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SINOP DIVIDIU MESMO?
Câmara
devolve
R$ 550 mil
à Prefeitura

MT custeia
previdência
do seu
vizinho MS

Um grupo de vereadores 
se reuniu com a prefeita Rosana 
Martinelli para devolução de par-
te dos recursos não utilizados 
pela Câmara de Sinop referentes 
ao duodécimo.      Página - 3

Em outubro/1977, através 
de uma Lei Complementar, assina-
da pelo então presidente Ernesto 
Geisel, ocorreu a oficialização da 
divisão de Mato Grosso, criando o 
Mato Grosso do Sul.      Página - 3

Divulgação assessoria

reproDução

A Secretaria de Trânsito de Sinop realizou um estudo com 
equipamentos móveis para aferir a velocidade nas princi-
pais avenidas e divulgou um balanço com os números dos 
testes realizados. Toda a aferição foi feita durante o dia, 
quando o tráfego é mais intenso. No cruzamento das 
avenidas Itaúbas com Flamboyants, a maior velocidade 
chegou a 125 km/h.

 Página  6

SINOP

Motoristas
transitam
a 125 km/h
nas avenidas

Nem parecia uma atleta que sofreu uma lesão no começo de uma prepara-
ção para Copa do Mundo. Aqueles dias de tratamento intenso para o proble-
ma na coxa esquerda exigiram muita força mental de Marta.        Página -6

IMPACTOS DE INSUMOS

COMEÇA SEXTA

Debate sobre os defensivos

3ª edição da Startup Weekend

O presidente da Aprosoja-MT Antonio Galvan participou de au-
diência pública para debater o uso de defensivos agrícolas em áreas 
de agricultura no estado.

       Página - 8

Pelo terceiro ano consecutivo, a CDL Sinop apoia, patrocina 
e sedia a Startup Weekend que, em sua 3ª edição, será realizada 
entre os dias 21 e 23 de junho. Serão 54 horas de imersão em novos 
negócios.
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José roberto gonçalves

Divulgação

assessoria

Divulgação

AINDA MAIS PROTAGONISTA

Atividade
física em
studio é
bem melhor!
Alternativas ao estilo clás-
sico de academias estão 
ganhando espaço no merca-
do. Por isso, o Studio Hobbie 
é pioneiro em Sinop com 
treinamentos funcionais, 
dirigidos individualmente 
para cada aluno, atendendo 
de forma personalizada suas 
necessidades.       
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um amigo meu comprou um produto que 
utiliza para sua saúde e encontrou, dentro 
do pote, algo que identificou como sendo 
pó de gelatina sabor tangerina, que em 
nada tem a ver com o produto adquirido. 
Uma pessoa da minha família comprou 
um chinelo de marca, em uma loja que se 

autoproclama oficial (você 
dificilmente vai atrás de 
“confirmar” isso antes da 
compra) e com poucos dias 
de uso o produto começou 
a deformar e soltar a tinta.

Em ambos os casos o 
valor do produto falsificado 
era exatamente igual ao do 
original. Em um dos casos a 
compra foi feita via Merca-
do Livre, no outro, em uma 
loja física, devidamente ca-
racterizada e “decorada” de 
forma convincente. A coisa 
está feia...

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 

CE DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA-ME 
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Uma agência de marketing na Espanha, chama-
da Enviawhatsapp, participou, em 2018, da campa-
nha à Presidência de Jair Bolsonaro (PSL) com dispa-
ros em massa de mensagens políticas em aplicativos e 
redes sociais. O dono da empresa, Luis Novoa, diz em 
áudio obtido e confirmado por esta Folha que “em-
presas, açougues, lavadoras de carros e fábricas” bra-
sileiros adquiriram seu software durante as eleições. 
O proprietário afirma, contudo, que desconhecia a 
finalidade das aquisições até que o WhatsApp cortou, 
sob alegação de mau uso, as linhas telefônicas de sua 
empresa.  O caso vem à tona oito meses depois de 
o jornal ter revelado, em outubro de 2018, que em-
presas do Brasil compraram pacotes de disparos em 
massa de mensagens contra o PT com vistas a uma 
operação propagandística para apoiar Jair Bolsonaro 
no segundo turno. As campanhas eleitorais de 2018, 
como se sabe, se deram dentro de um quadro inédito 
de participação da internet, tanto por meio de aplica-
tivos quanto de redes sociais. Nesse ambiente —reco-
nheça-se, de difícil controle— não foi apenas o candi-
dato do PSL que se beneficiou de expedientes virtuais 
espúrios. Disparos em massa e a praga das fake news 
também atuaram a favor de outros partidos, como os 
tradicionais PT e PSDB. Há uma série de desobedi-
ências à legislação eleitoral nesses procedimentos. A 
compra de disparos em massa, por exemplo, pode ser 
enquadrada como financiamento irregular de candi-
daturas, já que empresas, segundo a atual legislação, 
estão proibidas de fazer doações. Além disso, é veda-
do o recurso a mecanismos automáticos de dissemi-
nação de mensagens, como os chamados robôs —de 
farto uso, como é notório, durante a disputa.

Por outro lado, a lei permite a contratação de 
impulsionamentos on-line a favor de candidaturas, 
mas a operação só é autorizada a partidos, coligações 
e candidatos —e por meio da ferramenta responsá-
vel pelo serviço, cujo provedor deve ter sede e foro 
no Brasil ou representante legalmente estabelecido 
no país. O caso divulgado pela Folha no ano passado 
mereceu atenção da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, da Polícia Federal e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que instaurou um procedimento para apurar 
os fatos. Até aqui, contudo, o processo pouco ou nada 
avançou. Antes de tudo, o que de fato salta aos olhos 
nesses episódios é o elevado grau de dificuldade para 
definir as regras e fiscalizar seu cumprimento no 
mundo da comunicação digital. Na prática, qualquer 
pessoa pode, de seu computador, contratar pacotes 
de disparos em massa e interferir na campanha. Esta-
belecer controles eficazes e punições proporcionais é 
um desafio que ainda está por ser vencido.

Editorial

Disputa virtual

Ranking dos Políticos - Facebook

toneladas, já é a segunda rota de exportação do mi-
lho mato-grossense este ano, de janeiro a maio, na 
chamada logística pelo Arco Norte, o que reforça a 
necessidade da implantação da Ferrogrão e da cons-
trução e interligação da Ferrovia de Integração Cen-
tro-Oeste (FICO) com a Ferrovia Norte-Sul.

O que pode mitigar o escoamento da produção 
é que, no caso do milho, a _commodity_ será con-
sumida internamente em Mato Grosso, com o iní-
cio da operação de fábricas de etanol, esse fator 
abre uma janela de oportunidades de negócio ao 
produtor, segundo o IMEA, além da demanda para 
o confinamento de bovinos. Mas, não alivia a falta 
de armazenamento e eficiência dos modais para o 
fluxo dos produtos. Entretanto, de novo vem a pre-
ocupação: terá Mato Grosso resolvido seus gargalos 
de logística para “tirar a safra da lavoura?” Há sinais 
positivos no radar para responder. Mas, os projetos 
têm que ser efetivados de verdade. Porém, de olho no 
campo nos últimos 6 meses foi possível verificar a 
construção de armazéns nas áreas produtivas. Ade-
mais, a expansão da produção está ligada ao uso de 
áreas de pastagens ou degradadas. Esse volume todo 
cada vez maior de produção para ser transportado 
adequadamente depende, de novo, dos eixos ferrovi-
ários planejados, como a Ferrovia Norte-Sul, a FICO 
e a Ferrogrão.

Para efeito de comparação, há 10 anos Mato Gros-
so produzia 28,3 milhões de toneladas de grãos, fi-
bras e oleaginosas, segundo a Conab. E veja que no 
início do artigo citei que a previsão para 2018/2019 
é de 66,36 milhões de toneladas, dado da mesma 
Conab. Ou seja, mais do que dobramos em 10 anos a 
produção. E mesmo com rodovias ruins, e eixo ferro-
viário incompleto, e sem hidrovia, a safra é escoada, 
a duras penas. Imagine com maior produção de soja, 
algodão e milho a cada safra diante da demanda que 
se apresenta nos próximos anos?

Por isso, defendemos, desde o início do ano, 
quando publicamos neste espaço nosso primeiro 
artigo, um debate em que todos, empresários, go-
vernantes, parlamentares e agências reguladoras 
fixem seu foco na melhoria e na adequada infra-
estrutura capaz de dotar Mato Grosso com suporte 
para sua produção agrícola, com melhor condição 
para produtividade, competitividade exterior e, por 
consequência, melhor geração de emprego, tributos 
e renda. Mato Grosso tem pressa na infraestrutura 
e logística!

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO É ADVOGA-
DA, PÓS-GRADUADA EM DIREITO PROCESSUAL CI-
VIL PELA FESMP/MT

Ampliação da produção já 
depende de ferrovias

BATEU, LEVOU
Medeiros começou dizendo: “Se a pes-

soa é pilhada com algo roubado é presa por 
receptação. A pergunta é: por que @ggre-
enwald ainda está solto?”, questionou o de-
putado em sua página no Twitter. Greenwald, 
em seguida, respondeu: “Alguém tem uma 
cópia da Constituição que possa emprestar a 
este deputado autoritário (e não exatamente 
ético)?”. Na resposta o americano ainda ane-
xou o link de uma matéria que fala sobre a 
cassação de Medeiros enquanto era senador, 
por uma suposta fraude em ata envolvendo o 
empresário sinopense Paulo Fiúza.

NÃO VAI CEDER
A deputada Janaina Riva contou que, an-

tes dos servidores da Educação deflagrarem 
greve, ela os alertou sobre o “pulso firme” 
do governador Mauro Mendes. “Quando me 
procuraram antes da greve, dei a sugestão a 
eles para que esperassem um pouco mais. 
A gente [parlamentares] tinha dito isso uma 
vez, de que Mauro Mendes era diferente do 
Pedro Taques. Que dificilmente ele iria ceder 
à pressão”, disse. Mendes já afirmou que não 
há condições de atender às reivindicações.

BATE-REBATE
O deputado federal José Medeiros (Po-

demos) podia ter “ido dormir sem essa”. Ele 
foi respondido à altura pelo jornalista Glenn 
Greenwald, do site The Intercept Brasil, ao 
questionar as razões do americano ainda 
não ter sido preso. Greenwald é responsável 
pelo vazamento de conversas que teriam sido 
protagonizadas pelo ministro da Justiça Sér-
gio Moro e o procurador da República Deltan 
Dallagnol e que colocariam em xeque a Ope-
ração Lava Jato. Moro, por sinal, esteve dando 
explicações aos senadores durante todo o dia 
de ontem.

O Brasil recebeu cerca de 80 mil novos pedidos de refúgio em 2018 – mais 
que o dobro dos 33,8 mil requerimentos de 2017. O aumento colocou o país 
como o sexto que mais recebeu solicitações do tipo no último ano. Os dados 
são de um estudo sobre pessoas forçadas a deixar suas regiões de origem por 
motivos de guerra, perseguição, violência e violação aos direitos humanos. No 
total, cerca de 70,8 milhões se enquadraram nessa condição no ano passado.

O que devemos “aprender” com essa nova modalida-
de de pirataria? Que devemos, independentemente 
das aparências e impressões, conferir criteriosa-
mente as características do produto, buscando 
detalhes que garantam sua autenticidade. Se ainda 
assim restarem dúvidas o melhor a se fazer é de-
sistir da compra. Na esmagadora maioria dos casos 
não vale a pena “arriscar”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

WELYDA CRISTINA DE 
CARVALHO 

Uma nova safra recorde de milho e algodão 
começou a ser colhida e deve avançar a produção 
em junho e julho. Além do fator produtividade e a 
cotação dos produtos, uma das dúvidas é saber se o 
Estado de Mato Grosso terá infraestrutura e logísti-
ca suficiente para escoar a safra atual até aos mer-
cados consumidores da Ásia e Europa, entre outros 
destinos.

Todo ano, empresários do setor, produtores e 
governos têm dificuldade de criar condições para 
transportar grãos, oleaginosas e fibras. Para se ter 
uma noção, o último levantamento da (Conab) Com-
panhia Nacional de Abastecimento, divulgado pela 
mídia semana passada, mostra que a safra total de 
2018/2019 será de 66,36 milhões de toneladas, um 
crescimento de 7,5%. Em todo o Brasil, a produção 
atingirá 238,9 milhões de toneladas. Mato Grosso 
detém 28 por cento da produção nacional.  A per-
gunta que não quer calar é se veremos filas de ca-
minhões em terminais, como o Multimodal de Ron-
donópolis, Alto Araguaia (eixos ferroviários) e em 
armazéns de empresas.

Uma outra vertente apontada por dados do Mi-
nistério da Economia mostra que Mato Grosso pra-
ticamente dobrou suas exportações de algodão em 
relação a 2018, se considerado o período janeiro a 
maio. Neste ano, os negócios externos somaram 
447,96 mil toneladas de fibra exportada pelo Brasil 
no intervalo dos cinco meses. O Estado represen-
tou 66,17% das exportações do país, com 296,43 mil 
toneladas entre os mesmos meses. A China, em 
guerra comercial com os Estados Unidos, importou 
80,94 mil toneladas. Já a Indonésia adquiriu 54,30 
mil toneladas - sendo estes dois países asiáticos 
responsáveis por 45,62% da exportação de plumas 
de Mato Grosso. Na safra 2018/2019, o Estado pro-
duzirá 1,846 milhão de toneladas de algodão em 
pluma, ou seja, 35,4% a mais em relação ao ciclo 
agrícola passado.

A tendência apontada pelo Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecuária é que pelo menos 
três fatores - o impasse comercial EUA-China, a 
demanda de países asiáticos e a produção recorde 
da safra 2018/2019 de algodão - devem alavancar 
níveis nunca atingidos de exportação da pluma 
mato-grossense, maior produtor do Brasil. Não é 
preciso reforçar que é essencial a logística de vo-
lumes em grande escala, como ferrovias, para levar 
os produtos ao exterior. Os preços crescentes da 
pluma e o crescimento da área de plantio do algo-
dão em todos os estados impactaram o crescimen-
to da produção.

No caso do milho, Mato Grosso já exportou 4,922 
milhões de toneladas, resultado extraordinário 
para o período de janeiro a maio deste ano. Em 2018, 
nos 5 meses, foram 3,791 milhões de toneladas. O 
porto de Barcarena, no Pará, com 1,341 milhão de 

Crédito: ACNUR/Divulgação
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“Há uma série de desobediências à legis-
lação eleitoral nesses procedimentos

“
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Convivemos, há muito tempo, com a pi-
rataria e a falsificação. Muita gente compra 
produtos com essa origem pelo preço atra-
ente, outros por não conseguir diferenciar 
um do outro. Seja como for, quando se com-
pra algo pirata se tem a certeza de que não 
se pode esperar a mesma qualidade do pro-
duto de referência.

Um dos grandes 
indicativos que nos 
leva a identificar a 
falsificação, em li-
nhas gerais, é o valor, 
abaixo do praticado 
habitualmente. Mas 
alguns falsificadores 
perceberam que isso 
serve de “termôme-
tro” para o cliente e 
resolveram mudar de 
estratégia, simples-
mente colocando o 
produto falsificado 
pelo mesmo valor do original.

Isso mesmo: você vai comprar o produ-
to e ele tem a mesma aparência e o mes-
mo preço que paga com frequência. Do que 
desconfiar? Então, com essa nova “moda-
lidade” de venda de produtos pirata muita 
gente tem “embarcado” nessas compras e 
só percebido depois, durante o uso do pro-
duto, que algo está errado.

Se você imagina que é difícil “esbarrar” 
em situações como essas está enganado: 
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Vereadores em ato com a prefeita Martinelli 

Câmara devolve R$ 550 mil 
para Prefeitura de Sinop
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Um grupo de verea-
dores, liderados pelo presi-
dente da Câmara, Remídio 
Kuntz (PR), se reuniram na 
última terça-feira (18), com 
a prefeita de Sinop, Rosana 
Martinelli (PR), para um ato 
oficial de devolução de parte 
dos recursos não utilizados 
pela Câmara referentes ao 
duodécimo.

Entre os meses de ja-
neiro e junho, os parlamen-
tares de Sinop economiza-
ram um montante de R$ 1,4 
milhão. Deste valor, R$ 550 
mil foram devolvidos ao 
Executivo no ato com a pre-
feita que aconteceu no Paço 
Municipal.

O presidente da Câma-
ra disse que o dinheiro da 
devolução já está nos cofres 
do Executivo e reiterou ain-
da que apesar de divergên-
cias entre os dois poderes 
em alguns projetos, o Legis-
lativo não pode atrapalhar o 

Executivo, pois eles têm que 
pensar é na população.

“Passamos o dinheiro 
ontem (17) através Caixa e 
hoje viemos fazer a visita e 
esse pedido a prefeita. Nós 
não podemos atrapalhar o 
município, não podemos 
atrapalhar a prefeitura. Às 
vezes a gente tem divergên-
cias em alguns projetos, mas 
a gente tem que pensar na 
população. Essa economia 
não é da mesa, é dos 15 vere-
adores de Sinop. Dando toda 
estrutura para os servidores 
ainda conseguimos essa eco-
nomia”, destacou o presiden-
te do legislativo municipal.

A prefeita Martinelli 
reconheceu o esforço da Câ-
mara de Vereadores na eco-
nomia dos recursos, agrade-
ceu pelo gesto e já informou 
que os R$ 550 mil devolvidos 
serão investidos para realizar 
a pavimentação asfáltica da 
Estrada Jacinta.

“Agradecemos ao pre-
sidente Remídio e aos 15 ve-
readores por essa devolução 
que vamos estar revertendo 

RECURSOS ECONOMIZADOS | Ato marcou a devolução dos recursos que serão utilizados para asfaltar Estrada Jacinta
Foto: AssessoriA CâmArA

Reunião da CPI da Previdência 

DECRETO DAS ARMAS

Campos e Fagundes 
votam contra e
Selma favorável 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Aconteceu na última 
terça-feira, votação no Sena-
do Federal, com parecer da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que acabou por 
suspender o decreto do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL), 
que busca facilitar a compra 
e o porte de armas no país.

Dos três senadores 
mato-grossenses, dois deles, 
Wellington Fagundes (PR) 
e Jayme Campos (DEM), se 
juntaram aos outros 45 se-
nadores que votaram pela 
suspensão do decreto presi-
dencial. Já a senadora Selma 
Arruda, do mesmo partido 
do presidente, votou contrá-
ria ao parecer da CCJ, outros 
27 senadores votaram como 
a senadora de Mato Grosso.

Com a definição do 
veto, a matéria agora vai para 
apreciação dos deputados na 
Câmara. Enquanto a Câmara 
dos Deputados não votar o 
tema e confirme a decisão do 
Senado, o decreto do presi-
dente Jair Bolsonaro conti-
nua valendo.

“Por 47 a 28, o Senado 
derrota nosso Decreto so-
bre CACs e Posse de Armas 
de Fogo. Esperamos que a 
Câmara não siga o Sena-
do, mantendo a validade do 
nosso Decreto, respeitando 
o Referendo de 2005 e o le-

gítimo direito à defesa”, disse 
Bolsonaro, no Twitter.

O texto chegou ao Ple-
nário em regime de urgên-
cia, depois de passar pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) na última 
quarta-feira (12). O colegia-
do rejeitou o parecer origi-
nal do senador Marcos do 
Val (Cidadania-ES), que era 
contrário ao PDL 233/2019 
e favorável ao decreto de Jair 
Bolsonaro. 

Com a rejeição, a CCJ 
adotou como parecer um 
voto em separado do sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB-PB). Para o parlamen-
tar, o presidente da Repúbli-
ca “extrapolou o poder regu-
lamentar”.

Vários senadores fa-
voráveis à derrubada do 
decreto presidencial rela-
taram que sofreram amea-
ças e agressões nas últimas 
semanas— principalmente 
por meio de redes sociais ou 
aplicativos de mensagens — 
por serem contra o decreto. 
Os relatos fizeram o presi-
dente do Senado, senador 
Davi Alcolumbre (DEM), se 
solidarizar com os demais 80 
senadores e dizer que o Se-
nado mostrou sua grandeza 
ao votar o PDL sem ser pres-
sionado por essas ameaças. 
Uma das que relatou amea-
ças recebidas foi a senadora 
Eliziane Gama (Cidadania).

Foto: moreirA mAriz/AgênCiA senAdoFoto: sintep/mt

Plenário do Senado em votação 

Sessão plenária da ALMT 

Foto: FABLiCio rodrigUes / ALmt

HERANÇA INDEVIDA?

Mesmo após divisão do Estado, 
MT custeia previdência de MS

GREVE NOVELESCA

Sintep pressiona deputados 
que pressiona governador

DA REPORTAGEM

Em outubro 1977 atra-
vés de uma Lei Comple-
mentar, assinada pelo então 
presidente Ernesto Geisel, 
ocorreu a oficialização da 
divisão do Estado de Mato 
Grosso, criando o Mato 
Grosso do Sul. 

Com pouco mais de 
quatro décadas da divisão, o 
estado original, Mato Gros-
so, ainda arca com o paga-
mento de 152 aposentadorias 
e 544 pensões de servidores 
que passaram a ser perten-
centes ao estado de Mato 
Grosso do Sul.

Ao todo, só em 2018, o 
valor pago por Mato Grosso 
aos beneficiários, ultrapas-
sou a casa dos R$ 60 milhões. 
Os dados foram constatados 
pelo MT Prev, e apresenta-
dos pelo presidente da au-
tarquia, Eliton Oliveira de 
Souza e pela equipe técnica 
da Assembleia Legislativa, 
criada pela CPI que trata da 
previdência mato-grossense.

DÉFICIT - Outra situ-

DA REPORTAGEM

Depois de receber Sin-
dicato dos Trabalhadores 
da Educação (Sintep) e re-
presentantes do movimento 
grevista da educação na tarde 
de terça-feira (18) a vice-pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa, deputada estadual 
Janaina Riva (MDB), usou a 
tribuna durante a sessão para 
reafirmar o apoio aos servi-
dores públicos e à luta dos 
educadores pela garantia dos 
direitos deles. A parlamentar 
que tem feito um trabalho de 
articulação junto ao governo 
e demais Poderes, sugeriu a 
união de todos e a formação 
de uma força tarefa para pôr 
fim à greve.

“Quando conversava 
com alguns servidores no 
meu gabinete na tarde de 
hoje eu disse a eles da neces-
sidade realmente de vir uma 
proposta do Poder Executi-
vo para fazer cessar a greve. 
Isso é imprescindível tanto 
para os servidores públicos, 
quanto para a Assembleia 
Legislativa para que nós pos-
samos fazer qualquer tipo de 
trabalho. 

Temos discutido nos 
últimos dias não só a lei, mas 

ação que provoca astronô-
mico passivo nas contas do 
MT Prev diz respeito ao re-
enquadramento de aposen-
tadorias e pensões em razão 
de leis que instituíram pla-
nos de carreira para diversas 
categorias de servidores pú-
blicos nas décadas recentes, 
seja por via administrativa, 
seja por força de decisões 
judiciais. Os valores são im-
pressionantes e totalizam 
quase R$ 50 milhões anual-
mente, apenas em acréscimo 
aos benefícios.

Atualmente, o MT Prev 
paga quase 28 mil aposenta-
dorias e quase sete mil pen-
sões por morte. Todos os be-
nefícios concedidos e pagos 
são auditados e passam pelo 
crivo do controle interno, 
por meio da Controladoria-
-Geral do Estado (CGE) e 
externo, pela Secretaria Es-
pecial de Previdência do Tri-
bunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso (TCE/MT). 
O presidente da autarquia 
mostrou preocupação com 
o déficit previdenciário cres-
cente, que bateu a soma de 

também outras possibilida-
des, porque várias sugestões 
foram apresentadas. Muita 
gente distorceu o que falei 
sobre o momento das greves, 
mas quando eu falei sobre 
esse momento certo ou erra-
do para a greve, todas as ve-
zes eu deixei claro que essa 
opinião minha não é a do 
Sindicato e que eu respeito 
a decisão do sindicato e dos 
servidores. Não sou eu quem 
tenho que decidir quando é 
o momento certo de vocês 
entrarem em greve, mas eu 
jamais deixaria de dar meu 
apoio a todos vocês, nunca”, 
disse.

Na abertura da sessão 
de terça à noite, a galeria 
do plenário foi preenchida 
por representantes dos tra-
balhadores da educação das 
diferentes regiões do estado. 
A professora do Centro de 
Formação e Atualização dos 
Profissionais (Cefapro), de 
Cáceres, Maria Clara Ama-
ral, acredita na pressão jun-
to aos deputados agilizaria 
a proposta de negociação. 
E, apesar do que o governo 
tenta implantar na mídia, o 
movimento nas grandes ci-
dades continua fortalecido. 
“Estamos com 90% dos pro-

R$ 1,1 bilhão no exercício do 
ano passado. “Essa diferen-
ça entre o que arrecadamos 
com as contribuições e o que 
temos a pagar em benefícios 
é coberta por recursos do 

Tesouro estadual, isto é, di-
nheiro que deixa de ir para 
atender educação, saúde, 
segurança pública e outras 
demandas sociais”, alertou 
Eliton Souza.

em obras. Atendendo ao pe-
dido da população, atenden-
do ao pedido da Câmara de 
Vereadores, nós vamos estar 
executando essa obra ainda 
no ano de 2019, prometeu 
Rosana.

O asfaltamento da Es-
trada Jacinta deve custar cer-
ca de R$ 5 milhões, sendo 
que a maior parte do recurso 
será investido na drenagem, 
devido ao grande volume de 
água que passa por aquele lo-
cal no período chuvoso.

Parte dos recursos ad-
quiridos com a arrecadação 
do IPTU também serão utili-
zados para concretização da 
obra, juntamente com mais 
R$ 825 mil via emenda par-
lamentar do ex-deputado fe-
deral Nilson Leitão (PSDB), 
com recursos do Estado via 
emenda do deputado es-
tadual Dilmar Dal’Bosco 
(DEM), além de mais R$ 1 
milhão oriundos da inicia-
tiva privada via empresários 
do ramo imobiliário que vai 
contabilizar um montante 
de R$ 1 milhão.

fissionais em greve”, relatou.
Os representantes do 

Sintep/MT permaneceram 
até ontem (19), no plenário 
da ALMT acompanhando 
as sessões matutinas, como 
forma de pressionar dos par-
lamentares. “Cobraremos de 

cada deputado o compro-
misso com os profissionais 
da educação, que são eleito-
res e pressionarão inclusive 
os representantes regionais 
no parlamento”, alertou o 
presidente do Sintep/MT, 
Valdeir Pereira.
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Ideia é reaquecer economia de MT 

MT: proposta para alavancar 
economia é apresentada
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A expansão econômi-
ca como alternativa para 
alavancar a arrecadação do 
estado sem aumentar a car-
ga tributária, foi a proposta 
apresentada na terça-feira 
(18) pelo setor produtivo do 
comércio de Mato Grosso, 
durante reunião com o go-
vernador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes (DEM) e com 
o secretário-chefe da Casa 
Civil, Mauro Camargo, reali-
zada no Palácio Paiaguás, em 
Cuiabá. O documento entre-
gue ao chefe do executivo 
estadual foi elaborado pela 
equipe econômica-tributária 
das entidades e confirma que 
o aumento de impostos am-
plia a crise que já acomete o 
país, pois as empresas do co-
mércio local irão sofrer, ain-
da mais, com a concorrência 
provocada pelo uso crescen-
te do comércio eletrônico, 
além da concorrência com 
estados vizinhos, que pos-
suem menor carga tributária.

Para a Fecomércio-MT, 
a proposta das entidades 
visa estimular o aumento da 
arrecadação estadual, sem 
onerar a população, que é 
quem paga a conta do au-
mento de impostos. “O prin-
cipal personagem que é pe-
nalizado com o aumento da 
carga tributária é o cidadão, 
que paga mais impostos. O 

empresário é, apenas, um 
mero repassador desses im-
postos ao governo”. A pro-
posta ressalta também a im-
portância do comércio para 
a economia e a empregabi-
lidade no estado, além de 
ser o principal arrecadador 
da principal fonte de recur-
sos do governo estadual – o 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS). Para se ter 
uma ideia, o setor do comér-
cio, sozinho, representou 
66% da fonte de receita do 
estado, que somou mais de 
6,7 bilhões de reais em 2018.

A não manutenção da 
carga tributária atual do 
ICMS, acentuará a forma 
predatória da guerra fiscal, 
através de benefícios que 
continuam largamente sen-
do oferecidos por outros es-
tados brasileiros. A proposta 
também aborda a grande di-
ferença da alíquota cobrada 
para empresas inclusas no 
Simples Nacional, em rela-
ção aos demais regimes de 
tributação do ICMS no es-
tado. Por exemplo, a carga 
tributária média de ICMS 
de uma empresa no Simples 
é de 7,5% e salta para uma 
tributação média de 19% no 
regime normal, o que, na 
prática, gera desestímulo no 
empresariado e influencian-
do no progresso das empre-
sas e, por conseguinte, na ar-
recadação do estado.

AQUECIMENTO  | Comerciantes entregam a Mauro plano de expansão sem aumento de tributos
Foto: Gcom-mt/mayke toscano
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CARNE BOVINA

Encontro de investidores árabes 
e o setor produtivo em Várzea

COMISSÁRIA DA UE DIZ

“Acordo comercial 
com Mercosul 
é prioridade”

MERCADO DE TRABALHO

Desemprego de 
longo prazo no BR
cresce 42,4% 
entre 2015 e 2019

Cadeia produtiva da carne bovina 

Negociação entre os blocos comerciais 

Mercado de trabalho está deteriorado 

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-Gros-
sense da Carne (IMAC) or-
ganizou um encontro entre 
investidores dos Emirados 
Árabes Unidos e represen-
tantes da cadeia produtiva 
da carne bovina nessa terça-
-feira (18) para promoção de 
negócios no setor. Represen-
tantes do Fundo de Desen-
volvimento Abu Dhabi visita-
ram uma unidade industrial 
localizada em Várzea Grande 
(MT) e participaram de reu-
nião com produtores rurais, 
empresários e representante 
do governo do Estado.Após 
o encontro promovido pelo 
IMAC, os representantes do 
Fundo de Desenvolvimen-
to avaliam realizar investi-
mentos na cadeia produtiva 
da carne. De acordo com o 
representante de comércio 
da Embaixada dos Emirados 
Árabes no Brasil, Abdelrah-
man Abdulla Almaazmi, a 
aproximação entre investi-
dores internacionais e na-
cionais poderá render bons 
resultados para o setor da 

AGÊNCIA BRASIL

As negociações da UE 
com o Mercosul, o quarto 
maior bloco comercial do 
mundo, se intensificaram 
desde que as negociações 
comerciais da Europa com 
os Estados Unidos foram 
congeladas após a vitória de 
Donald Trump nas eleições 
presidenciais de 2016.

No entanto, os nervos 
da UE em relação a uma 
onda de importações de car-
ne bovina e a hesitação do 
Mercosul sobre a abertura 
de alguns setores industriais, 
como o automobilístico, fi-
zeram com que prazos pas-
sassem. Um acordo pode 
estar próximo, mas fora do 

DA REPORTAGEM

O número de brasilei-
ros que procuram trabalho 
há pelo menos dois anos 
chegou a 3,3 milhões no 
primeiro trimestre de 2019, 
destacou hoje o Instituto de 
Pesquisa Econômica e Apli-
cada (Ipea). O número de de-
sempregados de longo prazo 
é 42,4% superior ao do mes-
mo período de 2015, primei-
ro ano da recente recessão da 
economia brasileira.

Uma das responsáveis 
pelo estudo, a técnica de 
planejamento e pesquisa do 
Ipea, Maria Andréia Parente 
Lameiras, disse que o mer-
cado de trabalho é “o pior 
retrato” da crise econômica 
enfrentada no país e afeta 
mais os trabalhadores menos 
escolarizados e as famílias de 
menor renda.

“Estamos com o merca-
do de trabalho ainda muito 
deteriorado, embora nos úl-
timos meses a gente veja al-
guma reação. Mas a crise tem 
dificultado a geração mais 
forte de postos de trabalho”, 
afirmou. “Além de reagir de-
pois da economia como um 
todo, a reação [do merca-

carne. “O IMAC tem um tra-
balho muito importante na 
valorização da carne de Mato 
Grosso e na aproximação 
com os investidores”, desta-
cou Almaazmi.O presidente 
do IMAC, Guilherme Linares 
Nolasco, destacou o papel da 
entidade ao colocar na mes-
ma mesa de negócios produ-
tores, indústrias, investidores 
e consumidores da carne de 
Mato Grosso. “Existem mui-
tas possibilidades e o IMAC 
apresentou o segmento da 
carne bovina aos interessa-
dos. Esta é a nossa função 
institucional de aproximar 
os elos da cadeia e buscar 
alternativas que possam be-
neficiar todos os integrantes. 
O mercado externo quer in-
vestir na cadeia da carne, seja 
no setor da engorda ou no 
processo final da produção”, 
afirmou Guilherme Nolasco. 
O produtor Francisco Cama-
cho, que possui uma unidade 
de confinamento, defendeu a 
atração de investidores para 
o desenvolvimento da cadeia 
da carne. “Uma visita mui-
to proveitosa e vimos que 

alcance.
Comissária de Comér-

cio da UE, Malmstrom disse 
que não deseja definir um 
novo prazo, mas acredita que 
um acordo possa ser fechado 
durante o mandato atual Co-
missão Europeia, que vai até 
o final de outubro.

“Há alguns assuntos 
complicados faltando - agri-
cultura e alguns outros... Eu 
acho que há uma janela ago-
ra para fechar isso, durante 
esta Comissão. Eu absoluta-
mente farei o meu melhor. 
Esta é a prioridade núme-
ro um agora”, disse ela em 
evento organizado pelo cen-
tro de pesquisa Bruegel em 
Bruxelas.

Malmstrom disse que 

do de trabalho] costuma ser 
muito lenta no começo”.

O estudo do Ipea ana-
lisou dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Do-
micílios (Pnad), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Segundo o levantamen-
to, as mulheres são mais afe-
tadas do que os homens pelo 
desemprego de longo prazo, 
e 28,8% das desempregadas 
estão nessa situação há pelo 
menos dois anos. No caso 
dos homens, o percentual é 
de 20,3%.

Os trabalhadores do 
Norte e do Nordeste sofrem 
mais com o desemprego de 
longo prazo do que os do 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
e os moradores de regiões 
metropolitanas estão mais 
expostos a isso do que os das 
áreas não metropolitanas. 
Os pesquisadores mostram 
ainda que o número de de-
sempregados que procuram 
trabalho há pelo menos dois 
anos cresce mais rápido en-
tre os jovens. 

Apesar disso, na faixa 
etária de 40 anos ou mais, 
27,3% dos desempregados es-
tão nessa situação.

os dois lados estavam se 
aproximando, com ofertas já 
feitas por produtos agrícolas 
menos polêmicos.

Em termos de redução 
de tarifas, poderia ser o acor-

do comercial mais lucrativo 
da UE até agora, com a eco-
nomia potencialmente qua-
tro vezes maior do que para 
os acordos com o Canadá e o 
Japão combinados.

há um grande mercado para 
carne de Mato Grosso e um 
potencial de investimento lá 
fora disposto a investir no 
estado e no Brasil. Estão in-
teressados tanto na produção 
quanto no financiamento das 
operações”, destacou Cama-
cho.

MERCADO - A relação 
comercial da carne bovina 
entre Mato Grosso e os Emi-

rados Árabes Unidos vêm se 
intensificando. Em 2019, nos 
primeiros cinco meses, o es-
tado movimentou US$ 53,1 
milhões com a venda de car-
ne, 36% a mais do que o ano 
de 2018 inteiro. Em volume, 
de janeiro a maio deste ano 
foram enviadas 14,8 mil to-
neladas de carne bovina, en-
quanto de janeiro a dezem-
bro de 2018 foram 9,6 mil 
toneladas.



CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701325800  700.547.941
279002701504500  016.877.171
279002701482600  060.069.869
279002800755900  856.823.731
279002800261300  017.731.479
279002701495600  007.876.109
279002800304700  008.589.291
279002700982400  051.001.031
279002700885500  043.525.951
279002800455200  018.921.371
279002100061900  368.174.141
279002701506800  001.067.591
279041100                   15.254.524/0001
279002700611200  019.499.789
279002700448900  041.928.659
279002701497000  429.597.991
279002700392700  996.707.981
279002700910200  924.018.051
279002800734600  018.219.401
279002701356700  027.400.641
279002701430100  020.464.711
279002701338600  048.343.061
279002800349000  064.991.679
279002800127500  057.569.399
279002800366400  043.025.281
279002701444700  010.415.981
279750100030600  019.949.191
279002701433700  037.443.851
279002700531200  739.695.671
279002800566600  006.388.481
279002701358100  894.724.461
279002100211400  283.816.058
279002700817900  036.779.461
279002700807200  016.779.971
279002701453700  022.551.331
279002701490100  042.294.351
279002800675300  029.882.421
279002700679200  966.942.700
279002701235200  050.860.281
279002701271500  046.926.621
279002701448800  070.019.431
279030700                   12.114.544/0001
279002800343400  019.453.611
279002701467300  032.831.361
279002700849500  791.660.751
279002701515500  061.760.641
279002701306400  043.775.411
279002701249000  019.959.991
279002701464000  736.209.631
279002700878500  037.299.949
279002800803500  007.927.011
279002701513100  059.979.461

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
279002701276500  009.473.279
279002700711400  014.661.291
279002700563300  826.275.680
279002700976500  037.887.871
279002701486200  003.726.421
279002800698300  044.809.469
279002100209600  039.519.129
279002700312800  911.634.989
279002700400700  626.968.661
279002800527500  859.281.781
279002700992600  753.252.259
279002800619900  044.233.791
279002701000800  417.559.950
279059900                   09.023.583/0001
279002701481100  072.008.449
279002800713100  503.343.601
279002800725000  630.325.201
279002800489100  817.488.252
279002701272800  831.529.891
279002701200300  014.883.771
279002700764900  732.269.981
279002800854100  061.032.871
279002700883500  875.423.151
279002701150600  902.588.271
279002701427700  037.608.701
279002700665200  903.491.481
279002701045000  743.785.621
279002800558100  034.247.611
279002800322200  956.098.490
279002700147500  025.993.111
279002700612300  989.395.641
279002700856200  878.596.961
279002700962100  010.415.911
279002100304800  019.319.471
279002800722700  717.996.999
279002800215300  012.432.621
279002701453200  039.251.741
279002700869000  731.499.501
279993200053900  299.443.921
279020600                   14.421.664/0001
279028300                   13.558.243/0001
279002800647100  031.110.749
279002800812300  012.529.211
279002800883400  060.910.021
279002800290200  035.413.511
279002800653100  028.105.241
279002701398100  105.777.930
279002700447600  503.935.021
279002700426500  447.800.601
279002701117700  024.639.371
279002700550500  014.959.441

1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 226 
m² Descrição Alto padrão, 
3 suites 226m² de area 
construida mais pergolado 
de 17m², area gourmet de 9 x 
6 terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada do 
Lavabo em pedra espanhola 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 Suíte(s) 
, 2 Quarto(s) , 2 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Despensa 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 
03 Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE 
- R$115.000,00 Detalhes do 
imóvel 360 m² Descrição  
quadra 14 lote 05 12 x 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Área Serviço , 60 

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

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

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) 
oferece as seguintes vagas de emprego para 
esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando 
superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, com ensino médio completo e CNH 
AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, 
com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com 
experiência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino 
médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva 
para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino mé-
dio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

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

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 - 
Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os 
Santos e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 
3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

A.PEREIRA - EIRELI, CNPJ: 1.524.281/0001-05torna pú-
blico que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SEMMA/Peixoto de Azevedo, as Licenças Ambientais Pré-
via, Instalação e Operação para a atividade “Manutenção 
de Veículos”, situado à Av. Rotary Internacional, LT01 Q03, 
Bairro Santa Izabel, Peixoto de Azevedo-MT.

CLARA POMATTI BARBIERI (ELETRÔNICA JC) CNPJ.: 
24.897.119/0001-77 - Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedi-
do de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação, para atividade 95.21-5/00 – Reparação e manu-
tenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e do-
méstico, no município de Sorriso/MT. (LFM ENGENHARIA 
E CONSTRUTORA 066-3544 6926) 

ÚNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAVACOS DE MA-
DEIRA EIRELI CNPJ n° 22.962.219/0002-95 e Inscrição 
Estadual No. 13.733.263-7 localizada ESTRADA DARLE-
NE, S/N, KM 01 LOTE 386-A e 386-B, Bairro SETOR CO-
MERCIAL, município de CLAUDIA-MT, Torna público que 
requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA PRÉVIA, para atividade de SERRARIAS SEM 
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA. Não EIA/RIMA

CIMO - CENTRO INTEGRADO MEDICO E ODONTOLO-
GICO LTDA - EPP, CNPJ 31.751.877/0001-48, torna pú-
blico que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença 
Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade odontológica / Atividade médica 
ambulatorial restrita a consultas, localizada na AV. Porto 
Alegre, N 3144, sala 01-02-03 e 04, Centro, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001/2019 

 AO RDC INTEGRADO PRESENCIAL 001 2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através de seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados, 
que foi realizado alteração no Edital de Licitação RDC INTEGRADO PRESENCIAL 001 
2019, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO 
DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS 
OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-
MT CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA E ANTEPROJETO ANEXOS”. Para acesso ao Edital 
Complementar 001/2019, os interessados deverão consultar o site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, e, maiores informações no Setor de Licitações de 
segunda a sexta–feira, no horário das 07h às 11h e 13h às 17h pelo fone (66) 3575-5100. 
Peixoto de Azevedo 19 de Junho de 2019. 

NATALIA FERNANDES DA SILVA  
Presidente CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019  

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 ITEM”, para PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA 
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DA FAZENDA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 08 DE JULHO DE 2019 ÀS 09:00 
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, 18 de Junho 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019 de 02 de janeiro de 2019 torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 09/07/2019, às 08H00, para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSOS, CARIMBOS, BANNERS, PANFLETOS, ENTRE 
OUTROS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 
DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital 
encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da 
Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações das 07H00min às 
11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br . Novo Mundo, MT, 19 
de junho de 2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6412-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: MARCOS BODSTEIN VILLAÇA FILHO EIRELLI, no 
valor total de R$ 278.370,97 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e 
noventa e sete centavos). Juina-MT, 18 de Junho de 2019.  
 

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

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E 
AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E REVISÃO DE 
VEÍCULOS DA MARCA GM, MODELO TRAILBLAZER DIESEL, EM 
PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA, DO GABINETE DO 
PREFEITO. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa especializada para garantir a manutenção, reparo e revisão 
do veículo do fabricante GM, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, que 
está dentro do prazo de garantia e que deve ser reparado por empresa 
devidamente autorizada pelo fabricante. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: 
B R E S S A N ,  L A M O N AT TO  &  C I A LT D A . ,  C N P J / M F  n º 
03.512.021/0001-84. VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). 
VIGÊNCIA: 07 (sete) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal
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Dados mostram que, em 2017, 35,3 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro 

Balanço de testes em avenidas
aponta motoristas a 125 km/h
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Trânsi-
to, Transporte e Urbanos de 
Sinop realizou um estudo 
com equipamentos móveis 
para aferir a velocidade nas 
principais avenidas e divul-
gou, esta semana, um ba-
lanço com os números dos 
testes realizados.

Toda a aferição foi fei-
ta durante o dia, quando o 
tráfego é mais intenso. Na 
Avenida dos Tarumãs, por 
exemplo, 15% dos veículos 
foram mais velozes tive-
ram média de 88 km/h. No 
cruzamento das avenidas 
Joaquim Socreppa com Si-
bipirunas, 15% dos veículos 
passaram pelo local a velo-
cidades de 97 km/h.

Já nas avenidas das 
Palmeiras, Bruno Martini e 
Flamboyants a maior mé-
dia foi superior a 100 km/h, 
sendo que no cruzamento 
das avenidas Itaúbas com 
Flamboyants a média máxi-
ma chegou a 125 km/h. Na 
Bruno Martini, próximo a 
faculdades os estudos apon-
taram que alguns conduto-
res chegaram a velocidades 
de 110 km/h e em frente 
ao Cemitério, as altas velo-

cidades alcançaram até 98 
km/h.

De acordo com o se-
cretário de Trânsito Rober-
to Trevisan, além das ações 
educativas realizadas dia-
riamente em escolas, ruas 
e empresas, essa iniciativa 
utilizando os equipamentos 
visam dar mais seguran-
ça tanto para motoristas e 
pedestres. “Temos que ter 
consciência no trânsito, 
pois respeitar as leis é res-
peitar a sua vida e a vida do 
próximo. Os equipamen-
tos de fiscalização servem 
como uma medida educa-
tiva, de controle de tráfego, 
temos a obrigação de redu-
zir as ocorrências relaciona-
das a acidentes no trânsito”, 
explicou.

TRÂNSITO
EM SINOP
O número de mortes 

no trânsito em Sinop cres-
ceu 25,4% entre os anos de 
2017 e 2018, passando de 59 
para 74, indicou pesquisa 
recente divulgada pela Se-
cretaria Municipal de Trân-
sito e Transporte Urbano. 
O último ano encerrou re-
gistrando, ainda, mais de 
2,1 mil acidentes (2.195) em 
vias públicas do município.

SINOP | Números foram divulgados pela Secretaria de Trânsito; alta velocidade preocupa
Foto: Divulgação

SORRISO
Prefeitura aguarda 
recursos da CEF para 
asfaltar Nova Aliança

RONDONÓPOLIS
Dupla flagrada praticando 
crime ambiental na região 
do Campo Limpo

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, visitou nesta se-
mana o bairro Nova Aliança 
para conversar com os mo-
radores sobre pavimentação. 
No local, cinco ruas ainda 
não estão pavimentadas. Na 
reunião com os moradores, 
Lafin ressaltou que a obra já 
está licitada e aguarda libera-
ção do valor por parte da Cai-
xa Econômica Federal para o 
início da obra. “O valor de 
contrapartida da Prefeitura, 
orçado em R$ 47,36 mil, está 
na conta. Aguardamos agora 
a liberação de R$ 592 mil por 
parte da CEF para iniciarmos 

DA REPORTAGEM

Uma ação conjunta da 
Polícia Militar Ambiental e 
fiscais da Secretaria de Meio 
Ambiente de Rondonópolis 
resultou na detenção em fla-
grante de dois homens que 
estavam queimando fios de 
cobre de instalação elétrica, 
na região do Campo Limpo, 
na última terça (18). Atear 
fogo em área urbana é um 
crime ambiental. Os dois 
homens, que alegaram estar 
a serviço de uma empresa, 
após serem autuados pelo 
crime ambiental de atear 
fogo em área urbana, foram 
encaminhados para Delega-
cia da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as devidas 
proidências. Ao serem fla-
grados praticando um crime 

a obra”, explicou o prefeito. 
A obra está orçada em R$ 
639,36 mil. “O projeto já está 
pronto. Sabemos que esse é 
um anseio antigo da popula-
ção do Nova Aliança e de ex-
trema necessidade do Bair-
ro.  Estamos empenhados 
na busca da liberação desses 
recursos”, destacou. O presi-
dente do bairro, Júlio Perei-
ra, reforçou que a busca pela 
melhoria na estrutura física 
do Nova Aliança tem sido 
uma preocupação constante 
da Associação de Moradores. 
Segundo ele, o Nova Aliança 
conta com 167 imóveis – 67 
deles localizados nas cinco 
ruas ainda sem pavimenta-
ção.

ambiental, os dois justifica-
ram que estavam queimando 
os fios de cobre para serem 
vendidos e não sabiam que 
era proibido. Além da dupla, 
também foi encaminhado à 
delegacia o veículo em que 
estavam, Fiat Strada. Na car-
roceria do veículo foi locali-
zado mais uma quantidade 
de fios de cobre, também 
entregues à Polícia. O local 
onde os dois homens foram 
flagrados queimando os fios 
de cobre de instalações elé-
trica é considerado um dos 
pontos críticos usados para o 
descarte irregular de lixo na 
cidade e que têm sido alvo 
da fiscalização constantes 
das equipes da Semma e de 
forças policiais, por meio do 
Gabinete de Apoio a Segu-
rança Pública (Gasp).

Foto: assessoria

Foto: assessoria

VERA

Saúde bucal:
Projeto odontológico 
gratuito para crianças

SINOP

Secretaria compra kits de EPIs para
servidores que trabalham com limpeza

Projeto terá continuidade junto à rede municipal de ensino 

Pelo menos 48 kits já foram entregues 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sinop contemplou os pro-
fissionais de limpeza da saú-
de municipal com kits com-
pletos de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), 
contendo bota de borracha 
cano longo, sapato babuche, 
avental, luvas látex e óculos 
de proteção. Neste primeiro 
momento foram entregues 
48 kits. De acordo com a co-
ordenadora da Central de 
Apoio Logístico em Saúde 
de Sinop (CALS), Rosângela 
Debastiani do Santos, os ser-
vidores que trabalham com a 
limpeza estão em constante 
contato com detritos, produ-
tos químicos e lixos em ge-
ral, além das exposições de 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Durante todo o pri-
meiro semestre de 2019, as 
dentistas Evelin Oenning e 
Jéssica Letícia Danette, da 
Secretaria de Saúde de Vera, 
realizam o Projeto Saúde na 
Escola, atendendo crianças 
das Escolas Municipais Aloi-
zio Jacob Webler, Silvia He-
lena Machado, Nilza Oliveira 
Pipino, Vitor Valendolf, das 
CMEIs Padre Antônio, Ma-
ria José Camilo e da APA de 
Vera. Ao todo, 1.311 alunos 
foram atendidos. O projeto 
visa à escovação, aplicação 

MULAS 
TECNOLÓGICAS...

Agentes da Penitenciária Ma-
jor Eldo Sá, em Rondonópolis, a 218 
km de Cuiabá, apreenderam o sé-
timo drone sobrevoando a unidade 
com aparelhos de celulares neste 
ano. A suspeito é que os apare-
lhos seriam entregues a presos. Ao 
todo, três celulares foram apreen-
didos. Os agentes chegaram a avis-
tar dois homens que estavam ope-
rando o equipamento. Ao notarem 
a presença dos servidores, eles 
fugiram. Até a publicação desta 
reportagem, eles não haviam sido 
presos ou identificados.

CRIME AMBIENTAL...
Moradores do Assentamento 12 de Outu-

bro em Cláudia, a 608 km de Cuiabá, fizeram 
um abaixo assinado em forma de protesto 
contra a morte de peixes que aconteceu este 
mês no Rio Teles Pires. O caso aconteceu pela 
segunda vez e está sendo investigado pela Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). Os 
moradores do assentamento reuniram várias 
assinaturas para protestar e cobrar providên-
cias das autoridades, pois não é a primeira vez 
que a mortandade de peixes acontece no rio. O 
segundo caso registrado na região alagada pela 
usina depois que as comportas foram abertas. 
De acordo com os moradores, é possível ver os 
peixes mortos na água e também borbulhas 
frequentes, que seriam os peixes tentando 
acesso à superfície para respirar. 

PECADO PARLAMENTAR...
O vereador de Jaciara, Everton Ribeiro da 

Silva (PR), 24 anos, foi preso com uma porção 
de maconha dentro do carro dele, segundo a 
Polícia Militar. O jovem, que é líder religioso, 
declarou que o entorpecente não pertence a 
ele e que deve se posicionar sobre o caso em 
um vídeo na internet. De acordo com o boletim 
de ocorrência, registrado pela PM, Everton foi 
abordado no Bairro Jardim Aeroporto e atendeu 
a ordem de parada dada pelos militares. Em se-
guida, durante buscas dentro do veículo, uma 
porção de maconha foi encontrada. O vereador 
foi levado para uma delegacia e foi ouvido. Se-
gundo a Polícia Civil, ele assinou a um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso 
de droga e librado.

Divulgação

riscos, como alturas e pisos 
molhados que podem resul-
tar em pequenos acidentes.

“O EPI a ser utilizado 
dependerá de uma análise de 
risco da atividade dos fun-
cionários, como por exem-
plo, as tarefas que envolvem 
umidade (lavagem de pisos), 
utilizam-se as botas de bor-
racha, luvas e avental. Já para 
a manipulação de ácidos ou 
cloro, os óculos, juntamen-
te com as luvas de látex, as 
botas e o avental irão prote-
ger o servidor de respingos, 
além de outras funções”, ex-
plica à coordenadora.

O EPI, é todo dispositi-
vo de uso individual, desti-
nado a proteger a saúde e a 
integridade física do traba-
lhador.

de flúor além de realizar nos 
alunos uma avaliação bucal 
geral e tendo a necessidade 
as crianças são encaminha-
das para receber o tratamen-
to em consultório.

O projeto foi realizado 
durante todo o primeiro se-
mestre e terá continuidade 
no segundo. De acordo com 
Evelin, o projeto é funda-
mental para promover a saú-
de bucal e prevenir as doen-
ças. “É importante o trabalho 
realizado por este projeto no 
sentido de promover a saúde 
bucal das crianças e preve-
nindo os agravos de doenças 
bucais”, destacou a dentista.
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Adriano Barreto e Rodrigo Paiva fazem parte da organização

Sinop promove 3ª edição
da “Startup Weekend”
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, a CDL Sinop apoia, pa-
trocina e sedia a Startup We-
ekend que, em sua 3ª edição, 
será realizada entre os dias 21 
e 23 de junho. O evento que 
reúne empreendedores de 
diversos campos do conhe-
cimento tem como objetivo 
transformar ideias inovado-
ras em potenciais negócios – 
dando ferramentas para que 
projetos sejam tirados do 
papel.  “O Startup Weekend 
Sinop é um evento de imer-
são, que reúne pessoas com 
perfil empreendedor, dispos-
tos a emular novos negócios 
em um período de 54 horas. 
O network e as experiências 
compartilhadas pelos men-
tores são o ponto forte desse 
modelo. Pessoas com dife-
rentes habilidades formam 
uma equipe para desenvol-
ver uma ideia e transformá-
-la em um negócio”, explica 
Adriano Barreto, um dos or-
ganizadores. 

O evento de Sinop faz par-
te de uma rede global de in-
centivo à Startup abraçados 
pela Techstars – uma em-
presa americana voltada para 
esse tipo de negócio. Essa 
“rede” já viabilizou a realiza-
ção Startups Weekends em 
mais de 1,4 mil cidades em 
156 países. Dessas iniciativas 
resultaram mais de cinco 
mil empresas criadas a par-
tir de ideias sugeridas nesses 
eventos. “Durante essas 54 

horas de evento as equipes 
trabalham para validar suas 
ideias e produtos. Ao final, a 
nova empresa sai do evento 
70% pronta”, revela Rodrigo 
Paiva, um dos voluntários 
que participa do Startup We-
ekend Sinop.

ENVOLVIDOS
O Startup Weekend Si-

nop contará com a partici-
pação de 150 pessoas. Esse 
grupo será dividido em três 
campos do conhecimento: 
programadores, designers e 
negócios. “Nesse ambiente 
de imersão vamos combinar 
uma pessoa de cada categoria 
para que desenvolvam uma 
ideia nova, de algo que não 
esteja sendo trabalhado ain-
da. Essa multidisciplinarida-
de é proposital. Quanto mais 
diversa for a equipe que está 
modelando o projeto dessa 
empresa, mais chances dela 
dar certo”, acrescenta Paiva.

Ao final do evento, os três 
projetos mais bem pontua-
dos (com maior viabilidade), 
serão incubados pelo Sebrae, 
que dará a mentoria necessá-
ria para que o negócio come-
ce a rodar. “Esse evento não 
tem fins lucrativos. É uma 
iniciativa de voluntários que 
dedicam parte do seu tempo 
para criar um ambiente de 
ideias inovadoras, capaz de 
fomentar a cultura do em-
preendedorismo na nossa re-
gião. O Startup Weekend Si-
nop tem sido marcado como 
um evento capaz de reunir 
pessoas que pensam de for-

COMEÇA SEXTA | Evento transforma ideias inovadoras em potenciais negócios
Foto: Divulgação

Foto: Dieny vieira

Foto: reproDução

Foto: Divulgação

VERA

Grupo de tabagismo ajuda
pessoas a largar o cigarro

ASSEPSIA

Polícia já apreendeu 1,3 mil
celulares e drogas em presídios

NÚMERO DE QUEIMADAS

Mais de 5 mil focos
de calor em 6 meses

No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência a nicotina 

Dados do Inpe apontam que índice aumentou nos dois últi-
mos meses 

Superintendente penitenciário Gilberto Carvalho trouxe dado 
alarmante 

DA REPORTAGEM

O tabagismo é um caso 
de doença crônica, causado 
pela nicotina presente nos 
produtos a base de tabaco, 
existe uma variedade de 
produtos no mercado para 
atender aos vários gostos. O 
ato de fumar é responsável 
por 90% de todos os casos de 
câncer de pulmão e fator de 
risco para muitas outras do-
enças como Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC) e proble-
mas cardíacos. 

Pensando nisso, a duas 
Unidades Básicas de Saúde 
de Vera oferecem Grupos de 
Tabagismo para ajudar pes-
soas que querem parar de 
fumar. No tratamento gra-
tuito do tabagismo oferecido 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), o fumante pode tro-
car experiências, ação que é 
fundamental para o sucesso 
do tratamento. A informa-
ção sobre o início do grupo 
de tabagismo é divulgada 
nas UBSs e é levada para os 
pacientes pelos agentes co-
munitários de saúde.

De acordo com a enfer-
meira da UBS Sol Nascente, 
Patrícia Rossatto, o grupo 
serve de apoio para que as 
pessoas que querem parar 
de fumar deixem de verdade 

DA REPORTAGEM

O superintendente pe-
nitenciário do Estado, Gil-
berto Carvalho, revelou que 
até maio foram apreendidos 
1,3 mil ilícitos que tentaram 
ingressar nas unidades pri-
sionais de Mato Grosso. En-
tre eles, celulares e drogas.

Na terça (18), a Polícia 
Civil deflagrou a “Operação 
Assepsia” contra acusados 
de permitir a entrada de 
aparelhos celulares em uni-

DA REPORTAGEM

Mato Grosso bateu o 
recorde em número de focos 
de calor nos primeiros seis 
meses do ano, segundo da-
dos do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
divulgados nesta quarta-fei-
ra (19). Foram 5.325 registros 
de janeiro a junho de 2019. O 
índice atual é 57% maior que 
no mesmo período do ano 
passado, onde foram regis-
trados 3.383 focos de calor, 
em todo o estado.

Nos últimos dois me-
ses, segundo os dados, o au-
mento de focos de calor foi 
considerável. Em maio fo-
ram registrados 1.118 focos 
e em junho, até o momen-
to, 1.026. Entretanto, o mês 
com maior número de focos 
de calor foi março, com 1.188 
pontos. 

O levantamento aponta 
ainda que entre os dias 13 e 
17 de junho foram registra-
dos 132 focos de calor. E, so-
mente ontem, mais de 100 
registros.

o vício. Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), 
o tabagismo é considerado 
uma doença pediátrica, pois 
80% dos fumantes começam 
a fumar antes dos 18 anos. 

Dado a relevância e di-
ficuldade em parar com o 
vício, o tratamento é lento, 
mas o mais importante é a 
pré-disposição do fumante 
em largar o cigarro. “Vale 
lembrar que o paciente é o 

dades prisionais do Estado. 
“Diuturnamente, em todas 
as nossas unidades, tem essa 
tentativa de entrada de ilíci-
tos. 

São celulares e drogas. 
As nossas unidades, hoje, são 
equipadas com detectores de 
metais e nas maiores tem os 
scanners corporais. Então, é 
difícil falar que vai ter uma 
ação para evitar essa tenta-
tiva de entrada é constante. 
Este ano, até maio foram 
1.300 apreensões”, disse.

ma inovadora, que são entu-
siastas de tecnologia e novos 
negócios. Quando o evento 
termina, essa rede de conta-

tos continua viva e operan-
do”, comenta Barreto.

Na edição de 2017, o even-
to de Sinop ficou em 2º lu-

gar entre as melhores “Star-
tup Weekend” e em 2018 
na 6ª melhor colocação. 
Para mais informações so-

bre a 3º edição acesse ht-
tps://www.sympla.com.br/
techstars-startup-weekend-
-sinop-2019__503805.

protagonista do grupo com 
seu interesse de parar de fu-
mar. Então os profissionais 
deste grupo trazem infor-
mações referentes ao vício, 
as complicações do uso do 
tabaco. E estratégias que eles 
vão inserindo no seu dia a 
dia. Na roda de conversa eles 
expõe como foi a semana, 
quais foram as dificuldades 
que eles enfrentaram, onde 
eles acabaram se apoiando. 

Cada um passa por uma con-
sulta médica individual onde 
os tratamentos são feitos de 
forma individual, por que 
alguns podem ter ansiedade, 
depressão e outros proble-
mas acarretados pelo longo 
período de uso do tabaco. E 
aí é entregue a medicação e 
o adesivo de nicotina para 
uma semana, e isso incentiva 
o paciente a voltar”, ressaltou 
a enfermeira.
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AGRONEGÓCIO 

É de interesse dos produtores reduzir o uso dos insumos

Aprosoja-MT participa de debate
sobre uso de defensivos agrícolas
DA REPORTAGEM

O presidente da Asso-
ciação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Grosso 
(Aprosoja-MT) e vice-pre-
sidente da Aprosoja Brasil, 
Antonio Galvan, participou 
de audiência pública, na Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil, Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), para debater o 
uso de defensivos agrícolas 
em áreas de agricultura no 
estado.

Em pauta, os impac-
tos que os insumos podem 
causar à saúde humana e a 
busca por medidas alternati-
vas para diminuição do uso 
dos produtos. No encon-
tro, diversos pontos de vis-
tas foram apresentados por 
professores da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT), deputados estadu-
ais, acadêmicos da UFMT, 
representantes do Conselho 
Regional de Agronomia e 
Engenharia do Estado (Crea-
-MT), pesquisadores, produ-
tores rurais, dentre outros.

O professor Wanderlei 
Pignati, principal expositor 

da tarde, apresentou estudos 
defendeu a implementação 
de um programa para redu-
ção de defensivos agrícolas 
no Brasil e no mundo. Após 
ouvir e assistir a apresenta-
ção, o presidente da Apro-
soja disse que é de interesse 
dos produtores reduzir o 
uso dos insumos, já que os 
mesmos representam custo 
na produção, mas que são 
necessárias medidas seguras 
e cautelosas, pois trata-se da 
atividade que garante a sus-
tentação alimentar.

“Nenhum produtor usa 
defensivo porque quer ou 
gosta, mas porque é preciso. 
É um remédio para planta, 
assim como o remédio que 
usamos para curar doenças 
do ser humano. Nós, produ-
tores rurais, não podemos 
ser penalizados e taxados 
de envenenadores. Todos os 
insumos utilizados na pro-
dução de alimentos possuem 
as dosagens permitidas pelos 
órgãos regulatórios”, ponde-
rou Galvan.

Ainda de acordo com 
Galvan, os pontos e soluções 
apresentadas nos estudos do 

IMPACTOS DE INSUMOS | Presidente da entidade disse que é de interesse dos produtores reduzir o uso dos insumos
Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAçãoSINOP

Produtores 
fornecem milho para 
a produção de etanol

Indústria do etanol ganhou um aliado: o milho 

DA REPORTAGEMA

Em Mato Grosso, a in-
dústria do etanol ganhou um 
aliado: o milho. Por lá, pro-
dutores do grão têm vendido 
parte da safra para usinas. É 
o caso do produtor Leonildo 
Barei, de Sinop. 

Ele espera colher entre 
150 e 160 sacas de milho por 
hectare. Do total, 30% já foi 
vendido para uma empresa 
que produz etanol de milho.

“Está estimulando o 
produtor a plantar seu milho 
e comercializar local. Está 
acima do preço mínimo, em 
pouco melhor, coisa que nós 

sempre tivemos dificuldade 
de ter um preço mínimo pra-
ticado em pico de colheita”, 
afirma.

A usina que comprou 
o milho de Barei ainda está 
sendo construída, mas já está 
fazendo estoque do grão. Lá, 
devem ser processados 3,6 
mil toneladas de milho por 
dia. 

Cinco usinas de etanol 
de milho estão em funcio-
namento no Mato Grosso. 
A previsão é que o estado 
produza 1,1 bilhão de litros 
de etanol do cereal, o que 
representa 75% da produção 
nacional.

PECUÁRIA
Abate de bovinos sobe 1,6%
no 1º trimestre, diz IBGE
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O país registrou um 
abate de 7,89 milhões de ca-
beças de bovinos sob algum 
tipo de serviço de inspeção 
sanitária no primeiro trimes-
tre de 2019, segundo as Pes-
quisas Trimestrais do Abate 
de Animais divulgada na úl-
tima saemana pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O resultado 
foi 1,6% superior ao obtido no 
primeiro trimestre de 2018. 
Em relação ao quarto trimes-
tre de 2018, porém, houve 
redução de 3,6%. Em núme-
ros absolutos, foram abatidas 
121,06 mil cabeças de bovi-
nos a mais no primeiro tri-
mestre de 2019 em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior, refletindo aumentos em 

14 das 27 Unidades da Fede-
ração. Os destaques foram 
Mato Grosso (+144,40 mil ca-
beças), Tocantins (+35,59 mil 
cabeças), Rondônia (+27,87 
mil cabeças), Mato Grosso 
do Sul (+25,59 mil cabeças), 
Paraná (+11,60 mil cabeças) 
e Santa Catarina (+3,90 mil 
cabeças). As quedas mais in-
tensas ocorreram no Pará 
(-36,93 mil cabeças), Minas 
Gerais (-25,53 mil cabeças), 
Goiás (-23,29 mil cabeças), 
Rio Grande do Sul (-14,51 mil 
cabeças), São Paulo (-11,23 
mil cabeças), Acre (-9,56 mil 
cabeças), Maranhão (-9,46 
mil cabeças) e Bahia (-9,27 
mil cabeças). Mato Grosso 
manteve a liderança no aba-
te de bovinos, com 17,1% da 
participação nacional, segui-
do por Mato Grosso do Sul 
(11,3%) e São Paulo (9,8%).

professor Pignati precisam 
ser melhor elaborados, uma 
vez que em uma das defesas 
do pesquisador é a maior ta-
xação nos defensivos. “Algu-
mas medidas apresentadas 
pelo Pignati são completa-
mente plausíveis, cito aqui o 
monitoramento e o controle, 
que já existem. Agora, tentar 
impor medidas econômicas 
como uma taxação progres-
siva, que aumente ainda mais 
o custo da produção é querer 
acabar com a atividade agrí-
cola”, enfatizou Galvan.

O presidente reforçou 
que a Aprosoja trabalha com 
inúmeros projetos para di-
minuição de defensivos por 
meio do uso de biológicos, 
mas que a substituição ain-
da não é economicamente 
viável e que os estudos ain-
da precisam avançar ainda 
mais. “Alguns testes já estão 
sendo realizados, inclusi-
ve na minha propriedade já 
estou tentando diminuir a 
quantidade de defensivos, 
mas é um processo gradati-
vo e delicado. Concordamos 
que tudo em mau uso ou uso 
excessivo é prejudicial”.
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Aparelhagem busca atender necessidades do aluno Alunos encontram suplementos e vestuário personalizado

ATIVIDADE FÍSICA EM
STUDIO É BEM MELHOR!
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Lembra daquele estilo 
de academia bastante exibi-
do nas novelas e filmes dos 
anos 80 e 90, no qual o im-
portante era a malhação, o 
suor? Este modelo ainda é 
praticado, mas está um tan-
to antiquado, concorda? Por 
isso que alternativas estão 
surgindo no mercado, e for-
mas diferenciadas de ofere-
cer atividade física ganham 
corpo.

Um des-
ses modelos é o 
studio. Por isso, 
o Studio Hob-
bie é pioneiro 
em Sinop com 
treinamentos 
funcionais, di-
rigidos indivi-
dualmente para 
cada aluno, 
atendendo de 
forma persona-
lizada suas ne-
cessidades.

“O aluno 
chega ao studio já ciente de 
que esta não é uma academia 
convencional. Definimos o 
período semanal, o horá-
rio que melhor se encaixe a 
ele, e montamos um crono-
grama de exercícios. Tudo é 
explicado para que o aluno 
tenha ciência desde o início 
sobre por que está fazendo 
tais exercícios. Tudo com 
muita cautela para que o re-
sultado seja alcançado”, ex-
plica o proprietário do Stu-
dio Hobbie, Moacir Wrzciz, 
formado em Licenciatura e 
Bacharelado em Educação 
Física, com especializações 
na área, e que também é pro-
fessor na empresa.

Ao Vitrine, o educador 
físico conta um pouco dos 
motivos que fazem essa for-
ma de treinamento estar ga-
nhando cada dia mais adep-
tos país afora.

DIÁRIO DO ESTADO MT – 
Quanto tempo de atuação tem o 
Studio Hobbie?

MOACIR WRZSCIZ 
– Já temos praticamente 6 
anos de atuação em Sinop, 
tendo sido inaugurado em 
2013.

DE – Há muitos anos, ha-
via um padrão de academias. O 
Studio, porém, segue uma nova 
linha. Como é feito o atendi-
mento?

MW – As academias 
‘normais’, normalmente são 
muito monótonas, desinte-
ressantes e de-
sestimulantes. 
Muitas vezes, 
os alunos aca-
bam desistindo 
de seus obje-
tivos por não 
transmitir um 
treinamento 
adequado e per-
sonalizado para 
cada pessoa. E 
isso não aconte-
ce com o méto-
do studio. Aqui, 
os treinamentos 
são individuali-
zados, onde as 
necessidades de 
cada aluno são 
levadas em con-
ta, em um pro-
grama de exer-
cícios personalizado. Isso 
além de ser muito agradável 
para os alunos, promove um 
contato mais direto com o 
professor. Aqui, nosso aten-
dimento é vip, com acom-
panhamento permanente 
dos professores e atualização 
dos treinamentos conforme 
a evolução do corpo de cada 
um, graças também às ava-
liações periódicas. Também 
trabalhamos com um núme-
ro reduzido de alunos por 
professor, no máximo 5, para 
que ele possa dar atenção es-
pecífica. No studio, também 
não colocamos mais do que 

12 alunos, com no máximo 3 
professores por horário.

DE – Qual o diferencial do 
Studio Hobbie?

MW – São os professo-
res, todos capacitados, espe-
cializados nesta área de atu-
ação. Formados, com vários 
cursos na área de saúde. Nos-
so diferencial, que eu gosto 
de destacar, é que, em pri-
meiro lugar, visamos sempre 
a saúde dos alunos, porque 
se o aluno não tiver uma boa 

saúde, em dia, ele 
não vai conseguir 
vir. Ele tem que 
pensar mais na 
saúde do que na 
própria estética, 
contornos do cor-
po. A saúde vem 
primeiro, de-
pois vem a esté-
tica harmoniosa. 
Também destaca-
mos o limite de 
alunos por horá-
rio na academia, 
que evita trans-

tornos, choques em apare-
lhos, enfim, aquele desgaste 
que normalmente uma aca-
demia cheia propicia quanto 
à não execução correta dos 
exercícios. Neste período de 
uma hora de treinamento, o 
aluno consegue fazer o trei-
no por completo, sem preci-
sar ficar em filas de aparelhos. 
Outro diferencial é a apare-
lhagem toda nova, sendo que 
os mais antigos passam por 
manutenção constante e ou-
tros nós estamos comprando 
para agregar aos treinamen-
tos. Aparelhos modernos, 
que procurem atender as 
necessidades de cada aluno. 
Trabalhamos com recupera-
ção, fortalecimento de pes-
soas que tiveram lesões, ou 
pós-cirúrgicos. Também nos 
preocupamos com ganho de 
massa, perda de peso e quali-
dade de vida.

DE – Esse ramo da educa-
ção física ainda pode ser mais 
explorado?

MW – Há muito tem-
po, o pessoal achava que 
quem fazia educação físi-
ca é porque não estava afim 
de estudar ou somente para 
quem gostava de praticar es-
portes e nada mais. Hoje em 
dia, mostra-se que o curso 
de educação física é um dos 
mais importantes na área da 
saúde porque a pessoa tendo 
uma saúde em dia, por meio 
da atividade física, a pes-
soa consegue ter uma saú-
de muito melhor, evitando 

doenças cardía-
cas, obesidade, 
estresse do dia a 
dia, problemas 
psicológicos. Ela 
tem desenvolvi-
do essa atuação, 
mostrando tam-
bém ser uma área 
muito boa para 
quem quer se 
aperfeiçoar pre-
cisa estar se espe-
cializando cada 
vez mais. Tem 
muita coisa boa 
nessa área de es-
pecialização. En-
tre elas, parte da 
bioquímica, parte 
da biomecânica, 
do exercício, fi-

siologia do esporte e o pró-
prio treinamento desportivo. 
As pessoas estão procurando 
ter um estilo de vida mais 
saudável, que não seja estres-
sante, e a prática de exercí-
cios aumenta essa qualidade 
de vida. É muito importante 
essa área da educação física, 
e os professores têm que es-
tar se aperfeiçoando, se es-
pecializando nessa área, que 
tem crescido e que ainda tem 
muito mais para crescer. Por 
conta da correria do cotidia-
no, as pessoas se alimentam 
mal, e isso desencadeia mui-
tas doenças, e nesse ponto 
entra a importância de fazer 

atividades físicas. Outra pos-
sibilidade que cresce na área 
da educação física é o turis-
mo, onde o profissional pode 
ganhar muito com eventos, 
trabalhando em hotéis, spas, 
resorts, e até mesmo em cru-
zeiros. São de boa remune-
ração. O turismo de esportes 
de aventura, é uma área mui-
to rentável, tais como mon-
tanhismo, escalada, trilhas, 
mergulho, mountain bike.

DE - Qual público vocês 
atendem (homem, mulher, a 
faixa etária)?

MW – Atendemos ho-
mens, mulheres, terceira 
idade e crianças a partir dos 
12 anos. Não há limite de 
idade, basta a pessoa conse-
guir fazer certos movimen-
tos, como agachar, subir e 
levantar, tirar seu corpo da 
inércia, já é suficiente para 
que ela possa ter uma me-
lhora em sua condição por 
meio da prática esportiva. 
Destacamos também a im-
portância da atividade física 
nessa melhor idade porque 
ela influencia, inclusive, nas 
atividades cotidianas dela, 

Studio Hobbie atende há 6 anos, oferecendo treinos diferenciados aos alunos
Foto: José RobeRto Gonçalves

Foto: aRquivo pessoal Foto: aRquivo pessoal
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melhorando tudo e possibi-
litando uma maior indepen-
dência quanto a certos movi-
mentos.

DE - Como satisfazer as 
vontades e necessidades do 
cliente que ingressa na Hob-
bie?

MW – Entender que ele 
quer algo diferente. Temos 
alunos com experiências 
frustradas em outras aca-
demias e que nos procuram 
para ter um prazer no seu 
exercitar. A Hobbie entende 
que o ser humano não é um 
amontoado de ossos e mús-
culos, mas sim que cada um 
possui uma característica 
física, afetiva, psicológica e 
social diferente. Por isso, nós 
profissionais, mais do que 
nunca precisamos escutar o 
cliente, buscando motivá-los 
de formas diferentes, cons-
cientizá-lo em buscar uma 
vida mais saudável, dando 
dicas, incentivando a fazer 
uma caminhada, por exem-
plo, além do exercício tradi-
cional no studio. Tentamos 
desmistificar algumas coisas 
que o cliente vê na TV, ab-

sorve da mídia. O que ve-
mos ainda são corpos boni-
tos, bem trabalhados, como 
exemplo de beleza a seguir 
seguida. E não é assim que 
funciona. Cada corpo é um 
corpo. Tudo a seu tempo. 
Tem que ter paciência. Tem 
que ter disciplina.

DE – Somente os exercí-
cios fazem milagres?

MW – Só exercício não 
faz milagre. O exercício é só 
uma parte do benefício, mas 
a pessoa tem que ter uma ali-
mentação equilibrada, pre-
cisa descansar, tudo é um 
complemento um do outro. 
Se você quer perder peso, 
deve fazer exercícios, mas 
associados a uma alimenta-
ção saudável, dentre outros 
fatores.

DE - Qual o papel do pro-
fessor na busca por metas de 
seus alunos?

MW – O professor tem 
que ter coerência com seus 
alunos, sempre em sintonia 
com os mesmos, tem que ter 
integralidade. Dar o devido 
reconhecimento ao aluno 

como forma de recompensa 
pelo seu esforço. Ter empa-
tia, reconhecendo os pro-
blemas de cada um. É fun-
damental sempre trabalhar 
com metas também, as pró-
prias e aquelas que os alunos 
querem alcançar.

DE – O que você diria en-
tão para quem é um potencial 
novo cliente/aluno do Studio 
Hobbie?

MW – Costuma dizer 
que uma mente sã depen-
de de um corpo são. E por 
mais ágil que a mente seja, 
ela sempre vai precisar de 
um corpo que a suporte e 
a acompanhe. TODOS de-
vemos fazer exercícios, in-
dependente da idade, por 
mais que cada pessoa tenha 
uma individualidade, uma 
restrição. Não importa que 
seja uma caminhada, uma 
pedalada, ou se você gosta de 
andar de skate, o importante 
é fazer uma atividade físi-
ca prazerosa. A pessoa deve 
sempre buscar primeiro 
saúde e depois estética, pois 
uma sempre estará alinhada 
a outra. 

Moacir Wrzciz é proprietário e professor do Studio Hobbie

Tudo a seu 
tempo. 

Tem que 
ter paciên-

cia. Tem 
que ter dis-

ciplina

“

“

Uma mente 
sã depende 

de um corpo 
são

““
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PE
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ORGULHOSO
DESTOCAR

LEMAAUNB
ARIDAS

OLTO
JAVENTAL

SULINONE
DIESELAT

MIM
OSOAPA

CTPRECE
ITALOSAL

PARAMAP
AI

RESTARTV
FIMIDRIR

OGRAFITE

É exercido
pelos
juízes

Termina-
ção verbal
do infiniti-
vo (Gram.)

Orvalho
congelado

que se
precipita

United
States
(sigla)

Asa-(?),
aparelho
de voo

Feliz com
os resulta-
dos de um

projeto
Armaze-
nar mer-
cadorias 

para venda
(?) prévio,
direito do

traba-
lhador

"Se (?)
Rua Fosse

Minha",
ciranda

Combus-
tível usa-
do em ca-
minhões

Medica-
mento em
forma de

creme
Veículo
coletivo

comum no
Japão

Tempero
marinho

(?)-nosso,
oração
cristã

Banda do
guitarrista

Pedro
Lucas

Tricam-
peão
(red.)

Letra do
remédio
genérico

Término; 
encerra-
mento

Arte
pintada

nos
muros

Reza;
oração
Imitar a 

"voz" do cão

Gosta
muito de
Marca do

plural

Seca
Região

mais fria
do Brasil

Dois estilos da
natação

Escondido Luan (?),
cantor

500, em
romanos
Slogan

ideológico
Universida-
de Federal
de Brasília

(sigla)
Livre da
cadeia

Nome da
letra "N"

Eu e os
outros

Casa; mo-
radia (fig.)

Um, em
inglês

Base da
mesa (pl.)

Primeiro
verbete

Proteção
do livro

Veste da
cozinheira

Lodo;
lama

Delicado;
singelo

(?) Rossi,
ator bra-
sileiro

Dupla;
casal

Sorrir
O antigo

"ph"
(Gram.)

3/one. 4/lema. 5/árida. 6/mimoso. 7/restart.

Cid Moreira 
recupera perfil em 
rede social após 
invasão de hacker

Cid Moreira usou as redes sociais, na últi-
ma terça-feira (18), para contar que recuperou 
seu perfil no Instagram, após ter sido hackea-
do. O jornalista foi vítima de um bandido que 
invadiu sua rede social, que tem mais de 270 
mil seguidores. “Depois de sermos roubados 
por um turco, depois de roubar todo o nosso 
material, a presença de quase 300 mil pesso-
as, estamos aqui de volta e contamos com a 
ajuda de vocês”, disse vídeo.

No último fim de semana, uma pessoa se 
passou por administrador da rede, entrou em 
contato com o veterano por email, e, após con-
seguir a senha, invadiu a conta.

Vale lembrar que desde que aderiu ao Ins-
tagram, em novembro do ano passado, Cid se 
tornou muito ativo na web. Famosos como 
Tata Werneck e Padra Fábio de Melo seguem 
o apresentador.

TV  e Entretenimento



Marta comemora com chuteira de igualdade de gênero 

Palmeiras venceu fora de campo também e soma 
8 vitórias em 9 jogos 

Bruno Alves chama jogadores do banco para vibrar 
junto no gol do São Paulo 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 20 de junho de 2019 11 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Marta esquece susto com lesão e
assume protagonismo fora de campo
DA REPORTAGEM

Nem parecia uma atle-
ta que sofreu uma lesão no 
começo de uma prepara-
ção para Copa do Mundo. 
Aqueles dias de tratamento 
intenso para o problema 
na coxa esquerda exigi-
ram muita força mental de 
Marta. E, em processo de 
recuperação, é como se ela 
tivesse encontrado naquele 
momento de dificuldade 
um ânimo extra para esse 
torneio.

Nas últimas semanas, 
o que vemos na França é 
uma versão forte e ao mes-
mo tempo leve da melhor 
jogadora de todos os tem-
pos. Também através de 
suas falas e atitudes, tem 
assumido um protagonis-
mo no torneio.

Na vitória contra a Itá-
lia, aguentou mais tempo 
em campo do que espera-
va, saindo aos 37 da segun-
da etapa. A Rainha ainda 
não está 100% de sua for-
ma, mas traz na Copa uma 
versão com características 
marcantes. Nas últimas se-
manas, Marta subiu o tom, 
como jamais fizera antes, 
ao pedir igualdade no es-
porte. Sabe da sua força no 
cenário do futebol, e fez ba-
rulho. Após o gol de pênalti 
que a levou a quebrar mais 
um recorde, de gols em Co-

pas do Mundo, repetiu seu 
discurso.

“Sem dúvida é uma 
oportunidade que estamos 
tendo de pedir por mais 
apoio. De lutar por igualda-
de, pelo empoderamento, 
não é nada fora do normal, 
mas sim buscar demonstrar 
o quanto nós mulheres so-
mos capazes de desempe-
nhar qualquer atividade. 
Por ser uma Copa que está 
sendo vista por todos, a 
maior transmissão da his-
tória. Fique claro que não 
é só no esporte, é uma luta 
por igualdade para todas”, 
disse Marta.

A brasileira trouxe esse 
discurso forte desde o seu 
primeiro jogo no Mundial, 
contra a Austrália. Na oca-
sião, a camisa 10 já atuou 
com a chuteira que pedia 
igualdade de gênero. Mas 
não somente de luta tem 
sido feita a quinta Copa do 
Mundo da melhor de todos 
os tempos. Ao acompanhar 
de perto a seleção brasilei-
ra, é notório a esforço que 
ela tem feito para manter o 
astral do grupo em alta.

A camisa 10 não larga 
de seu cavaquinho. Algo que 
gera até brincadeira entre 
as companheiras. Chama 
também atenção a forma 
irreverente e bem-humo-
rada que tem aparecido 
publicamente. Ao mesmo 

SELEÇÃO FEMININA | Cobrando pênalti, craque decide contra a Itália e segue pedindo apoio ao esporte
Foto: Jean-Paul Pelissier

Foto: Divulgação

Foto: igor amorim

COPA AMÉRICA

Brasil mostra que falta articulação
a um meio-campo que não funciona

LÍDER DO BRASILEIRÃO
Palmeiras tem seu melhor
começo da história do BR

SÃO PAULO

Bruno Alves jogou todas as partidas com Cuca

Foto: Divulgação

Gabriel Jesus passou em branco novamente em uma importante competição oficial 

DA REPORTAGEM

O Brasil criou 19 finali-
zações ao gol, teve dois gols 
(bem) anulados e trocou 679 
passes, o que se traduz em 
63% do tempo de jogo com 
a posse de bola. Além disso, 
sofreu apenas cinco finaliza-
ções, sendo apenas uma cer-
ta. Números que ajudam a 
entender que o empate con-
tra a Venezuela não foi um 
jogo ruim, ou de baixo nível. 
Se uma bola tivesse entrado, 
a narrativa e as críticas te-
riam sido outras. É sempre 
assim.

O que o jogo foi é um 
duelo de um time com uma 
ideia, mas que precisa de 
ajustes para funcionar em 
sua plenitude. E isso seria co-
locar, chutando, umas 8 des-
sas finalizações ao gol para 

DA REPORTAGEM

O zagueiro Bruno Alves 
é o único jogador de linha do 
São Paulo que atuou em to-
das as partidas sob o coman-
do de Cuca. 

O técnico assumiu a 
equipe no dia 1 de abril e, 
desde então, foram 14 parti-
das à frente do Tricolor.

Além da capacidade 
técnica e a regularidade de 
Bruno Alves, outro fator 
vem chamando a atenção 
no zagueiro: a liderança. As 
demonstrações de entrega e 

DA REPORTAGEM

Com a vitória do Pal-
meiras sobre o Botafogo por 
1 a 0 confirmada no Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva (STJD) na terça-feira, o 
Verdão garantiu a marca de 
25 pontos na ponta do Brasi-
leirão durante a parada para 
a Copa América. O número é 
um recorde do Alviverde na 
competição e amplamente 
maior que os resultados nas 
campanhas dos títulos bra-
sileiros do clube na era dos 
pontos corridos.

A marca de 2019 é 11 
pontos superior a de 2018, 
quando o Palmeiras se sa-
grou decacampeão nacional. 
O time na época, tinha qua-
tro vitórias, dois empates e 
três derrotas, contra os oito 

chegar a um ou dois gols. Se 
defensivamente o Brasil de 
Tite é seguro e sofre mui-
to pouco, o ajuste está no 
meio-campo. Ele passa por 
nomes, por posicionamento 
tático e também por ideia de 
jogo. Começando pela ideia. 
Tite já disse diversas vezes 
que gosta que Daniel Alves 
e Filipe Luis participem da 
articulação das jogadas. O 
momento de articulação 
é diferente da armação ou 
conclusão. É a hora que a 
jogada ganha corpo, toma 
seus primeiros contornos. 
Será pelo lado ou por den-
tro? Quem está melhor en-
caixado para receber a bola? 
Temos que tocar rápido ou 
devagar? Veja que são de-
cisões muito mais mentais 
que físicas, e Dani e Filipe já 
mostraram ter esse perfil.

cobrança aos companheiros 
o fizeram se tornar capitão, 
em rodízio realizado quando 
outros líderes do grupo não 
estão atuando. A faixa nor-
malmente pertence a Her-
nanes e Hudson, jogadores 
mais antigos do elenco.

A última demonstração 
de comando de Bruno Alves 
aconteceu na nona rodada 
do Brasileirão. Após o gol de 
Alexandre Pato no empate 
por 1 a 1 com o Atlético-MG, 
em Belo Horizonte, os jo-
gadores que estavam atuan-
do comemoraram com um 

triunfos e um empate deste 
ano. Em relação a campanha 
do título de 2016, a atual é 
seis pontos melhor.

Uma das principais di-
ferenças do Verdão deste ano 
para 2018 e 2016 é a defesa. 
O sistema defensivo palmei-
rense só levou dois gols neste 
Brasileirão, acumulando 16 
de saldo. Em 2016, a equipe 
havia sofrido dez gols, com 
nove de saldo, enquanto em 
2018 foram oito gols sofri-
dos, com saldo de cinco.

Ainda no comparativo 
com as duas últimas campa-
nhas dos títulos brasileiros, o 
Palmeiras de 2016 só igualou 
a pontuação deste ano na 12ª 
rodada, já em 2018, o Verdão 
chegou aos 26 pontos apenas 
na 16ª rodada do torneio na-
cional.

O problema é que fal-
ta um jogador no meio com 
esse tipo de tomada de deci-
são. Alguém que aproxime 
dos zagueiros e responda 
a essas perguntas olhando 
para o campo do adversário, 
desenhando essa jogada, fa-
zendo os meias e atacantes 
trabalharem. Na prática, o 
4-1-4-1 do Brasil com a pos-
se de bola tem muita gente 
dando profundidade ao time 
(os marcados em amarelo) 
e pouca gente vindo ocupar 
a imensa faixa central que a 
Venezuela deixa.

Esse jogador também 
não é Philippe Coutinho. 
No Barcelona, ele é critica-
do quando joga por dentro, 
compondo um dos volantes 
do 4-1-4-1. Foi a mesma fun-
ção na qual deu muito erra-
do na Copa, e para ajustá-lo 

ao time, Tite dá mais liber-
dade de movimentos, sem 
compor tanto o alinhamen-
to. Podemos dizer que o Bra-
sil é um misto entre 4-2-3-1 
e 4-1-4-1, mas como se de-
fende muito pouco porque 
é um time seguro, pouco se 
pode ver o posicionamento.

Tudo isso, na prática, 
forma uma cratera no meio-
-campo. A imagem abaixo 
é um outro exemplo desse 
posicionamento. Aqui, Thia-
go Silva toma para si o papel 
de articulação e avança na 
mesma faixa de Casemiro e 
Arthur. Ele vai dar um pas-
se longo para Richarlison, já 
que viu que ele começou a se 
deslocar lá na faixa direita, 
numa condição em que pode 
sair na frente do gol. Isso é 
articulação. Isso é pensar o 
jogo.

tempo, é uma das mais ‘’pi-
lhadas’ nos treinamentos, 
grita, orienta. Sem saber se 
jogará outro Mundial daqui 
a quatro anos, é como se ela 
tivesse buscando viver tudo 
de forma especial. A lesão 
que assustou semanas antes 
da Copa, aos poucos, vai fi-
cando no passado. “Lógico 
que voltando de uma lesão 
a gente sempre tem um 
receio. Eu fui até onde po-
deria ir sem sentir nada. O 
cansaço físico não foi o que 
afetou a minha saída, mas 
sim uma questão de pensar 
mais para frente. Se eu pu-
desse, ficaria o jogo inteiro, 
mas poderia correr o risco 
de sofrer uma nova lesão, 
ou sentir mais dores. En-
tão, preferi prevenir”, disse 
Marta.

PRÓXIMA PARADA
Por conta do equi-

líbrio da chave, o Brasil 
avançou na terceira posi-
ção do Grupo C da Copa do 
Mundo Feminina com duas 
vitórias, assim como Aus-
trália e a líder Itália. Agora 
espera o encerramento das 
outras chaves para conhe-
cer seu próximo adversário 
- e também saber a data do 
confronto pelas oitavas de 
final. Provavelmente, a se-
leção enfrentará a França 
no domingo, às 15h, em Le 
Havre.

abraço coletivo perto dos 
reservas. Ao ver que os jo-
gadores fora de campo não 
estavam juntos na roda para 
celebrar o empate, Bruno Al-
ves os chamou incisivamen-
te para que participassem 
daquele momento.

Na final do Paulistão, 
Bruno Alves mostrou que 
também tem seu lado aco-
lhedor e tentou manter um 
clima de união no elenco. 
Logo após perder o título 
para o Corinthians, Reinaldo 
e Igor Gomes foram conso-
lados pelo zagueiro. “Levan-

ta. Ei! Caímos de pé. Não 
abaixa essa cabeça”, disse o 
zagueiro.

Bruno Alves chegou ao 
São Paulo no dia 21 de agosto 
de 2017, mas teve dificulda-
des para se firmar na equipe 
principal em seu primeiro 
ano no clube. Em 2018, no 
entanto, se destacou e passou 
a ser um dos pilares da zaga 
Tricolor. Nesta temporada, 
fez 30 jogos dos 33 disputa-
dos.

Em maio, ele renovou 
contrato com o São Paulo até 
o meio de 2023.
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Decisão foi tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso 

Animal foi resgatado e solto em uma chácara no Rio Manso

Costureira dispensada com base em
postagem no Facebook é indenizada
DA REPORTAGEM

A Justiça do Trabalho re-
verteu a justa causa dada a 
uma costureira sob a justifi-
cativa de excesso de faltas ao 
serviço. 

A empresa dispensou a tra-
balhadora após rejeitar os 
atestados médicos apresen-
tados por ela, em razão de 
postagens em seu perfil no 
Facebook.

Proferida na Vara do Tra-
balho de Nova Mutum, a 
sentença foi mantida pela 1ª 
Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho de Mato Grosso 
(TRT/MT) ao julgar recurso 
apresentado pela empresa. 
Com a decisão, a trabalhado-
ra irá receber as verbas res-
cisórias garantidas a quem é 
dispensado sem justa causa, 
além da indenização substi-
tutiva do período da estabili-
dade no emprego, já que es-
tava grávida de cinco meses 
na época da dispensa.

Ao se defender, a empresa 
alegou que rescindiu o con-
trato pelo excesso de faltas 
da empregada, o que consti-
tuiria desídia, uma das hipó-
teses previstas no artigo 482 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) para o rom-
pimento do contrato por jus-
ta causa do empregado.

 Segundo afirmou por di-
versas ocasiões, a funcioná-
ria faltou ao serviço sem jus-
tificativa, mas a “gota d’água” 
se deu quando ela não com-
pareceu por dois dias alegan-
do estar com a filha doente, 
mas em vídeos publicados 
em seu perfil na rede social 
a menina aparecia com todo 
vigor e vitalidade.

A costureira contestou a 
afirmação, explicando que as 
gravações não haviam sido 

JUSTA CAUSA | Funcionária havia apresentado atestado médico alegando que a filha estava doente
Foto: tRt-Mt

Foto: João Lucas de oLiveiRa

feitas no mesmo dia de sua 
publicação, conforme podia 
ser confirmado na legenda 
da postagem. Além disso, 
apontou que meras imagens 
não são suficientes para ates-
tar as condições de saúde de 
uma criança.

Ao reanalisar o caso, o re-
lator do recurso no Tribunal, 
desembargador Edson Bue-
no, confirmou o entendi-
mento, expresso na senten-
ça, de que o atestado médico 
é um documento que goza 
de fé pública, e para des-

constituí-lo é preciso que se 
apresente prova convincente 
da existência de fraude.

Ainda na sentença, a juíza 
chegou a registrar que foram 
entregues dois atestados, um 
em nome da costureira, e 
outro, em nome de sua filha, 
assinados por dois médicos 
diferentes, sem que nenhum 
dos documentos indicasse 
qualquer indício de falsidade 
ou rasura.

Conforme ressaltou o de-
sembargador, “o fato de es-
tar, aparentemente, saudável 

em vídeo publicado no Face-
book, por si só, não significa 
que a criança estava em ple-
nas condições de saúde, com 
destaque para o fato de que a 
Ré não detém conhecimento 
para chegar a tal conclusão”.

Quanto à alegação de faltas 
injustificadas anteriormente, 
o relator apontou que se elas 
não foram caso de punição 
no momento apropriado, 
também não podem legiti-
mar a dispensa posterior-
mente, uma vez que fica pre-
sumido o perdão tácito.

LAGO DO MANSO

Jacaré ataca homem 
na porta de banheiro 
de restaurante
DA REPORTAGEM

Um jacaré atacou um 
homem em um restaurante 
localizado na região do Lago 
de Manso, em Chapada dos 
Guimarães, a 65 km de Cuia-
bá, na terça-feira (18). Se-
gundo os responsáveis pelo 
estabelecimento, a vítima é 
um motorista que presta ser-
viços ao restaurante.

O homem foi ao ba-
nheiro durante a madrugada 
e se deparou com o animal 
silvestre estava na porta do 
local.

 João Lucas de Olivei-

ra, um dos responsáveis pelo 
restaurante, contou que o 
motorista sofreu apenas fe-
rimentos leves na perna.

O jacaré foi colocado 
em uma caixa d’água até a 
chegada de uma equipe da 
Polícia Ambiental, que fez 
a remoção. “O corte foi su-
perficial. Ele (o jacaré) não é 
muito grande. Deve ter ata-
cado porque estava assusta-
do”, disse.

Uma equipe da Polícia 
Ambiental foi ao local e res-
gatou o animal. Ele não tinha 
ferimentos e foi solto em 
uma chácara no Rio Manso.


