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REINO ANIMAL

Thiago Silva:
eliminado 
com falhas 
em 2011 e 2015

Elefanta
Guida morre
no Santuário
em Chapada 

As últimas duas eliminações do 
Brasil no mata-mata da Copa 
América tiveram dois fatores em 
comum: foram diante do Paraguai, 
nas quartas, e tinham o zagueiro 
Thiago Silva entre os titulares. Na 
Arena do Grêmio, o defensor do PSG 
e da Seleção terá a oportunidade 
de se redimir do incômodo cenário 
recente.                                        Página  - 6

A elefanta Guida, uma das 
primeiras moradoras do 
primeiro Santuário de Ele-
fantes da América Latina, 
localizado em Chapada 
dos Guimarães, morreu 
na segunda-feira. A causa 
da morte é desconhecida. 
Guida foi encontrada presa 
em uma trilha e morreu ‘de 
forma silenciosa’ durante o 
resgate.

Página  -8

Divulgação

Santuário De elefanteS BraSil

SEM INVESTIMENTO

SINOP

União corta
R$ 26 milhões
para obras

Horta na
escola: da
terra para
a mesa

Após dizer que Mato Gros-
so era prioridade e estratégico 
para o Brasil, o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio de Freitas, 
anunciou o remanejamento de 
recursos previstos no Orçamen-
to Geral da União destinados 
a obras rodoviárias em Mato 
Grosso.

 Página - 3

O cenário das escolas 
públicas nos últimos anos vem 
enfrentando a necessidade de 
implementação da Educação 
Ambiental no aprendizado de 
todos os estudantes, objetivan-
do não só a importância da na-
tureza, bem como a relação que 
a mesma tem com a qualidade 
de vida das pessoas.            
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O prefeito Ari Lafin e o secretário de Fazenda de Sorriso Sérgio Kocova estiveram 
reunidos com a gerência da Caixa Econômica Federal para protocolar pedido de 
um novo projeto habitacional de 600 casas, que fazem parte do projeto “Minha 
Casa, Minha Vida”, com prestações de R$ 40 a R$ 80.                               Página 7

CASA PRÓPRIA

Sorriso aguarda parecer
para construir 600 casas 



Cuiabá, mais precisamente a conur-
bação Cuiabá/Várzea Grande, consoli-
dou-se como o maior polo consumidor 
e distribuidor de bens e serviços no 
Oeste brasileiro

Quando a personalização dá errado
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Recentemente uma pessoa próxima 
passou por isso, ao tentar mudar a cor 
do notebook. A ideia, bastante ousada, 
foi levada a sério: o camarada desmon-
tou totalmente o equipamento, levando 
a carenagem para quem iria fazer o ser-

viço. Acontece que o profis-
sional, que foi escolhido “por 
impulso”, não tinha condi-
ções de fazer o serviço com a 
qualidade esperada. O resul-
tado: um serviço mal feito, 
entregue em definitivo quase 
um mês após seu início.

Infelizmente quem se 
aventura no mundo da per-

sonalização pode passar por esses per-
calços. É extremamente importante, 
então, planejar bem antes de começar 
o projeto, fazendo orçamentos, conhe-
cendo os trabalhos dos profissionais e, 
claro, disponibilizando os valores ne-
cessários para um serviço de qualidade. 
É, meu amigo, dá mais trabalho do que 
se imagina.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Poucos assuntos têm se mostrado tão divisivos na 
sociedade brasileira quanto a prisão do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora existam vozes a 
defender equilíbrio diante do caso, são mais volumosos 
os gritos dos que, à esquerda e à direita, cerram fileiras 
com o radicalismo e mal escutam argumentos racionais.

O Direito, no entanto, não convive bem com po-
larizações simplistas. A aplicação da lei a uma situação 
concreta se dá a partir de interpretações sobre os fatos 
conhecidos e sobre as normas pertinentes. 

Para espanto da lógica maniqueísta, desfechos 
opostos de um julgamento podem ser ambos corretos, 
desde que tenham sido observadas as regras jurídicas e 
respeitados os princípios legais. Tome-se por essa pers-
pectiva, e não sob a luz de paixões irrefletidas, a decisão 
do Supremo Tribunal Federal de rejeitar nesta terça (25), 
por 3 votos a 2, a proposta de soltura de Lula até que se 
examinasse o questionamento da imparcialidade do ex-
-juiz Sergio Moro.

O caso se tornou mais complexo depois que o site 
The Intercept Brasil divulgou o que seriam diálogos 
travados entre Moro e procuradores da força-tarefa da 
Lava Jato.

As mensagens enviadas por fonte anônima ao In-
tercept, depois analisadas também, de fato sugerem 
proximidade excessiva entre juiz e acusador. Não pou-
cos especialistas enxergaram ali sinais de que o hoje mi-
nistro da Justiça chegou a aconselhar os procuradores, o 
que o tornaria suspeito para julgar o processo.

Tal situação poderia justificar a aplicação de um co-
nhecido brocardo: “in dubio pro reo” (na dúvida, a favor 
do réu).

Contra esses levantam-se argumentos igualmen-
te respeitáveis. Em uma operação de longo prazo, essa 
proximidade seria natural. Além disso, as conversas até 
aqui divulgadas não mostraram, de modo inquestio-
nável, condutas ilícitas de Moro ou dos procuradores.  
Considere-se ainda que o ex-presidente foi condenado 
por corrupção em três instâncias judiciais, que na essên-
cia só divergiram no tamanho das penas aplicadas.

Por fim, e não menos importante, ainda não se 
atestou a autenticidade das mensagens, que de resto tal-
vez tenham sido obtidas de forma criminosa. Da ilega-
lidade dessa prova decorreria sua inutilidade do ponto 
de vista jurídico.

Sopesando esses aspectos, a Segunda Turma do 
STF optou por manter Lula preso pela ausência de prova 
mais contundente a seu favor. Mas não seria descabido o 
outro caminho possível, o de deixar o ex-presidente em 
liberdade até que a imparcialidade de sua condenação 
seja inquestionável.

O caso bombástico continua em aberto e sujeito a 
novos fatos. Que a Justiça se mantenha dentro das bali-
zas formais ao examiná-lo.

Editorial

O caso Lula

Ranking dos Políticos - Facebook

cação, cultura e lazer, melhoria de vida sig-
nifica conforto, segurança, modernidade, ou 
seja concretamente, materiais de construção, 
mobiliário, equipamentos domésticos, comi-

da, bebidas, roupas, veículos, combustível, in-
sumos diversos, máquinas e outros, quase tudo 
não produzido localmente, forçando constantes 
trocas e compartilhamento inter-regional de 
bens e serviços. Se tudo fosse produzido em 
todos os lugares não haveria essa necessidade.

Troca ou comércio implica em transporte, e 
quanto maior o volume e valor de uma produ-
ção local, maior o volume das trocas e maior a 
demanda por ele em seus vários modais e capa-
cidades de cargas. Cuiabá, mais precisamente 
a conurbação Cuiabá/Várzea Grande, consoli-
dou-se como o maior polo consumidor e distri-
buidor de bens e serviços no Oeste brasileiro, 
um centro regional de trocas diversas para uma 
região que abrange o território estadual e vai 
até Rondônia, Acre, sul do Amazonas e do Pará, 
e Nordeste da Bolívia. Segundo informações da 
Rumo, o volume de carga que chega à Grande 
Cuiabá para esta distribuição regional e consu-
mo local é de cerca de 20 milhões de toneladas/
ano, 25% maior que toda a produção de grãos 
em Mato Grosso do Sul no ano passado. Sem 
dúvida um volume que ultrapassa o limite de 
capacidade do transporte rodoviário, o que vem 
infligindo à população altos custos em perdas 
de vidas nas estradas, perdas ambientais e cus-
tos financeiros adicionais injustos.

A passagem da ferrovia por Cuiabá trará 
mercadorias a custos menores, isto é, a mesma 
produção valendo mais produtos nas trocas, ou 
seja, mais conforto e qualidade de vida. Para 
Mato Grosso a ferrovia jamais pode ser pensa-
da apenas para levar sua produção, mas princi-
palmente, para trazer desenvolvimento e mais 
qualidade de vida, direito do mato-grossense 
que orgulha o Brasil pela força produtiva de seu 
hercúleo trabalho.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS, AR-
QUITETO E URBANISTA, É CONSELHEIRO DO 
CAU/MT

Ferrovia para trazer

“COITADINHOS”...
“O servidor contribui com R$ 1,2 bi para 

arrecadação. A soja faturou, em 2018, R$ 48 
bi, e pagou R$ 300 mi de ICMS. O servidor pú-
blico, só com Imposto de Renda, paga quatro 
vezes mais imposto que toda produção de 
soja. Quem sustenta o Estado?”, questionou. 
“Fiquei abismado quando soube que a arre-
cadação do Fethab do algodão foi de R$ 40 
mi. Coitadinho do setor do algodão... Eles 
faturaram, em 2018, cerca de R$ 13 bi, mas 
pagaram R$ 100 mi de ICMS e R$ 40 mi de 
Fethab. São essas injustiças que precisam 
ser corrigidas”, afirmou.

APELAR, NÃO!
Apesar de questionável sob alguns aspec-

tos, a greve dos servidores da Educação é um 
direito líquido e certo. O problema é quando 
o movimento, liderado pelo Sintep, começa 
a lançar mão de ações apelativas para pres-
sionar o Palácio Paiaguás. É o que foi feito na 
terça (25), por cerca de 100 servidores que de-
cidiram bloquear, por um período, um trecho 
da BR-364, em Cuiabá. “O principal ponto é 
chamar a atenção do Governo. Esse bloqueio 
é uma advertência da necessidade de avan-
çar nas negociações”, disse o presidente do 
Sintep, Valdeir Pereira.

COBRANÇA BAIXA
“A Amaggi paga Fethab? Não, a Amaggi 

não paga Fethab. Isso comprova que quem 
sustenta o Estado é o trabalhador”. A decla-
ração é do deputado Lúdio Cabral, que criti-
cou a baixa taxação dos produtores rurais 
em detrimento da alta carga de impostos aos 
trabalhadores. Segundo ele, o funcionalismo 
é injustiçado e banca o Estado. O petista dis-
se que a quantidade de impostos como ICMS 
e Fundo Estadual de Transporte e Habitação 
(Fethab) cobrados dos produtores é ínfima, se 
forem comparados com o que é retido na fonte 
do funcionalismo.

Um migrante salvadorenho e sua filha de dois anos morreram afogados 
enquanto atravessavam um rio no México. Eles tentavam chegar a Browns-
ville, nos EUA. Os corpos foram encontrados segunda (24). As fotos que mos-
tram a criança com o bracinho apoiado no pescoço do pai provocaram forte 
comoção. Óscar Martínez Ramírez, 25 anos, que trabalhava como cozinheiro 
em El Salvador, colocou a filha Valéria por dentro de sua camisa para tentar 
atravessar o rio.

É sempre importante, antes de começar um projeto de 
personalização, conversar com pessoas que estejam 
acostumadas com tal serviço e verificar as vantagens, 
desvantagens e riscos envolvidos em cada processo. 
Não são raros os casos em que o interessado desiste 
quando conhece a face real do trabalho a ser feito. Infor-
mação, como sempre, é fundamental.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

JOSÉ ANTONIO LEMOS 
DOS SANTOS

Ninguém produz qualquer coisa pensando 
primordialmente em engrandecer o PIB nacio-
nal ou favorecer a balança comercial do país. 
Lá na origem as pessoas produzem pensando 
na sua subsistência e de sua família.

Depois buscam melhoria na qualidade de 
vida e só após são agregadas outras metas 
dentre os quais a afirmação social, o poder 
econômico e, para alguns a busca pelo poder 
político. Contudo, a melhoria na qualidade de 
vida sintetiza as ambições da grande maioria 
dos produtores, os que fazem o grosso de uma 
produção regional.

A bela e heroica história dos produtores 
mato-grossenses retrata bem essa progressão. 
Em sua maioria são imigrantes que deixaram 
suas terras de origem em busca de melhoria 
de vida para suas famílias, muitos ainda na 
condição de subsistência. Hoje são os maiores 
produtores do país e do mundo. A melhoria de 
vida, a troca e a produção de excedentes estão 
na base das práticas comerciais sistemáticas 
tal como conhecemos hoje, e do transporte 
viabilizando esse imenso toma lá, dá cá.

A 10 mil anos atrás na Revolução Agrícola a 
humanidade deu um salto tecnológico fantás-
tico com as técnicas da agricultura e do pas-
toreio, bem como da cerâmica e da tecelagem 
por exemplo. Todas estas inovações estavam 
ao alcance de todos, e todos produziam o que 
necessitavam ao seu sustento, cada um no seu 
quadrado. Até que apareceu o metal como uma 
inovação tecnológica que já não estava ao al-
cance de todos, tanto pela distância das jazi-
das como pela técnica de sua manipulação. 
Era o objeto máximo de desejo. Mais que belo 
o metal era muito útil pois podia ser transfor-
mado em facas de fio renovável, ornamentos e 
outros utensílios. A única chance de tê-lo era 
trocando, o que implicava em gerar um exce-
dente de produção acima de suas necessida-
des de subsistência para ser trocado.

Além de facilidades no acesso à saúde, edu-

Crédito: AFP
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“Mas não seria descabido o outro cami-
nho possível, o de deixar o ex-presidente 
em liberdade até que a imparcialidade de 
sua condenação seja inquestionável

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Na edição anterior falei sobre perso-
nalização e sobre seus impactos no valor 
de mercado e no público interessado em 
uma possível venda futura do bem. Mas, 
evidentemente, tudo pode ser pior: exis-
tem incontáveis casos em que a persona-
lização não sai como 
o esperado, e você, 
ao invés de ficar com 
algo único e atraen-
te, fica com algo feio 
e que chama muito a 
atenção.

O problema come-
ça ao escolher o pro-
fissional que vai fazer 
o serviço: em linhas gerais personaliza-
ção custa caro. Se você quer fazer algo 
que vá além da troca de papel de parede, 
da personalização de sons, da compra 
de uma capinha mais “invocada” ou algo 
do gênero, prepare o “bolso”. Bons profis-
sionais cobram valores expressivos por 
seus serviços e exigem materiais de boa 
qualidade para o trabalho.

É justamente por esse motivo que 
muita gente acaba começando da for-
ma mais errada possível: escolhendo o 
profissional pelo preço. Não vamos ge-
neralizar, dizendo que serviço de quali-
dade obrigatoriamente vai ser caro, mas 
devemos concordar que as chances de 
ter problemas com serviços baratos são 
muito maiores.



DIVULGAÇÃO

CABEÇA 
DE MORO...

Integrantes da Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe), os 
mato-grossenses Paulo Sodré e 
Fábio Fiorenza estão no grupo 
dos 30 magistrados que pediram, 
segunda (24), a exclusão do minis-
tro Sérgio Moro (Justiça) da enti-
dade. A representação assinada 
pelos magistrados tem como base 
reportagens do site The Intercept 
Brasil sobre conversas entre Moro 
e procuradores da força-tarefa da 
Lava Jato e que, segundo os juízes, 
são graves.

ENQUETE 
DE MEDEIROS...

Após ser chamado de homo-
fóbico por colegas parlamentares, 
o deputado federal José Medeiros 
(Podemos) foi ao Twitter tirar a 
“prova dos 9”. Mais cedo, durante 
depoimento na Câmara do jornalis-
ta Glenn Greenwald, do The Inter-
cept Brasil - que publicou as con-
versas entre Sérgio Moro e Daltan 
Dalagnoll -, Medeiros fez alusões à 
homossexualidade do norte-ame-
ricano e ainda chamou o marido 
dele, o deputado David Miranda 
(PSOL), de “parceiro sexual”.

SINTEP 
APELANDO...

Apesar de questionável sob alguns 
aspectos, a greve dos servidores da Educa-
ção é um direito líquido e certo.O problema 
é quando o movimento, liderado pelo Sin-
tep, começa a lançar mão de ações apelati-
vas para pressionar o Palácio Paiaguás. É o 
que foi feito na terça (25), por cerca de 100 
servidores que decidiram bloquear, por um 
período, um trecho da BR-364, em Cuiabá. E 
ontem (26), a entrada da SEFAZ. “O principal 
ponto é chamar a atenção do Governo. Esse 
bloqueio é uma advertência da necessidade 
de avançar nas negociações”, disse o presi-
dente do Sintep, Valdeir Pereira.
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Visita do ministro a Mato Grosso: corte de recursos

União corta R$ 26 milhões
para obras em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Após dizer que Mato 
Grosso era prioridade e es-
tratégico para o Brasil, o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, anunciou 
o remanejamento de recur-
sos previstos no Orçamento 
Geral da União destinados a 
obras rodoviárias em Mato 
Grosso.

Segundo ele, o principal 
motivo foi para atender “ou-
tras prioridades”, por meio 
de Portaria do Ministério da 
Economia e Planejamento. O 
ato, publicado no Diário Ofi-
cial da União, foi questiona-
do pelo senador Wellington 
Fagundes (PR-MT) junto ao 
ministro Tarcísio de Freitas, 
na última terça-feira (25), du-
rante audiência pública reali-
zada na Comissão de Infraes-
trutura do Senado.

Ao todo, foram rema-
nejados R$ 26,5 milhões das 
obras em Mato Grosso. De 
acordo com a Portaria 144, 
foram retirados recursos 
para a duplicação da BR-163 
no trecho entre Rondonópo-

lis e Cuiabá, no valor de R$ 
8.043.012; do contorno de 
Barra do Garças, no valor de 
R$ 10 milhões; e, para cons-
trução da BR-158, contorno 
da Reserva Indígena Ma-
rãiwatsédé, no valor de R$ 
8.535.699.

“Não posso concordar 
com essa definição. É um 
absurdo. Essa situação vai 
inviabilizar tudo que temos 
trabalhado”, protestou o se-
nador, que se disse ‘muito 
surpreso’ com a publicação.

O ministro de Infraes-
trutura disse que, diante da 
crise fiscal, se deu a necessi-
dade de fazer remanejamen-
tos para “priorizar algumas 
obras”. Ele explicou aos sena-
dores presentes na Comissão 
de Infraestrutura do Senado 
que o reajuste foi definido 
através de critérios das con-
dições das obras.

“Estamos tentando des-
vestir um santo para vestir 
o outro”, disse, com efeito. 
Freitas afirmou que “mais à 
frente” haverá novos rema-
nejamentos, garantindo os 
recursos previstos no Orça-

SEM INVESTIMENTO | Ministério da Infraestrutura remaneja recursos para atender “outras prioridades”
Foto: Marcos Vergueiro

PREVIDÊNCIA NO CONGRESSO

Aprovação não será 
resultado da articulação 
do governo, diz Davi
DA REPORTAGEM

O presidente do Con-
gresso, senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), calcula 
que os votos para aprovar a 
reforma da Previdência es-
tão garantidos na Câmara e 
no Senado e que o processo 
todo deve ser concluído após 
o recesso parlamentar. A ex-
pectativa é que a Câmara fi-
nalize a sua parte antes das 
férias de julho, que come-
çam dia 18.

O Senado retoma a dis-
cussão em agosto e deve en-
cerrar a votação em 60 dias. 
Ele diz ser “perto de zero” a 
chance de a Casa interrom-
per o recesso para discutir o 
tema. “A Câmara já tem os 
308 votos. No Senado, tem 
ampla maioria”, apostou Al-
columbre.

O senador ressaltou que 
a aprovação da reforma não 
será resultado da articulação 
política do governo, mas do 
consenso de que a medida é 
necessária para a retomada 
do crescimento econômico. 
Tanto que sua aposta é que, 

após a votação, o governo 
terá dificuldades para apro-
var sua agenda. A retaliação 
ao governo é uma resposta à 
forma como o Planalto trata 
o Congresso. Alcolumbre diz 
que deputados e senadores 
não podem ser acusados de 
‘toma lá, dá cá’. Enquanto o 
governo não descobrir como 
quer se relacionar com o 
Congresso, afirma ele, o cada 
um por si vai se manter.

O Parlamento também 
não aceita, afirmou Alcolum-
bre, que membros do Execu-
tivo, incluindo o presidente 
Jair Bolsonaro, usem as re-
des sociais para criminalizar 
o Congresso. “Todo dia tem 
uma novidade e me pedem 
para que eu faça uma nota 
rebatendo. Se cancelarem 
cinco pacotes de dados de 
Twitter, a política melhora”, 
ironizou.

O Congresso já derru-
bou três vetos do presidente 
em cinco meses de gestão. 
Um recorde. Nesse cabo-de-
-guerra, “o Congresso será 
cada vez mais autônomo”, 
garantiu Alcolumbre.

Foto: José cruz/agência Brasil

Foto: assessoria

Alcolumbre falou grosso contra o governo 

Vereadores sorrisenses em Brasília 

MAIS ARRECADAÇÃO

Governo apresenta projeto 
que reduz incentivos fiscais

SORRISO

Parlamentares buscam em Brasília 
apoio para construção de moradias

DA REPORTAGEM

O Governo do Esta-
do apresentou na noite de 
terça-feira (25), aos deputa-
dos estaduais, o projeto de 
reinstituição dos benefícios 
fiscais, uma obrigação trazi-
da pela Lei Complementar 
nº 160/2017, que busca eli-
minar a guerra fiscal entre os 
estados e garantir segurança 
jurídica àqueles benefícios 
que foram concedidos sem 
autorização do CONFAZ 
(Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária) no passado.

No projeto, de acordo 
com o texto, haverá redução 
dos incentivos e uma pers-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os parlamentares Mau-
ricio Gomes (PSB) e Damiani 
na TV (PSC), estiveram reuni-
dos ontem (26), em Brasília, 
com o Secretário Nacional de 
Habitação, Celso Matsuda, fa-
zendo gestão para a constru-
ção de 600 (seiscentas) unida-
des de moradia, do Programa 
Minha Casa Minha Vida, para 
o município. Segundo Go-
mes a reunião foi produtiva 
para a finalidade do apoio 
para a construção de casas 
populares em Sorriso. “Nós 
estamos buscando a constru-
ção de casas populares para a 
população de Sorriso e hoje 
na reunião além do secretário 
explicar que nenhum pedido 
tinha sido protocolado junto 
à secretaria, sinalizou favorá-
vel estudar a viabilidade dessa 
nossa demanda. AS casas que 
poderão estar vindo para nos-

pectiva de incremento na re-
ceita pública. Não haverá au-
mento de incentivos fiscais, 
nem novo incentivo fiscal.

O secretário de Estado 
de Fazenda, Rogério Gallo, 
explicou aos deputados esta-
duais todas as diretrizes que 
orientaram o trabalho para 
reinstituição dos incentivos 
fiscais, incluindo um amplo 
estudo de todos os benefí-
cios fiscais concedidos no 
Estado de Mato Grosso nos 
últimos anos.

O resultado da análise 
é que muitos incentivos fis-
cais concedidos não tinham 
autorização do CONFAZ e 
muitos também não eram 

so município se enquadram 
na faixa de 1,5 e 2 no pro-
grama habitacional “Minha 
Casa, Minha Vida”, informou. 
No programa ‘Minha Casa, 

inseridos na Lei Orçamentá-
ria Anual, criando uma falta 
de transparência.

“O estudo realizado pe-
los técnicos da SEFAZ, por 
transparência, trouxe a luz a 
atos concessivos de benefí-
cios fiscais de anos atrás que 
nunca foram colocados na 
lei orçamentária, demons-
trando que o volume de be-
nefícios fiscais concedidos 
era bem maior do que o di-
vulgado nas leis orçamen-
tárias anteriores”, destacou, 
acrescentando que apesar 
do número da renúncia ser 
maior, não se trata de con-
cessão de novos benefícios e 
sim de trazer a verdade dos 

números.
O secretário-chefe da 

Casa Civil, Mauro Carvalho, 
destacou que o trabalho ago-
ra será o de dialogar com a 
Assembleia e também com 
os setores envolvidos dire-
tamente nesse processo, na 
busca por garantir a aprova-
ção da lei, que é uma exigên-
cia do Confaz.O presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), afirmou que a Casa 
de Leis irá realizar audiên-
cias públicas com a socieda-
de, já a partir dessa semana 
para que nos próximos dias 
o projeto possa ser colocado 
em votação.

mento para as obras.
Presidente da Frente 

Parlamentar Mista de Lo-
gística e Infraestrutura, Fa-
gundes lembrou que a reti-
rada de recursos da BR-163 
é preocupante, uma vez que 
se trata de uma rodovia de 
grande movimento de car-
retas e caminhões e uma das 
que mais ocorrem acidentes 
frontais.

“Trata-se de uma luta 
muita antiga da nossa parte, 
preocupados com a logística 
de transporte, mas, sobretu-
do, com a vida das pessoas”, 
enfatizou o senador, ao des-
tacar que o próprio ministro 
vinha colocando a conclusão 
da BR-163 como prioridade.

Ele também lamentou o 
remanejamento de R$ 10 mi-
lhões previstos para as obras 
do contorno viário de Barra 
do Garças. Lembrou que, há 
poucos dias, o presidente Jair 
Bolsonaro esteve no municí-
pio mato-grossense lançando 
projeto de grande repercus-
são ambiental. 

Na ocasião, foi lançado 
o edital para obras de dre-

Minha Vida a faixa 1,5 é para 
quem possui renda familiar 
de R$ 1,2 e na faixa 2, o limite 
é de R$ 1,8 mil. “ O que busca-
mos eu e o vereador Damiani 

na TV é fazer gestão para que 
essas casas sejam construídas 
para beneficiar famílias que 
necessitam de moradia”, sa-
lientou Gomes.

nagem e encabeçamento das 
pontes do contorno.

A conclusão desse em-
preendimento é apontada 

como a maior prioridade da 
população de Barra do Gar-
ças, Pontal do Araguaia, em 
Mato Grosso, e de Aragarças, 

em Goiás, que recebem todo 
o fluxo de carretas e cami-
nhões da BR-070, cortando o 
centro das três cidades.
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Gusttavo Lima leva bebida na cara 
e atitude do cantor surpreende fãs

TV  e Entretenimento

Gusttavo Lima sur-
preendeu os fãs com a 
atitude que tomou após 
levar bebida na cara du-
rante um show em Per-
nambuco. Em um vídeo 
que viralizou nas redes 
sociais, na última terça-
-feira (25), é possível ver 
que o cantor ficou indig-
nado com o rapaz que 
atirou água de coco em 
seu rosto. “Volta aqui. 
Foi você que jogou? Você 
jogou água de coco? Pelo 
amor de Deus! Jogas-
se uma cachaça ou um 
whisky aqui para mim. 
Como assim joga água 
de coco?”, brincou.

Os admiradores do 
sertanejo, é claro, ama-
ram a atitude. “Pegou 
uma copada de água 
– Tomou da bebida do 
arremessador – Pagou 
outra garrafa e ainda 
chamou para beber jun-
to no palco! Tem que res-
peitar o Gusttavo Lima”, 
afirmou uma moça no 
Twitter. “Esse vídeo do 
Gusttavo Lima reagindo 
ao cara que jogou bebida 
nele é bom demais”, opi-
nou outra.

Bruna Marquezine é 
parada pela polícia em 
aeroporto da França 

Bruna Marquezine é rica e famosa, mas 
isso não a impediu de ser parada pela polícia 
em um aeroporto da França. O momento foi 
registrado por uma amiga que viajava com a 
atriz e compartilhado no Instagram. “Por que 
eu sempre sou parada?”, questionou Bruna ao 
repostar o vídeo. Bruna estava em Provença, 
no sul da França, onde assistiu ao desfile de 
dez anos da grife Jacquemus -- e usou uma 
bolsa de palha no valor de valor de R$ 7,3 mil. 
Ontem, ela aproveitou o dia de folga para se 
bronzear e publicou vídeos em que aparece 
de biquíni, mostrando uma joaninha que es-
tava andando pelo seu corpo -- saradíssimo, 
graças às aulas que Bruna faz com o personal 
queridinho dos famosos, Chico Salgado.
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CASM
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CHANCELAIR
ILHABOI
CISÃOBATELA

VOZTEIAEF
PÃRTUTU
IORRENAVAM
NERVASA

CHIFRECALÇA
EMOREAGE

FIORDEMU
RMNASCER

COMARCAON
UCOIMULTA

PROCLAMADOS

Apresen-
tador do

"Bom Dia,
Brasil"

Aliança
entre

partidos
políticos

Carimbo
com assi-
natura de 
autoridade

A mente
no interior
do corpo
são (dito)

Pequeno
barco

Um dos
signos do
horóscopo

chinês
Desacordo
que desfaz
um grupo

(fig.)

Marca das 
entrevistas
de Danilo

Gentili

A (?):
alcunha 
de Frank
Sinatra

(?) de
feijão,
iguaria
mineira

Peça de
vestuário
feita de
jeans

O rock 
do My

Chemical
Romance

Responde
a um

estímulo

Símbolos
da "festa
da demo-
cracia"

Tamanho 
interme-
diário de

pilhas
Formação
típica do
litoral es-
candinavo

Matéria
coletada
no exame
de DNA

(?)
Thurman,
atriz dos

EUA

"Ah, Eu (?)
Maluco",
sucesso 
do funk

Tipo de
leite de

qualidade
inferior

Penalidade
para

infrações
de trânsito

Lendário continente
perdido

Frio, em inglês

Dispositivo náutico
controlado pelo

timoneiro

Brotar
Enume-
ração

minuciosa

Armadilha
da aranha

Registro 
Nacional de
Veículos 

Automoto-
res (sigla)

Movimen-
to liderado
por Lutero,
resultou 

na criação
do Protes-
tantismo

Condu-
ção (?), 

polêmica
medida
judicial
aplicada

em inves-
tigações

Banco do
Vaticano

(?) da
África,

região que
inclui a
Somália

Plantas
rasteiras
Âmago de

um ser

Rumar

Berílio
(símbolo)

Divisão sob a alçada
de um ou mais juízes
Anunciados publica-
mente e em voz alta

Eduardo Fischer,
nadador brasileiro

Botequim; taberna

Tem como
núcleo a

vogal

Veículo retratado na
música "Trenzinho
Caipira" (?) de gen-

ciana, antisséptico fitoterápico

Tocha
Estado de

Sobral
(sigla)

3/ior. 4/cold. 6/batela — fiorde. 8/chancela — coalizão.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701520600  055.109.591
279002700924000  060.628.471
279002700752000  002.205.521
279002800818400  028.071.281
279002800709000  027.392.781
279016900004100  692.224.879

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

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

Vagas de Emprego
1-Serralheiro, com experiência comprovada;
2-Auxiliar de balanceiro, acima de 20 anos;
3-Encarregado de pré-moldados, com experiên-
cia, acima de 30 anos;
4-Vendedor, com experiência, conhecimento pa-
cote Offi ce e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
5-Secretária do Lar, com experiência e referên-
cia;
6-Departamento Pessoal, com experiência e 
referência;
7-Vendedor, com experiência no setor automo-
tivo;
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 Defi ciência;
14-Técnico em Enfermagem;
15-Vendas, com experiência.
Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibiliza-
das para o dia, podendo não estar mais disponí-
vel 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 in-
completo;
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 experiên-
cia;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista fi nanceiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com ex-
periência 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 experi-
ência 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 ensi-
no médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experi-
ência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior 
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 função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino mé-
dio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, com 
CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experi-
ência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH 
AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiên-
cia e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibi-
lidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso dis-
ponibilidade de horários e fi nais de semana. Não 
é necessário experiência, podendo ser o primeiro 
emprego. Vaga exclusiva para PcD (Pessoa com 
Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio com-
pleto;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com 
superior completo em publicidade/marketing ou 
administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio com-
pleto;
01 vaga para lombador frigorífi co, com experiên-
cia na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em in-
jeção 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 experiên-
cia 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 médio 
completo e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experiên-
cia;
01 vaga para operador de secador, com experiên-
cia;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com experi-
ência;
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 experi-
ência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensino 
médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensino 
médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com cur-
so técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiên-
cia;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibiliza-
das para o dia, podendo não estar mais disponí-
vel para o dia seguinte.

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

BOLETIM SINE 072/2019

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, 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE PE-
TRÓLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. Esta-
dual do Meio Ambiente - SEMA, Licença de Operação (LO), 
atividade com. atac. de comb. realizado por transp. reta-
lhista (TRR), Av. Hamburgo, s/n, Setor Zona de Expansão 
Ind., Porto dos Gaúchos/MT. CNPJ: 00.579.990/0004-07. 
Não EIA/RIMA.

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE 
PETRÓLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia (LP) 
e Licença de Instalação (LI), atividade com. atac. de 
comb. realizado por transp. retalhista (TRR), Rua São 
Jose, n.º 1.973, 1ª Etapa., Industrial, Sorriso/MT. CNPJ: 
00.579.990/0003-26. Não EIA/RIMA.

A empresa ASSORENO-Ass. Dos Revendedores de Defen-
sivos Agrícolas do Extremo Norte do MT, inscrito no CNPJ- 
05.866.103/0001-52, localizada à Estrada W-50, s/n-Setor 
Industrial, no município de Matupá-MT, torna público que 
requereu junto a SEMA/MT a Licença de Operação para 
a atividade de Recebimento de Produtos Impróprios uso. 
NÂO EIA/RIMA.

GARAGGE ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME, CNPJ 
22.088.045/0001-00, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) para 
atividades de Serviços de lanternagem ou funilaria e pin-
tura de veículos automotores / Serviços de lavagem, lubri-
fi cação e polimento de veículos automotores / Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores, localizada na AV. Natalino João 
Brescansin, N 4240, Parque Universitário, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
 

RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 AVISO DE SUSPENSÃO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Presidente da CPL, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz 
saber que na licitação em epigrafe, 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”. Por interesse da administração, torna público a SUSPENSÃO da Licitação 
RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 001/20.  
 

Peixoto de Azevedo, 25 de Junho de 2019. 
Natalia Fernandes da Silva 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2019  

EXCLUSIVO 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 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA MODELO YAMAHA NEO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 11 DE JULHO DE 2019 ÀS 11:00 
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, 26 de Junho 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019  
EXCLUSIVO 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 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA SERVIÇOS DE 
LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO SEUS RESPECTIVOS 
DEPARTAMENTOS MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a 
sessão pública para o dia 12 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, 26 de Junho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019  
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, que não houve interessados na data 
inicial designada para abertura do Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECIFICO E AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA DOS INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA, EM DATA 
UNIFICADA, PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE JUÍNA, PARA O 
QUADRIÊNIO 2020/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO 
DE MATO GROSSO, devido a importância do objeto para a administração, PRORROGA-
SE a sessão pública de abertura para o dia 11 DE JULHO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS,  
na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, 
das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em 
portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 26 de Junho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no 

dia 10/07/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, 

Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para 

Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em 

Tecnologia da Informação, para a Locação de Software de 

Gerenciamento de XMLS do APLIC/TCE-MT, com a devida 

implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e 

atendimento técnico especializado”, conforme especificações 

constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e 

obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 

adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 

Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 

www. ip i rangadonor te.mt .gov.br,  l ink  t ransparência,  aba 

PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte - MT, 26 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: a aquisição de pneus, câmaras e protetores para veículos 
escolares, e para máquina e veículos pesados da Secretaria de 
Infraestrutura e Obras. Tipo: Menor preço por item – Data de abertura: 
11 de julho 2019. Horário: 14h00min- Local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400 – Horário de atendimento: Das 7h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min ou ainda pelo e – mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 26 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Informações - tel.: (11) 3845-5599 
Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
 “PRESENCIAL e ON-LINE”

1º LEILÃO: 18/07/2019 , ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 23/07/2019 , ÀS 15H. 

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS

(Caso não seja arrematado no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Bradesco Administradora de Consórcio LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a 
venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da 
realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-
SP. Localização do imóvel: Nova Mutum – MT Bairro Jardim das Orquídeas. Avenida Dos Beija Flores, 1582N, (Lt 01-B 
Qd 89). Terreno c/ 500,00m². Matr. 15.713 do 1° RI Local. Obs: Numeração predial pendentes de averbação no IR. 
Regularização e encargos perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
18/07/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 284.062,39 e 2º Leilão: 23/07/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 149.659,49 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O 
Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as 
condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br



Thiago Silva cometeu pênalti trapalhado contra o Paraguai em 2015

Henry comemora gol da classificação francesa diante do Brasil 
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Eliminado com falhas, Thiago
Silva reencontra o Paraguai
DA REPORTAGEM

As últimas duas elimi-
nações do Brasil no mata-
-mata da Copa América tive-
ram dois fatores em comum: 
foram diante do Paraguai, 
nas quartas, e tinham o za-
gueiro Thiago Silva entre os 
titulares. Na Arena do Grê-
mio, às 20h30 desta quinta-
-feira (27), o defensor do 
Paris Saint-Germain e da 
Seleção terá a oportunidade 
de se redimir do incômodo 
cenário recente.

Em 2011, os coman-
dados de Mano Menezes 
encararam o esquadrão pa-
raguaio com: Júlio César; 
Maicon, Lúcio, Thiago Silva 
e André Santos; Lucas Leiva, 
Ramires e Ganso; Robinho, 
Neymar e Alexandre Pato.

Depois do 0 a 0 no tem-
po normal e prorrogação, o 
Brasil teve péssimo desem-
penho nas penalidades má-
ximas. O próprio Thiago 
Silva, além de Elano (que en-
trou no decorrer da partida), 
André Santos e Fred desper-
diçaram seus pênaltis, en-
quanto Barreto e Estigarribia 
conferiram para o Paraguai.

Caso Neymar não ti-
vesse sido cortado da edição 
de 2019 da Copa América, 
por lesão, o atual elenco de 
Tite teria, portanto, dois re-

manescentes da eliminação 
brasileira de 2011 no mata-
-mata da competição inter-
nacional. Em 2016, na Copa 
América Centenário, o Brasil 
de Dunga caiu ainda na fase 
de grupos.

Já em relação à elimi-
nação de 2015 no torneio, 
dentre os atuais convocados 
do Brasil, permanecem oito 
jogadores. São eles: Daniel 
Alves, Thiago Silva, Miran-
da, Filipe Luís, Fernandinho, 
Coutinho, Willian e Roberto 
Firmino.

No dia 27 de junho de 
2015, Brasil e Paraguai fica-
ram no 1 a 1 durante os 90 
minutos, em partida que 
contou com nova falha de 
Thiago Silva. O zagueiro 
colocou a mão na bola den-
tro da área, em um lance 
bizarro, e acabou permitin-
do o empate dos paraguaios 
quando Derlis González ba-
lançou as redes. Nos pênaltis, 
nova eliminação da Seleção.

A escalação que Dunga 
escolheu para o jogo teve: Je-
fferson; Daniel Alves, Thia-
go Silva, Miranda e Filipe 
Luís; Fernandinho, Elias e 
Philippe Coutinho; Willian, 
Robinho e Roberto Firmi-
no. Marquinhos e Casemiro, 
presentes no atual elenco de 
Tite, ficaram no banco de re-
servas daquele embate.

COPA AMÉRICA | Zagueiro perdeu pênalti em 2011 e colocou a mão na bola quatro anos depois
Foto: Juan MabroMata/aFP

Foto: reuters

SEM PARALISAÇÃO

Brasileirão de 2020 não será
parado para a Copa América

SÉRIE C

LEC se reforça com artilheiro do União

APRENDIZADO

Copa vira “festa 
europeia” apenas 
com EUA de intrusoFoto: bob Paulino

Everton é um dos três jogadores da seleção que atua no futebol brasileiro 

DA REPORTAGEM

O Campeonato Bra-
sileiro do ano que vem não 
será interrompido para a 
disputa da Copa América 
de 2020. O torneio será dis-
putado entre junho e julho, 
em duas sedes – Argentina 
e Colômbia. O calendário 
do futebol brasileiro só fica 
pronto no segundo semestre 
de 2019, mas este cenário é 
inevitável. Os jogadores que 
defendem clubes brasileiros 
e forem convocados para a 
Copa América de 2020 de-
vem desfalcar seus times por 
pelo menos um mês, entre 
o período de preparação e o 
próprio torneio.

Vai se repetir, assim, a 
situação de 2016, quando os 
atletas convocados por Dun-
ga para a Copa América Cen-
tenário, disputada nos EUA, 
desfalcaram seus times por 
seis rodadas do Campeona-
to Brasileiro. A Conmebol, 
sim, vai paralisar suas com-
petições. Tal qual ocorre em 
2019, durante a Copa Amé-
rica em curso no Brasil, não 
haverá partidas da Sul-Ame-
ricana nem da Libertadores.

Ao tomar posse como 
presidente da CBF, em abril 
deste ano, Rogério Caboclo 
prometeu em discurso que 
o Brasileirão seria interrom-

DA REPORTAGEM

Dois reforços ofensivos 
chegam nesta semana ao Lu-
verdense. 

O meia-atacante Léo 
Goteira, destaque do União 
Rondonópolis no Estadual e 
na Série D, e o atacante To-
zin, que já jogou no Luver-
dense em outras tempora-
das, estão de malas prontas 
para somar com o elenco 
mato-grossense.

Jovem de 22 anos, Go-
teira foi vice-artilheiro do 
Estadual com seis gols, aju-
dando o Colorado a conquis-
tar a vaga na Série D do ano 
que vem. Na Série D, deste 
ano, fez quatro gols em oito 
jogos.

Já o atacante Tozin, 
mais experiente, com 34 
anos, já jogou no LEC em 
três temporadas: no ano do 
acesso, em 2013, e na Série 
B, nos anos 2015 e 2016. Ao 

DA REPORTAGEM

As quartas de final da 
Copa do Mundo de 2019 fo-
ram invadidas pelas seleções 
da Europa. A única exceção 
é a equipe dos Estados Uni-
dos - atual campeã e uma das 
favoritas ao título. São sete 
europeus entre oito países 
que ainda brigam pelo título. 
E isso representa uma mu-
dança de cenário. Há quatro 
anos, na Copa de 2015, ape-
nas três seleções do conti-
nente chegaram até as quar-
tas. Com a vitória da Holanda 
sobre o Japão na terça-feira, a 
Copa tem um recorde de eu-
ropeus nas quartas de final. 
Depois do jogo, a atacante 
holandesa Vivianne Miede-
ma brincou com o cenário. 
“É difícil classificar e chegar 
até aqui”.

Realmente, virou quase 
um campeonato europeu. E 
há motivos que explicam isso 
e servem de lição para outros 
países - principalmente para 
o Brasil. De fato, o gol da 
eliminação diante da Fran-
ça saiu apenas no segundo 
tempo da prorrogação. E o 
Brasil, mesmo com desfal-
ques, poderia ter conseguido 
a façanha de eliminar as do-
nas da casa nas oitavas. Mas 
é preciso ressaltar que o tra-
balho realizado no futebol 
do país anfitrião nos últimos 
anos é a base do sucesso que 
a seleção faz dentro ou fora 
de campo.

Um trabalho que, pos-

pido nas datas-Fifa, períodos 
em que os clubes são obri-
gados a ceder seus jogadores 
para as seleções nacionais.

Para isso, os estaduais 

todo, fez 25 gols pelo clube. 
Tozin também teve passa-
gem no Cuiabá, no acesso 
para a Série C em 2011. Neste 
ano, estava no Palmas/TO, 

teriormente, começou a ser 
feito pela Inglaterra e mais 
recentemente na Itália. His-
toricamente, estamos falan-
do de equipes com menos 
tradição e participações em 
Copas que o Brasil. Assim 
como é o caso da Holanda.

Todas as seleções euro-
peias que estão nas quartas 
de final têm um trabalho em 
comum que foi intensificado 
nos últimos quatro anos: uma 
liga organizada e mais for-
te, atraindo atenções e suas 
grandes jogadoras. “Olha a 
seleção da França. A base é 
toda do Lyon”, chegou a dizer 
Marta, após a eliminação no 
último fim de semana.

INTERESSE
DO PÚBLICO
Outro fator que expli-

ca o avanço europeu no fu-
tebol feminino - e serve de 
lição novamente para o Bra-
sil. Nos torneios europeus, o 
interesse da torcida local pela 
modalidade aumentou con-
sideravelmente com a força 
aplicada nas ligas. E isso gera 
audiência, interesse e, conse-
quentemente, investimento.

As quartas de final da 
Copa do Mundo feminina 
começam nesta quinta (27) 
com o duelo entre Inglaterra 
e Noruega, às 15h. No mes-
mo horário, na sexta, França 
e Estados Unidos disputam 
vaga na semifinal. Sábado 
tem duas partidas: Itália x 
Holanda, às 9h, e Alemanha x 
Suécia, às 12h30.

Meia-atacante Léo Goteira vem do União Rondonópolis 

Foto: Divulgação

na disputa da Série D.
O Verdão do Norte ter-

minou o primeiro turno com 
uma vitória, seis empates e 
duas derrotas, com 9 pontos 

na nona colocação do Grupo 
B. A equipe enfrenta o líder 
Juventude/RS na segunda-
-feira (1º), no Estádio Alfredo 
Jaconi, em Caxias.

serão reduzidos a 16 datas 
(em vez das atuais 18). Há 
cinco datas-Fifa no ano que 
vem (março, agosto, setem-
bro, outubro e novembro), 

períodos de nove dias em 
que as seleções se reúnem 
para disputar as Eliminató-
rias da Copa do Mundo ou 
amistosos.
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Crianças participam do projeto orientadas por alunos de Agronomia 

Alegria das crianças ao colher o que foi plantado

Horta na escola: da terra para a mesa
FRANCIELE PELISSARI

Colaboradora

O cenário das escolas pú-
blicas nos últimos anos vem 
enfrentando a necessidade 
de implementação da Edu-
cação Ambiental no apren-
dizado de todos os estu-
dantes, objetivando não só 
a importância da natureza, 
bem como a relação que a 
mesma tem com a quali-
dade de vida das pessoas, 
aspectos socioeconômicos 
e culturais, preocupação 
com a redução da utiliza-
ção de produtos químicos 
na agricultura, despertan-
do a responsabilidade com 
o cuidado do meio em que 
a sociedade vive através da 
agroecologia.

Chamado de “Agroecolo-
gia na escola: construindo 
saberes”, a atividade de ex-
tensão vincula a Universi-
dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT) com o público 
externo, desenvolvida por 
acadêmicos de Agrono-
mia e Engenharia Florestal 
no campus de Sinop, com 
apoio de professores da ins-
tituição e colaboradores. A 
primeira unidade escolar a 
receber o projeto é a Escola 
Estadual Djalma Guilherme 
da Silva. O projeto envolve 
as crianças do ensino funda-
mental e médio.

O projeto está em fun-
cionamento há três anos, e 
desenvolve outras ativida-
des como compostagem, 
plantio de árvores frutífe-
ras, adubação verde, plan-
tas medicinais, enrique-
cendo o conhecimento dos 
estudantes.A coordenadora 
do projeto, Rafaella T. A. Fe-
lipe, conta os motivos pelos 
quais a escola foi escolhida 
para receber o projeto. “Por 
ser um projeto dentro do 
edital Ações Afirmativas, é 
específico para um público 
em risco de vulnerabilida-
de”, explicou.

A coordenadora comenta 
que quando tem excedente, 
por exemplo, as hortaliças, 
caso não haja onde arma-
zenar, os alunos levam para 
casa. “A horta é como um la-
boratório vivo para as crian-
ças, os professores planejam 
junto com os alunos uma 
aula. Já foi abordado mate-
mática, como os perímetros 
e espaços da horta, outra 
turma com o solo, a ferti-
lidade o processo da água 
no solo”, explica o acadêmi-
co do 7º semestre de Agro-
nomia, Valdeir dos Santos 
Souza.

Dentro do ambiente es-
colar, a horta agroecológica 
proporciona um espaço de 
integração de saberes, com 
o intuito de oportunizar a 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Projeto em horta escolar agrega conhecimento multidisciplinar às crianças
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ABRINDO LEQUE

Cultivo de especiarias
para pequenos produtores

QUALIFICAÇÃO

Abertas inscrições para o curso
gratuito de informática básica  

CASA PRÓPRIA

Sorriso aguarda 
decisão da CEF 
para construção 
de 600 casas  

Mercado movimenta US$ 15 bilhões por ano no mundo

Moradia é um direito a dignidade 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Desde o descobrimento 
do Brasil, na época das gran-
des navegações, a humanida-
de sempre buscou diferentes 
formas de temperar seus ali-
mentos. As especiarias fazem 
a diferença nas mãos de um 
bom cozinheiro, seja ama-
dor ou profissional e para 
os apreciadores de um bom 
prato, sabe que esses condi-
mentos fazem toda a dife-
rença.

Segundo dados do 
IBGE, o cultivo de especia-
rias aumentou quase 190% de 
2015 para 2016. Falando em 
área plantada, foram mais de 
seis mil hectares de áreas co-
lhidas com produção de 12,8 
toneladas em 2016. Dentre 
essas especiarias temos pi-
menta-do-reino, açafrão etc.

Para incentivar a pro-
dução de temperos, espe-
ciarias, chás e condimentos 
secos em Sinop, a equipe 
técnica da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
(Sedec) está fazendo uma 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Núcleo Tecnológi-
co Municipal (NTM) Maria 
Tereza da Silveira Gava, de 
Sinop, está com inscrições 
abertas para o “Curso de In-
clusão Digital: Informática 
Básica”. Ao todo, são ofer-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, e o secretário de 
Fazenda, Sérgio Kocova, 
estiveram reunidos nesta 
semana com o gerente da 
Caixa Econômica Federal, 
Fabrício Schneider, onde 
protocolaram o pedido de 
um novo projeto habitacio-
nal de 600 casas que fazem 
parte do projeto “Minha 
Casa, Minha Vida”, com 
prestações de R$ 40 a R$ 80.

“Na próxima semana, 
irei à Brasília em uma agen-
da de trabalho e estarei nos 
ministérios da Cidadania 
e Cidades, além, da Supe-
rintendência da Caixa Eco-
nômica Federal, onde devo 
protocolar o pedido de 600 

unidades habitacionais para 
nosso município”, explica 
Lafin.

O gerente da CEF 
afirma que a instituição fi-
cará responsável em fazer 
os trâmites burocráticos 
na aprovação do crédito. 
“Habitação é necessário e a 
agência de Sorriso se coloca 
à disposição da Prefeitura. 
O prefeito tentará buscar o 
recurso e nós vamos cola-
borar no que for preciso”, 
garante Schneider.

Para o prefeito, novos 
projetos habitacionais, já 
estão na lista de priorida-
des da atual gestão, princi-
palmente devido ao cres-
cimento da cidade, bem 
como, a chegada de grandes 
indústrias e novas lojas no 
comércio.

avaliação de cultivares como 
açafrão da terra, pimenta do 
reino, salsa, cebola e coentro 
a fim de mapear as cadeias 
produtivas e levantar infor-
mações acerca das melhores 
técnicas de plantio, aduba-
ção, produção para a região 
e, posteriormente, capacitar 
os produtores da agricultura 
familiar.

“Observamos que há 
demanda para esse tipo de 
atividade, mas, em Sinop, 
ainda não registramos pro-
duções em larga escala e sufi-
cientes para atender ao inte-
resse da indústria. 

Esse trabalho da Secre-
taria é primordial no sentido 
de também identificar me-
canismos que possibilitem a 
ampliação no leque de tra-
balho dos agricultores fami-
liares do município, detalha 
o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Billy 
Dal’Bosco.  

Recentemente, os ser-
vidores da Sedec realizaram 
uma visita técnica na empre-
sa Leli Alimentos para verifi-
car “in loco” como funciona o 

tadas 50 vagas para pesso-
as com pouco ou nenhum 
conhecimento na área. In-
teressados têm até o dia 24 
de junho para confirmarem 
participação, devendo as 
inscrições serem realizadas 
pela internet, por meio do 
endereço https://www.sym-
pla.com.br/curso-de-inclu-

CAMPANHA
BOTA FORA...

Começou ontem (26), mais uma 
etapa do mutirão de Limpeza Bota Fora 
em Nova Mutum. O objetivo é coletar e 
eliminar materiais inservíveis que acu-
mulem água e se tornem criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti, transmissor 
de doenças como dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela. 50 pontos de 
coleta estão distribuídos, espalhados 
por todos os bairros da cidade. Após o 
dia 30 os pontos de coleta serão desa-
tivados. Os materiais serão recolhidos 
e destinados ao fim correto. Quem des-
cartar lixo no local após o término da 
campanha pode sofrer penalidades.

HORTA ORGÂNICA 
EM VERA...

A Secretaria Municipal de Educação, Cultu-
ra e Desporto através da Escola Municipal Aloísio 
Jacob Webler tem como projeto a horta orgânica, 
onde são plantadas uma variedade de verduras, 
plantas medicinais e legumes. Todos eles são 
utilizados pelas merendeiras para complemen-
tar a merenda que é ofertada para os alunos. A 
horta é cuidada pelas merendeiras que fizeram 
um curso sobre como preparar a terra e cultivar 
as hortaliças. A horta foi feita em parceria com 
a Secretaria de Agricultura que além de disponi-
bilizar profissionais para ensinar as merendeiras 
a como preparar a terra de forma correta ainda 
fornece adubo orgânico de qualidade para a ma-
nutenção da horta.

VOOS EM 
LUCAS...
Após encontros e debates entre o pre-
feito Luiz Binotti e a empresa Asta Li-
nhas Aéreas, a população luverdense 
contará a partir do dia 30 de julho com 
voos comerciais, ligando Lucas do Rio 
Verde a Cuiabá. A rota terá três voos se-
manais. A linha estará disponível toda 
terça, quarta e quinta-feira, com saída 
de Lucas do Rio Verde às 17h10 e saída 
de Cuiabá às 15h50. De acordo com o di-
retor de Desenvolvimento Sustentável e 
secretário interino de Desenvolvimen-
to Econômico, Zeca Picolo, a proposta 
é viabilizar aos luverdenses mais uma 
opção de deslocamento até a capital.

divulgação

inclusão das crianças em 
situação de vulnerabilida-
de em um ambiente que 
permita que os mesmos 
possam aprender de ma-
neira simples e bem clara 
conceitos de agroecologia, 
sustentabilidade, qualida-
de de vida a partir de uma 
alimentação diversificada e 
de alimentos de qualidade 
e alto teor nutricional (pro-
duzidos por eles mesmos 
na horta agroecológica da 
escola), despertando assim, 
interesse e valorização pelo 
meio ambiente e sua rela-
ção com a sociedade.

“A gente quer passar para 
as crianças toda a questão 
que vai além do produzir o 
alimento, elas compreen-
dem muito mais do que a 
gente imagina e todo ano 
a gente faz um projeto de 
redação, onde eu corrijo 
com os alunos, e entende 
a abrangência do projeto, 
pois praticamente todos os 
alunos relatam a problemá-
tica do uso de agrotóxicos, 
entendem que faz mal para 
a saúde”, explica Rafaella.

O dia-a-dia das ativida-
des pode ser conferido pela 
página oficial do projeto no 
Facebook “Agroecologia na 
escola: construindo sabe-
res”. (Franciele Pelissari é 
acadêmica do 5º semestre 
de Jornalismo)

sao-digital-informatica-ba-
sica__553865, ou na sede do 
NTM, na Rua dos Angicos, 
nº 822, Jardim Imperial, en-
tre 7h e 11h e das 13 às 17h. 
Não há cobrança de taxas.

Serão abertas duas tur-
mas de 25 alunos cada. A 
carga horária é de 40 horas, 
sendo duas horas semanais. 

As aulas iniciam nos dias 
25 (primeira turma) e 27 de 
junho (segunda turma). O 
público alvo para o curso 
são pessoas com pouco ou 
nenhum conhecimento de 
informática. Conforme a or-
ganização, as aulas serão mi-
nistradas às terças e quintas-
-feiras, das 19h às 21h.

trabalho e o mercado.
Segundo dados do Se-

brae, o mercado mundial de 
temperos secos movimenta 
cerca de US$ 15 bilhões. Da-

dos do International Markets 
Bureau do Canadá indicam 
que o Brasil é o maior merca-
do para molhos e condimen-
tos da América Latina.
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Animal foi encontrado preso e morreu de forma silenciosa

Resgatada de circo na Ásia, elefanta
Guida morre no Santuário de Elefantes
DA REPORTAGEM

G1-MT

A elefanta Guida, uma 
das primeiras moradoras 
do primeiro Santuário de 
Elefantes da América Lati-
na, localizado em Chapada 
dos Guimarães, morreu na 
noite da última segunda-
-feira (24). A causa da morte 
é desconhecida. Guida foi 
encontrada presa em uma 
trilha e morreu ‘de forma 
silenciosa’ durante o res-
gate.Guida e Maia, outra 
fêmea, foram os primeiros 
elefantes do santuário e 
chegaram em Mato Grosso 
em outubro de 2016. Elas 
eram atrações em shows de 
circos na Ásia, foram resga-
tadas e estavam vivendo em 
um pequeno sítio em Minas 
Gerais antes de serem leva-
das ao santuário em Mato 
Grosso.

Em uma postagem em 
rede social, os diretores do 
santuário lamentaram a 
morte do animal. “Nunca 
é fácil perder um elefante, 
mas quando não há sinais e 
sua luz ainda brilha tão for-
te, é mais difícil aceitar. Sa-
bemos dos danos que anos 
de cativeiro podem causar, 
mas não estávamos prepa-
rados para perdê-la”, disse o 
santuário.

Para os diretores, as outras 
duas ‘moradoras’ do santu-
ário, Maia e Rana, demons-
traram sinais claros de que 
haviam entendido a perda 
de Guida. “Não sabemos 
o que aconteceu. Ontem a 
encontramos presa em um 

REINO ANIMAL | Guida e Maia foram os primeiros elefantes do santuário e chegaram em outubro de 2016
Foto: Santuário de eleFanteS BraSil

lugar que não deveria estar 
presa. Era uma trilha es-
treita e ela simplesmente 
não conseguia levantar sua 
pata para a frente da ou-
tra. Guida é a nossa menina 
que sempre escolheu seguir 
os caminhos mais difíceis, 
esta dificuldade não era co-
mum”, pontuou o santuário.

Os funcionários tentaram 
tirar o animal do local de 
onde estava presa, mas o 
corpo de Guia demonstra-
va estar exausto e as pernas 
entortavam ao tentar andar. 
Uma retroescavadeira foi 
usada para tentar ajudá-la 
e Guida conseguiu dar uns 
passos. Ela se deitou e não 
se levantou mais.

“Aplicamos soro intrave-
noso, a medicamos, tiramos 
amostras de sangue com a 
esperança de que descan-
sasse um pouco. Mas após 
algum tempo, sua respira-
ção começou a oscilar até 
que simplesmente parou de 
respirar. Ela se foi silencio-
samente e em paz. Não es-
perávamos que ela se fosse”, 
lamentou a instituição.

Não se sabe ao certo a ida-
de de Guida e Maia, já que 
foram sequestradas ainda 
filhotes na Tailândia e tra-
zidas do país asiático para o 
Brasil a fim de trabalharem 
em circos. Estima-se que 
Maia tenha 44 anos e Guida, 
42. Normalmente, na natu-
reza, um elefante vive em 
média 70 anos e, em cati-
veiro, 35 anos.

SANTUÁRIO - A área 
para onde elas foram le-

vadas foi comprada pela 
ONG Internacional Global 
Sanctuary for Elephants 
em maio de 2015, depois de 
quase dois anos de procu-
ra. Guida e Maia chegaram 
a Mato Grosso no dia 11 de 
outubro de 2016, depois de 
dois dias viagem para per-
correr os 1,6 mil KM entre 
Chapada dos Guimarães e 
Paraguaçu/MG, onde vi-
viam em um sítio.

Parte dos custos do trans-
porte, estimados em US$ 45 
mil pela ONG, foi banca-
da por doações, feitas por 
meio de crowdfunding. O 
santuário também é manti-
do com doações.

A história das duas elefan-
tas começou a mudar em 
2010, depois de uma fiscali-
zação do Ibama. Elas foram 
confiscadas de um circo na 
Bahia e levadas provisoria-
mente para um zoológico 
baiano. Após acordo com 
os órgãos de fiscalização 
responsáveis, foram enca-
minhadas para um sítio do 
advogado desse circo, loca-
lizado em Paraguaçu.

No sítio, entretanto, fo-
ram constatadas irregula-
ridades. As duas ficavam 
acorrentadas, sem poderem 
ter contato uma com a ou-
tra, e não tinham um lugar 
com sombra para ficar. Foi 
nessa época que o Minis-
tério Público entrou em 
contato com a ONG Inter-
nacional Global Sanctuary 
for Elephants (Santuário 
Global dos Elefantes) para 
que pudesse acolher Guida 
e Maia.


