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SEMA

Em assembleia geral os servidores da Secretaria de Estado do Meio Am-
biente (Sema), votaram pelo indicativo de greve em razão da sinalização do 
governo em não cumprir o estabelecido na Lei de Carreira, aprovada pela 
Assembleia Legislativa.                                 Página -3

COPA AMÉRICA

BELEZA

Brasil busca título da 46ª edição

Sinopense volta da Europa 
com técnica inovadora

A Copa América 2019, sediada no Brasil, terá início nesta sexta-
-feira (14), às 20h30, quando a seleção brasileira enfrenta a Bolívia 
no Morumbi, em São Paulo. 

       Página - 11

A cabeleireira sinopense, Jéssica Assunção, após passar uma 
temporada, de aproximadamente um ano, morando na Espanha, 
retornou para Sinop, no mês de março, e de mala cheia e muitos 
conhecimentos aprimorados na área de estética.            Página - 9

Cleyton Cruz

Divulgação

roberta De Cássia

ivulgação

simone CasagranDe

MAIS GREVE EM MT

Após as análises e constatação da 
incapacidade da empresa em executar 
o contrato, em situações como, des-
cumprimento de prazos e exigências do 
contrato, a comissão solicitou em seu 
relatório final ao Executivo a aplicação 
de multas à empresa, rescisão do con-
trato vigente e a abertura de uma nova 
licitação .                                       Página -6

TERMINAL RODOVIÁRIO Comissão 
pede rescisão 
de contrato 
com empresa

Vaca louca 
derruba preço 
da arroba 
em MT
Caso atípico de vaca louca em 
um animal de uma fazenda de 
Nova Canaã do Norte. Por se 
tratar de um caso que ocorre de 
forma espontânea, sem riscos 
para a população, a Organi-
zação Internacional de Saúde 
Animal já considera o caso 
encerrado.             Página  - 8 
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ainda assim achei bem fora da realida-
de.

As janelas também ganharam novas 
cores (embora eu, particularmente, pre-
ferisse os tons antigos) e temas, que tra-
tei de desabilitar imediatamente (não 
gosto de muito “frufru” nos aplicativos 

que uso, talvez por vir de 
um tempo em que eles 
não contavam com isso).

Assim como a ins-
talação não removeu a 
versão anterior, também 
não herdou suas confi-
gurações. Com exceção 
do Outlook, que faz a lei-

tura do arquivo de dados e apresenta 
tudo como estava, precisei reconfigu-
rar vários parâmetros dos aplicativos, 
como, por exemplo, o espaçamento do 
parágrafo no Word. Tem mais algumas 
coisinhas que merecem atenção inicial, 
mas como acabou o espaço, falo a res-
peito no próximo artigo!

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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A Secretaria da Educação do Estado de São Pau-
lo tomou uma medida gerencial que surpreende pelo 
ineditismo e abrangência, quando deveria ser rotina 
na administração pública: decidiu exonerar 26 dos 
atuais 91 dirigentes regionais de ensino, devido a um 
novo sistema de avaliação e seleção.

Não se trata de demissão, mas de perda de car-
go de chefia. Os atingidos retornarão a suas funções 
de origem —de professor, por exemplo. Outros oito 
gestores sairão em razão de aposentadoria. Antes da 
mudança na sistemática pelo governo de João Doria 
(PSDB), a quem a lei faculta preencher tais cargos por 
livre nomeação, os dirigentes passavam só por con-
curso de provas escritas.

Agora, um modelo desenvolvido em parceria 
com um grupo privado de fundações e institutos 
busca critérios objetivos de desempenho e compe-
tências, como liderança.

Segundo Rossieli Soares, secretário da área, ha-
via pessoas ocupando os cargos por décadas sem re-
sultados satisfatórios. Recorde-se, a propósito, que os 
tucanos governam o estado, praticamente sem inter-
rupções, desde 1995.

Generalizou-se, no Brasil, a indicação política de 
gestores de ensino, seja no plano regional ou no mi-
crocosmo da escola. A praxe faz parte do problema, 
não da solução —nos estados em que a educação me-
lhorou nos últimos anos, como o Ceará, houve mu-
danças nessa seara.

Mostra-se auspicioso, ao menos em tese, que o 
governo paulista interfira na estrutura, persiga mais 
objetividade na avaliação e dê consequência à cons-
tatação de déficit no desempenho de dirigentes. Os 
próximos a serem alcançados pelo programa serão 
diretores de escola e supervisores de ensino. A inicia-
tiva, por suposto, não pode desestabilizar a rede de 
ensino, levando demasiada insegurança profissional 
àqueles que, por boas ou más razões, foram desig-
nados pelo poder público para a chefia. Alguns espe-
cialistas recomendam que o processo de avaliação e 
substituição ganhe transparência e que se evidencie a 
impessoalidade dos critérios empregados.

Embora parte da corporação de educadores pos-
sa resistir a transformações, algo previsível quando se 
revertem hábitos adquiridos, é certo que a batalha 
para melhorar a medíocre educação pública não será 
ganha hostilizando as categorias profissionais envol-
vidas. São atribuições intransferíveis do secretário e 
do governador esforços de convencimento —dirigido 
a educadores e ao público— de que as mudanças se 
fazem em benefício dos alunos e de seu futuro.

Editorial

Que seja pelo aluno

Ranking dos Políticos - Facebook

Toda vez que um problema não é resol-
vido ele aumenta de tamanho, e assim como 
um casamento acaba por pequenos motivos 
que vão se somando, uma sociedade entra em 
crise pela mesma razão, sejam parceiros de 
jornada e jamais evitem assuntos difíceis.

4- Respeite seu marido e sócio (a)
Informações pessoais não devem ser usa-

das para magoar ou manipular, lembre-se 
que o respeito é um pilar fundamental em 
qualquer relação.

5- Negócio é negócio, casamento a parte
É importante que cada um saiba as suas 

funções na empresa. Como sócios avaliem 
sempre juntos decisões importantes, man-
tenham a contabilidade em dia, combinem 
o valor de pró labore de cada um e separem 
contas pessoais e da empresa.

6- Elogie mais e critique menos
A falta de reconhecimento é um dos maio-

res desmotivadores que existem, assim como 
é importante fazer um elogio por dia ao seu 
marido em casa, faça um elogio por dia ao 
seu sócio, isso vai influenciá-lo a fazer a mes-
ma coisa.

7- Tenha um tempo na sua semana para 
fazer algo por você longe do sócio e marido e 
deixe que ele faça o mesmo

Ter uma vida interessante fora do trabalho 
e longe do seu amor e sócio, é um ingrediente 
para viver uma relação mais feliz e uma so-
ciedade duradoura.

Amor e negócios é uma mistura que pode 
ser um sucesso se ambos estiverem dispos-
tos a fazer dar certo, pois  não é o amor que 
vai ajudar o casal a se relacionar melhor 
quando trabalham juntos, é a forma de se 
relacionar no trabalho que vai aumentar o 
amor do casal.

ROSANGELA MATOS É TERAPEUTA DE 
RELACIONAMENTO

Amor e negócios se misturam?

VENDA DE MANDATO
O vice-líder do Governo deputado fede-

ral José Medeiros (Podemos) encontrou um 
jeito de inserir o seu desafeto, Jean Wyllys, 
que é o ex-deputado federal, no episódio do 
vazamento de mensagens envolvendo o mi-
nistro da Justiça Sérgio Moro e membros da 
Operação Lava Jato. O parlamentar disse 
que Wyllys, que está fora do País desde o iní-
cio do ano, pode ter “vendido seu mandato” 
para seu suplente David Miranda (PSOL-RJ), 
que é casado com o Glenn Greenwald, do site 
The Intercept e responsável pelo vazamento 
das mensagens. O parlamentar encaminhou 
um ofício à PGR pedindo investigação do as-
sunto.

ENTROU NA BRIGA
O ex-presidente da Assembleia José Riva 

afirmou, durante reinterrogatório à Justiça 
Federal, que não houve pressão do Legislati-
vo para que o então secretário da Secopa (Se-
cretaria Extraordinária da Copa do Mundo), 
Eder Moraes, fosse exonerado do cargo, em 
2012. No depoimento, Riva revelou que Silval 
tinha dificuldade em tomar decisões e jogava 
a culpa em terceiros. “Não pedi a cabeça dele.  
[...] O Silval tinha uma decisão de demitir o 
Eder e dizia que estava enfrentando pressão 
da Assembleia. [...] O ex-governador, quando 
tinha dificuldade em tomar certas decisões, 
transferia isso para alguém”, disse, em rein-
terrogatório.

TAQUES MULTADO
As eleições de 2018 ficaram para trás, mas 

continuam rendendo condenações ao ex-go-
vernador Pedro Taques (PSDB) que foi derro-
tado na busca pela reeleição. Mais uma das 
várias ações eleitorais propostas pelo PDT 
contra Taques durante a campanha foi julga-
da pelo TRE-MT com aplicação de multa no 
valor de R$ 5,3 mil. Na ação, o PDT contestou 
51 publicações no Instagram de Pedro Taques 
que seriam publicidade institucional retira-
das do site do Governo do Estado para sua au-
topromoção na campanha com obras e o pro-
jeto intitulado “Caravana da Transformação”. 
Agora, na análise de mérito, a ação foi julgada 
procedente em decisão unânime.

Um caminhoneiro se assumiu transsexual, aos 66 anos, depois de dois 
casamentos com mulheres. Heraldo Oliveira Araújo, que mora em Cuiabá, co-
meçou a usar apenas roupas femininas, tomar hormônios femininos e a se 
comportar o tempo todo como mulher, em 2016. Heraldo passou a se chamar 
Afrodite e agora aos 69 anos se prepara para colocar implante de silicone nos 
seios.

Precisar reconfigurar parâmetros de documentos 
utilizados por padrão nos aplicativos pode não ser um 
incômodo para alguém que, como eu, não faz, na maior 
parte do tempo, uso de funções avançadas dos progra-
mas. Para quem conta com muitas configurações per-
sonalizadas, essa “mancada” da instalação pode render 
bastante trabalho e chateação.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ROSANGELA MATOS

Pesquisas recentes mostram que é 
possível ter duas vezes mais felici-
dade e satisfação trabalhando com o 
marido

Casais que escolhem embarcar juntos 
no empreendedorismo são cada vez mais 
frequentes. Mas será que existe um jeito de 
fazer a sociedade dar certo sem prejudicar 
a relação?

Pesquisas recentes mostram que é pos-
sível ter duas vezes mais felicidade e satis-
fação trabalhando com o marido na mesma 
empresa do que se comparado a casais que 
não convivem no mesmo ambiente profis-
sional, segundo a Universidade do Estado de 
Utah, nos Estados Unidos.

Já os dados da pesquisa feita no Brasil 
pela International Stress Management As-
sociation ISMA-BR), mostram que trabalhar 
junto com o parceiro pode gerar menos con-
flitos e cobranças na relação, menor exaus-
tão profissional e melhores recursos para 
lidar com o estresse. Incrível né?

Se você e o seu parceiro tem esse sonho, 
mas você ainda está com receio de dar esse 
passo, quero te apresentar os 7 mandamen-
tos para que o amor e os negócios andem de 
mãos dadas.

1- Tenha maturidade para não levar para 
o lado pessoal

Sempre que uma discussão mais inten-
sa acontecer no trabalho, procure não levar 
para o lado pessoal, e tenha maturidade 
para resolver a situação sem competir para 
ver quem está certo ou errado.

2- Roupa suja se lava no tanque
Não é fácil simplesmente “virar a chave” 

depois de uma briga horrível em casa e ir tra-
balhar pela manhã, mas levar o assunto para 
o trabalho vai gerar um caos desnecessário. 
Façam reuniões na empresa para assuntos 
referentes ao trabalho e discutam a relação 
depois do expediente. Outra coisa, não deixe 
de ir trabalhar por estar chateada(o), leve o 
seu negócio a sério.

3- Nada de sujeira embaixo do tapete

Crédito: Shell/Divulgação

IMAGEM DO DIA

“um modelo desenvolvido em parceria 
com um grupo privado de fundações 
e institutos busca critérios objetivos 
de desempenho e competências, como 
liderança

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Que o Office 2019 está no mercado há 
um tempo todo mundo sabe. Mas, mesmo 
não tendo sido um dos primeiros a insta-
lar, não deixaria de fazer, aqui, meus co-
mentários, não é mesmo? Pois é. Mesmo 
sem me aprofundar no uso pude perceber 
grandes semelhanças com a versão que 
eu estava usando, 
mesmo ela estan-
do bastante defa-
sada. A verdade é 
que não existem 
muitas coisas a se-
rem alteradas em 
aplicativos com 
tamanha solidez. 
A experiência do uso, basicamente, con-
tinua a mesma.

As “perfumarias” e recursos visuais 
estão presentes em todos os lançamen-
tos e, em boa parte das vezes, cabe a eles 
o “impacto” que a novidade causa. Com 
o Office 2019 não seria diferente. Mas 
confesso que, logo de cara, não gostei 
dos ícones. Acompanhando desde as pri-
meiras versões de cada aplicativo, não 
consegui entender a lógica utilizada na 
criação dos atuais atalhos. Com motivos 
coloridos não remetem à sobriedade tra-
dicionalmente adotada.

É verdade que existe a possibilidade 
de alterar os ícones e que o próprio paco-
te traz outras opções, mais “sóbrias”, mas 
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VAZA-JATO 1...

No último domingo (9), o ministro Sérgio Moro, que até 
então era considerado um herói brasileiro e tendo sua ima-
gem comparada a do Superman, parece ter encontrado a sua 
Kryptonita. Antes, o paladino da legalidade e defensor da lei, 
hoje se vê jogado na vala comum dos pobres mortais suscetí-
veis aos erros. 

VAZA-JATO 2...

Moro só deu voz aos lulistas de plantão que bradavam 
durante todo o processo eleitoral que o julgamento do ex-
-presidente não passava de cartas marcadas e que o juiz que 
deveria em prática e tese, ser isento, é na verdade um militan-
te político e que a balança da Justiça neste caso só poderia 
pender para um lado, o da condenação, independentemente 
do que ocorresse.

QUE FIQUE CLARO...
Mesmo com o vazamento, esta coluna não coloca o ex-

-presidente Lula como inocente, muito menos acha que a Ope-
ração Java-Jato é uma farsa e que os demais condenados por 
corrupção mereçam ser inocentados. A Lava-Jato, é sim, um 
grande avanço do combate à corrupção e vai ser seu lugar gra-
vado na história. Mas não se pode negar que a imagem ficou 
maculada após os vazamentos.

MAL-EDUCADO... 

Não é novidade alguma vindo do presidente Jair Bolso-
naro. Mais uma vez ele foi extremamente indelicado e grossei-
ro com os jornalistas, ao abandonar uma coletiva de imprensa 
onde foi perguntado sem o qualquer tipo de truculência sobre 
os vazamentos de conversas do ministro Sérgio Moro. Atitude 
pequena e mesquinha de uma pessoa que é a maior autorida-
de do país, e tem sim, por liturgia do cargo prestar esclareci-
mentos dessa envergadura. 

NOVOS INIMIGOS 
DA PÁTRIA...

Virou rotina o Governo Bolsonaro e seus adeptos, a des-
qualificarem quaisquer tipos de pessoas, grupos ou entidades 
que venham por ventura se manifestarem contra algum ato 
do governo ou contra algum membro dele. Primeiro foi a im-
prensa, classificada de suja e mentirosa, chegou ao cúmulo de 
atingir históricos aliados como a deputada do PSL Janaína 
Pascoal, passando até pelo vice-presidente Hamilton Mourão. 
Agora chegou a vez da Ordem dos Advogados do Brasil se jun-
tar ao clubinho de inimigos da Pátria.

NOVOS INIMIGOS 
DA PÁTRIA II...

Tudo isso porque a OAB emitiu esta semana uma nota 
pedindo o afastamento do ministro Sérgio Moro e do procu-
rador Deltan Dallagnon de seus cargos até que a apuração dos 
fatos do vazamento seja esclarecida. Estamos vivendo uma 
era onde ter senso crítico e questionar virou sinal de demoni-
zação. O que mais assusta é grande parcela da população vem 
comprando esse discurso de ódio.

DE OLHO NO PODER

Reunião dos servidores que definiu paralisação 

Servidores da SEMA entram 
em greve nesta sexta-feira
DA REPORTAGEM

Em assembleia geral os 
servidores da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente 
(Sema), votaram pelo indi-
cativo de greve em razão da 
sinalização do governo em 
não cumprir o estabelecido 
na Lei de Carreira 10.596 de 
06/09/2017, aprovada pela 
Assembleia Legislativa após 
todos os estudos de Impacto 
Financeiro e sancionada no 
governo de Pedro Taques e 
ainda a adesão ao movimen-
to de paralisação nacional do 
dia 14/06 (sexta-feira) contra 
a Reforma da Previdência 
que o Governo Federal quer 
aprovar no Congresso Nacio-
nal, além de manifestar em 
defesa da educação pública, 
contra os cortes de verbas e 
principalmente pelo cum-
primento do estabelecido na 
nossa lei de carreira.

INDICATIVO 
O indicativo de gre-

ve votado faz referência na 
possibilidade do governo 
em não cumprir o estabe-
lecido na lei de carreira que 
reajusta os subsídios dos ser-
vidores da Sema em 5,5% a 
partir de 1º de junho de 2019 
e 6,40% previstos para 1º de 
junho de 2020. “O governo 
alegou impacto da ordem de 
R$ 200 milhões, entretanto, 
a carreira do meio ambien-

te representa impacto para 
o ano de 2019 em torno de 
R$ 3,5 milhões e em torno 
de R$ 9,5 milhões em 2020 e 
que os impactos financeiros 
foram criteriosamente estu-
dados e ao fim provisionados 
pelo governo, desta forma 
podendo ser implementa-
dos”, explica Germano Pas-
sos, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Enti-
dades de Meio Ambiente de 
Mato Grosso (Sintema).

O governo atual alega 
falta de caixa, de extrapolar 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e cita o recebi-
mento da Notificação Reco-
mendatória do Ministério 
Público Estadual para não 
conceder os reajustes estabe-
lecidos nas leis de carreira.

O Sintema protocolou 
ofícios solicitando agenda-
mento de reunião, na busca 
do diálogo com o governa-
dor Mauro Mendes e aguar-
da este encontro o mais bre-
ve possível para a busca de 
soluções sobre a implemen-
tação da Lei de Carreira dos 
servidores da Sema.

O sindicato também 
protocolou ofício para o pre-
sidente da Assembleia Legis-
lativa Eduardo Botelho para 
intermediar, haja visto que o 
Deputado é conhecedor dos 
estudos desenvolvidos para a 
concessão da Lei de Carreira 
da SEMA.

NOVA GREVE | Servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em greve; alegam o descumprimen-
to da Lei de Carreira

Foto: Haillyn Heiviny/ GCoM-Mt

Deputado Dr. Eugênio na TVCA 

Foto: RepRodução

SUPERSALÁRIOS

Deputado quer auditoria interna na ALMT

VAZAMENTO

Barbudo defende Moro em articulação da Lava-Jato

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE cancela 3,4 mil títulos em Peixoto de Azevedo

DA REPORTAGEM

Em entrevista no tele-
jornal Bom Dia MT, da TV 
Centro América, o deputado 
estadual Dr. Eugênio (PSB), 
disse no quadro Papo das 
Seis que está defendendo a 
contratação de uma audi-
toria interna na Assembleia 
Legislativa, o objetivo é in-
vestigar a situação de cada 
servidor da casa de leis para 
apurar possíveis servidores 
com supersalários.

“Vai ser feita uma audi-
toria interna que vai mostrar 
onde é que se pode cortar 
na carne. É isso que a Mesa 
Diretora e todos nós vamos 
verificar para poder cortar o 
que extrapola os limites”, de-
clarou.

O assunto passou a ga-
nhar corpo a partir do mo-
mento em que o presidente 
ALMT, Eduardo Botelho 
(DEM), voltou de seu licen-
ciamento e declarou que a 
Mesa Diretora iria combater 

DA REPORTAGEM

Agora foi a vez do depu-
tado federal Nelson Barbudo 
(PSL-MT), sair em defesa do 
ministro Sérgio Moro em re-
lação ao vazamento de con-
versas, principalmente entre 
ele e o procurador da Repú-
blica, Deltan Dallagnol, res-
ponsável pela coordenação 
da força-tarefa da Operação 
Lava-Jato.

Para o parlamentar, ape-
sar de considerar cedo uma 
avaliação do conteúdo publi-
cado pelo site The Intercept 
Brasil, a ação foi válida, pois 

DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT) homologou na ter-
ça-feira (11) a revisão do elei-
torado com coleta de dados 
biométricos do município de 
Peixoto de Azevedo.

A revisão foi realizada 
entre os dias 03 de dezem-
bro de 2018 a 29 de março de 
2019. Ao todo, 3.448 eleitores 

veementemente os abusos 
praticados na Assembleia 
Legislativa.

De acordo com Bote-
lho, a média salarial dos ser-
vidores da ALMT é de R$ 12 
mil parar uma varga horária 
de 6h ao dia. Quem ficou 
responsável pelo levanta-

o objetivo, segundo Barbudo, 
era prender bandido. 

“Acho que ainda é muito 
cedo para avaliar, mas o que 
vi até agora é que os dois es-
tavam combinando de pren-
der bandido e isso, pra mim, 
é positivo”, disse Barbudo, ao 
sair em defesa do atual mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública.

De acordo com a visão 
do parlamentar, a ação de 
Moro e Dallagnon, mesmo 
que aos olhos éticos da justiça, 
um juiz deve se abster de pen-
der para qualquer lado de um 
julgamento, a ética pode ser 

do município não compa-
receram ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e terão seus 
títulos cancelados.

Cabe destacar que Pei-
xoto de Azevedo possuía um 
eleitorado de 19.630 eleitores 
no início da Revisão, sendo 
que 15.416 compareceram à 
revisão. Não tiveram o título 
cancelado, mesmo não ten-
do comparecido a revisão, 
os eleitores já submetidos à 

mento inicial da situação é o 
primeiro-secretário, deputa-
do Maxi Russi (PSB).

Dr. Eugênio, na entre-
vista à TVCA, criticou a atual 
forma de progressão de car-
reira da ALMT e disse que 
esse tema também deve pas-
sar por uma revisão. 

“São poucas carreiras 
em Mato Grosso e no Brasil 
em que você atinge, em tão 
pouco tempo, o limite esta-
belecido. Em um ano, você 
faz um ou dois cursos, que 
podem ser online, e já acres-
centa na progressão de car-
reira”, dise.

deixada de lado. “Pra mim, o 
juiz que fala com promotor 
para prender bandido não é 
negativo, não. O conceito do 
Sérgio Moro, pra mim, só au-
mentou”, acrescentou.

Em raro momento de 
ponderação, Barbudo diz que 
se ficar constatado quaisquer 
tipos de ilegalidade da parte 
de ambos, cabe à Justiça fazer 
a apuração do caso.

“Agora, o País tem leis 
a serem seguidas. Evidente-
mente que as leis não podem 
ser violadas. Se teve crime 
nisso, a Justiça vai julgar”, dis-
se o deputado em velada posi-

identificação biométrica.O 
resultado deste trabalho é o 
cancelamento dos 3,4 mil tí-
tulos.Na mesma linha de atu-
alização da base de eleitores 
do município, foram registra-
dos aproximadamente 2,4 mil 
novos eleitores. São pessoas 
que transferiram seus títulos 
para o município ou mesmo 
fizeram a primeira via do do-
cumento.

Peixoto de Azevedo per-

ção de manutenção da lei.
Barbudo ainda fez um 

paralelo entre esses vazamen-
tos e os envolvendo a então 
presidente Dilma Rousseff 
e o ex-presidente Lula. “Os 
outros vazamentos eram dos 
bandidos do PT, falando em 
roubar o Brasil. Portanto, nota 
10 para o Moro. Sérgio Moro 
tem meus parabéns porque 
o Brasil quer que prenda va-
gabundo mesmo”, concluiu 
o parlamentar. A priori, au-
mentou minha admiração 
pelo Moro porque ele estava 
falando em prender bandido”, 
reiterou Barbudo.

tence a 33ª Zona Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado do 
acórdão, os autos serão en-
caminhados à Corregedoria 
Regional, que fará, no prazo 
de 5 dias, o registro da data de 
homologação da revisão do 
eleitorado.

Em seguida, o Juízo Elei-
toral de origem providenciará 
no prazo de 3 dias, o proces-
samento de todas as inscri-
ções eleitorais canceladas.
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Lojistas poderão apresentar ao consumidor sobre a nova lei 

Cadastro Positivo passa 
a valer a partir de julho
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A corrida para a implan-
tação defi nitiva do Cadastro 
Positivo deu mais um salto 
na segunda-feira (10). Emis-
soras de rádio e TV de todo 
o país começam a veicular 
uma campanha institucional 
e obrigatória por lei, promo-
vida pela Associação Nacio-
nal dos Bureaus de Crédito 
(ANBC), com o intuito de 
esclarecer a população sobre 
como será o funcionamento 
do novo banco de dados, que 
tem o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) como 
um dos seus gestores.

A campanha, que fi cará 
um mês no ar, informará a 
todos os consumidores sobre 
a inclusão automática no ca-
dastro a partir de 9 de julho 
e da possiblidade de cancela-
mento em qualquer gestor.

O pedido de exclusão 
do cadastrado pode ser feito 
a qualquer tempo e de for-
ma gratuita. O retorno ao 
Cadastro Positivo é permiti-
do mediante solicitação aos 
gestores dos bancos de da-
dos também a qualquer mo-
mento e sem custo algum. As 

informações do histórico de 
pagamentos dos consumi-
dores não poderão ser utili-
zadas para outras fi nalidades 
que não seja a concessão de 
crédito.Sancionada em abril, 
a lei do novo Cadastro Po-
sitivo determina que todos 
os consumidores brasileiros 
que possuem CPF ativo e 
empresas inscritas no CNPJ 
passem a fazer parte auto-
maticamente do banco de 
dados. Diferentemente da 
tradicional lista de inadim-
plentes, o Cadastro Positivo 
irá trazer todo o histórico 
de crédito de forma conso-
lidada, inclusive as contas 
que são pagas em dia, abrin-
do possibilidade para uma 
avaliação mais justa e para a 
redução do custo do crédito 
no país. Tendo o SPC Brasil 
como uma das instituições 
pioneiras na defesa do novo 
modelo, foram quase 16 anos 
de discussão no Congresso 
Nacional até que a lei fosse 
aprovada e sancionada pelo 
Poder Executivo.

Na avaliação do SPC 
Brasil, as alterações no Ca-
dastro Positivo devem de-
mocratizar o acesso ao 
crédito e estimular a compe-

AO CONSUMIDOR | Lojistas poderão agendar entrevista com a CDL Sinop para tirarem dúvidas
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Comércio pode abrir nos feriados
de Santo Antônio e Corpus Christi

CADERNETA DE POUPANÇA

Poupança registra retirada líquida
de R$ 718,7 milhões em maio

MEIO AMBIENTE

Projeto mostra a
possibilidade de
integrar agricultura 
e preservação

Não é necessário solicitar alvará especial 

No ano, saques superam depósitos em quase R$ 17 bilhões

Produtor aprende a cumprir lei ambiental e a lucrar sem 
degradar bioma 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nesta quinta (13), fe-
riado municipal de Santo 
Antônio e na próxima (20), 
ponto facultativo nacional 
por conta de Corpus Christi, 
o lojista de Sinop que qui-
ser poderá abrir suas portas 
normalmente para atender 
seus clientes, sem precisar 
solicitar alvará especial. A 
informação foi confi rmada 
pelo secretário de Finanças, 
Astério Gomes.

“Há algum tempo já, 
CDL e ACES vêm solicitando 
da prefeitura que libere os 
lojistas para trabalharem aos 
domingos e feriados sem a 
necessidade de pegar e pagar 
alvará especial, fi zemos estu-

AGÊNCIA BRASIL

Pelo segundo mês se-
guido, a poupança voltou a 
registrar mais retiradas que 
depósitos. No mês passado, 
os saques superaram os de-
pósitos em R$ 718,7 milhões, 
informou o Banco Central. 
Em maio de 2018, os corren-
tistas tinham depositado R$ 
2,4 bilhões a mais do que ti-
nham retirado.

Com o resultado de 
maio, a caderneta de pou-
pança acumula saques lí-
quidos de R$ 16,997 bilhões 
nos cinco primeiros meses 
de 2019. No mesmo período 
do ano passado, as captações 
(depósitos) tinham superado 
as retiradas em R$ 1,71 bi-
lhão.

Até 2014, os brasilei-
ros depositavam mais do 
que retiravam da poupança. 
Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 
para cobrir dívidas, em um 
cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bi-
lhões foram sacados da pou-
pança, a maior retirada lí-
quida da história. Em 2016, 

DA REPORTAGEM

Pesquisas feitas desde 
2010 no Cerrado mostram 
que produção agrícola e 
conservação do meio am-
biente podem andar juntas, 
incrementando o lucro dos 
agricultores brasileiros e evi-
tando o pagamento de mul-
tas pelo descumprimento de 
leis ambientais. Tais pesqui-
sas contribuem para que os 
produtores cumpram a le-
gislação e obtenham lucros 
a partir de reservas fl orestais 
e áreas de proteção perma-
nente. A iniciativa abrange 
os demais biomas brasileiros 
(Amazônico, Caatinga, Pan-
tanal, Pampa e Mata Atlân-
tica).

“O maior ganho pro-
porcionado pelo Projeto 
Biomas é aproximar produ-
tores, pesquisadores, órgãos 
de fi scalização e governo, 
na busca por construir solu-
ções”, diz Adriano Varela, um 
dos donos da Fazenda Entre 
Rios – propriedade localiza-
da no Programa de Assenta-
mento Dirigido (PAD-DF), 
escolhida para implementar 
a experiência no bioma do 
Cerrado.

Segundo o sócio de Va-
rela, José Brilhante Neto, o 

dos que comprovam que esta 
solicitação é benéfi ca para 
economia de nossa cidade 
e agora a MP 881/2019, da 
liberdade econômica, veio 
para respaldar ainda mais 
essa situação, por isso nes-
tas duas datas o lojista pode 
abrir as portas sem precisar 
pedir o alvará especial”.

Vale lembrar que o lo-
jista que abrir no feriado 
precisa estar atento às nor-
mas trabalhistas defi nidas 
em convenção. Na fi rmada 
entre Fecomércio e Sintra-
com, o empregado pode re-
ceber a remuneração do dia 
de feriado, que será paga em 
dobro, incluídas as comis-
sões de vendas ou receber 
folga compensatória no pra-
zo de 15 dias após o feriado.

os saques superaram os de-
pósitos em R$ 40,7 bilhões. 
A tendência inverteu-se em 
2017, quando as captações 
excederam as retiradas em 
R$ 17,12 bilhões, e em 2018 
(captação líquida de R$ 38,26 
bilhões.

Com rendimento de 
70% da Taxa Selic ( juros bá-

projeto muda a visão e o te-
mor que os produtores têm 
das autoridades ambientais. 
“Os produtores querem re-
solver as questões ambien-
tais de suas propriedades, 
mas não sabem como fazer”, 
explicou Brilhante, referin-
do-se à orientação que re-
cebem de técnicos e pesqui-
sadores ligados ao projeto, 
desenvolvido pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) e pela 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA). 
A iniciativa apresenta exem-
plos de recuperação am-
biental pelo produtor, com 
a incorporação de árvores ao 
sistema produtivo, o estímu-
lo à produção fl orestal com 
espécies nativas e adequação 
de propriedades rurais ao 
novo Código Florestal.

Ao desenvolver pesqui-
sas com foco na preserva-
ção de áreas de proteção e 
reservas fl orestais, o projeto 
mostra que esse tipo de cui-
dado pode resultar em lucro, 
porque, além de evitar mul-
tas por descumprimento da 
legislação ambiental, repre-
senta acesso a mercados cada 
vez mais voltados a produtos 
ambientalmente responsá-
veis.

sicos da economia), a pou-
pança está se tornando me-
nos atrativa porque os juros 
básicos estão no menor nível 
da história, em 6,5% ao ano. 
Nos últimos meses, o inves-
timento não tem conseguido 
garantir rendimentos acima 
da infl ação.

Nos 12 meses termi-

nados em abril, a poupança 
rendeu 4,16%. O Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA)-15, que funciona 
como uma prévia da infl a-
ção ofi cial, acumula 4,93% no 
mesmo período. Amanhã (7), 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE) di-
vulga o IPCA cheio de maio.

tição entre as empresas desse 
mercado, como instituições 
fi nanceiras, cooperativas de 
crédito, fi ntechs e varejo.

O cadastro consolida o 
histórico de crédito de pes-
soas físicas e jurídicas, por 
meio de bancos de dados 
com informações do cum-
primento de obrigações fi -
nanceiras, dos pagamentos 
de dívidas e contas de con-
sumo, como água, luz, gás e 
telecomunicações. Os ban-
cos de dados são operados 
por instituições autorizadas 
pelo Banco Central, entre as 
quais o SPC Brasil, braço de 
serviços e inovação do Siste-
ma CNDL.

“As principais vanta-
gens do cadastro positivo são 
proporcionar aos consumi-
dores uma análise de crédito 
mais abrangente e assertiva, 
possibilitar que eles nego-
ciem melhores prazos e ta-
xas de juros, de acordo com 
a análise de cada empresa, e 
facilitar a aprovação de em-
préstimos e fi nanciamentos”, 
avalia o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior.

A proteção de dados 
sensíveis e o sigilo bancário 

permanecem preservados, 
como todas as demais exi-
gências previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, 
garantindo que as informa-
ções dos cadastrados sejam 

utilizadas única e exclusiva-
mente para fi ns de análise de 
crédito.



CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800837800  045659391
279002700970600  886396731
279002700676000  001352261
279002701197200  021177911
279002701356600  048814791
279002800623800  069761398
279002800569000  405916068
279002701120200  054512261
279002700658100  031835401
279002701120100  109347718
279002800697700  407936481
279974800000200  025233661
279002700416300  941042631
279002400062200  013992561
279002800767200  029119931
279002700294100  938672639
279002800800900  009354661
279002700024700  012922531
279002701450500  825416471
279002701022200  051643799
279026200007400  007329692
279002800554000  274557850
279022600                    029899990001
279002701335000  015560831
279002700231100  545897389
279002800848600  146921437
279002701249600  021478271
279002800860000  990192211
279002800422500  005877351
279002800701000  281044598
279002700805400  016290241
279950100                    018514260001
279002700412200  016902441
279002800237000  328522708
279002701318100  060663119
279770300                     129682380001
279030500005100  369799299
279002700606800  535829341
279002700689400  662826759
279961900000800  766605591
279002701082600  011904541
279002701343200  033328161
279002800583300  639334461
279002701092700  033212491
279002701138600  827810012
279002701050000  006226820
279067800000800  044334561
279002800555700  004495781
279002800319000  780182181
279002701016600  502435439
279978900000400  567284501
279002800663500  085708599
279002700952900  820613191
279002100224900  559264441
279002700007400  034837969
279002800500000  683504909
279002800760500  003285661
279002800745700  018421731
279002700556300  021045541
279037700004800  698795321
279750100032900  942345401
279002701270600  000872261
279002701180500  051730471
279002701345600  044420801
279002800190600  090435941
279002800762700  710275681
279002701061700  019725711
279694200001000  087107016
279002701305000  015315191
279002800776200  015315191
279002800737700  015315191
279002701409300  000074791

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

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701409300  000074791
279002701483100  873107243
279002701339600  068107268
279394200                     112045560001
279002701136400  838866481
279002800491500  061206839
279002800672900  038678799
279002800091600  038678799
279002800828200  028442821
279002701350400  878081611
279002800759000  045033851
279002701153900  025457571
279002700728200  042572451
279002700693800  030992489
279002800375500  004476303
279763300000200  792376221
279002800672700  027819731
279002800624200  334836129
279972200008300  001011640
279002700756000  015706561
279002800349900  897610731
279002700848300  929987981
279002700258700  977762701
279002700065000  977762701
279002800840600  018327259
279002701447400  028337091
279002700767100  038612869
279002800623600  318033505
279002800509500  792141429
279002700783200  792141429
279002701002600  385514381
279002700459500  712426601
279002700898600  334025823
279002701194300  536517901
279002701427900  013215271
279002800594000  721779851
279002701186800  999306172
279002700517700  028675891
279002701163700  054130491
279002700309100  028265621
279961900000500  810681581
279002700847600  041536171
279002800681500  057143311
279002700948100  041043971
279002800661100  039276621
279002700448400  856729471
279002701291600  038317319
279002701120800  016716611
279002800189600  591700770
279002400129200  730971790
279002700517100  985859839
279987300                  103814420001
279359700020400  419984721
279002700869700  797467801
279974700                     140605360001
279002800442100  684766636
279002700422100  868004691
279002701483300  031728677
279002800530400  894578891
279002701469500  968871331
279962500                    056226490001
279002800346300  043102661
279002800106100  988904761
279002800823600  018974721
279002701400100  035959411
279002700548000  026718251
279989500019400  048989579
279174000                    312657850001
279002700168000  022174399
279002700769600  054504041
279002700905400  006640281
279002701071100  024514361
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CELIA DA COSTA SAMPAIO EIRELI ME - CNPJ 26.894.506 
/ 0001-85, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE 
SORRISO, A LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PADARIA PÃES 
SUPER FELIZ, COM ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCI-
PAL, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CON-
FEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRO-
PRIA, SITO RUA VALE DOURADO, 1429, LPCR ROTA DO 
SOL - SORRISO MT - NÃO DETERMINADO EIA / RIMA 
(66) 99722-4002 RAMON MORALES NETO.

NC COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 32.077.266/0001-
29, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: Licença 
Prévia (LP), de Instalação (LI), e Licença de Operação 
(LO) da atividade principal de: 47.84-9-00 - Comércio va-
rejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). Endereço: Rua 
Alencar Bortolanza, nº 949, Bairro Novos Campos. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).

WILLIAN PAULO MARTELLI, CPF: 023.671.311-63, tor-
na público que requereu junto a Secretária de Estado de 
Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença de Operação para 
desenvolver atividade de irrigação de 125 hectares por pivô 
central na Fazenda Primavera, na zona rural do município 
de Nova Maringá – MT. Não foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

E.C. ALVES AUTO FILMS LTDA (AUTO FILMS), CNPJ: 
21.052.398/0001-80, torna público que requereu junto a 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SOR-
RISO, requer a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação 
–LI e Licença de Operação – LO, para desenvolver ativi-
dade de Comércio a varejo de peças e acessórios novos 
para veículos automotores, município de Sorriso/MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

JEAN CEZAR RIBEIRO ROSA- ME,CNPJ n° 
32.609.370/0001-17 torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente -SAMA/
NOVA MUTUM, as Licenças Ambientais – Modalidade: Li-
cença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo – GLP Classe III Código da Atividade 
C-5, localizada na Avenida Saão Paulo, N: 601 – Bairro Ci-
dade Nova, município de Nova Mutum-MT.

BRAZ & KOGLER LTDA , CNPJ nº 28.211.864/0001-71, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade de: Residencial Multifamiliar, o empreendimento 
está localizado na Avenida Projetada 1 esquina com Rua 
Projetada 2, Lote 01, Quadra 04, Bairro Belvedere Resi-
dencial - CEP 78559-571– Sinop/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA. 

FPEF PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 27.907.589/0001-
62 - ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA – Aos 10/05/2019, às 17hrs, na sede da com-
panhia. Convocação: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Albino Pavlack; Secretário: Clairton Pavlack. 
Deliberações: Aprovada por unanimidade: redução do 
capital social de R$ 9.203.376,00 (nove milhões, duzen-
tos e três mil, trezentos e setenta e seis reais) para R$ 
1.453.376,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três 
mil, trezentos e setenta e seis reais). Alteração do art. 5º do 
Estatuto Social. Nada mais.  

DUPLA ENGENHARIA LTDA,  CNPJ nº 22.059.645/0001-
32, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio 
Ambiente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade de: Residencial Multifamiliar, o empreendimento 
está localizado na Rua Dal Bosco, Lote 12, Quadra 06, Re-
sidencial Villa Verde, CEP: 78.553-454 – Sinop/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA. 

LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 
- EPP, CPF nº 08.718.730/0001-34, torna público que re-
quereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Nova Mutum SAMA/NM, as Licenças Prévia 
e Instalação para atividade “Condomínio Vertical plurifami-
liar”, localizado na Rua dos Jatobás, Bairro Bela Vista. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

A Empresa AGROCONTATO COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 
CNPJ 07.425.270/0001-93, Insc. Estadual 13.306.433-6, 
Rua Colonizador Ênio Pipino, 4669, Setor Industrial Norte, 
Sinop/MT, Cep 78.550-528, comunica ter extraviado o livro 
UTILIZAÇÃO DOCUMENTOS FISCAIS E OCORRÊNCIAS 
– MODELO 6. (TERMO DE OCORRÊNCIAS) 11,12,13/06/2019.

Remi Maquinas Industriais Eireli, CNPJ 06.215.907/0001-
54, solicita o comparecimento do senhor Vilson Mendes, 
portador da CTPS nº 3841112, serie 0060 ao estabeleci-
mento desta empresa no prazo de 15 dias a contar desta 
data. 

13,14,15/06/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2019
Objeto: contratação de empresa para adequação da edificação 
existente, visando a implantação do abrigo municipal de animais, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o 
projeto básico. Data de Abertura: 28 de junho de 2019. Horário: 08:00 
horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site 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, 12 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 01 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
065/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTOPAS, REMENDOS, MATERIAIS 
PARA LAVAGEM AUTOMOTIVA E BORRACHARIA PARA FROTA 
MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
ou através do telefone (66) 3545-4700.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 02 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
066/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DIVERSAS E 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE CALHAS E RUFOS PARA USO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
ou através do telefone (66) 3545-4700.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2019  

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS, BEM 
COMO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA RADIO, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 01 DE JULHO DE 
2019 ÀS 10:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do 
Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser 
adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo 
site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 12 de Junho 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagraram-se vencedora as empresas: P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME; POTENCIA COM. PROD. INFORMATICA EIRELI-ME; CLARO 
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI-EPP. Juina-MT, 12 de junho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA INEXIGIBILIDADE 013-2019  

CREDENCIAMENTO/CHAMADA PUBLICA 001/2019  
O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente da CPL, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6412-2019, TORNA PÚBLICO, 
que foram credenciados: Fabio Pinto Dufek; Elzio   Devair Gonçalves da Silva; Donizete 
Devair Vernille; Rony Peterson Gonçalves da Silva; João Batista Gonçalves da Silva; 
Alessandro Roberio Gonçalves da Silva; Cicero da Silva; Manoel Vanderlei Guimarães; 
Bendito Rufino de Souza; Deusimar das Flores Bezerra; Felicio Furquim de Oliveira; 
Benedito Lucas; Suely de Paulo Mantovani; Edivano Aparecido Matteus; Izaias Mendes 
de Araujo; Vanderlei Gonçalves de Urzedo; Aparecido Matteus; Jorge Fermino de Souza; 
Sidnei Ribeiro Terra; Valter de Jesus; Jurandir Firmino de Souza; Sioneia Aparecida dos 
Santos Nogueira; Gustavo Fermino de Urzedo; Gustavo Pimenta Perez; Irce de Souza 
Silva; Joacir Mainardi; Josefa Batista Alves Ramos 90795369115; Elson Jose da Silva 
15689000159; Dionizio Costa 19521197900; Pedro Braz Lima 43640273834; Coopropam-
Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mutua. Juina-MT,11 de junho de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação-Poder Executivo – Juína-MT 

 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 029/2019 

A Prefeitura Municipal De Peixoto De Azevedo, Estado De Mato Grosso, Através Da 
Portaria Municipal Nº 505 De 08 De Abril De 2019, Faz Saber Que Se Encontra Aberta 
Aos Interessados, Na Secretaria De Administração – Setor De Licitações Deste Município, 
Licitação Modalidade Pregão Presencial - Srp Nº 029/2019, Regida Pela Lei Federal 
10.520/2002 E 8.666 De 21 De Junho De 1993 E Posteriores Alterações, E Pelas 
Condições Estabelecidas Neste Edital, Para Seleção Da Melhor Proposta Pelo Menor 
Preço Por Item Objetivando “Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De 
Materiais Esportivos Permanentes E De Consumo Para Escolinhas De Base Em Todas 
As Modalidades Da Secretária De Esporte E Para Utilizar Nas Competiçoes Do Municipio, 
Vila Olímpica, Morada Do Ouro, Ginásio Mãe De Deus E Distrito União Do Norte, 
Conforme Termo De Referência”. Que Será Realizado Às 08h00min Do Dia 01 De Julho 
De 2019, Na Sala De Licitações, No Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
Completo Poderá Ser Adquirido No Endereço Abaixo Ou Baixado Gratuitamente No 
Seguinte Endereço Eletrônico: Www.Peixotodeazevedo.Mt.Gov.Br, Maiores Informações 
No Setor De Licitações, De Segunda A Sexta–Feira, Das 07hs Às 11hs E Das 13hs Às 
17hs Ou Pelo Fone (66) 3575-5100.  
Peixoto De Azevedo, 12 De Junho De 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
ESTADO DE MATO GROSSO 

ERRATA: Retificamos a redação do Aviso de Resultado do Pregão Presencial Nº 13/2019 
com SRP Nº 12/2019, publicado no TCE no dia 11 de junho de 2019. 
 
Onde se Lê: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS PROGRAMAS NO MUNICIPIO DE 
SANTA CARMEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 Ler-se-á: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
PARA A FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 

Santa Carmem–MT, 12 de junho de 2019. 
 

ERICA CRISTINA GOLLO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 – SRP Nº 020/2019 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 26 de 
Junho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, com Registro de 
Preços nº 020/2019, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO 
MUNICIPIO EM JORNAIS, tipo “menor preço por ITEM”, conforme Termo de Referência. 
O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, 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 07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com  

Vera – MT, 12 de Junho de 2019. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

 
AVISO DE SUSPENSÃO - TOMADA DE PREÇOS N. º 001/2019 

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã – MT, torna público para conhecimento dos 
interessados que devido à ausência de interessados em se credenciar para participar da 
subcomissão técnica conforme chamamento público nº 01/2019 bem como diante da 
dificuldade de encontrar profissionais para formação da subcomissão técnica através de 
nomeação por portaria, DECIDE-SE SUSPENDER os trâmites da tomada de preço 
001/2019. Tão Logo a Câmara Municipal efetuar a formação da subcomissão técnica uma 
nova data será divulgada para julgamento do certame. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Câmara Municipal de Nova Ubiratã 
– MT, em horário normal de expediente, das 07h00 às 12h00 ou através do telefone (66) 
3579-1137. Nova Ubiratã-MT 11 de junho de 2019.  

Adilson Luiz da Silva. 
Presidente da Câmara. 

 
 
 

 
 
 

Sinop-MT, 12 de junho de 2019. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO – 
ACRINORTE, por sua diretoria, convoca os associados para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária (artigos 22 do Estatuto Social) que se 
realizará no dia 23/06/2019, Domingo, com início às 08h00min horas da 
manhã, em primeira chamada, e 08h30min horas, no caso de eventual 
segunda chamada, em sua sede administrativa, cito a Rua João Pedro de 
Carvalho n° 6.540, no Parque de Exposições, a fim de deliberarem sobre 
alterações estatutárias. 
 
Compareça, sua presença é muito importante para o desenvolvimento de 
nossa Entidade. 

          
 
OLVIDE GALLINA                                     JAIME LUIS DEMARQUI 
PRESIDENTE                                               SECRETÁRIO 
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O relatório final foi entregue durante a 18ª Sessão Ordinária 

Comissão da Rodoviária conclui trabalhos 
e pede rescisão do contrato de concessão

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Durante 115 dias de 
trabalho e três audições re-
alizadas com os represen-
tantes do Executivo muni-
cipal, além do proprietário 
da empresa contratada para 
construção do novo termi-
nal rodoviário de Sinop, a 
Comissão Especial criada 
pela Câmara de Vereadores, 
composta pelos parlamen-
tares, Leonardo Visera (PP), 
como presidente, Dilmair 
Callegaro (PSDB), relator e 
Tony Lennon (MDB), mem-
bro, após analisar também 
o contrato de concessão, 
chegou à conclusão de que a 
empresa JVF Ltda SPE, não 
teve condições de executar 
o contrato pré-estabelecido.

Desde o dia 15 de fe-
vereiro quando a Comissão 
Especial foi instaurada na 
Câmara, forma ouvidos o 
Diretor Executivo da Pro-
deUrbs, Paulo Abreu, o Di-
retor Executivo da AGER, 
Jaime Dallastra, o Procura-
dor Jurídico da Prefeitura 
Ivan Schneider e o proprie-
tário do Grupo JVF Ltda 
SPE, José Virgílio.

Após as análises e 
constatação da incapacida-
de da empresa em execu-
tar o contrato, em situações 
como, descumprimento de 
prazos e exigências do con-
trato, como em situações do 
protocolo de pranchas das 
plantas em desconformida-

de com as regras vigentes, 
com a finalidade de ganhar 
tempo até que conseguis-
se um comprador para lu-
crar com a obra, a comissão 
solicitou em seu relatório 
final ao Executivo a apli-
cação de multas à empresa 
conforme especificação da 
Cláusula Décima Sétima do 
contrato de concessão, res-
cisão do contrato vigente e 
a abertura de uma nova li-
citação para contratação de 
nova empresa para cons-
truir e gerir a rodoviária 
municipal. Através de sua 
assessoria, o vereador Leo-
nardo Visera disse após os 
trabalhos da comissão ficou 
evidente o desinteresse da 
empresa em dar prossegui-
mento ao contrato. “Ficou 
mais que claro para nós que 
a empresa não tem interesse 
em continuar com o contra-
to e que não tem condições 
de executar o projeto. Até o 
momento ela apenas tentou 
ganhar tempo e lucrar com 
a obra, vendendo-a para 
outra empresa. Aguarda-
mos que o Executivo aten-
da às recomendações desta 
comissão, rescindindo o 
contrato e abra o mais bre-
ve possível uma nova licita-
ção”, comentou Visera.

Após a conclusão dos 
trabalhos, o relatório fi-
nal também foi enviado ao 
Ministério Público Estadu-
al, à Procuradoria Jurídica 
da prefeitura e também ao 
Grupo JVF Ltda SPE.

TERMINAL RODOVIÁRIO | De acordo com a Comissão a empresa foi incapaz de cumprir o contrato e 
agora pede abertura de novo processo licitatório

Foto: Cleyton Cruz

SORRISO

Prefeitura busca 
regularizar  terrenos 
do Leonel Bedin
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma reunião na terça-
-feira (11) na sede do Mi-
nistério Público de Sorriso 
tratou sobre irregularidades 
na doação de terrenos da 2ª 
etapa do Distrito Industrial 
e Comercial Leonel Bedin. 
A informação é do secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Cláudio Drusina. Con-
forme Drusina, há dois anos 
e meio uma equipe da Secre-
taria vem trabalhando a situ-
ação do Leonel Bedin para a 
regularização dos terrenos.

“Nesse período nos de-
paramos com várias situa-
ções. O Decreto 105 de 08 de 
novembro de 2016 doou os 
terrenos, porém não estabe-
leceu os critérios para que os 
proprietários pudessem to-
mar posse desses terrenos”, 
explica o secretário. “Há 
uma deficiência no decreto 
que aprovou o loteamento 
no procedimento a ser se-
guido”, acrescenta. A partir 
do decreto estabelecido em 
novembro, em dezembro de 
2016, 25 terrenos foram do-
ados.

Drusina destaca que ao 
constatar as irregularidades, 
“imediatamente procuramos 
o auxílio da Procuradoria 
Jurídica Municipal que nos 
alertou que a situação preci-
sava ser regularizada e cha-
mamos os empresários con-
templados com as doações 

para uma reunião e explana-
mos toda a situação”, disse.

O secretário explica que 
a solução para regularizar o 
processo, seguindo a orien-
tação da Procuradoria Jurí-
dica do Município, é revogar 
as doações e regularizá-las a 
partir de um processo licita-
tório. “Estamos conversando 
sobre essa possibilidade com 
os vereadores e também 
com os integrantes do Con-
selho de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Sor-
riso (CONDESS). Também 
estamos ouvindo as orien-
tações da doutora Fernan-
da nesse sentido”, ressalta o 
secretário. “Nossa intenção 
é seguir as orientações da 
Promotoria Pública e regu-
larizar todas essas questões”, 
acrescenta.

Já a promotora Fernan-
da Pawelec, destacou que a 
reunião abordou a doação de 
várias  áreas e imóveis públi-
cos cujo processo de doação 
não passou por avaliação de 
imóvel, bem como de licita-
ção e constatou-se  ausência 
de cumprimento dos requi-
sitos fixados em lei.

“Há outros imóveis pú-
blicos que já foram objetos 
de análise de ilegalidade que 
ocorreram desde antes da 
promulgação da lei. O Mi-
nistério Público não decide 
e não impõe, mas está aler-
tando a Administração sobre 
a legalidade de um procedi-
mento”, disse a promotora.

Foto: AssessoriA 

Foto: ney PinHeiro

Foto: DivulgAção

TEATRO DE FANTOCHE

Bibliotecária incentiva a leitura 
e preservação do meio ambiente 

DIZ ANAC

Tarifa aérea doméstica caiu
1,3% no primeiro trimestre

A má distribuição de resíduos foi o principal problema aponta-
do pelos alunos 

Vista aérea do DIC Leonel Bedin 

Valor médio caiu pouco menos de R$ 5 

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) in-
formou que a tarifa aérea 
doméstica média registrou 
queda 1,3% no primeiro tri-
mestre de 2019, na compara-
ção com mesmo período de 
2018. Nos três primeiros me-
ses do ano, o valor médio re-
gistrado foi R$ 371,76, contra 
R$ 376,50 apurados em mes-
mo período do ano anterior.

A Anac disse que, na 
comparação entre os perí-
odos, foi registrado um au-
mento no preço pago em 
8 unidades da federação e 
queda em 19. O Rio de Ja-
neiro apresentou o aumento 
mais expressivo, de 11,7%, e 
a redução mais significativa 
foi nos voos domésticos com 
origem ou destino no Espí-
rito Santo, com uma queda 
de 18,6%. “A menor tarifa aé-
rea média doméstica real foi 
observada nos voos com ori-

DA REPORTAGEM

“As próprias crianças 
escolheram impor que o lixo 
é o maior problema enfren-
tado pelo meio ambiente”, 
foi o que destacou a profes-
sora e bibliotecária do muni-
cípio de Cláudia, Margarida 
Lazzeri, ao juntar os alunos 
que frequentam a biblioteca 
para um teatro de fantoche.

A professora explicou 
que na hora de escolher um 
tema referente ao meio am-
biente o principal assunto 
destacado foi ‘o mal que o 
lixo pode causar para a na-
tureza’.

“As histórias são um 
diálogo referente ao meio 
ambiente, ondem as pró-
prias crianças enfatizaram o 
problema do lixo que mui-
tas vezes é jogado no chão. 
É interessante o fato de que 
os alunos têm a consciência 
do problema, eles sabem 
que não se deve despachar 
resíduos em qualquer lugar 
e querem passar essa men-

gem ou destino no Espírito 
Santo [R$ 302,33, para uma 
distância média de 880 km, 
a segunda menor entre todas 
as unidades da Federação]. 
A maior tarifa aérea média 
foi em Roraima [R$ 645,10, 
para uma distância média 
de 2.298 km, a maior entre 
as 27 unidades da Federa-

sagem para os coleguinhas”, 
computou.

Margarida Lazzeri, des-
creveu também que o teatro 
tem por objetivo praticar e 
aprimorar as habilidades de 
leitura e de apresentação das 
crianças. “Nós escolhemos a 
história ‘O grande rabanete’, 
para passar a mensagem de 
forma lúdica. Esses trabalhos 
que realizamos na bibliote-
ca desenvolvem a leitura e a 
interação das crianças, elas 
usam a imaginação para am-
pliar o interesse dos colegas 
nos temas que são destaca-
dos”, contou.

A bibliotecária ressaltou 
ainda que aproximadamente 
cinco crianças participam 
dos teatros e que a oportuni-
dade artística engrandece o 
gosto delas pela leitura.

“Os alunos que parti-
cipam demostram aumento 
de interesse pela leitura e 
se esforçam para apresentar 
as histórias com qualidade. 
Para participar basta fre-
quentar a biblioteca. Os te-

atros são desenvolvidos com 
crianças de todas as idades 
e nós notamos a diferenças 
que essas ações trazem para 
o aprendizado de cada alu-
no”, pontuou.

A primeira apresenta-

ção foi na Escola Municipal 
Daniel Titton, mas a pro-
fessora afirmou que o pro-
jeto terá continuidade para 
homenagear o mês do meio 
ambiente em outras institui-
ções.

ção]”, disse a Anac. Segundo 
a agência, de janeiro a mar-
ço de 2019, 9,7% das passa-
gens foram comercializadas 
com tarifas aéreas abaixo de 
R$ 100 e 53% abaixo de R$ 
300. As passagens acima de 
R$ 1,5 mil representaram 1% 
do total. No que diz respeito 
ao preço das passagens das 

companhias aéreas do país, a 
Anac disse que, no período, 
entre as principais empresas 
brasileiras, houve aumento 
da tarifa da Avianca, que su-
biu 9,2% no primeiro trimes-
tre do ano, e da Latam, que 
registrou uma alta de 3,8% 
no valor médio da passagem 
vendida.
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Sistema de empréstimos foi modernizado 

Parceria moderniza sistema
de empréstimos da Biblioteca
DA REPORTAGEM

Para melhor atender a co-
munidade que frequenta a 
Biblioteca Pública Munici-
pal Professora Regina He-
lena Bongiovani Moscatto, 
a Secretaria de Educação de 
Sinop, em parceria com Une-
mat, Unic, IFMT e Embrapa 
está informatizando o siste-
ma de empréstimo do seu 
acervo. Desta forma, ele pas-
sará do modo manual para o 
computadorizado.

A iniciativa é fruto do 
projeto de inserção social 
“Informatização da Biblio-
teca Municipal de Sinop: 
contando e fazendo história 
no patrimônio local”, desen-
volvido por mestrandos da 
Turma 2 (2017) do Programa 
de Pós-graduação em Letras 
(PPGLetras), da Universida-
de do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), campus Sinop.

Segundo a coordenadora 
do PPGLetras, Prof.ª Dra. Le-
andra Santos, todas as turmas 
do Programa de Pós-gradua-
ção em Letras desenvolvem 
projetos de inserção social, 
além das pesquisas e disser-
tações, que são atividades 
intrínsecas aos programas 
de mestrado. “Os projetos 
sociais são uma maneira de 
estreitar ainda mais a relação 
entre a universidade e a co-
munidade. A cada ano temos 
uma nova proposta sendo 
desenvolvida e esse é um dos 
diferenciais do nosso Progra-
ma”, destaca.

O trabalho é desenvolvido 

por funcionários da biblio-
teca e a equipe de estudan-
tes, juntamente com quatro 
bibliotecários voluntários da 
Unemat, da Unic, do Institu-
to Federal e da Embrapa que 
realizam a análise técnica, 
além de limpeza e identifica-
ção dos materiais. A segunda 
etapa a ser desenvolvida será 
classificação, catalogação e 
etiquetagem dos livros que 
serão inseridos em um sis-
tema que, além de agilizar o 
processo de organização dos 
livros, também acabará com 
as antigas fichas de cadastro, 
pois todos os serviços refe-
rentes aos empréstimos, de-
voluções, multas e relatórios, 
serão transferidos para o 
banco de dados da biblioteca.

A BIBLIOTECA
O espaço, que há 32 anos 

existe em Sinop, realiza, dia-
riamente, uma média de 120 
empréstimos de livros. Atu-
almente, a biblioteca conta 
hoje com um acervo que já 
passa de 25 mil volumes en-
tre livros didáticos, literários, 
revistas, livros em braile e 
mídias de áudio e vídeo, for-
mado por exemplares adqui-
ridos pela prefeitura do mu-
nicípio, além de doações da 
comunidade, Biblioteca Na-
cional e Biblioteca Estadual.

O local dispõe ainda de 
computadores com acesso à 
internet e local para estudos 
e uma equipe interdisciplinar 
comprometida com a forma-
ção de leitores e mediadores 
de leitura.

EDUCAÇÃO | Projeto engloba Prefeitura, Embrapa e universidades de Sinop
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SINOP

Prefeitura finaliza cercamento de
área verde do Jardim dos Ipês

ALHO, LARANJA E GENGIBRE

Consumo pode ajudar a evitar
gripe e doenças respiratórias

DE OLHO NO FUTURO

Projeto promove mutirão 
oftalmológico nesta 5ª

Local é o mesmo onde, em 2018, realizou-se operação de 
reintegração de posse 

Serão 812 alunos atendidos nas escolas públicas de Sinop

Alimentos ajudam a fortalecer o sistema imunológico

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Sinop concluiu 
o cercamento de aproxi-
madamente 400 m² de área 
verde localizada no Jardim 
dos Ipês. O espaço é o mes-
mo onde, em maio do ano 
passado, a Prefeitura e ór-
gãos de segurança pública 
realizaram a operação de 
reintegração de posse, de-
terminada pela Justiça, para 
a retirada de famílias que vi-
viam irregularmente naque-
la localidade.

O local recebeu cerca 
de 80 lascas de madeira mais 
arame farpado, criando uma 
proteção à vegetação e im-
pedindo o acesso de veículos 
e/ou populares. Após a rein-
tegração de posse no último 
ano, o local vinha sendo uti-

DA REPORTAGEM

Para prevenir as gri-
pes, bem como rinite, asma, 
bronquite e infecções respi-
ratórias comuns nesse perí-
odo, é importante fortalecer 
o sistema imunológico por 
meio de uma alimentação 
adequada, com equilíbrio 
entre os nutrientes. A nutri-
cionista do Serviço Social 
da Indústria (Sesi MT) e do 
Cozinha Brasil, Roberta San-
ches, preparou dicas para 
quem quer se preparar para 
as mudanças climáticas da 
estação. Segundo ela, alguns 
nutrientes são essenciais 
para uma atividade eficaz do 
organismo, minerais como 
zinco, selênio, manganês, 
cobre, ferro, magnésio, vi-
tamina D e C, e o ômega 3. 
Para isso, é preciso investir 
em uma dieta rica em frutas, 
legumes, verduras, oleagino-
sas, peixes e óleos essenciais.

Alimentos que não po-
dem faltar:

Alho - antisséptico e 
anti-inflamatório, possui ex-
celentes resultados no com-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O mutirão oftalmoló-
gico do projeto De Olho no 
Futuro vai atender 812 alu-
nos de 25 escolas públicas, 
com faixa etária de seis a sete 
anos, nesta quinta-feira (13), 
nas dependências do Hospi-
tal Dois Pinheiros, em Sinop.

O projeto está em sua 
quinta edição e entrou para 
o calendário do município, 
segundo o médico e um dos 
organizadores do evento, Dr. 
Douglas Yanai. “Reunimos 
pessoas que querem ajudar 
e crianças que necessitam 
e um dia também terão a 
oportunidade de ajudar ou-
tras pessoas”, exalta Yanai.

O médico ressalta ain-
da a importância da ação. 
“Muitas crianças, mesmo 
com uma visão prejudicada 
ou reduzida, podem não re-
clamar deste problema e isso 
impacta de forma significa-
tiva o aprendizado”, explica 
Yanai.

Um total de 18 profes-
sores e 200 acadêmicos da 
UFMT de Sinop auxiliam 
no projeto, entre eles a es-
tudante do 7º semestre de 
Medicina, Jhennifer Listhil 
da Costa, que destaca a opor-
tunidade de aprender, prati-
car e olhar para o outro com 
mais carinho. “Esse projeto 
muda vidas, proporciona 
para a criança a possibilida-
de de aprender e aproveitar 
ao máximo o que uma es-
cola pode oferecer e dá uma 
oportunidade que talvez ela 
não tivesse devido a condi-
ções financeiras”, encerra a 
acadêmica. Os estudantes 
serão atendidos das 7h às 17h 
pelas equipes da UFMT e pe-
los médicos oftalmologistas 
Douglas Yanai, Fabíola Cies-
lak, Linameli Pazin, Priscila 
Melhado e Rafael Melhado. 
Mais de 1,5 mil alunos foram 
triados nas escolas na pri-
meira fase do projeto. A ex-
pectativa é que pelo menos 
80 óculos sejam entregues 
ao fim da ação.

lizado como ponto de des-
carte irregular de entulhos 
por moradores da região. 
Recentemente, a Secretaria 
de Obras realizou a limpeza 
da área, mas, mesmo após o 
trabalho, novas ocorrências 
dessa natureza foram regis-
tradas.

“A próxima fase será o 
plantio de árvores para a re-
cuperação ambiental do lo-
cal”, detalha Ivete Mallmann, 
secretária de Meio Ambiente 
de Sinop. Conforme destaca 
a gestora, o poder públi-
co municipal pede, ainda, 
a consciência do cidadão 
quanto ao não descarte de 
resíduos sólidos na área, as-
sim como, também, tenha-
-se “uma conscientização de 
não ocupação de áreas de 
preservação permanente, de 
áreas institucionais, ou de-
mais áreas”.

bate a gripes e resfriados.
Laranja - devido ao teor 

considerável de vitamina C, 
também auxilia no fortale-
cimento do sistema imuno-
lógico.

Gengibre - apresen-
ta uma substância chamada 
gingerol, dotada de pro-

priedades antioxidantes, 
anti-inflamatórias e antimi-
crobianas que protegem o 
organismo.

VACINA - De acordo 
com o médico Ediney Espi-
nola da Costa, além de uma 
boa alimentação, a melhor 

forma de prevenir a gripe é 
tomando a vacina. “A vacina-
ção é o principal controle da 
doença e, claro, de possíveis 
epidemias. Para quem con-
vive ou trabalha em ambien-
tes com grande número de 
pessoas é ainda mais impor-
tante a atitude preventiva”.
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AGRONEGÓCIO 

Ação fez indústrias adotarem estratégias de compra e de abate dos animais 

Preço da arroba do boi despenca
após caso atípico de vaca louca
DA REPORTAGEM

Agricultores de Mato 
GrCaso atípico de vaca louca 
em um animal de uma fazen-
da de Nova Canaã do Norte. 
Por se tratar de um caso que 
ocorre de forma espontânea, 
sem riscos para a população, 
a Organização Internacional 
de Saúde Animal já conside-
ra o caso encerrado e não al-
terou o status brasileiro, que 
continua como insignifican-
te para a doença.

Mesmo assim, por me-
dida protocolar, o Ministério 
da Agricultura suspendeu o 
envio de carnes para a Chi-
na e essa ação fez com que as 
indústrias adotassem outras 
estratégias de compra e tam-
bém de abate dos animais 
em Mato Grosso. O resulta-
do foi a queda no preço da 
arroba.

O serviço de embarcar 
gado na fazenda do pecua-
rista Fábio Neves está lento 
desde que a notícia de um 

caso de vaca louca repercutiu 
no país. As 36 vacas levadas 
já tinham sido vendidas ao 
frigorífico na semana ante-
rior. “Nós vendemos essas 
fêmeas a R$ 137 a arroba 
com 30 dias. Hoje a indús-
tria quer pagar os R$ 130 e 
nesse número a gente chega 
à conclusão de que não dá 
para comercializar”, afirmou 
o pecuarista.

Na região Sul do estado 
a arroba do boi gordo passou 
de R$ 145 para R$ 138. Essa 
nova tabela de preços prati-
cada pela indústria frigorífi-
ca não agrada os criadores, 
que temem em fechar as 
contas no vermelho, já que 
sequer cobrem os custos de 
produção.

O sindicato que repre-
senta os frigoríficos de Mato 
Grosso alega que algumas 
indústrias até deixaram de 
comprar animais no início 
da semana passada, não pela 
resistência dos criadores em 
relação aos novos preços, 

EFEITOS | Ministério da Agricultura suspendeu envio de carnes para a China
Foto: RepRodução

Foto: divulgação

ALGODÃO

Cultura cresce no Brasil,
mas os desafios aumentam

Pesquisadores da Embrapa elencam perspectivas e desafios 
para essa cultura 

DA REPORTAGEMA

O Brasil vem se tor-
nando um dos principais 
produtores mundiais de al-
godão. Nesta safra, o país 
deverá atingir o volume de 
2,7 milhões de toneladas de 
pluma. Com isso, passará a 
ser o segundo maior expor-
tador mundial, somando 1,7 
milhão de toneladas, confor-
me os dados mais recentes 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Diante da importân-
cia dessa cultura para o país, 
principalmente para os es-
tados de Mato Grosso e da 
Bahia, que concentram 90% 
da produção brasileira, sete 
pesquisadores e analistas da 
Embrapa avaliaram as pers-
pectivas e os desafios para 
esse produto no Brasil.

O cenário para o algo-
dão é promissor. A produção 

vem se concentrando em 
poucos países, e o Brasil é o 
único que tem terras dispo-
níveis para novos avanços da 
cultura. Do lado da deman-
da, a renda mundial cresce e 
a população aumenta o con-
sumo de produtos naturais, 
favorecendo a utilização da 
fibra. O algodão é um pro-
duto de extrema importância 
socioeconômica para o país, 
alertam os técnicos da Em-
brapa. A cadeia é complexa e 
de alto valor agregado. Vai da 
produção no campo à indús-
tria da moda e do design.

A produção avança, mas 
os desafios aumentam. A ati-
vidade em um ambiente tro-
pical traz vantagens, como 
a exploração econômica da 
terra o ano todo e a redução 
do ciclo das culturas. A agri-
cultura tropical traz, no en-
tanto, muitos desafios como a 
intensidade e severidade dos 

DADOS DA CNA
Alimentos contribuem para 
a mais baixa inflação 
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os preços dos alimen-
tos foram os principais res-
ponsáveis para que a inflação 
em maio fosse a menor para 
o mês em 13 anos, segundo a 
análise feita pela Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA). O Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) divulgado pelo 
IBGE foi de 0,13%. Foi uma 
desaceleração significativa 
no ritmo de alta dos preços 
em geral na comparação 
com abril, quando a inflação 
subiu 0,57%.

O destaque de maio, se-
gundo a CNA, foi o subgru-
po de alimentação e bebidas, 
que ficou em -0,56%, rever-
tendo uma alta de 0,63% no 
mês anterior. Levando em 
conta apenas os alimentos 
consumidos em domicílio, o 
resultado foi ainda melhor, 
com deflação de -0,89%.

Esta queda dos preços 

dos alimentos consumidos 
em domicílio trouxe um 
impacto de 0,14 ponto per-
centual no resultado geral da 
inflação no mês passado. “Se 
não fosse a queda dos preços 
desses alimentos, o IPCA de 
maio teria sido o dobro da 
inflação verificada”, explica 
a CNA em Comunicado Téc-
nico.

As maiores quedas ve-
rificadas nos preços dos ali-
mentos foram no tomate 
(-15,08%), mamão (-14,75%), 
maracujá (-14,16%), man-
ga (-13,13%), feijão cario-
ca (-13,04%) e feijão preto 
(-8,76%).

Segundo a Confedera-
ção, depois da forte alta de 
preços no início do ano, os 
preços do tomate começa-
ram a ceder em maio com o 
avanço da safra de inverno. 
A colheita da 2ª safra de fei-
jão, principalmente no Mato 
Grosso, também refletiu em 
queda, a terceira mensal se-
guida.

mas sim para equacionar o 
mercado, já que a suspensão 
de embarques para a China 
poderia resultar em gran-
des volumes de carne para o 
mercado interno.

A entidade não quis 
dizer quantos frigoríficos 
teriam reduzido os abates, 
mas todas as unidades já vol-
taram com as operações. De 
acordo com o Sindifrigo, o 
estado tem 41 plantas frigo-
ríficas, destas 32 são habilita-
das para exportação.

Segundo a Associação 
dos Criadores de Mato Gros-
so (Acrimat), nos quatro pri-
meiros meses deste ano, o 
volume da exportação já pas-
sa das 121 mil toneladas, ou 
seja, 26,6% a mais do que as 
95 mil toneladas exportadas 
entre janeiro e abril do ano 
passado.

São esses números que 
ajudam a entender porque a 
entidade é contra a suspen-
são das exportações de carne 
bovina do Brasil para a Chi-

ataques das pragas, das do-
enças e das plantas daninhas. 
Os pesquisadores e analistas 
destacaram os principais de-
safios e as formas necessárias 
de combate a doenças e pra-
gas que afetam essa produ-
ção. Em alguns casos, como 
no do combate ao bicudo, 
o Brasil está praticamente 
sozinho nessa luta, uma vez 
que a doença tem pouca im-
portância nas culturas dos 

outros grandes produtores 
mundiais. Entre os desafios 
está o combate à chamada 
mancha de ramulária, uma 
doença foliar causada por um 
fungo. Se não controlada, as 
perdas são grandes para os 
produtores. Outra saída, a 
melhor opção no combate à 
doença, é a utilização de cul-
tivares resistentes. É um pro-
cesso mais eficaz e não causa 
impactos ambientais.

na depois da confirmação do 
caso atípico de vaca louca no 
estado.

“De acordo com os pro-
tocolos e principalmente 
com a China, bilateral, não 
inibia nenhuma exportação 
para aquele país ou demais 
países. Isso não daria fecha-
mento de nenhum mercado 

internacional”, afirmou Mar-
co Túlio Soares, presidente 
da Acrimat.

Segundo o Indea, todas 
as medidas sanitárias foram 
seguidas. “Nós não perde-
mos o estado sanitário e isso 
comprova que nossa vigilân-
cia está muito bem, porque 
todo animal que chegar para 

abate, se estiver com qual-
quer sintoma neurológico, é 
feito o abate de emergência 
e é coletado o tecido nervo-
so justamente para fazer esse 
controle. Então não tem ris-
co nenhum, nem para a po-
pulação, nem para nosso re-
banho”, afirmou o presidente 
do Indea, Tadeu Mocelin.
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Equipe Salão Valence Studio Hair Jéssica Assunção na Europa 

CAbElEirEirA trAz téCniCA 
DA EuropA pArA Sinop
DA ASSESSoriA 
DE iMprEnSA

A cabeleireira sinopen-
se, Jéssica Assunção, após 
passar uma temporada, de 
aproximadamente um ano, 
morando na Espanha, re-
tornou para Sinop, no mês 
de março, e de mala cheia e 
muitos conhecimentos apri-
morados na área de estéti-
ca. A profissional da beleza 
trouxe com ela, a técnica de 
mechas Shatush, que se as-
semelha com as tradicionais 
californianas, no entanto 
com um efeito mais natural.

O trabalho 
de clareamento 
é feito em um 
processo dife-
renciado, onde 
se mantém a 
raiz do cabelo 
escura, enquan-
to o restante do 
cabelo vai cla-
reando pouco 
a pouco, com o 
mínimo possí-
vel de danifica-
ção ao fio.

A técnica 
que vem sendo 
uma revolução 
do mundo esté-
tico da Espanha 
desde o final 
do último ano, 
ainda é des-
conhecida em 
muitos lugares 
no Brasil, entre-
tanto, os salões 
de Nova York, 
Milão e Paris já aderiram o 
estilo há um bom tempo. De 
acordo com a cabeleireira, a 
técnica traz naturalidade aos 
cabelos.

Até mesmo em tons 
mais claros, o cabelo fica 
com o aspecto natural, mas 
para isso é necessário que 
o clareamento seja gradati-
vo, do escuro da raiz, até a o 
ponto mais claro do cabelo, 
que é as pontas. As mechas 
trazem o efeito brilho do sol.

As europeias buscam 
muito a técnica Shatush, 
porque é a única que não as 
deixam “escravas” do salão, 
não as obrigando a fazer o 
retoque trimestral igual às 
mechas tradicionais, e tão 
pouco possuem o efeito 
marcado como as california-
nas. O estilo não limita cor, 
tipo de cabelo e nem mode-
lo de corte para ser aplicado, 
favorecendo assim, o biótipo 
da mulher brasileira.

Jéssica, atualmente 
com 25 anos, já tem 12 anos 
de profissão. “Com 13 anos 
comecei a trabalhar em um 
salão de beleza, para pagar 
meu primeiro alisamento, 
meu cabelo natural é afro 
e eu tinha o sonho de alisá-
-lo para ter uma franja, mas 
meu pai gostava dos meus 
cachos e se recusou em pagar 
o procedimento”, relembra.

Com o passar dos anos 
a profissional, se envolveu 
com o mundo da beleza, e 
então foi se aperfeiçoando 
cada vez mais e, entre um 
curso e outro, trabalhando 
em salões em um período e 
no outro estudando, aos 19 
anos, com muita garra e força 
de vontade, Jéssica abriu seu 
primeiro salão, então perce-
beu que a profissão escolhida 
exigia mais que técnicas de 
estética e, que não bastava 
cuidar do exterior das pes-
soas, porque muitas clientes 
a procuravam para conver-
sar, desabafar e compartilhar 

momentos. Então 
a sede e o inte-
resse por novos 
conhecimentos 
aumentavam, ela 
sabia que precisa-
va estar preparada 
para lidar com o 
emocional de suas 
clientes. E, se pre-
parou.

Aos 22 anos 
a cabeleireira 
concluí o curso 
Superior de Tec-
nologia em Es-
tética e Imagem 
Pessoal, e então 
decidiu ensinar. 
“Percebi que além 
de transformar 
a fisionomia das 
mulheres, eu tam-
bém sinto o dese-
jo de ajudá-las, de 
transferir os meus 
conhecimentos, 
para que elas pos-

sam mudar suas próprias vi-
das, assim como eu mudei 
a minha. Eu dou a elas uma 
profissão”, frisa.

Jéssica Assunção é cre-
denciada na Federação das 
Escolas de Cabeleireiros e 
Similares do Estado de São 
Paulo, titulada como Educa-
dora Capilar e autorizada a 
assinar diplomas reconheci-
dos em 127 países. Trabalhou 
como formadora na área de 
estética corporal e facial, em 
uma escola técnica de Sinop. 
“Aperfeiçoei-me em vários 
estados do Brasil, mas falta-
va algo, então larguei tudo 
aqui e fui buscar novos co-
nhecimentos em Madrid na 
Espanha”, conta.

Já em Madrid, a pro-
fissional se especializou em 
loiros, calorimetria, diver-
sos cortes e microbleding, e, 
também trabalhou no luxu-
oso salão Rogelaine Imagen, 
onde era muito requisitada 
por ser estrangeira.

Aos 25 anos, casada e 
grávida de poucos meses, a 
Jéssica retorna ao Brasil, abre 
um espaço estético inspira-
do na decoração europeia, 
monta uma equipe com pro-
fissionais da mais alta com-
petência e volta a atender as 
mulheres sinopenses, com 
toda a humildade de ser, mas 
com um toque de requinte 

abstraído nos ares espanhol. 
“Meu diferencial é o cuidado 
com a cliente, dou a elas o 
procedimento que buscam, 
mas priorizo a qualidade 
dos cabelos, elas merecem o 
melhor e, é isso que eu ofe-

Ainda pouco conhecida pelas brasileiras, a técnica Shatush faz sucesso com as mulheres europeias
Foto: Simone CaSagrande

Foto: Simone CaSagrande Foto: Simone CaSagrande

VitrinE

reço”, destaca. Além do salão 
de beleza, a cabeleireira é 
represente técnica da marca 
Olenka, no norte do estado 
de Mato Grosso e, estará no 
próximo mês ela está pas-
sando por uma capacitação 

em Cuiabá, junto à equipe 
do cabeleireiro do Esqua-
drão da Moda, do SBT, Ro-
drigo Cintra.

A cabeleireira realiza 
diversas outras técnicas e 
trabalhos estéticos, junto à 

equipe de profissionais da 
beleza do Salão Valence Stu-
dio Hair, inaugurado no dia 
18 de maio, na Rua das Pitan-
gueiras, esquina com a Rua 
das Azaleias, 1228, no centro 
da cidade.

Aplicação do procedimento europeu 

Aperfeiçoei-
-me em vá-
rios estados 

do brasil, 
mas faltava 
algo, então 

larguei tudo 
aqui e fui 

buscar novos 
conheci-

mentos em 
Madrid na 
Espanha

“

“
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Sufixo
aumenta-

tivo de
"chorona"

Posição
de Danilo
e Marcelo
no futebol

Que
apresenta 

seme-
lhança

Local onde
se monta
o cenário
no teatro

Latitude
(abrev.)

Na hora 
apropriada

O número
3,1416
(Mat.)

Grupos de
alunos 

em uma
escola

(?) Jazz,
time de

basquete
dos EUA

Aliança
militar 

com sede 
na Bélgica

Tubérculo
muito cul-
tivado no
Nordeste

Lewis Hamil-
ton, quatro 
vezes cam-
peão (F1) 

Venda, 
em inglês

Alain
Resnais,
cineasta
francês

(?) Bolena,
rainha
inglesa 

decapitada
Medida 

de acidez
do líquido
(Quím.)

Classe
social

medieval 
dominante

"(?) 
mon île",
sucesso 

de Caetano

Abril
(abrev.)

Marco da 
vitória dos
Aliados na
2a Guerra

Sobre, em
francês

(?) na Rua,
grupo
teatral

brasileiro
Que vivem
afastadas
do conví-
vio social
Qualidade

do rei
Salomão
(Bíblia)

Acústica (abrev.)
O segundo melhor

Olá!
Explosivo

tóxico
amarelo

Deixa
preparado
Embria-

gada

Água potá-
vel (bras.)
Interjeição
de enfado

Planta que tem
propriedades
cicatrizantes

Cláudia Ohana, atriz

Áries, Escorpião,
Aquário e Sagitário
Momento maior do
jogo de handebol

Os grupos
como o
WWF

Podem derreter por
efeito do 

aquecimen-
to global

conceito, na
avaliação escolar

3/sur — tnt. 4/dans — maza — otan — sale — utah.

Irmão de Whindersson 
Nunes é esfaqueado em 
assalto em Teresina

O irmão de Whindersson Nunes, Hidelvan 
Nunes, foi agredido e esfaqueado durante um 
assalto na cidade de Teresina, capital do Piauí.

Pelo Twitter, o humorista comentou o caso, 
afirmou que os assaltantes queriam levar o 
celular do seu irmão. Apesar do esfaquea-
mento, Whindersson garantiu que Hidelvan 
está bem, seguro, não corre riscos, e desaba-
fou sobre a situação da violência no Brasil.

“Acabaram de esfaquear meu irmao, por 
causa de uma merda de um celular que ele 
ENTREGOU e mesmo assim fizeram isso, 
ninguém tem um dia de paz nessa desgraça”. 
“Meu irmao tá bem galera, já fez tudo que ti-
nha que fazer, fiquem tranquilo, não foi fundo, 
não tem risco, só desespero mesmo, obrigado 
aí pelo apoio” “Eu fico indignado que ele disse 
que pedia ajuda e ninguém fazia nada, olha 
sei lá eu não sei eu nem vou falar nada Deus 
me perdoe pelos meus pensamentos” Este 
não tem sido um ano fácil para Whindersson 
Nunes. Com depressão, o humorista já se viu 
em meio a polêmicas envolvendo Carlinhos 
Maia, perdeu uma avó, e fez diversos desaba-
fos nas redes sociais sobre sua depressão.

TV  e Entretenimento

Há um ano e sete meses, 
Fátima Bernardes revelou 
para o mundo que estava vi-
vendo uma grande paixão. 
Em um post nas redes so-
ciais, a apresentadora usou 
uma canção de Lô e Márcio 
Borges para contar o que 
estava sentindo pelo namo-
rado, Túlio Gadêlha: “Quem 
sabe isso quer dizer amor, 
estrada de fazer o sonho 
acontecer”. 

De lá para cá, o casal di-
vide momentos fofos com 
os fãs e inspira o público a 
acreditar no amor. Volta e 
meia, no palco do Encontro, 
como mostra o vídeo acima, 
convidados e parceiros da 
apresentadora repercutem 
a relação. Mesmo admitin-
do que fica com vergonha 
ao falar de sua vida pessoal, 
Fátima leva o assunto com 
bom humor. As redes sociais 
ficam em polvorosa quan-
do o namoro é destacado no 
programa.

Fátima Bernardes e Túlio 
Gadêlha não passarão o Dia 
dos Namorados juntos, por 
causa de compromissos do 
trabalho. Mas a apresenta-
dora recebeu o Gshow para 
uma conversa sobre o rela-
cionamento, na qual ela afir-
ma que sabia que o namoro 
seria sério a partir do pri-
meiro encontro, que aconte-
ceu em um cinema. 

Gshow: Fátima, a partir 
de qual momento você teve 

Fátima Bernardes define namoro 
com Túlio Gadêlha: ‘Um amor puro’

certeza de que a relação com 
Túlio Gadêlha seria séria?

Fátima Bernardes: A gen-
te ficou quarenta dias con-
versando por mensagem e 
telefone, sem nenhum tipo 
de contato físico, e a nos-
sa única dúvida era como 
seria quando a gente se re-
encontrasse pessoalmente. 
Logo no primeiro encontro, 
a gente sentiu que seria sé-
rio. Foi tão impressionante, 
pois a gente entrou no cine-
ma sem estar namorando 
e saiu como se já estivesse 
namorando há muito tem-
po. Eu olho as fotos hoje, um 
ano e sete meses depois, e 
falo: ‘nossa, como havia uma 
proximidade, uma verdade 
e uma naturalidade muito 
impressionante naquelas 
fotos, e ainda era o primeiro 
encontro’. 

Gshow: O que o namoro 
ensina para vocês?

Fátima Bernardes: É mui-
to bom conviver com dife-
renças e apostar no amor. 
Acho que é um dos senti-
mentos mais transformado-
res, qualquer tipo de amor, 
em qualquer tipo de relação. 
Desde as relações familia-
res, de amigos, amorosas, 
apostar no amor é o que 
sempre funciona e é isso que 
a gente aprende a cada dia: 
que vale a pena amar. 

Gshow: Vocês sentem o 
quanto esta relação engaja e 
envolve o público?

Fátima Bernardes: A gente sen-
te que é uma relação forte para a 
gente, e a gente sente que é uma 
relação que, de alguma maneira, 
inspira.

Gshow: Como vocês driblam a 
distância?

Fátima Bernardes: A gente se 
fala todos os dias. Nessas horas é 
muito bom ter essa facilidade de 
falar, compartilhar e dividir o que 
está acontecendo, mas também 
tem uma maturidade da própria 
relação, de entender o que é possí-

vel. A gente tenta sofrer o menos 
possível pelo que não tem jeito. Ele 
trabalha em Brasília e em Recife, 
eu moro no Rio, então a gente vive 
assim, e desta maneira a gente é 
feliz. A tecnologia ajuda muito. 

Gshow: Como você definiria a 
relação com o Túlio em uma pala-
vra ou frase?

Fátima Bernardes: Tem uma 
música que diz ‘Um amor puro’ 
(Djavan). Eu enxergo assim, um 
amor puro mesmo, um amor inten-
so e verdadeiro.



Brasil treina no Pacaembu antes da estreia diante da Bolívia

Torcedores violentos serão proibidos de entrar no país
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Copa América começa nesta 
6ª; veja tudo sobre a competição
DA REPORTAGEM

A Copa América 2019, 
sediada no Brasil, terá iní-
cio nesta sexta-feira (14), às 
20h30, quando a seleção 
brasileira enfrenta a Bolívia 
no Morumbi, em São Pau-
lo. Além da capital paulista, 
Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte, Salvador e Porto 
Alegre também vão receber 
os confrontos da 46ª edição 
do torneio, que teve início 
em 1916.

Serão 12 seleções dis-
putando o título. 10 são os 
tradicionais países da Amé-
rica do Sul, integrantes da 
Conmebol, e duas foram 
convidadas – Catar e Japão. 
Brasil, Bolívia, Peru e Ve-
nezuela estão no Grupo A; 
Argentina, Catar, Colômbia 
e Paraguai formam o Gru-
po B; Chile, Equador, Japão 
e Uruguai compõe o Grupo 
C.

Os dois melhores de 
cada chave se classificaram 
às quartas de final, além dos 
dois melhores terceiros co-
locados.

CAMPEÕES
Com 15 títulos, o Uru-

guai é o maior campeão da 
Copa América. Atrás da Ce-
leste, estão Argentina, com 
14 taças, e Brasil, com oito. 
A última vez que a amareli-

nha conquistou o troféu foi 
em 2007, quando Dunga 
era o técnico. Chile, Peru e 
Paraguai somam duas con-
quistas cada, enquanto Bo-
lívia e Colômbia só vence-
ram uma vez.

ARTILHEIROS
Jair Rosa Pinto (em 

1949), Humberto Maschio 
(Argentina, em 1975) e Ja-
vier Ambrois (Uruguai, em 
1975) são os maiores gole-
adores da Copa América 
em uma única edição. Já 
os maiores artilheiros são 
Norbérto Mendez e Zizi-
nho, com 27 gols cada. O 
argentino precisou de três 
edições para balançar as re-
des tantas vezes, enquanto 
o brasileiro participou em 
seis edições.

MAIOR GOLEADA
O maior atropelo da 

história do torneio aconte-
ceu em 1946, quando a Ar-
gentina aplicou um sonoro 
12 a 0 sobre Equador. Os 
hermanos também têm o 
maior número de gols mar-
cados: são 455 nas 41 parti-
cipações.

CONVOCADOS
DO BRASIL
Tite selecionou 23 no-

mes para integrar a seleção 
brasileira nesta edição. Ini-

EDIÇÃO BRASILEIRA | Serão 12 seleções, sendo duas delas asiáticas, a disputar mais uma edição da competição
Foto: Lucas Figueiredo

Foto: divuLgação

COPA AMÉRICA

Por que Jesus, artilheiro com Tite,
será banco do Brasil na estreia?

COPA AMÉRICA
Brasil prepara segurança
com foco nos ‘barrabravas’

Foto: Pedro Martins

Tite dará oportunidade a outros atacantes na estreia
DA REPORTAGEM

Apesar de ser o artilhei-
ro da seleção brasileira desde 
a chegada de Tite, Gabriel Je-
sus começará a Copa Améri-
ca entre os reservas e aceitou 
bem a situação. O treinador 
elogiou a boa fase vivida 
pelo atacante com a camisa 
verde e amarela, mas elen-
cou alguns motivos para co-
locar Roberto Firmino entre 
os 11 que entrarão em campo 
contra a Bolívia na próxi-
ma sexta-feira, na estreia da 
competição.

Com 16 gols desde a sa-
ída de Dunga, em 2016, a re-
velação palmeirense supera 
até Neymar, que tem 14 no 
mesmo período e não dispu-
tará a competição. São cinco 
gols nos últimos três duelos. 

DA REPORTAGEM

O Brasil vai impedir 
a entrada no país de torce-
dores violentos e vai aplicar 
tecnologia de reconheci-
mento facial nos estádios 
durante a Copa América. O 
país não é nenhum novato 
na organização de megae-
ventos esportivos: foi sede 
da Copa das Confederações 
2013, da Copa do Mundo de 
2014 e dos Jogos Olímpicos 
Rio-2016, sem maiores so-
bressaltos. “Com toda a ex-
pertise dos grandes eventos 
que já fizemos, posso garan-
tir que nós temos condições 
totais de termos uma Copa 
América segura”, disse o di-
retor de Operações Integra-
das no Ministério de Justiça 
e Segurança, César Martinez.

Além do cuidado espe-
cial que requerem as delega-
ções esportivas, as autorida-
des e os turistas, o foco estará 
focado em impedir que os 
‘barrabravas’ (os torcedores 
violentos) entrem na festa.

O primeiro filtro será 
nos aeroportos, portos e 
fronteiras terrestres. Os tor-
cedores com antecedentes 
criminais em seus países 
serão parados no contro-
le migratório. A Argentina 
forneceu uma lista de cinco 
mil barrabravas. Essa base de 
dados, junto com a de outros 
países, “é atualizada diaria-
mente”, disse Martinez.

O segundo filtro estará 
nos estádios, que vão con-
tar com tecnologia de re-
conhecimento facial. “Tra-
balhamos em parceria com 
os organismos de seguran-
ça pública e Interpol para 
impedir que um indivíduo 
indesejado, que já tenha 
causado distúrbios ou pos-
sa causá-los, entre nos está-
dios”, disse Hilario Medeiros, 
gerente de Segurança do 
Comitê Organizador Local 
(COL) da Copa América.

Pelos respectivos clubes, Je-
sus também tem números 
superiores: são 21 gols em 47 
partidas, contra 16 tentos em 
48 partidas de seu concor-
rente.

Apesar disso, Tite ado-
ta uma filosofia de não tirar 
a titularidade de atletas que 
precisam ir ao departamento 
médico. Na sua lógica, todos 
recebem uma nova chance 
de mostrarem que merecem 
ficar na equipe quando re-
cuperam 100% de suas con-
dições. Roberto Firmino só 
não começou contra Hondu-
ras porque ainda sente efei-
tos de uma lesão muscular.

O atacante do Liverpo-
ol atuou por 35 minutos no 
amistoso do último domin-
go e fez um gol. A tendência 
é que ele tenha condições de 

A vigilância nos es-
tádios vai ficar a cargo de 
10.000 agentes de seguran-
ça privada contratados pelo 
COL, informou Medeiros. 
Os entornos serão vigiados 
pelas polícias de cada estado.

A presença de torcedo-
res violentos “será um dos 
principais desafios”, mas “as 
equipes de segurança tive-
ram um aprendizado signi-
ficativo durante os últimos 
grandes eventos”, disse à AFP 
Caio Torres, especialista em 
segurança da Control Risks 
em São Paulo.

O esquema inclui um 
estudo cuidadoso dos traje-
tos dos ônibus de esportis-
tas e torcedores, levando em 
conta os incidentes registra-
dos durante a final da Liber-
tadores em 2018 em Buenos 
Aires, quando o ônibus que 
transportava os jogadores do 
Boca foi apedrejado por tor-
cedores do River e a partida 
teve que ser suspensa para 
ser disputada semanas mais 
tarde em Madri.

Aeroportos, hotéis, 
centros de treinamento, es-
tádios, rotas das delegações, 
pontos turísticos e de aglo-
meração de público terão a 
segurança reforçada. Muitas 
medidas já foram colocadas 
em prática de forma discreta 
em partidas da liga brasileira 
ou da Libertadores, de acor-
do com a imprensa local.

Diferente dos Jogos 
Olímpicos de 2016, desta 
vez não haverá militares pa-
trulhando o Rio de Janeiro. 
As Forças Armadas poderão 
atuar “em casos excepcio-
nais”, afirmou César Marti-
nez, mas “não está prevista 
sua atuação no plano nor-
mal”, indicou.

A venda de bebidas al-
coólicas nos estádios, permi-
tida na Copa do Mundo, des-
ta vez ficará a critério de cada 
estado. Em São Paulo, por 
exemplo, vai estar proibida.

jogar a maior parte dos 90 
minutos na sexta-feira.

Além disso, Roberto 
Firmino tem a maior con-
quista da carreira recente-
mente, ao vencer a Liga dos 
Campeões. Aos 27 anos, ele 
participou de 12 jogos da 
maior competição de clubes 
do mundo e fez quatro gols. 
Ao lado de Alisson, eles de-
sembarcaram na seleção bra-
sileira com a confiança em 
alta. Também é importante 
destacar que Firmino será o 
atacante mais velho da equi-
pe, dando um pouco mais de 
experiência ao setor que terá 
Richarlison e David Neres, 
ambos com 22 anos, mesma 
idade de Gabriel Jesus.

No aspecto tático, a co-
missão técnica também en-
tende que Roberto Firmino 

oferece um pouco mais de 
variação. Além de comandar 
o ataque, ele pode funcionar 
como armador em determi-
nadas situações.

Curiosamente, a briga 
é um repeteco do que a sele-
ção brasileira presenciou na 
Rússia, em 2018. Na ocasião, 
Jesus era o titular e terminou 
o Mundial com apresenta-
ções discretas. A manuten-
ção dele em detrimento à 
presença de Firmino foi uma 
das maiores críticas sofridas 
por Tite na competição.

De lá para cá, Tite in-
verteu a situação e passou a 
priorizar o atacante do Li-
verpool. Ambos atuaram em 
sete duelos, mas Firmino fi-
cou em campo em 482 mi-
nutos, contra 373 de Gabriel 
Jesus.

cialmente, o craque Ney-
mar fazia parte dos planos 
do comandante. Entre-
tanto, o camisa 10 sofreu 
uma lesão na vitória por 2 
a 0 sobre o Catar na sema-
na passada e acabou sendo 
cortado. Quem ganhou a 
chance de integrar o grupo 
foi Willian, que também es-
teve na Copa do Mundo da 
Rússia.

Goleiros – Alisson (Li-
verpool); Éderson (Man-
chester City) e Cássio (Co-
rinthians);

Laterais – Daniel Al-
ves (PSG) e Fágner (Co-
rinthians); Alex Sandro 
( Juventus) e Filipe Luís 
(Atlético de Madrid);

Zagueiros – Miranda 
(Inter de Milão), Marqui-
nhos (PSG), Thiago Silva 
(PSG) e Eder Militão (Real 
Madrid);

Meio campistas – 
Allan (Napoli), Arthur (Bar-
celona), Casemiro (Real 
Madrid), Fernandinho 
(Manchester City), Lucas 
Paquetá (Milan) e Phillipe 
Coutinho (Barcelona);

Atacantes – Willian 
(Chelsea), Roberto Firmino 
(Liverpool), Gabriel Jesus 
(Manchester City), David 
Neres (Ajax), Everton (Grê-
mio) e Richarlison (Ever-
ton).
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Supermercado: vendas do segmento puxaram a queda do varejo em abril, segundo o IBGE

Vendas do comércio caem 0,6% e setor 
tem pior resultado para abril desde 2015
DA REPORTAGEM

As vendas do comércio va-
rejista caíram 0,6% em abril, 
na comparação com o mês 
anterior, segundo dados di-
vulgados nesta quarta-feira 
(12) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Trata-se do pior re-
sultado para meses de abril 
desde 2015 (-1%) e também 
a primeira contração para o 
mês em quatro anos.

A queda acontece após 
uma alta de 0,1% em março e 
queda de 0,1% em fevereiro, 
na comparação com o mês 
imediatamente anterior, re-
forçando a leitura de perda 
de ritmo do setor e de estag-
nação da economia brasilei-
ra em 2019. Na comparação 
com abril de 2018, houve alta 
de 1,7%. Dessa forma, o setor 
acumulou avanço de 0,6% no 
ano e de 1,4% nos últimos 12 
meses. 

O resultado veio pior do 
que o esperado pelo mer-
cado. A mediana das esti-
mativas de 27 analistas de 
consultorias e instituições 
financeiras ouvidos pelo Va-
lor Data era de queda de 0,2% 
do indicador frente a março, 
quando houve ligeira alta de 
0,1% (dado revisado).

Perda de ritmo
O IBGE revisou os resulta-

dos dos últimos meses. Em 
março, ao invés de uma alta 
de 0,3% como inicialmente 
divulgado, as vendas do setor 
avançaram apenas 0,1%. Em 
fevereiro, houve queda de 
-0,1% ante leitura anterior de 
estabilidade. Já em janeiro, a 
alta foi maior que a inicial-
mente divulgada, de 0,6%, e 
não de 0,5%.

A gerente da pesquisa, Isa-
bella Nunes, destacou que a 

ECONOMIA | Varejo perde força após 2 meses de relativa estabilidade, o que reforça a leitura de estagnação da economia brasileira
 Foto: Walter Craveiro

queda em abril ocorre após 
dois meses consecutivos de 
relativa estabilidade. “Só essa 
observação já nos mostra 
uma perda de ritmo no ano 
de 2019”, disse. Em 12 meses, 
as vendas do varejo ficaram 
praticamente estáveis, acu-
mulando alta de 1,4%, ante 
1,3% em março. 

Ela lembrou que no ano 
passado, no mesmo mês, o 
setor acumulava avanço de 
3,4%.  “Ainda tem um longo 
caminho a ser percorrido 
para que o comércio varejis-
ta volte a registrar taxas se-
melhantes às de 2014 [quan-
do o setor bateu seu recorde 
de vendas]”, afirmou. 

HiPermercados 
e vestuário 
Puxam queda
Das 8 atividades pesquisa-

das, 5 registraram queda no 
volume de vendas em abril, 
na comparação com março. 
Segundo o IBGE, a retração 
no varejo foi puxada pelo 
segmento de hipermercados 
(-1,8%), que caiu pela tercei-
ra vez seguida, e vestuário 
(-5,5%), que teve o segundo 
mês negativo.

Os números do IBGE tam-
bém mostram que houve 
queda nas vendas em 20 das 
27 unidades da Federação, 
com destaque para: Paraí-
ba (-3,5%) e Rio de Janeiro 
(-2,8%) e Pará (-2,6%).

Segundo Nunes, desde a 
greve dos caminhoneiros no 
ano passado “os alimentos 
mostram uma evolução de 
preços”. Ela destacou que, 
em abril do ano passado, a 
inflação acumulada em 12 
meses para os alimentos es-
tava em -4,78%. Já em abril 
deste ano, o indicador regis-
trou alta de 9,10%.

Conjunturalmente, enfa-

tizou, o país tem um gran-
de contingente de desem-
pregados e um mercado de 
trabalho que segue estagna-
do. “Essa situação dificulta 
o crescimento da massa de 
rendimentos, que é o que 
impulsiona o consumo”, 
afirmou a pesquisadora do 
IBGE. 

O indicador de vendas do 
comércio varejista ampliado, 
que inclui as atividades de 
veículos, motos, partes e pe-
ças e de material de constru-
ção, ficou estável em abril, 
na comparação com o mês 
anterior.

Por sua vez, a receita no-
minal do varejo caiu 0,3% 
na passagem de março para 
abril. No confronto a março 
de 2018, a receita do setor 
teve alta de 7,1%. 

veja o desempenho de 
cada segmento em abril:

Combustíveis e lubrifican-
tes: 0,3%

Hipermercados, super-
mercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo: -1,8%

Tecidos, vestuário e calça-
dos: -5,5%

Móveis e eletrodomésti-
cos: 1,7%

Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos e de 
perfumaria: -0,7%

Livros, jornais, revistas e 
papelaria: 4,3%

Equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação: -8%

Outros artigos de uso pes-
soal e doméstico: -0,4%

Veículos, motos, partes e 
peças: 0,2%

Material de construção: 
1,4%

“Todas as atividades estão 
em trajetória descendente 

[em 12 meses], à exceção de 
outros artigos pessoal e de 
uso doméstico, a única que 
mostra crescimento, mas 
que tem pouca participação 
na receita total do setor”, 
destacou a gerente da pes-
quisa, explicando que gran-
de deste último segmento é 
representada pelas lojas de 
departamento, virtuais e físi-
cas, que vendem uma gama 
variada de produtos. 

incertezas e 
PersPectivas
Os primeiros indicadores 

de maio mostram que a ati-
vidade econômica segue em 
ritmo lento, com um nível 
de consumo ainda bem abai-
xo do período pré-recessão, 

em meio à incertezas sobre 
o ritmo de tramitação de re-
formas no Congresso e ele-
vado desemprego.

A produção industrial 
cresceu 0,3%, em abril, na 
comparação com o mês ime-
diatamente anterior, mas o 
avanço foi insuficiente para 
recuperar a perda de 1,4% de 
março. Nos 4 primeiros me-
ses de 2019, o setor industrial 
passou a acumular uma que-
da de 2,7% frente ao mesmo 
período de 2018.

O 1º trimestre foi marca-
do por uma perda de força 
da economia, reforçando 
a leitura de uma atividade 
econômica estagnada. O PIB 
(Produto Interno Bruto) re-
cuou 0,2% nos 3 primeiros 

meses do ano, na compara-
ção com o 4º trimestre, a pri-
meira retração da economia 
desde 2016.

O índice que mede a con-
fiança do comércio voltou a 
cair em maio, retornando ao 
mesmo nível de setembro 
de 2018, segundo pesquisa 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). De acordo com a últi-
ma pesquisa Focus do Banco 
Central, o mercado reduziu 
a projeção de alta do PIB em 
2019 para 1%. Foi a 15ª queda 
consecutiva do indicador. E 
parte dos analistas já fala em 
PIB abaixo de 1%, abaixo do 
resultado registro em 2017 
e 2018, quando a economia 
cresceu 1,1% em cada um dos 
anos.


