiro Edson Borges, 
titular em todos os jogos, 
que está machucado e não 
viajou. Eduardo Ramos se-
gue sem condição de jogo e 
o atacante Júnior Todinho 
teve lesão muscular contra a 
Ponte Preta.

Na zaga, o zagueiro ca-
nhoto Alef deve ganhar sua 

primeira oportunidade na 
Série B. A probabilidade é 
dos volantes Escobar e Mari-
no assumirem o meio-cam-
po, juntamente com o meia 
Escudero. No lugar de Júnior 
Todinho, o técnico Itamar 
tem algumas opções, como 
os atacantes Hugo Cabral, 
Rodolfo e Jaílson.

As boas notícias são os 

retornos do lateral-esquerdo 
Danilo e do atacante Caio 
Dantas, que se recuperaram 
de lesões no tornozelo e em-
barcaram com a equipe para 
o Paraná.

O time deve ir a campo 
com: Victor Souza; Toty, Ed-
nei, Alef e Danilo; Escobar, 
Marino e Escudero; Felipe 
Marques, Matheus Pato e 

UEFA CURTIU

Conmebol pretende reviver
a Copa Intercontinental

TRANSFERÊNCIAS

Corinthians já se prepara 
para a abertura da 
janela internacional

Foto: Divulgação

Clubes campeões do antigo torneio intercontinental de clubes 

DA REPORTAGEM

O presidente da Con-
mebol, Alejandro Domín-
guez, tem o plano de recriar 
a Copa Intercontinental, que 
entre 1960 e 2004 opôs os 
campeões da Libertadores e 
da Copa dos Campeões (de-
pois Liga dos Campeões) da 
Uefa.Nesta quinta-feira, após 
o Congresso da Fifa em Paris, 
o presidente da Uefa, Alek-
sander Ceferin, foi questio-
nado se havia alguma possi-
bilidade de recriar a disputa 
entre os campeões continen-
tais de Europa e América do 
Sul. Resposta: “Por que não?”.

Em 2017, a Fifa reco-
nheceu os vencedores do 
torneio como campeões 
mundiais. Agora o projeto 
tem outro peso, menor, até 
porque a Fifa acaba de anun-
ciar a criação de um novo 
Mundial de Clubes, com 24 
participantes - sendo oito da 
Europa e seis da América do 
Sul.A Conmebol não quer 
criar concorrência ao tor-
neio da Fifa, mas aproveitar 
o fato de que os duelos entre 
clubes de diferentes conti-
nentes vão ficar bem menos 
frequentes - o novo Mundial 
só será disputado uma vez a 

DA REPORTAGEM

O Corinthians espera a 
abertura da janela de transfe-
rências para definir qual será 
a postura diante de eventu-
ais propostas por seus atletas. 
Há a possibilidade de venda 
de pelo menos um jogador. 
Porém, a diretoria do Timão 
assegura ainda não ter rece-
bido ofertas. A possível venda 
de jogadores serviria para dar 
respiro aos cofres do clube. 
Mesmo “sem problema de di-
nheiro” o Corinthians se pla-
neja para vender um ou dois 
jogadores, como afirmou o 
diretor financeiro Matias Ro-
mano Ávila ao Globoesporte.
com no começo do mês pas-
sado. O orçamento alvinegro 
para esta temporada prevê 
arrecadação de R$ 50 milhões 
com transferência de atletas.

Há um entendimento de 
que a janela do meio do ano, 
que abre em junho e julho, 
dependendo do país, é a mais 
interessante e pode render 
ao clube negócios melhores. 
Alguns jogadores estão em 
evidência, como Pedrinho, 
de 21 anos, com contrato até 
dezembro de 2020, e Mateus 
Vital, da mesma idade, com 
vínculo até o fim de 2021. Mas 
as situações são diferentes.

Enquanto o estafe de 
Vital mantém discrição, o de 
Pedrinho assegura ter recebi-
do inúmeras sondagens. Clay-
son, de 24, e titular absoluto 
da equipe, é outro na mira 
de times de fora do país. Seu 
contrato também vai até o fim 
de 2021. Veja abaixo quem 
pode sair.

PEDRINHO
Atualmente com a sele-

ção olímpica para a disputa do 
Torneio de Toullon, na Fran-
ça, Pedrinho tem sido titular 
e cresceu de produção do co-
meço do ano para cá. Seu es-
tafe assegura que há “bastante 
contato” com times de fora e 
tem a intenção de negociá-

cada quatro anos.
O assunto é tratado 

com cautela, como um plano 
que precisa ser bem traba-
lhado para não ser descarta-
do prematuramente. A enti-
dade sul-americana não vê 
possibilidade de tirar a ideia 
do papel antes de 2021, ano 
em que estreia o novo for-
mato do Mundial de Clubes, 
com 24 participantes.

-lo, sem pressa, com algum 
clube relevante no cenário 
internacional. Embora ainda 
não tenha recebido ofertas 
pelo jogador, o Corinthians 
vislumbra em Pedrinho uma 
boa possibilidade de venda 
para a Europa. Não há pressa 
para definir a situação do jo-
gador, que ganhou ainda mais 
espaço com o técnico Fábio 
Carille nos últimos jogos e é 
importante para o plantel.

MATEUS VITAL
Assim como Pedrinho, 

Mateus Vital foi liberado para 
se apresentar à Seleção não só 
para ganhar experiência, mas 
também para se valorizar, já 
pensando em uma eventual 
venda. O estafe do jogador 
está na França para acompa-
nhá-lo na disputa do torneio. 
Na última quarta, anotou um 
dos gols da vitória do Brasil 
sobre o time da casa, por 4 a 0.

Ao contrário do amigo e 
companheiro de clube, Vital 
ainda não foi sondado. Mas, 
aos 21 anos e frequentemen-
te usado por Carille, é visto 
como jogador com potencial 
para uma eventual negocia-
ção.

CLAYSON
Aos 24 anos, Clayson 

vive situação parecida com a 
de Pedrinho. Seu estafe admi-
te ter recebido sondagens de 
clubes de fora do país. Há o 
interesse do mercado asiático 
no atleta, mas, por enquanto, 
nenhuma das conversas avan-
çou a ponto de se transformar 
em proposta. O jogador, que 
quase trocou o Timão pelo 
Atlético-MG no começo do 
ano, ganhou a concorrên-
cia de Everaldo no elenco. 
Os dois gostam de atuar pela 
ponta esquerda. Recém-che-
gado do Fluminense, o ata-
cante ainda não estreou, mas 
deve brigar por posição no 
segundo semestre, já que sua 
contratação foi aprovada por 
Carille.

A “nova” Interconti-
nental também envolveria 
menos custos, menos tem-
po e uma organização mais 
simples, já que envolveria 
apenas dois times se enfren-
tando num campo neutro. 
Também é provável que o 
plano da Conmebol enfrente 
resistência na ECA, a associa-
ção de clubes europeus.

A Intercontinental foi 

organizada pela última vez 
em 2004. A partir do ano se-
guinte, entrou no calendário 
o Mundial de Clubes da Fifa, 
disputado por sete times, 
representantes das seis con-
federações e do país-sede - 
Japão, Emirados Árabes Uni-
dos e Marrocos já abrigaram 
o campeonato. Em 2019 e 
2020, suas últimas edições, o 
torneio será no Catar.

blemas Neymar.
“Neymar é imprescin-

dível, mas não é insubsti-
tuível. A gente pega histo-
ricamente a Copa de 1962. 
Pelé saiu e o time conti-
nuou jogando bem. A equi-
pe potencializa as individu-
alidades”, dizia Tite.

Na entrevista coletiva 
nem Tite nem o auxiliar 
Cleber Xavier ou Edu Gas-
par davam sinais negativos 
sobre a situação do atacan-
te. No intervalo, Tite con-
tou ter visto apenas o tor-
nozelo de Neymar inchado.

Tite tem até a noite 
do dia 13 para convocar um 
substituto. O procedimento 
exige que os exames sejam 
enviados à Conmebol para 
que a organizadora da Copa 
América possa validar a le-
são e, só então, permitir a 
inscrição de um novo joga-
dor.

Neymar saiu de cam-
po logo após o gol de Ri-
charlison. Sentiu dores ao 
tentar o drible no meio de 
campo. O atacante caiu no 
chão, se levantou e tentou 
seguir em campo. Ele se 
agachou, pediu para não 
receber a bola até sair para 
o banco de reservas, onde 
chorou momentos antes de 
descer para o vestiário.

Hugo Cabral.
Há quatro jogos sem 

vencer, a pressão por pontuar 
aumentou no Cuiabá. A equi-
pe joga hoje contra o Londri-
na e na próxima terça-feira 
(11) recebe o Atlético-GO na 
Arena Pantanal, antes da pa-
ralisação de 30 dias da Série 
B para a realização da Copa 
América no Brasil.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 07 de junho 2019 12 | www.diariodoestadomt.com.br

Internação não dependerá da boa vontade do usuário

Lei Federal agora permite internação
involuntária de dependentes químicos
DA REPORTAGEM

A Lei nº 13.840, de 5 de 
junho de 2019, que pre-
vê, entre outras medi-
das, a internação invo-
luntária de dependente 
de drogas, foi publica-
da no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira 
(6). 

Ela foi sancionada 
pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
e dispõe sobre o Siste-
ma Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas e 
as condições de atenção 
aos usuários ou depen-
dentes e para tratar do 
financiamento das polí-
ticas sobre drogas.

No seu artigo 23-A, 
o texto diz que o trata-
mento do usuário ou 
dependente de drogas 
deverá ser ordenado em 
uma rede de atenção à 
saúde, com prioridade 
para as modalidades de 
tratamento ambulato-
rial, incluindo “excep-
cionalmente formas de 
internação em unida-
des de saúde e hospitais 
gerais nos termos de 
normas dispostas pela 
União e articuladas com 
os serviços de assistên-
cia social e em etapas”.

Entre essas etapas, está 
a que trata da interna-
ção do dependente, que 
somente deverá ser feita 
em “unidades de saúde 
ou hospitais gerais, do-
tados de equipes mul-
tidisciplinares e deverá 
ser obrigatoriamente 
autorizada por médico 

SANCIONADA | Texto determina que internação depende de aval de médico e terá prazo máximo de 90 dias
Foto: Divulgação

devidamente registrado 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) do 
estado onde se localize o 
estabelecimento no qual 
se dará a internação”.

De acordo com a lei, 
serão consideradas dois 
tipos de internação: vo-
luntária e involuntária. 
Na internação involun-
tária, o texto diz que 
ela deve ser realizada 
após a formalização da 
decisão por “médico 
responsável e indicada 
depois da avaliação so-
bre o tipo de droga uti-
lizada, o padrão de uso 
e na hipótese compro-
vada da impossibilidade 
de utilização de outras 
alternativas terapêuti-
cas previstas na rede de 
atenção à saúde”.

O documento indica 
que a internação invo-
luntária deverá ocor-
rer no prazo de tempo 
necessário à desintoxi-
cação do paciente, “no 
prazo máximo de 90 
dias, tendo seu término 
determinado pelo mé-
dico responsável; e que 
a família ou o repre-
sentante legal poderá, a 
qualquer tempo, reque-
rer ao médico a inter-
rupção do tratamento”.

A lei prevê também 
que todas as internações 
e altas deverão ser infor-
madas, em, no máximo, 
de 72 horas, ao Minis-
tério Público, à Defen-
soria Pública e a outros 
órgãos de fiscalização, 
por meio de sistema in-
formatizado único”.


