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Um assunto que vem movimentando a comunidade do bairro Alto da Glória, em 
Sinop, nestes últimos dias, é a abertura do processo licitatório pela Prefeitura 
para contratação da empresa que deve fazer o serviço de pavimentação asfálti-
ca, com orçamento de mais de R$ 15,5 milhões.      Página -7

PROMESSA DE GESTÕES

Prefeita assina contratação
para asfaltar Alto da Glória

COM FORMIGA

Alunos
desenvolvem
jornal
impresso
Alunos dos 4º anos da EMEB Ve-
reador Rodolfo Valter Kunze, em 
Sinop, desenvolveram um jornal 
impresso que já está em sua se-
gunda edição. Sob orientação do 
professor Gervásio Edson Siquei-
ra, os estudantes desempenham 
atividades distribuídas de acordo 
com a afinidade de assuntos de 
cada turma.                  Página  - 8

Teve suspense até o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 
2019, mas, enfim, o Brasil já sabe que encara a França nas oitavas de final. A partida 
contra as donas da casa está marcada para este domingo, às 15h.                Página -6

BRASIL X FRANÇA NAS OITAVAS

CUIABÁ
20 mil
pacotes de
cigarro
apreendidos

Um caminhão com 20 mil 
pacotes de cigarro irregulares 
foi apreendido em um posto 
de combustível na BR-364, em 
Cuiabá. Uma pessoa fez uma 
denúncia anônima, segundo 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), e os agentes encontra-
ram o veículo cheio de cigarros.

 Página - 7
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Quase tudo pode ser pirateado...
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joias, relógios e afins. Em outros casos o 
produto falsificado pode colocar em risco 
sua saúde e sua segurança. Isso acontece, 
por exemplo, com remédios, alimentos, 
componentes para sistema de freio de 
carros, panelas (que podem se soltar do 
cabo causando grandes acidentes) e mui-

to mais.
Se o produto em ques-

tão não oferecer riscos para 
sua saúde seus proble-
mas se resumem à possí-
veis prejuízos financeiros. 
Quando envolver riscos à 
saúde e à segurança o pro-
blema se torna expressiva-
mente maior.

Não se deixe enganar. 
Sempre existe algum de-
talhe, por mínimo que seja, 
que “denuncia” o produto 
pirata. Procure por ele e, se 

for para pagar pelo valor do original, que 
a compra seja, de fato, de um produto ori-
ginal!

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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No caso das conversas vazadas com a equipe do 
procurador Deltan Dallagnol, o ministro da Justiça, Ser-
gio Moro, enfrenta duas ondas relativamente distintas 
de contestação. Uma é política e diz respeito a seu futuro 
como homem público. A outra, jurídica, põe à prova o 
legado da Operação Lava Jato.

O depoimento de quase nove horas de quarta-fei-
ra (19), na Comissão de Constituição e Justiça do Sena-
do, marcou a largada do embate político. O saldo, para 
quem foi flagrado em conversas que sugerem proximi-
dade proibida com a Procuradoria, não foi dos piores.

A conduta dos inquisidores, à exceção da de alguns 
de esquerda, passou longe do modo belicoso. Parece 
custoso, para muitos senadores, passar a impressão de 
estar questionando a onda de operações anticorrupção 
que, na esteira da Lava Jato, atingiu políticos de vários 
partidos nos últimos anos.

Sergio Moro, de sua parte, agarrou-se à linha de 
defesa que veio decantando desde a eclosão do escânda-
lo. Afirma que não pode atestar a veracidade das mensa-
gens, porque não guardou os arquivos e porque não há 
perícia técnica no material; e que, na hipótese de serem 
verazes, não viu nenhuma ilegalidade configurada nos 
diálogos.

O ministro também buscou o contra-ataque com 
a tentativa de desviar o foco das atenções para a quebra 
do sigilo, provavelmente criminosa. Moro argumenta 
que se tratou de um ataque orquestrado às instituições 
nacionais, que não se restringiu a ele nem aos procura-
dores federais de Curitiba. Com a investigação policial 
apenas começando, faltam evidências que reforcem a 
tese do ministro.

Passadas duas semanas desde a deflagração do 
caso, tendo sido divulgados outros trechos embaraçosos 
das mensagens entre procuradores e o então juiz titular 
da Lava Jato, fica cada vez mais frágil o argumento que 
tenta questionar sua fidedignidade. Nenhum desmenti-
do surgiu dentre os vários participantes das conversas.

A provável origem ilícita do conjunto de comu-
nicações poderá ter serventia à Lava Jato nos tribunais, 
como no julgamento, marcado para a próxima terça (25) 
no Supremo Tribunal Federal, da ação que acusa Moro 
de parcialidade ao condenar Lula. No debate político, 
no entanto, esse é um aspecto lateral. Nesse fórum, a re-
lação no mínimo inconveniente entre um juiz e a parte 
interessada na acusação ficou demonstrada. Também 
está claro que Sergio Moro, entre os ministros do go-
verno, dispõe de um cacife diferenciado de prestígio no 
Congresso e de popularidade.

Esse é o retrato de uma maratona que apenas co-
meça. Na longa corrida, a manutenção do potencial do 
ex-juiz para voos mais altos dependerá do teor das reve-
lações que surgirem e de suas habilidades na nova car-
reira de político.

Editorial

Início de maratona

Ranking dos Políticos - Facebook

vimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Pro-
deic) ou o Pró-Arroz e Pró-Café.  

O governador Mauro Mendes tem falado em re-
duzir os incentivos programáticos, isto é, aqueles 
concedidos através do Prodeic, especialmente, como 
forma de melhorar a arrecadação estadual. Um gran-
de equívoco, que pode custar caro a Mato Grosso.

Outros estados estão fazendo exatamente o con-
trário. O governador de São Paulo, João Doria, reto-
mou a política de incentivos fiscais para manter em-
presas no estado. O governador do Distrito Federal 
tem adotado a mesma medida.

Sem incentivos, dificilmente uma indústria 
consegue se manter competitiva em Mato Grosso. A 
distância dos grandes centros consumidores e dos 
fornecedores e as dificuldades de logísticas tornam 
a produção industrial, no estado quase inviável.

A manutenção de programas como o Prodeic é 
essencial, assim como a transparência e a ampla di-
vulgação os dados corretos sobre estes programas, 
como forma de tirar dos incentivos o estigma de que 
estariam prejudicando a econômica mato-grossen-
se.

A geração de emprego, uma das muitas exigên-
cias feitas as empresas que recebem os incentivos, 
é um dos maiores benefícios promovido pelos pro-
gramas. Apenas uma indústria instalada no Distrito 
Industrial de Cuiabá teve um salto de cinco para 495 
empregados após ser enquadrada no Prodeic. Hoje, 
esta indústria comercializa sua produção para sete 
estados e exporta para Canadá e China.

Os números comprovam. Em janeiro de 2018, 
o Governo do Estado apresentou dados do Prodeic, 
com o balanço mostrando que para cada R$ 1,00 con-
cedido em incentivo, ganha-se R$ 1,20 em retorno 
de imposto, ou seja, o rendimento é de 20%. Naque-
le período, Mato Grosso possuía 277 empresas com 
fruição integral do incentivo e 154 com fruição par-
cial, quando a indústria ainda está em fase de im-
plementação. Em 2017, dos 96 mil empregos gerados 
em Mato Grosso na indústria, sendo que 46 mil eram 
oriundos de empresas que se enquadram em progra-
mas como o Prodeic.

Políticas de incentivos fiscais são necessárias, 
assim como a transparência sobre elas.  É uma ex-
celente forma de estimulo a economia que o mundo 
inteiro pratica. Quando se faz uma política correta, o 
resultado é a geração de emprego, o desenvolvimen-
to e o aumento da renda das pessoas.

MARGARETH BUZETTI É PRESIDENTE DA AS-
SOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO DISTRITO IN-
DUSTRIAL DE CUIABÁ (AEDIC)

A desmistificação dos 
Incentivos Fiscais

DEVAGAR DEMAIS
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

apontou o Tribunal de Justiça de Mato Gros-
so (TJMT) como um dos mais lentos do país 
no julgamento de crimes dolosos contra 
vida. O levantamento do CNJ apontou que 
um processo dessa natureza demora, em 
média, 9 anos e 11 meses para ir a júri po-
pular e ser concluído (período médio entre o 
início da ação e a sentença). Mato Grosso fica 
atrás apenas dos estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, onde um processo de homicídio 
demora até 13 anos para ser finalizado.

DE OLHO NA PREFEITURA
O ex-secretário de Educação na gestão 

Pedro Taques, Marco Aurélio Marrafon, dis-
se que o Cidadania (antigo PPS) deve lançar 
candidato a prefeito de Cuiabá, nas eleições 
de 2020. Segundo ele, que é presidente da 
sigla em MT, a ideia é conseguir, ao menos, 
cinco prefeitos no Estado. Apesar do desejo, 
o ano de 2018 não trouxe bons resultados ao 
partido. Marrafon, por exemplo, que almejava 
uma vaga na Câmara Federal, ficou na segun-
da suplência.

“VERGONHAS DO MT”
Os senadores Wellington Fagundes e Jay-

me Campos foram alvos da ira das redes so-
ciais. Isso porque ambos votaram a favor de 
um parecer da CCJ do Senado que suspende 
os efeitos de dois decretos do presidente Jair 
Bolsonaro, que facilitam a compra e o porte de 
armas. “Vergonhas do Mato Grosso!”, diz uma 
ilustração com as fotos dos dois senadores, 
que foram amplamente divulgadas no What-
sApp. “Votaram contra o direito do cidadão de 
bem se defender com arma de fogo”, comple-
ta. Já Selma Arruda votou contra o parecer, 
pela manutenção dos decretos presidenciais.

Um casal morreu em um acidente na BR-163, perto da Comunidade Cas-
tanhal, em Itaúba. O acidente envolveu dois carros, sendo uma picape e um 
veículo de passeio. As vítimas, Elen de Souza Silva, 25 anos, e Rafael Silva Do-
mingos, 34, estavam em um deles e morreram na hora. De acordo com peritos, 
os dois veículos teriam colidido de frente, durante uma possível ultrapassa-
gem de um deles.

No mundo da pirataria existe de tudo, e algumas coisas soam 
como algo próximo da loucura. É o caso, por exemplo, de quan-
do eu tinha o aquarismo como hobby, encontrar peixes que 
“desbotavam”, pois o vendedor pegava exemplares “simples” e 
deixava alguns dias em aquário tinturado para que ganhassem 
cores mais “raras”, vendendo-os dessa forma. Alguns dias de-
pois o peixe estava novamente “branco”. É muita loucura, não 
é mesmo? Então, todo o cuidado é pouco, e isso em qualquer 
coisa que você for comprar.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

MARGARETH BUZETTI
Mato Grosso foi contaminado por um grande 

equívoco nos últimos anos: os incentivos fiscais 
para indústria e comércio trazem mais prejuízos 
do que benefícios. Um grande erro. A política de 
incentivos fiscais é praticada em todo mundo, de 
inúmeras formas, como ferramenta de fomento à 
produção e comercialização, como forma de corri-
gir desigualdade regionais e como fiel na balança 
da competitividade e atratividade de empresas e 
consequente geração de empregos.

Mas, a falta de transparência nos programas de 
incentivos no estado, especialmente durante o go-
verno Silval Barbosa, gerou um alerta nos órgãos 
de fiscalização.

Assim, em 2015, seguindo recomendação TCE e 
da Controladoria Geral do Estado, a Sefaz mudou a 
forma de contabilizar e divulgar os incentivos con-
cedidos, passando a somar os valores dos chama-
dos incentivos não-programáticos com os progra-
máticos.

Isto fez com que os valores relativos aos incenti-
vos concedidos tivessem um grande salto, aparen-
tando um aumento que na realidade não ocorreu e 
o pior, ainda não são transparentes e totalizados. 
Pelas informações divulgadas pelo atual governo, 
no ano de 2015 o valor foi de R$ 500 milhões e após 
a mudança, em 2017, os registros saltaram para R$ 
2,5 bilhões em incentivos. Porém, no Projeto Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2020 encaminhado 
pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa, 
está prevista uma renúncia fiscal de R$ 3,6 bilhões 
para o próximo ano.

Além de não termos a certeza de que esse é o 
real número, o Governo também não detalha a des-
tinação desta renúncia, qual o valor específico da 
renúncia não-programática e da programática e 
quanto do total da renúncia é oriunda do Prodeic. 
Sem este detalhamento, a impressão que fica é que 
todos os incentivos são excessivos e destinados 
apenas à indústria e o comércio, quando a realida-
de estes dois segmentos correspondem a apenas 
uma pequena parcela da renúncia total.

Incentivos não-programático são aqueles fir-
mados pelo Confaz e que não exigem contrapartida 
das empresas. Estão inseridos nesta modalidade 
as isenções no ICMS concedidos para programas 
de benefícios sociais, como as contas de energia 
elétrica de famílias de baixa ou para itens da cesta 
básica. Os incentivos não-programáticos corres-
pondem a até 90% do total de incentivos dados pelo 
estado. 

Já os incentivos programáticos estão inseridos 
na política estadual de desenvolvimento industrial, 
comercial e rural. São incentivos concedidos a se-
tores específicos, visando promover a abertura e o 
crescimentos de empresas e industrias e segmen-
tos da agricultura, como o Programa de Desenvol-
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“A provável origem ilícita do conjunto 
de comunicações poderá ter serventia à 
Lava Jato nos tribunais

“
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66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Falei, na edição passada, sobre itens 
falsificados, os famosos “pirata”, sendo ven-
didos ao mesmo valor dos originais para 
“confundir” o cliente. A estratégia funcio-
na muito bem e tem causado transtornos e 
prejuízos há algum tempo.

Acontece que existe um “fenômeno” 
bastante interessante, 
que aconteceu nos últi-
mos tempos, que acabou 
fazendo com que muita 
gente vincule a pirata-
ria apenas à tecnologia. 
Por conta de softwares, 
CDs, DVDs e outros, a 
pirataria no mundo tec-
nológico acabou “aba-
fando” um pouco outras 
falsificações, igualmen-
te comuns, mas que 
acabaram perdendo a 
“atenção” da mídia nos 
últimos anos.

É muito importante ter em mente que 
quase tudo pode ser pirateado, então, qual-
quer coisa que você for comprar vai exigir 
a mesma atenção e os mesmos cuidados 
para não levar para casa algo que não é 
original e, para piorar, pagando, por isso, o 
valor do produto “verdadeiro”.

Em alguns casos a pirataria não vai ca-
sar grandes problemas, além da baixa qua-
lidade e da vida útil inferior do produto em 
questão. É o caso, por exemplo, das roupas, 



DIVULGAÇÃO

ELOGIO 
DE MORO...
A senadora Selma Arruda, que foi elogiada e 

utilizada como exemplo pelo ministro da Justiça na 
CCJ do Senado, fez questão de expressar solidarie-
dade a Sérgio Moro.  O ministro está na defensiva 
desde que o site The Intercept começou a publicar 
supostas conversas com o procurador da Repúbli-
ca Deltan Dallangnol e outros integrantes da Força 
Tarefa do Ministério Público Federal (MPF) que co-
locam em xeque a isenção da Operação Lava Jato 
em relação ao ex-presidente Lula.  Em sua opinião, 
a gravidade está no vazamento das conversas entre 
juízo e acusação e não no conteúdo dos diálogos. 
Além disso, a senadora do PSL afirmou que o even-
tual afastamento de Moro do Ministério da Justiça 
seria o “sonho dourado” de qualquer corrupto.

DECRETO 
DAS ARMAS...
O Planalto aposta na sua 

base de deputados para tentar 
impedir que a Câmara derrube os 
decretos sobre posse e porte de 
armas editados por Jair Bolso-
naro e reprovados pelo Senado. 
O voto da bancada de MT parece 
bem dividido.  Certos mesmo só 
os votos a favor de Barbudo (PSL) 
e Medeiros (Podemos). Rosa Nei-
de (PT) é contra. Leonardo (SD), 
Emanuelzinho (PTB), Geller (PP), 
Valtenir (MDB) e Juarez (MDB) 
não se manifestaram publica-
mente sobre os decretos.

MORO 
BARBUDO...
Durante o lançamento do Plano Sa-

fra 2019/2020, o deputado federal Nelson 
Barbudo (PSL), em um momento de des-
contração, colocou seu chapéu – marca 
registrada do parlamentar – na cabeça 
do ministro de Justiça e Segurança Pú-
blica, Sérgio Moro. “Muita honra em es-
tar ao lado desse Ministro, que foi um 
verdadeiro Herói Nacional, Sérgio Moro, 
até que ficou bem usando o chapéu!”, 
disse em trecho de postagem nas redes 
sociais. Na oportunidade, o deputado e 
também produtor rural elogiou o progra-
ma que oferece linhas de financiamento 
com taxas de juros a produtores.
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Fachada Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

TJ-MT nega ação do Sintep/MT 
e confirma corte no ponto
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A desembargadora 
Maria Erotides Kneip, do 
Tribunal de justiça de Mato 
Grosso, negou o pedido con-
tido na ação movida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público de Mato 
Grosso (Sintep/MT) e man-
teve o Estado com a obri-
gação de cortar o ponto dos 
servidores grevistas que têm 
aderido à paralisação desde 
o dia 27 de maio.

Com essa decisão a ma-
gistrada acompanha o en-
tendimento já consolidado 
outrora no próximo TJ-MT, 
como também na mais alta 
corte, o Supremo Tribunal 
Federal. Desde 2016 o STF 
estabelece em todo o territó-
rio nacional que o Poder Pú-

blico em casos de paralisação 
como esse em Mato Grosso, 
deve efetivar os descontos 
dos servidores que aderirem. 
E que o não corte do ponto 
só seria realizado em detec-
ção de conduta ilícita por 
parte do Estado.

“O não atendimento a 
todos os pedidos apresen-
tados não podem ser en-
tendidos como negativa de 
acordo, especialmente se 
considerarmos que, dentre 
das reinvindicações da cate-
goria – sustentadas primor-
dialmente na política salarial 
-, encontram-se algumas que 
esbarram na discricionarie-
dade da Administração Pú-
blica”, cita trecho em despa-
cho da desembargadora.

OUTRO LADO
Na ação impetrada pelo 

GREVE NA EDUCAÇÃO | Desembargadora determinou que o Governo mantenha o corte no ponto dos servidores grevistas
Foto: tJ-Mt

Audiência Pública sobre Liberdade Econômica 

SORRISO

Município se articula 
para  receber o 
Selo Unicef 17/20
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito Ari Lafin e a 
secretária de Assistência So-
cial, Jucélia Ferro, reuniram 
representantes de diversas 
secretarias, bem como os 
vereadores Nereu Bresolin e 
Dirceu Zanatta, para discu-
tir as ações que precisam ser 
implantadas para que o mu-
nicípio consiga a certificação 
mais uma vez.“Este trabalho 
em conjunto é necessário 
para que possamos apresen-
tar ao Unicef o panorama do 
nosso município no que diz 
respeito ao cumprimento do 
Estatuto, bem como também 
mostrar as ações que são de-
senvolvidas em rede para 
garantir todos os direitos das 
crianças e adolescentes e, 
que, como cascata, também 
repercutem positivamente 
em toda a família”, destaca 
Jucélia.

O articulador do Selo 

Unicef no município e secre-
tário-adjunto da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial (Semas), Adreano Rigot-
ti, explica que a reunião de 
hoje serviu para análise dos 
índices de impacto social do 
município em relação ao ano 
passado, e, a partir desta ava-
liação, elaborar estratégias 
para melhorar os índices 
em que o município preci-
sa avançar.  “Ao todo, são 40 
ações que visam atingir 17 
resultados sistêmicos”, enu-
mera.

Entre os critérios ana-
lisados para a concessão do 
Selo Unicef aos municípios, 
está a existência de uma lei 
que institua a “Semana do 
Bebê” no município, justa-
mente para promover a in-
tensa discussão de assuntos 
ligados ao cumprimento do 
ECA. No município, a lei que 
cria esta semana é a de nú-
mero 2063/2011 e foi institu-
ída em 11 de outubro de 2011.

Foto: CLEItoN ISIDoRo

Reunião no gabinete do prefeito Lafin 

Foto: RoNaLDo Mazza

DESBUROCRATIZAÇÃO

Destrava MT é lançado durante 
audiência pública na Assembleia

MUDANÇAS EM BRASÍLIA

Bolsonaro anuncia mudanças 
em alto escalão do governo

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Ulysses Moraes (DC), apro-
veitou o momento da audi-
ência pública que debateu 
na Assembleia Legislativa, 
a Medida Provisória do Go-
verno Federal sobre a Li-
berdade Econômica, para 
lançar o programa Destrava 
MT. A plataforma partici-
pativa prevê a revogação de 
diversas normas, legislações 
e portarias que inibem em-
preendedores de lançar ne-
gócios no mercado por conta 
da burocracia do Estado.

A MP estabelece nor-
mas de proteção à livre ini-
ciativa e ao livre exercício de 
atividade econômica, além 
de instituir disposições sobre 
a atuação do Estado como 
agente normativo e regula-
dor. Para Ulysses Moraes, o 
Destrava MT tem como base 
a aplicação da Medida Pro-
visória em âmbito estadual, 
priorizando a simplificação 
dos entraves burocráticos 
aos quais os empresários 
precisam se submeter.

“Essa MP vem para des-
travar literalmente o estado. 

AGÊNCIA 

BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro anunciou na manhã 
de sexta-feira (21) o advoga-
do e major da Polícia Militar 
do Distrito Federal (PMDF) 
Jorge Antonio de Oliveira 
Francisco para assumir a Se-
cretaria-Geral da Presidência 
da República. O militar, até 
então, ocupava a Subche-
fia de Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil. Já Floriano Pei-
xoto Vieira Neto deixa a Se-
cretaria-Geral para assumir 

Pequenos empreendimentos 
e negócios não precisarão 
mais de licenças e alvarás, 
entre outras autorizações, 
para começarem a funcio-
nar. Isso provavelmente 
ajudará no desenvolvimen-
to em todo o país. Também 
lançamos o Destrava MT, 
um site em que a população 
pode alimentar com todas as 
normas, portarias e legisla-
ções que criam entraves às 
pessoas que querem gerar 

a presidência dos Correios, 
substituindo Juarez Cunha. 
Na quinta-feira (20), o titular 
demitido já havia informado 
em sua conta no Twitter que 
se afastaria do comando da 
estatal. Ele avaliou que sua 
gestão de sete meses à fren-
te da empresa teve um “sal-
do positivo” na recuperação 
da empresa. Sobre o major 
Francisco, Bolsonaro afir-
mou: “É uma pessoa que me 
acompanha há dez anos. É 
uma pessoa afeita à burocra-
cia. Desejo boa sorte e temos 
plena confiança no trabalho 

emprego e renda. Nesta pla-
taforma, vamos fazer análi-
ses para revogar as normas 
que consideramos inúteis”, 
afirma.  

O presidente do Crea-
-MT ressaltou a importân-
cia da audiência pública e 
destacou os benefícios que 
o Destrava MT trará aos em-
preendedores de Mato Gros-
so, principalmente entre os 
pequenos empresários. “Essa 
ação alcança todas as pessoas, 

independente de categoria 
ou qualificação profissional. 
A iniciativa trará equilíbrio 
para a sociedade, pois dimi-
nuindo burocracias, normas 
e exigências de licenças e 
alvarás desnecessários, gera 
mais empregos, arrecadação. 
A base tributária vai aumen-
tar, pois a informalidade cai-
rá. Foi a audiência mais im-
portante que participei em 
minha vida”, disse o presi-
dente do Crea.

Sintep/MT, a alegação é de 
que a greve ocorreu dentro 
da legalidade e que a ilega-
lidade partiu do próprio Es-
tado ao não atender a certas 
reivindicações.

O presidente do Sin-
tep-MT, Valdeir Pereira, 
negou enfraquecimento da 
greve dos servidores e disse 
que a redução do número de 
unidade escolares que aderi-
ram ao movimento é resul-
tado do corte de pontos fei-
to pelo Governo do Estado. 
“[Os servidores] Não estão 
voltando porque entendem 
que o Governo é lindo e ma-
ravilhoso ou que está sendo 
injustiçado pela greve. Estão 
voltando porque entendem 
que o Estado é truculento e 
comprometeu a sobrevivên-
cia dos trabalhadores com o 
corte de ponto”, afirmou.

dele”. O presidente classifi-
cou a ida de Floriano Peixoto 
para os Correios como uma 
“missão”. “Temos plena con-
fiança de que ele a cumprirá 
a contento. É colega nosso 
acostumado a desafios”, disse.

ARTICULAÇÃO
POLÍTICA
O presidente também 

respondeu aos jornalistas 
sobre a troca na articulação 
política, que foi retirada da 
Casa Civil e repassada ao ge-
neral Luiz Eduardo Ramos, 
nomeado para a Secretaria 

de Governo. Ele minimizou 
questionamentos de que isso 
significaria um enfraqueci-
mento do titular da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni.

“Tem três ministérios 
aqui dentro que são fusíveis. 
Para evitar queimar o pre-
sidente, eles se queimam. 
A função do Onyx é a mais 
complicada. Passamos a Su-
par [Subchefia de Assuntos 
Parlamentares] para o Ramos 
e jogamos o PPI [Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos] para o Onyx. Ele está 
fortalecido”, pontuou.
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CHARGE DO DIA

iOS 13 pode ajudar a economizar dinheiro 
em assinatura de apps no iPhone
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Gretchen revela reencontro 
com filho que abandonou 
há 30 anos

Gretchen revelou que teve um reencon-
tro com o filho que abandonou há mais de 30 
anos. A cantora contou que foi obrigada pelo 
pai do herdeiro a deixá-lo para trás. “Foram 30 
anos sem ver o meu filho. Ele nunca deixou eu 
chegar perto dele. Eu tentava, ligava, manda-
va carta, eu fazia de tudo e ele nunca deixou. 
Agora, há pouco tempo, que eu revi meu filho. 
Ele está casado e vai ser pai em outubro. Os 
poucos dias que a gente se viu, é como se a 
gente sempre tivesse junto”, disse, em entre-
vista ao canal de Leda Nagle no YouTube.

Sem papas na língua, a artista relembrou 
como foi que seu ex-marido conseguiu afastá-
-la da criança. “Ele me espancava, me batia. 
Até que eu conseguir fugir de casa com o 
meu filho. Só que ele era uma pessoa finan-
ceiramente poderosa, que me fez abrir mão 
da guarda do filho”, afirmou. E continuou: “Ele 
disse que se eu não assinasse o documento 
(abrindo mão da guarda), era a vida do meu 
filho ou a minha. Eu preferi abrir mão do que 
ter a vida do meu filho em risco”.

TV  e Entretenimento

O iOS 13 vai ajudar a poupar di-
nheiro com assinaturas de aplicativos 
que não estão mais sendo usados no 
iPhone. A nova função foi revelada na 
versão de testes mais recente liberada 
pela Apple para desenvolvedores. No 
Beta 2 do sistema, alertas surgem na 
tela para lembrar a data de renovação 
de uma assinatura ou perguntar se há 
interesse em manter uma mensalida-
de atrelada a um app que acabou de 
ser excluído do celular. Atualmente, o 
cancelamento é feito de forma manu-
al, nas configurações do aparelho. Vale 
lembrar que a novidade está em fase 
de testes e não há garantias de que 
chegará à versão final do iOS 13, pre-
vista para setembro deste ano. Quer 
comprar celular, TV e outros produtos 
com desconto? Conheça o Compare 
TechTudo

A função deve evitar que pagamen-
tos recorrentes cadastrados no cartão 
de crédito continuem a ser debitados 
sem que o usuário perceba. Tudo in-
dica que bastará excluir o app corres-
pondente e selecionar a opção “Geren-
ciar assinaturas” para proceder com o 
cancelamento.

Outro recurso que também deve 
ajudar a economizar dinheiro no iPho-
ne é a recarga controlada de energia. 
O recurso poderá entrar em ação para 
desacelerar o ritmo de reabastecimen-
to da bateria e reduzir o desgaste da 
peça ao longo do tempo. A expectati-
va é que a medida ajude a aumentar 
a vida útil da bateria, evitando gastos 
com uma eventual substituição do 
componente. 

iOS 13
O iOS 13 foi anunciado em junho, duran-

te a WWDC 2019, e trouxe como principal 
novidade o Modo Escuro, que muda a tona-
lidade dos elementos gráficos da interface 
para tons próximos do preto. O objetivo é 
tornar a visualização do celular mais con-
fortável durante a noite, além de economi-
zar bateria, especialmente nos modelos de 
iPhone com tela OLED. O software também 
promete abertura mais veloz de aplicativos, 
bem como redução em 50% dos arquivos de 

instalação de novos apps. Pacotes de atua-
lização baixados da App Store seriam “en-
colhidos” em 60%. 

Outras novidades incluem melhorias no 
iMessage, ajustes de iluminação aprimora-
dos na câmera e um editor de vídeos mais 
poderoso.

A expectativa é que a atualização seja 
liberada em setembro de forma gratuita. 
Serão compatíveis o iPhone SE e modelos 
mais recentes e o iPod Touch de 7ª geração, 
lançado em maio. O iPhone 6 fica de fora.



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 

1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado Sala 
05. Valor: R$ 1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

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

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

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

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

B A R R A C Ã O / G A L P Ã O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 

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 

Vagas de Emprego
1-Serralheiro, com experiência compro-
vada;
2-Auxiliar de balanceiro, acima de 20 anos;
3-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
4-Vendedor, com experiência, conhecimen-
to pacote Office e conhecimento na linha 
automotiva pesada;
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Departamento Pessoal, com experiência 
e referência;
7-Vendedor, com experiência no setor 
automotivo;
8-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
9-Auxiliar de Pátio, com experiência, para 
área hospitalar;
10-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
11-Vaqueiro, com experiência e referência;
12-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
13-Pessoa com Deficiência;
14-Técnico em Enfermagem;
15-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO  

DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2019  
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 não 
compareceram interessados na data inicial publicada. Devido a importância do objeto 
para a administração, determinou a PRORROGAÇÃO do Pregão Presencial, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÇÃO, 
INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE SOMBRITE COM TELA 
SOLPACK – CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO E/OU CARBONO, COM 
CHAPA DE FERRO TUBULAR, 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADAS 
EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM CONEXÕES EM AÇO, 
MEDINDO 2,5X5,0X2,0 METROS DE ALTURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 09 DE JULHO DE 2019 ÀS 08:00 
HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, 
situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 21 de Junho 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 



O Brasil teve uma primeira fase irregular 

Paulo Roberto Alves Junior, árbitro da partida, prestou depoimento 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 22 de junho de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Com Formiga, Brasil pega a
França nas oitavas de final
DA REPORTAGEM

Teve suspense até o úl-
timo jogo da fase de grupos 
da Copa do Mundo Femini-
na 2019, mas, enfim, o Brasil 
já sabe que encara a França 
nas oitavas de final. A partida 
contra as donas da casa está 
marcada para este domingo 
(23), às 15h, em Le Havre. 
Se o Chile tivesse vencido 
a Tailândia por três gols de 
diferença, a Seleção pega-
ria a Alemanha na próxima 
fase, mas as sul-americanas 
derrotaram as asiáticas por 
apenas 2 a 0, com direito a 
pênalti perdido, e ambas de-
ram adeus ao Mundial.

O Brasil teve uma pri-
meira fase irregular com 
uma vitória tranquila sobre a 
Jamaica por 3 a 0, uma der-
rota amarga para a Austrália 
por 3 a 2, depois de ter aber-
to dois gols de vantagem, e 
uma classificação suada ao 
bater a Itália por 1 a 0. As 
brasileiras ficaram atrás das 
italianas por causa do saldo 
de gols e das australianas 
por conta dos gols pró. Ape-
sar da terceira colocação no 
Grupo C, as comandadas de 
Vadão foram melhores que 

algumas equipes que ficaram 
na vice-liderança de suas 
chaves. No geral da fase de 
grupos, o Brasil ficou com a 
nona melhor campanha.

A França, por sua vez, 
teve uma estreia bem tran-
quila com goleada sobre a 
Coreia do Sul, por 4 a 0, de-
pois, no jogo mais difícil do 
Grupo A, bateu a Noruega 
por 2 a 1, e garantiu o 100% 
de aproveitamento vencen-
do a Nigéria, por 1 a 0. Atu-
ando em casa, as francesas 
querem superar a sua me-
lhor participação em Copas, 
que aconteceu em 2011, na 
Alemanha, quando as Bleues 
terminaram na quarta colo-
cação. Brasil e França têm 
apenas um confronto em 
disputas de Copa do Mun-
do ou Jogos Olímpicos. Em 
2003, no Mundial realizado 
nos Estados Unidos, as duas 
seleções empataram por 1 a 
1, na terceira rodada da fase 
de grupos; Kátia Cilene fez o 
gol do Brasil. Na ocasião, as 
francesas precisavam vencer 
para tirar as brasileiras da 
competição. Com o empate, 
o Brasil avançou em primei-
ro lugar com sete pontos, a 
Noruega em segundo com 
seis, e a França foi eliminada 

COPA DO MUNDO FEMININA | Seleção encara as donas da casa, no domingo, às 15h, em Le Havre
Foto: ReuteRs

Foto: Divulgação

AS RIVAIS

França tem treinadora pioneira
e base de time multicampeão

BOLA OVAL

Americanos no futebol americano brasileiro

NBA

Brasileiro Didi 
Louzada é escolhido 
no Draft da NBAFoto: ReuteRs

Francesas vão muito além do fator casa para estas oitavas 
de final 

DA REPORTAGEM

Está longe de ser o ca-
minho mais simples. Muito 
pelo contrário. Antes mes-
mo do início do Mundial, a 
França já era apontada como 
uma das principais forças do 
torneio e como postulante 
ao título da Copa do Mun-
do. Adversária do Brasil nas 
oitavas de final, esse favori-
tismo vai muito além do fato 
de estar jogando em casa e 
com apoio intenso de seus 
torcedores.

Mas como se explica 
esse momento especial do 
futebol feminino na França? 
Há fatores que explicam isso. 
E eles estão dentro e fora de 
campo.

A França esteve em três 
edições de Copa do Mun-
do. O melhor resultado foi 
a quarta colocação em 2015. 
Mas mudanças estruturais 
no futebol local foram cru-
ciais para que, desta vez, elas 
chegassem em outro pata-

DA REPORTAGEM

Chegou em Sorriso, na 
madrugada do dia 18, o ame-
ricano Terrence Bailey para 
se juntar ao time do Sorriso 
Hornets. Essa imigração de 
jogadores americanos tem 
se tornado cada vez mais 
frequente no certame do fu-
tebol americano em terras 
tupiniquins. Porém, junto 
com os gringos também vem 
a dúvida: Como será que es-
ses atletas influenciam no 
esporte no Brasil. E como 
os envolvidos com o esporte 
no Brasil lida com esses atle-
tas? Antes de tudo, é preci-
so entender como funciona 
a contratação desses atle-
tas. Segundo o presidente 
do Sorriso Hornets, Ângelo 
Santos, o processo de con-
tratação passa pelas mãos do 
General Manager do time, 
Scott Spencer, onde é feito 
um trabalho de observação 
nas ligas escolares, univer-
sitárias e ligas profissionais 
nos Estados Unidos. Após a 
escolha do atleta, inicia-se 
o processo de contratação, 
onde o presidente entra em 
contato com o jogador e de-
fine os detalhes de contrato, 
após isso, o jogador escolhi-
do deve procurar a embai-
xada para viabilizar seu vis-
to e enfim poder vim para o 

DA REPORTAGEM

O Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) 
decidiu de forma unânime 
nesta terça-feira pela manu-
tenção da vitória do Palmei-
ras sobre o Botafogo, por 1 a 
0, em partida da sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
em Brasília.

Todos os nove votos 
foram contrários à anula-
ção: Decio Neuhaus (relator), 
Otávio Noronha (vice-pre-
sidente do STJD), Ronaldo 
Piacente (vice-presidente 
administrativo), João Bos-
co Luz (auditor), José Perdiz 
(auditor), Mauro Marcelo de 
Lima e Silva (auditor), Arlete 
Mesquita (auditora), Antônio 
Vanderler (auditor) e Paulo 
César Salomão Filho (presi-
dente do STJD).

Os três pontos, portan-
to, voltam a ser computados 
para o Palmeiras na tabela 
de classificação: em vez de 
22 pontos, o time paulista 
passa a contar com 25 pon-
tos em nove rodadas. Como 
o julgamento foi realizado 
pelo Pleno, última instância 
no Brasil, eventual recurso 
só poderá ser interposto no 
Tribunal Arbitral do Esporte 
(TAS), com sede na Suíça.

“Isso (possível recurso) 
vai ser conversado interna-
mente, mas é evidente que o 
resultado não era o esperado 
pelo Botafogo, que tem plena 
convicção de que houve erro 
de direito e que seria o caso, 
sim, de uma anulação de par-
tida. Respeitamos o resultado 
do Tribunal e discutiremos 
internamente”, disse o ad-
vogado do Botafogo, Anibal 

mar.
A federação francesa 

de futebol passou a olhar de 
forma mais atenta para as 
mulheres nos últimos anos. 
E isso não foi feito apenas 
pensando no curto prazo, 
por se ter uma Copa sediada 
no país. Houve um trabalho 
extenso na base e no fortale-
cimento da liga nacional.

E esse fomento do cam-
peonato local surtiu efeitos 
importantes, com times for-
tes que se tornaram referên-
cia no cenário mundial. Não 
por acaso o Lyon coleciona 
títulos e é o atual vencedor 
da Liga dos Campeões (tem 
quatro triunfos seguidos 
e seis no total). E a base da 
seleção francesa é formada 
justamente por atletas da 
equipe multicampeã.

A técnica da seleção 
francesa também é um capí-
tulo à parte que merece des-
taque. Aos 44 anos, Corinne 
Diacre é uma figura tratada 
com destaque no país. Ex-

Brasil. “É um processo bem 
extenso, que leva vários me-
ses para ser concluído. Por 
isso devemos sempre ob-
servar bem o atleta antes de 
fechar o contrato, pois não 
podemos cometer erro, se-
não o prejuízo é grande”, 
disse Santos. Vale lembrar 
sempre, que o atleta, além 
de seu salário, tem todos os 
seus custos pagos pela equi-
pe, como moradia, comida, 
academia, etc.

O talento dos america-
nos vem enriquecendo cada 
vez mais o esporte no Brasil. 
A possibilidade de poder di-
vidir o campo com um atleta 
de alto nível colabora cada 
vez mais para o desenvol-
vimento dos atletas locais. 
Everton que é Running Back 
dos Hornets aponta que com 
a presença de estrangeiros 
ao longo desses anos con-
tribuiu para a evolução dos 
brasileiros nesse esporte. 
“Graças aos americanos que 
passou pelo time, nós con-
seguimos evoluir o nosso 
talento e criando assim uma 
técnica. E com esse america-
no chegando para fortalecer 
a nossa equipe, vai contri-
buir ainda mais para a repre-
sentatividade dos Hornets 
perante seus adversários”, 
relatou. É notório que o fato 
de um jogador americano 

Rouxinol.
“A respeito do resulta-

do, o Palmeiras tem muita 
consciência do trabalho que 
faz. O departamento jurídico 
trabalha sempre muito forte. 
A gente esperava nada menos 
do que a improcedência e a 
manutenção do resultado de 
campo”, avaliou André Sica, 
executivo jurídico do Pal-
meiras.

O CASO
O Palmeiras venceu o 

Botafogo por 1 a 0, em 25 de 
maio, em Brasília. O gol foi 
marcado pelo zagueiro Gus-
tavo Gómez aos 16 minutos 
do segundo tempo, em pê-
nalti assinalado após revisão 
em vídeo. 

A princípio, o árbitro 
Paulo Roberto Alves Junior 
havia entendido que Deyver-
son, do Palmeiras, tinha si-
mulado uma falta dentro da 
área. Mas, ao rever a jogada, 
apontou falta do zagueiro 
botafoguense Gabriel e reti-
rou cartão amarelo dado ao 
atacante.

Procurador do STJD 
fala sobre o pedido do Bota-
fogo de anulação da partida 
contra o Palmeiras O Botafo-
go, então, entrou com pedido 
para impugnação do jogo por 
entender, com base na regra 
5 da FIFA e no protocolo 8.12 
do VAR, que a decisão foi re-
vista com a partida já reini-
ciada em tiro livre indireto.

Daí até a apreciação do 
caso pelo STJD, nesta terça-
-feira, os três pontos con-
quistados na partida foram 
momentaneamente retira-
dos do Palmeiras na tabela de 
classificação.

-atleta, ela jogou pelas Bleu-
es 121 partidas e marcou 14 
gols. Foi capitã da equipe 
francesa que disputou a pri-
meira Copa, em 2003.

Mas ganhou ainda mais 
destaque quando quebrou 
paradigmas: foi a primeira 
mulher a treinar um time 
masculino na França, fican-
do no comando do Clermont 
Foot Auvergne 63, da Ligue 
2, por duas temporadas. Na 
seleção feminina, Diacre é 

estar chegando para a equi-
pe, muda completamente o 
astral do time, é fácil notar 
a empolgação dos jogadores 
durante os treinos mesmo 
antes do atleta chegar. Mas 
será que os americanos re-
almente acabam ensinando 
mais do que aprendendo 
aqui no Brasil? Sobre esse as-
sunto, o Head Coach do Sor-
riso Hornets, Paulo Barcelos, 
contou que sempre busca 
um jogador que chegue e 
deixe um legado para o Bra-
sil, aproveitando o máximo a 
experiência e o conhecimen-
to que eles trazem dos Esta-
dos Unidos. “Com certeza 
agrega, tanto na confiança de 
saber que tem um atleta ao 
lado que vai conseguir fazer 
o trabalho dele, tanto para o 

unanimidade entre atletas e 
opinião pública, que valori-
zam seu trabalho consistente 
nos últimos dois anos.

Apesar de um conjunto 
forte, a França também tem 
sua craque. 

E ela atende pelo nome 
de Amandine Henry. Um dos 
muitos destaques do Lyon, 
ela esteve entre as finalis-
tas ao prêmio de melhor do 
mundo na Fifa do ano passa-
do - vencido por Marta.

ganho de informação que se 
tem, pela experiência que é 
trocada, os jogadores conse-
guem desenvolver mais com 
os americanos na equipe”, fi-
nalizou Barcelos.

Você pode conferir de 
perto como é o desempenho 
de um atleta americano de 
futebol no próximo dia 29, 
sábado, no estádio munici-
pal, jogo que vai marcar a 
estreia das duas potencias do 
futebol americano no Mato 
Grosso, Sorriso Hornets e 
Cuiabá Arsenal na BFA, a 1ª 
divisão nacional de futebol 
americano.

WALLACE CANCISSU 
COSTA É ACADÊMICO DO 5º 
SEMESTRE DE JORNALISMO 
NA FASIPE

com quatro. O último con-
fronto, porém, em amistoso 
no fim de 2018, em Nice, não 
é de boas lembranças com 
vitória francesa por 3 a 1.

O técnico Vadão de-
verá ter apenas o desfalque 
da meia-atacante Andressa 
Alves, que sofreu um esti-
ramento na coxa esquerda 
e está fora do Mundial. Em 
compensação, a craque Mar-
ta estará em campo, com 
apoio da meia Formiga, que 
retorna ao time titular após 
cumprir uma partida de sus-
pensão.

Confira todos os con-
frontos das oitavas de final, 
com horários de Mato Gros-
so:

- Sábado, 22 de junho
11h30 - Alemanha x Ni-

géria (Grenoble); 15h - Noruega 
x Austrália (Nice).

- Domingo, 23 de junho
11h30 - Inglaterra x 

Camarões (Valenciennes); 15h 
- França x Brasil (Le Havre).

- Segunda, 24 de junho
12h - Espanha x EUA 

(Reims); 15h - Suécia x Canadá 
(Paris).

- Terça, 25 de junho
12h - Itália x China (Mon-

tpellier); 15h - Holanda x Japão 
(Rennes).

Treinamento dos Hornets de Sorriso 

Foto: WallaCe CaNCissu Costa
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Momento esperado há mais de 40 anos pelos moradores

Sinop: mais de R$ 15,5 mi para
asfaltamento do Alto da Glória
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Um assunto que vem mo-
vimentando a comunidade 
do bairro Alto da Glória, em 
Sinop, nestes últimos dias, é 
a abertura do processo lici-
tatório pela Prefeitura para 
contratação da empresa que 
deve fazer o serviço de pavi-
mentação asfáltica, com or-
çamento de mais de R$ 15,5 
milhões. Na quarta-feira (19), 
a prefeita Rosana Martinelli 
confirmou a programação 
de licitações do Programa de 
Financiamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento (Fini-
sa). O financiamento é des-
tinado à realização de obras 
de pavimentação asfáltica 
de ruas, drenagem de águas 
pluviais, sinalização viária 
e passeio público com aces-
sibilidade e agora tem data 
para ocorrer. Será no dia 25 
de julho, às 9h, quando, na 
oportunidade, a Prefeitura 
realizará a concorrência pú-
blica, de tipo menor preço 
global, destinada à contrata-
ção de empresa especializa-
da para os serviços.

O primeiro certame con-
templa o Alto da Glória, com 
22 ruas pavimentadas, mas 

vale ressaltar que isso não 
representa 100% do bairro. 
Neste primeiro projeto ainda 
devem ser deixadas algumas 
ruas para uma outra oportu-
nidade de construção.

O bairro é um dos mais 
antigos do município e tem 
cerca de 5,1 mil moradores 
que reivindicam há anos as 
obras de infraestrutura. O 
assunto é promessa de to-
dos os políticos que visitam 
o bairro principalmente em 
período eleitoral. Alguns 
moradores ainda têm difi-
culdade de acreditar que fi-
nalmente o problema que 
eles enfrentam com poeira e 
barro, vai terminar.

“Eu sei que foi aberto o 
processo de licitação, mas a 
gente sabe como esses pro-
cessos são lentos, e daqui a 
pouco começa o período da 
chuva e não tem como traba-
lhar. Eu ainda prefiro esperar 
para ver o que acontece”, co-
mentou a moradora Madale-
na Loures.

Rosana lembrou que as li-
citações das obras do Finisa 
em Sinop serão realizadas 
em lotes, assegurando fren-
tes diversas de trabalho para 
diminuir o tempo de conclu-
são.

PAVIMENTAÇÃO | Após anos e anos de espera, promessa finalmente parece sair do papel
Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

Foto: AssessoriA

Foto: PrF/Mt

DE PERTO

Procon Itinerante visita bairros
e oferece orientações e serviços

CLÁUDIA

Construídas caixas de contenção
de água nas estradas municipais

CUIABÁ

Caminhão com 20 mil 
pacotes de cigarro é 
apreendido em posto

Informação é uma importante arma da democracia em favor 
do cidadão 

O objetivo é conservar a estrada e melhorar o escoamento

Veículo foi guinchado e levado à delegacia da Polícia Federal 

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

Na próxima sexta-feira 
(28), o Procon–Sinop levará 
atendimentos ao bairro Me-
nino Jesus. A ação ocorrerá 
de modo gratuito, no CRAS 
do bairro. De forma descen-
tralizada, a ação que faz parte 
do projeto “Procon Itineran-
te”, que além de orientações 
sobre direitos e deveres do 
consumidor, ofertará, tam-
bém, serviços de orientação 
de saúde, balcão de empre-
go, corte de cabelo, saúde 
bucal, aferição de pressão 
arterial e diabetes.

Segundo a diretora 
do Procon-Sinop, Juliana 
Baptista, a partir de 2018 o 
órgão mudou seu planeja-
mento estratégico, buscando 
levar até o cidadão o acesso 
à informação, bem como 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cláudia agora tem cai-
xas de contenção de água 
em suas estradas. O prefeito 
Altamir Kurten destacou a 
importância econômica do 
desenvolvimento das obras 
e lembrou também as difi-
culdades ocasionadas pelas 
chuvas no decorrer dos anos.

“Faz mais de 30 anos 
que o município foi eman-
cipado. Todos os anos passa-
mos a patrola e nas primei-
ras chuvas a estrada acaba 
e a erosão provoca grandes 

DA REPORTAGEM

G1-MT

Um caminhão com 20 
mil pacotes de cigarro irregu-
lares foi apreendido na quin-
ta-feira (20) em um posto de 
combustível na BR-364, em 
Cuiabá. Uma pessoa fez uma 
denúncia anônima, segundo 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), e os agentes encontra-
ram o veículo cheio de cigar-
ros. A ligação anônima dizia 
que um caminhão estava es-
tacionado em um determi-

nado posto de combustível 
e que o motorista estaria em 
atitude suspeita, apresentan-
do estar nervoso. O veículo 
foi encontrado no km 368 da 
BR-364 e estava com o vidro 
da cabine abaixado. No en-
tanto, o motorista não estava 
no local e não foi encontrado. 
Os agentes fizeram uma bus-
ca e constataram que o cami-
nhão estava carregado com 
cigarro de origem estrangei-
ra. O veículo foi guinchado e 
levado à delegacia da Polícia 
Federal de Cuiabá.

atendimento jurídico nos 
bairros.“Buscamos através 
das palestras conscientizar 
e orientar o cidadão sobre a 
sua importância no desen-
volvimento do município. O 
Procon Itinerante veio para 
integrar o cidadão e pos-
sibilitar que todos tenham 
acesso aos serviços públicos. 
Daí a importância de ofere-
cer, além do atendimento 
do Procon outros serviços 
básicos.

ESTA EDIÇÃO
O Procon Itinerante 

terá suas ações desenvol-
vidas no CRAS do bairro 
Menino Jesus, das 9h às 
13h, e em seguida das 14h às 
16h será realizada palestra 
orientava sobre orçamen-
to doméstico e consumo 
consciente, ministrada pelo 
professor Feliciano Azuaga. 

danos. Atendendo ao pedi-
do da população, o nosso 
objetivo agora é fazer um 
serviço com maior dura-
bilidade”, explica o gestor. 
Kurten explicou ainda que, 
embora o serviço tenha um 
valor maior, a durabilidade 
promete ser compensado-
ra. “O serviço é mais caro, 
mas ele beneficiará a popu-
lação por mais tempo, além 
de trazer maior resultado 
para o transporte.  Visamos 
viabilizar recursos juntos ao 
Governo Federal e especial-
mente de forma que benefi-
cie a sociedade”, afirmou.

INVESTIMENTOS 
EM COLÍDER...

O prefeito de Colíder, Noboru To-
miyoshi, recebeu na sexta-feira (21) a visi-
ta do deputado federal Neri Geller. A con-
versa girou em torno de investimentos na 
cidade e da adoção de projetos para acele-
rar o desenvolvimento do agronegócio na 
região. Em seguida, os dois se reuniram 
com secretários municipais, vereadores, 
lideranças políticas e gestores de entida-
des locais. Para Neri Gueller, essa conver-
gência, é benéfica e resultará em grandes 
benefícios sociais e econômicos para o 
município, principalmente no agronegó-
cio.

ENTREGA DE 
ALIMENTOS...

No último final de Semana 
aconteceu a 4ª Etapa do Circuito 
Mato-grossense de Motocross em 
Peixoto de Azevedo e a entrada para 
o evento foi 02 Kg de Alimentos.

Os alimentos arrecadados fo-
ram entregues para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
que estará repassando para famí-
lias carentes cadastradas nos pro-
gramas sociais do município, atra-
vés de uma triagem realizada pelas 
assistentes sociais.

DEU A LOUCA...

Na sexta-feira (28) a Associação Comer-
cial e Empresarial de Sinop (Aces) recebe 
os empresários locais para apresentar as 
alterações e inovações do projeto “Deu a 
Louca no Comércio 2019”, em que o prin-
cipal objetivo da campanha é fomentar o 
comércio com desconto de até 70% aos con-
sumidores. Serão apresentadas as formas 
dos comerciantes participarem do evento 
junto com um café-da-manhã. A promoção 
acontece na primeira semana de outubro e, 
segundo o presidente da Aces Klayton Gon-
calves, é uma oportunidade aos comercian-
tes limparem o estoque para as compras de 
final de ano. 

DivulgAção

Além de apresentações cul-
turais.

Para participar das ati-
vidades basta o consumidor 
levar documentos pessoais, 

e se desejar receber alguma 
orientação especifica levar 
também o comprovante de 
endereço e a fatura ou nota 
fiscal da compra.
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Projeto dinâmico desperta interesse e descobre talentos

Alunos do ensino fundamental
desenvolvem jornal impresso
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Alunos dos 4º anos da 
EMEB Vereador Rodolfo 
Valter Kunze, em Sinop, de-
senvolveram um jornal im-
presso que já está em sua 
segunda edição. Sob orien-
tação do professor Gervásio 
Edson Siqueira, os estudan-
tes desempenham atividades 
distribuídas de acordo com 
a afinidade de assuntos de 
cada turma. O educador des-
taca que a aceitação foi gran-
de e estão desenvolvendo a 
segunda edição. “Estão mui-
to empolgados inclusive está 
até difícil fazer a distribuição 
das tarefas para a segunda 
edição de junho, pois todos 
querem participar”.

O professor diz que a prin-
cípio seria apenas uma ativi-
dade desenvolvida em sala 
de aula, mas que agradou 
os alunos e deram continui-
dade ao trabalho. “Como vi 
grande aceitação e interesse 
por parte dos alunos propus 
a eles transformar em um 
informativo para toda a es-
cola”.

A coordenadora da insti-
tuição, Cíntia Sueli Britos 
Lopes, diz que pretende am-
pliar para todas as turmas. 
“O projeto inicialmente sur-
giu de uma atividade do livro 
didático que está alinhado 
com a BNCC, na qual traz a 
reportagem com um gênero 
amplo a ser estudado. Com 
a proposta de jornal impres-
so, verifiquei que os alunos 
se sentiram mais motivados 
em relação à proposta, desse 
modo, os mesmos puderam 
se aproximar da vivência jor-

DESCOBRINDO TALENTOS | Proposta da escola Valter Kunze já está em sua segunda edição
Foto: Arquivo pessoAl

nalística e de vivência social 
muito importante, pois o 
trabalho dos mesmos pode 
ser classificado como infor-
mativo, descritivo e opinati-
vo. Em resumo, posso dizer 
que a escola e os alunos só 
ganharam com essa ativida-
de, que ao final pode virar 
um projeto institucional”, 
declarou. 

 Apesar da empolgação dos 
estudantes eles enfrentam 
dificuldade financeira para 
impressão: a primeira edi-
ção foi resultado da colabo-
ração da escola. “Apesar das 
dificuldades, conseguimos 
imprimir. Por isso, eu e os 
alunos estamos aceitando a 
colaboração de alguma em-
presa do ramo para a im-
pressão das próximas edi-

ções”, pontuou Siqueira.

CONTEÚDO
No jornal, os alunos publi-

cam assuntos do cotidiano 
da comunidade escolar, além 
de informativo com notícias 
da coordenação e dos pro-
fessores eles reservam es-
paço para receitas, poesias, 
redação, curiosidades e pia-
das. Para a coordenadora o 
projeto trouxe muito além 
do esperado. 

“O projeto integra conte-
údo com prática, motivação 
e produção, processo esse 
de grande importância para 
a escolarização de qualquer 
criança, pois insere a prática 
na vivência de sala de aula, 
integrando toda a escola e 
sua comunidade”, finalizou.


