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Taís Pelissari

COMERCIANTES PREOCUPADOS

As compras feitas com cartões de crédito, de débito e pré-pagos cresceram 
17% no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Abecs, o crescimento no 
período veio em linha com o resultado projetado pela entidade para 2019.

              Página -4

DIA 2

SINOP

Moradores vão visualizar
eclipse parcial do sol

Projeto cria biblioteca em
ponto de ônibus no centro

Muita gente sabe o que é, mas poucos viram um eclipse. Mas 
na próxima terça, moradores de pelo menos 11 cidades mato-gros-
senses terão a oportunidade de acompanhar, olhando para cima, o 
fenômeno.           Página - 7

Quem passa pelo ponto de ônibus que fica no cruzamento da 
Avenida Júlio Campos com a Rua das Primaveras, no centro de Sinop, 
depara-se com uma boa surpresa. 
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Divulgação

Divulgação

Wesley sanTos

assessoria

AUMENTA USO DO CARTÃO

NF-e rural:
obrigatória
a partir
de julho
A partir do dia 1º de julho, os 
produtores rurais do Mato 
Grosso terão de se adequar à 
emissão da Nota Fiscal Ele-
trônica (NF-e). Ela passa a ser 
obrigatória para os produtores 
rurais pessoa física, inclusive 
para os pequenos produtores. 
Atualmente, o uso é voluntário, 
com cerca de 1,5 mil credencia-
dos.       Página  - 8

Em meio a
discussões,
shopping será
inaugurado
em abril/2020
O Shopping Sinop está previsto para 
ser inaugurado em abril do próximo 
ano. É o primeiro grande empreen-
dimento do tipo na região Norte e 
abrangerá 32 municípios. Porém, 
nem todo mundo vê sua chegada 
com bons olhos. Os comerciantes 
locais estão preocupados com uma 
possível queda no movimento e se 
dizem desamparados.       Página  9



Anunciar o tão esperado respeito às 
datas Fifa como um grande gesto e 
depois avaliar que é “inevitável” é um 
jeito muito particular de tirar com a 
nossa cara

Não ficou legal, e agora?
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realmente perfeito tudo teria que ser 
desfeito, preparado e feito novamente, 
com a qualidade desejada. Nesse pro-
cesso fica perdido o investimento an-
terior. Para desfazer e fazer novamente 
o tempo, evidentemente, vai ser maior. 

Existem riscos maiores de 
avarias, pois o material será 
trabalhado pela segunda vez. 
O profissional vai ter que co-
brar pelo serviço de desfazer 
o que o profissional anterior 
fez, o que torna o orçamento 
ainda maior do que se ele pe-
gasse o item em sua condi-
ção original.

Não são raros os casos em que o 
cliente faz a opção por apenas dar uma 
“melhorada” na situação sem refazer o 
serviço, principalmente pelo custo en-
volvido.

Pense bem antes, se informe, tenha 
certeza do que vai fazer e do profissio-
nal escolhido. Se arrepender depois é 
um péssimo negócio.

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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Sucedem-se notícias preocupantes para o fu-
turo da floresta amazônica. No Pará, estado em que 
se registram as maiores taxas de desmatamento, o 
governador Helder Barbalho (MDB) prepara medi-
da que pode favorecer grileiros de terras públicas, 
premiando quem ocupa e derruba matas ilegal-
mente. A legislação hoje em vigor exige que pesso-
as físicas presentes em áreas públicas, para fazer jus 
à legalização da terra em sua posse, exerçam ativi-
dade agrícola, morem de modo permanente no lo-
cal e não possuam outros imóveis. Esses requisitos 
foram excluídos da norma em vista, bastando que 
o ocupante declare a intenção de praticar agricul-
tura na área. O projeto do governador, a pretexto 
de promover regularização fundiária, passou sem 
maior discussão na Assembleia Legislativa. 

Dados os interesses em jogo, não surpreende 
que o Pará lidere a tendência atual de aumento da 
destruição. Um sistema de monitoramento inde-
pendente, o SAD, mantido pelo Instituto do Ho-
mem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), 
indica que o desmate aumentou 22% no período 
que vai de agosto de 2018 a maio de 2019. Só no 
mês passado foram 797 km² de matas derrubadas, 
o equivalente a metade da área do município de 
São Paulo. Cerca de 40% disso se deu em terras pa-
raenses, e a maior parte em áreas privadas ou sob 
posse, como as que agora são objeto da mudança 
legislativa pretendida pelo governo Barbalho.

O caso se insere em um panorama de amea-
ças ao futuro da Amazônia —depois de um perí-
odo em que as taxas de desmatamento caíram de 
forma acentuada até 2012. A ascensão de Jair Bol-
sonaro (PSL) à Presidência e a influência alcançada 
pelos setores mais atrasados do agronegócio refor-
çam os temores.

O próprio ministro do Meio Ambiente, Ricar-
do Salles, planeja utilizar recursos do Fundo Ama-
zônia para indenizar ocupantes de terras da União 
convertidas em unidades de conservação e terras 
indígenas. Como parcela considerável deles não 
conta com títulos fundiários confiáveis para com-
provar a aquisição legal das áreas, também nesse 
caso subsiste a suspeita de que se termine agracian-
do grileiros. Some-se a isso a proposta do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) de extinguir a figura da 
reserva legal de vegetação nativa nas propriedades, 
e se tem ideia da dimensão dos riscos corridos pela 
floresta.

Editorial

Riscos amazônicos

Ranking dos Políticos - Facebook

Vamos olhar para o calendário desta 
temporada, cujo formato é similar ao da 
próxima. No segundo semestre, haverá 
nada menos do que a final da Copa do Bra-
sil imediatamente antes e imediatamente 
depois das Datas Fifa de setembro, e uma 

rodada do Brasileirão entre elas. Em outubro, 
a mesma coisa: jogos do Brasileirão um dia 
antes e um dia depois, além de outra rodada 
no meio. Em novembro, a boa notícia é que 
a semana está vaga. A má notícia é que tem 
rodada no fim de semana entre partidas de 
seleções.

Anunciar o tão esperado respeito às datas 
Fifa como um grande gesto e depois avaliar 
que é “inevitável”, como apurou o Globo Es-
porte, não paralisar o futebol brasileiro jus-
tamente no maior período reservado às sele-
ções é um jeito muito particular de tirar com 
a nossa cara.A entidade pode tentar buscar 
maneiras de minimizar o problema, como 
orientar Tite (ou quem estiver comandando 
a Seleção ano que vem) a não convocar de 
clubes brasileiros ou não os obrigar a ceder 
jogadores. Esse cenário ainda seria danoso 
porque todo o desgaste ficaria nas costas do 
clube, que teria que convencer seus atletas 
a desistir da chance de defender o Brasil em 
uma grande competição internacional, ou do 
técnico, que não poderia montar o elenco que 
considera ideal. E isso nem atenuaria o pro-
blema de quem conta com jogadores de sele-
ções estrangeiras, geralmente os mais preju-
dicados pelo engarrafamento do calendário.

O calendário oficial será divulgado apenas 
no segundo semestre. Até lá, há tempo para a 
CBF voltar atrás, o que não seria mais do que 
a sua obrigação. O problema é como encaixar 
dias de férias, todos os jogos do futebol brasi-
leiro e as pausas para a seleção brasileira em 
365 dias. E esse problema é de Rogério Cabo-
clo. Ninguém mandou fazer promessas sem 
disposição para romper com as estruturas 
que as impedem de serem cumpridas.

BRUNO BONSANTI É JORNALISTA 
ESPORTIVO

A CBF tem um jeito muito particular 
de tirar com a nossa cara

USO DA MÁQUINA
O Ministério Público Estadual (MPE) ne-

gou instaurar uma investigação relacionada 
à denúncia anônima, feita à Polícia Federal, 
contra Emanuel Pinheiro e seu filho Ema-
nuelzinho. Eles foram acusados de usar a 
máquina da Prefeitura de Cuiabá nas elei-
ções passadas. Conforme a denúncia, o pre-
feito teria contratado servidores para atuar 
como cabos eleitorais do filho afim de tur-
biná-lo nas urnas. Ao arquivamento, o MPE 
deu prazo de dez dias para recurso.

VIOLÊNCIA
A deputada Janaina Riva apresentou uma 

moção de repúdio e protesto contra o proje-
to de lei 3369/2019, batizado de “Lei Neymar 
da Penha” e proposto pelo deputado federal 
Carlos Jordy (PSL-RJ). O projeto visa aumen-
tar a penalidade para quem faz falsas acusa-
ções de crimes contra a dignidade sexual, e 
foi fruto do escândalo envolvendo o jogador 
Neymar. Para Janaina, o projeto dificulta e 
desencoraja as mulheres vítimas de violên-
cia a denunciarem os agressores.

“SOU HOMOFÓBICO?”
Após ser chamado de homofóbico por co-

legas parlamentares, José Medeiros foi ao 
Twitter. Mais cedo, durante depoimento na 
Câmara do jornalista Glenn Greenwald, do 
The Intercept Brasil, fez alusões à homosse-
xualidade do americano. Nas redes, o parla-
mentar propôs uma enquete: “Hoje perguntei 
ao @ggreenwald se ele havia feito alguma 
negociação com o ex-Big Brother visando be-
neficiar, com a renúncia dele, o seu parceiro 
sexual, que ficou com o mandato. Me chama-
ram de homofóbico e que vão pedir minha 
cassação. Você concorda com eles?”. Resulta-
do? 79% disseram que Medeiros foi, sim, ho-
mofóbico.

Pesquisadores descobriram uma espécie inédita de dinossauro que viveu 
na região noroeste do Paraná há 90 milhões de anos. O fóssil foi encontrado 
em um sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste por pesquisadores da Uni-
versidade Estadual de Maringá (UEM), da Universidade de São Paulo (USP) e 
do Museu Paleontológico de Cruzeiro do Oeste. A descoberta comprova que 
dinossauros habitaram a região pelo menos 30 milhões de anos antes da ex-
tinção de grandes espécies. Na época, a região era um deserto.

Não se “desespere” ao ver um resultado diferente do 
esperado em uma personalização. Refazer é um proces-
so caro e, se não for feito com os devidos cuidados, pode 
não ter um bom resultado. Tentar consertar algo errado 
com precipitação passa longe de ser uma boa ideia, pois 
é muito fácil voltar a fazer escolhas erradas. Espere os 
“ânimos” se acalmarem e, só então, busque as melhores 
opções para o caso. 

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

BRUNO BONSANTI

Rogério Caboclo assumiu a presidência 
da CBF, oficialmente, prometendo que desta 
vez tudo seria diferente. Rolou até um re-
branding, com frases conceituais e vazias 
– “nos transformamos para melhor trans-
formar”. Acreditou quem quis. Menos de três 
meses depois, surge no Globo Esporte, em 
reportagem do sempre confiável Martín Fer-
nández, que o Campeonato Brasileiro não 
será interrompido durante a Copa América 
de 2020, contradizendo a promessa de que o 
calendário do ano que vem, enfim, respeita-
ria as Datas Fifa.

Geralmente, o futebol de seleções ocu-
pa duas datas por vez, cinco ou seis vezes 
por ano. Em 2020, os meses reservados são 
março, agosto, setembro, outubro e novem-
bro, além de junho e começo de julho para a 
disputa da Eurocopa. Haverá também uma 
segunda edição seguida da Copa Améri-
ca, para colocar o torneio sul-americano 
em paralelo com o europeu, em anos pares 
entre Copas do Mundo – pelo menos até a 
Conmebol mudar de ideia. Parte do plano de 
impedir, enfim, que os clubes brasileiros se-
jam prejudicados nesses períodos é reduzir 
o número de datas dos estaduais, de 18 para 
16, o que já não parecia suficiente, antes de 
outra grande competição internacional en-
trar na conta – a Copa América de 2020 foi 
anunciada em abril e oficializada duas se-
manas atrás.

Parar o futebol brasileiro durante jogos 
de seleção em um ano normal, sem uma re-
dução drástica dos estaduais, é missão difí-
cil o suficiente, e em ano de Copa América 
ou Copa do Mundo, tarefa para o Tom Cruise. 
Dois jogos a menos nos regionais são muito 
pouco para fazer uma das coisas, imagine as 
duas – que, no fundo, são uma coisa só: res-
peitar as Datas Fifa e a Copa América.

Crédito: Eduardo Cavalari

IMAGEM DO DIA

“Dados os interesses em jogo, não 
surpreende que o Pará lidere a 
tendência atual de aumento da 
destruição

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Ainda no “embalo” da personalização 
fica sempre uma dúvida: o que fazer se o 
trabalho ficar mal feito? Bom, a situação 
nem sempre é fácil de resolver e a solu-
ção, na esmagadora maioria dos casos, 
vai custar ainda mais do que um traba-
lho de qualidade, feito 
logo “de cara”.

É importante ter 
em mente que nem 
sempre é a questão de 
um trabalho sem qua-
lidade, muitas vezes 
uma divergência entre 
o que o cliente pediu e 
o que o profissional fez 
já é suficiente para que haja insatisfação.

Em alguns casos é possível pensar 
em dar uma “melhorada” na situação. É 
o caso, por exemplo, do camarada que fa-
lei no artigo anterior, que teve o notebook 
todo pintado em um processo de baixa 
qualidade. Como o material foi excessi-
vamente mexido e o custo final foi alto, o 
profissional que foi contratado para “con-
sertar” o serviço achou mais conveniente 
apenas fazer um polimento e melhorar 
um pouco o que estava feito, pois para 
refazer seria complexo e com valores aci-
ma do que o cliente estava disponível a 
gastar. Não vou dizer que a intervenção 
ficou perfeita, mas ficou muito melhor do 
que estava antes.

Se fosse para ter um resultado final 
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Unidade Ganha Tempo em Sinop 

Ganha Tempo pode 
ter contrato rescindido  
DA REPORTAGEM

A empresa Consórcio 
Rio Verde Ganha Tempo, 
vencedora da licitação para 
implantar, gerir e operacio-
nar sete unidades do Ganha 
Tempo em Mato Grosso, 
pode ter seu contrato rescin-
dido. O Ministério Público 
de Contas (MPC), detectou 
irregularidades no processo 
de concorrência pública.

De acordo com o 
MPC, o contrato de R$ 
398.707.945,30 deve ser res-
cindido por falhas graves no 
processo licitatório referente 
a regularidade fiscal, apre-
sentação de documentos e na 
pontuação da empresa ven-
cedora.

A licitação foi realizada 
pela Secretaria de Estado de 
Trabalho e Assistência So-
cial de Mato Grosso – Setas. 
A concessão administrativa 
tem o prazo de 15 anos e as 
unidades estão localizadas 
nos municípios de Barra do 
Garças, Cáceres, Cuiabá, Lu-
cas do Rio Verde, Rondonó-
polis, Sinop e Várzea Grande.

A Representação Exter-
na foi proposta no Tribunal 
de Contas pela empresa Sho-
pping do Cidadão Serviços 
e Informática S/A, que ficou 
em segundo lugar na licita-
ção. A empresa fez um pedi-
do de medida cautelar solici-
tando a anulação do contrato 
porque, além da falta de do-

cumentação, o consórcio 
vencedor do certame não te-
ria certificado de capacidade 
técnica nos termos exigidos 
pelo edital, bem como con-
dições para cumprir a pro-
posta apresentada. 

A empresa Shopping do 
Cidadão Serviços e Informá-
tica S/A apontou três princi-
pais irregularidades do con-
sórcio vencedor. A primeira 
está relacionada à falta de 
comprovação de experiên-
cia na implantação de uni-
dade de atendimento com 
os requisitos compatíveis 

EM MATO GROSSO | Empresa vencedora é acusada de irregularidades no 
processo licitatório de sete unidades

Foto: Noelisa aNdreola

PRIMEIRA VOTAÇÃO

ALMT aprova 
isenção  no IPVA 
e ICMS para 
motoristas de 
aplicativos
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Esta semana o plená-
rio da Assembleia Legisla-
tiva aprovou em primeira 
votação, o Projeto de Lei do 
deputado Ulysses Moraes 
(DC), que prevê a isenção do 
pagamento do IPVA, como 
também do ICMS, às pessoas 
trabalham como motoristas 
de aplicativos de transporte.

Caso o PL seja aprova-
do de forma definitiva pela 
ALMT e posteriormente 
sancionada pelo governador 
Mauro Mendes (DEM), só 
poderão se enquadrar nos 
benefícios os motoristas des-
tas plataformas que compro-
varem constante atuação em 
um período mínimo de um 
ano. 

Em caso de desistência 
do exercício da atividade, a 
Lei prevê que o trabalhador 
tenha o benefício cortado de 

forma automática.
Para o parlamentar au-

tor do projeto, o objetivo é 
dar igualdade de condições 
aos motoristas de aplicati-
vos em relação aos taxistas, 
tanto nos benefícios, como 
também, em seus deveres e 
obrigações.

“Este projeto dá igual-
dade aos motoristas de apli-
cativos. O prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB) vem ten-
tando atrapalhar esse modal 
sobre a justificativa da pari-
dade, de que os motoristas 
de aplicativo têm que pagar 
taxas, assim como os taxis-
tas. Tendo em vista essa de-
fesa, vamos dar o mesmo 
tratamento também no que 
diz respeito aos benefícios. 
Como eles têm isenção de 
ICMS e IPVA, vamos propor 
o mesmo a quem trabalha 
nas plataformas Uber e 99, 
por exemplo”, afirmou Mo-
raes.

Foto: roNaldo Mazza

Foto: aGÊNCia seNado

Foto: divulGação

Deputado Ulysses Moraes autor do PL 

Senadora Selma Arruda – PSL-MT 

Vereador Pipoca de Feliz Natal 

PRESTIGIADA

Selma é indica para presidir 
Conselho de Ética no Senado

REINCIDÊNCIA 

Vereador acusado de fazer apologia ao 
CV, atropela adolescente em Feliz Natal

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Mesmo depois de ter 
seu mandato cassado pelo 
TRE-MT, mas ainda aguar-
dando recurso no TSE, a 
senadora Selma Arruda 
(PSL-MT), foi indicada nes-
ta semana, pelo presidente 
do Senado Federal, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
para ser presidente do Con-
selho de Ética do Senado.

O senador por São Pau-
lo, Flávio Bolsonaro, do mes-
mo partido de Selma, decla-
rou que o caso de cassação do 
mandato da senadora, defi-
nido por unanimidade, onde 
ela declarada culpada por 
abuso do poder econômico 
e prática de caixa 2 na cam-

DA REPORTAGEM

O vereador Ademir Al-
ves de Oliveira, “Pipoca”, se 
envolveu em mais uma gran-
de polêmica no município 
de Feliz Natal, na noite desta 
segunda-feira (24). O parla-
mentar dirigia uma caminho-
nete, Hilux Branca - quando 
atropelou um adolescente de 
16 anos.

Segundo o boletim 
de ocorrência o parlamen-
tar avançou a preferencial e 
provocou o acidente. Com o 
impacto o adolescente que 
pilotava uma moto Honda 
CG fraturou a clavícula. De 
acordo com o relato o verea-
dor prestou socorro à vítima. 

Ademir, que é represen-
tante da lei, ainda estava com 
o licenciamento da cami-
nhonete atrasado. Segundo 
informações checadas pela 
reportagem, a documentação 
venceu em março deste ano. 
No início deste mês, o mem-
bro do legislativo foi acusa-
do pelo comando da Polícia 
Militar (PM) de estar fazendo 
apologia ao crime promovido 
pela célula do Comando Ver-
melho (CV) instalado na cida-
de. A denúncia contendo 12 
páginas com documentações, 

panha eleitoral de 2018, não 
influencia em nada na atua-
ção dela como parlamentar, 
e ainda disse que a ex-juiza 
tem o perfil para função.

“Como ainda está cor-
rendo esse processo, eu acre-
dito na palavra dela que não 
houve dolo por parte da can-
didata e que não influenciou 
no resultado das eleições. Ela 
ganhou no voto, em campo, 
sem se aproveitar de nada. 
Então tem minha total con-
fiança e apoio”, disse o sena-
dor Bolsonaro.

A senadora teve man-
dato cassado por 7 votos a 
0. Apesar da decisão, a con-
gressista continua no cargo 
até que o caso seja julgado 
em definitivo pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.

áudios e vídeos detalha toda a 
suspeita de que o parlamen-
tar estaria envolvido ou ten-
tando defender membros da 
facção criminosa na cidade. 

O documento relata 
ainda que o vereador teria ido 
à capital, inclusive, solicitar 
remanejamento de policiais 
e comando, fazendo pressão 
nos mesmos numa tentativa 
de interromper as inversões 
e atrapalhar o trabalho da po-
lícia. 

Durante a sessão da câ-

GREVE NA EDUCAÇÃO I...
A queda de braços entre os servidores públicos da 

Educação e o Governo do Estado completou um mês e nesse 
período ambos os lados estão se esforçando para não ceder. 
Durante todo o tempo membros do governo adotam uma po-
sição vitimizada ao dizer que não há dinheiro para pagar o 
reajuste pedido pelos professores. Dizem que até queriam 
pagar, mas sem dinheiro, nada pode ser feito senão ocorre o 
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

GREVE NA EDUCAÇÃO II...
Do outro lado está o Sintep/MT, representado pelo seu 

presidente Valdeir Pereira, que indica não aceitada nada 
menos do que tudo que reivindicam. Para isso, nesta sema-
na, adotou postura considerada absolutamente equivocada 
ao bloquear rodovia e protestar em frente à sede da Secreta-
ria de Estado de Fazenda, impedindo os servidores daquela 
pasta, que não têm nada a ver com o problema na Educação, 
de entrarem para fazer seus serviços.

PROMETEU... 
O estado de Mato Grosso já recebeu neste ano a visita 

de nomes do alto escalão do Governo Federal, desde o pró-
prio presidente, passando pelo vice, e chegando aos minis-
tros. Todos eles fizeram questão de enaltecer Mato Grosso, 
ressaltando sua importância para o cenário nacional e pro-
metendo grandes investimentos por aqui. 

PROMETEU...
O último foi o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de 

Freitas, que declarou o investimento em construção de 
obras importantes, como a duplicação da BR-163, a pavi-
mentação asfáltica de trechos estratégicos, e também, a du-
plicação da BR-364, entre Rondonópolis e Jaciara, e no anel 
rodoviário de Barra do Garças.  

E NÃO CUMPRIU...
Mas nesta semana, veio a notícia de que o Governo 

Bolsonaro havia desistido de investir R$ 26,5 milhões em 
obras mato-grossenses. O governo decidiu remanejar a ver-
ba para áreas mais importantes, e assim, deixando na mão 
o estado que tanto bajulou em suas visitas. Chegou a hora 
da bancada mato-grossense de oito deputados federais, três 
senadores, e o governador Mauro Mendes, baterem na por-
ta do Governo Federal e exigirem que Bolsonaro, Mourão e 
seus ministros cumpram com suas palavras.

DE OLHO NO PODER

com os exigidos no edital. O 
segundo fator está ligado à 
capacidade técnica para im-
plantação e operação de sis-
tema de gerenciamento, com 
o fornecimento de sistemas 
(software) e equipamentos 
(hardware). Por fim, apontou 
ainda a falta de profissionais 
com experiência mínima de 
três anos em atividades de 
gestão e coordenação.

O Ministério Público de 
Contas, no parecer, apontou 
fortes indícios de atuação 
ilegítima da comissão espe-
cial de licitação. A declaração 

mara dos vereadores, coman-
dada pelo presidente José 
Nilton Moretto, o comandan-
te da PM, Dantas, teria apre-
sentado a denúncia na casa 
de leis. Dantas teria solicitado 
a perda de mandato do par-
lamentar, entretanto, cinco 
vereadores votaram pela não 
cassação, enquanto quatro 
apoiaram o requerimento do 
comandante. Com a maioria 
dos votos contrários, a de-
núncia foi arquivada. 

Sobre essas acusações 

de envolvimento com o CV, 
o vereador afirmou que todas 
os apontamentos são partes 
de um movimento político 
contrário. Ele ressaltou ainda 
que sua defesa foi feita ape-
nas voltada a “pessoas que co-
mentem crimes ambientais 
por falta de informação”. O 
membro do legislativo des-
tacou também que referente 
a polícia suas solicitações fo-
ram para o acréscimo do po-
liciamento sem interferir no 
comando local.

apresentada não teria espe-
cificado o período em que 
o profissional atuou na em-
presa estritamente no cargo 
de ‘supervisor’ e nem a área 
mínima da unidade de aten-
dimento exigida no edital. 
Assim, entende o Parquet de 
Contas que o Consórcio Rio 
Verde Ganha Tempo não de-
veria ter pontuado em ambos 
os fatores.

O processo será julgado 
pelo Pleno do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso, que 
decidirá se acolhe o parecer 
do MPC-MT.
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Brasileiro tem usado com frequência cartão para pagamentos

Pagamento com os cartões 
aumentou 17% no 1º trimestre
AGÊNCIA BRASIL

As compras feitas com 
cartões de crédito, de débito 
e pré-pagos cresceram 17% 
no primeiro trimestre deste 
ano. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs), que representa 
o setor de meios eletrônicos 
de pagamento, o crescimen-
to no período veio em linha 
com o resultado projetado 
pela entidade para o ano de 
2019, entre 15% e 17%.

É uma indústria que 
está crescendo em um ritmo 
de 17%, e não há sinal algum 
de inadimplência ou morosi-
dade que possa frear o cres-
cimento da indústria, disse o 
diretor-presidente da Abecs, 
Pedro Coutinho, ao apresen-
tar o balanço do mercado de 
cartões de janeiro a março.

“A gente ainda prevê 
oportunidades de aumen-
tar o ritmo da indústria, seja 
reduzindo o uso de dinhei-
ro, cheque ou boleto, e tem 
oportunidades de aumentar 
o crédito e ajudar o estabele-
cimento a vender mais, além 
de uma agenda regulatória 
muito forte. E a Abecs está 
focada nisso”, acrescentou.

Ao todo, os brasileiros 
movimentaram R$ 416 bi-
lhões com cartões no trimes-
tre, sendo R$ 260 bilhões 
(+17,8%) com cartões de cré-
dito, R$ 152,5 bilhões (+15,1%) 
com cartões de débito e R$ 
3,5 bilhões (+58,8%) com car-
tões pré-pagos. O volume 

transacionado com cartões 
equivale a quase um quar-
to (24,3%) do PIB (Produto 
Interno Bruto) nacional do 
mesmo período. Há 10 anos, 
no primeiro trimestre de 
2009, a participação dos car-
tões era de 11,4%.

Para efeito de com-
paração, enquanto cartões 
cresceram 17% de janeiro a 
março, o consumo das fa-
mílias e o próprio PIB tive-
ram avanço nominal de 4,9% 
e 4,2%, respectivamente, no 
mesmo período. De acor-
do com a Abecs, isso mostra 
que os meios eletrônicos de 
pagamento vêm ganhando 
cada vez mais importância 
no dia a dia do brasileiro, nas 
relações de consumo e na 
economia do país.

No entanto, o objetivo 
da Abecs é elevar para 60% a 
participação dos meios ele-
trônicos de pagamento das 
famílias. Atualmente, a par-
ticipação é de 38,6%. Na Co-
reia do Sul, é de 70%.

COMPRAS
ONLINE
Segundo pesquisa da 

Abecs, cresceu também o nú-
mero de pessoas que usam o 
cartão de crédito para com-
pras online. Entre 2018 e 
2019, subiu de 80% para 86% 
a fatia de clientes de e-com-
merce (comércio eletrônico) 
que usam o cartão de crédito 
em suas compras.

“Aqui temos um desa-
fio: como é que a gente im-
plementa o débito também 

PRIMEIRO TRIMESTRE  | Não há sinal de inadimplência ou morosidade que possa frear o crescimento da indústria
Foto: Divulgação

Fabio Pozzebom
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E A REFORMA?

Rombo na Previdência atinge
R$ 80 bilhões em cinco meses

SEGUNDO MINISTRO

Preço do gás 
inviabiliza a 
indústria nacional

APONTA CNI

Melhora a confiança 
da indústria 
da construção

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida 

Preço encarece custos de produção, diz ministro 

Confiança dos empresários melhorou em junho 

DA REPORTAGEM

O Ministério da Eco-
nomia informou que, de 
janeiro a maio deste ano, o 
deficit nas contas da Previ-
dência Social chegou a R$ 
80,7 bilhões. O Tesouro Na-
cional e o Banco Central ti-
veram, juntos, superávit de 
R$ 63,3 bilhões. É por causa 
dessa diferença que as contas 
públicas do Governo Central 
– Tesouro Nacional, Banco 
Central e Previdência Social 
– tiveram deficit de R$ 17,4 
bilhões no período. “O gasto 
com a Previdência continu-
ará crescendo nos próximos 
anos, mas crescerá de forma 
mais lenta com a aprovação 
da reforma da Previdência”, 
disse o secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almeida.

Segundo o governo, o 
deficit global da Previdên-
cia, somando os trabalhado-
res da iniciativa privada, que 
se aposentam pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), os servidores públi-
cos civis e os militares, o de-
ficit projetado para este ano 

DA REPORTAGEM

O ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquer-
que, disse na Câmara dos 
Deputados que o preço co-
brado pelo gás natural no 
Brasil encarece os custos de 
produção, tornando a in-
dústria brasileira “econo-
micamente inviável”. Para o 
ministro, o melhor aprovei-
tamento do composto deri-
vado de combustíveis fósseis 
resultaria em significativo 
barateamento da energia, 
beneficiando tanto os consu-
midores industriais quanto 
os residenciais.

“Estamos procurando 
melhorar isso com o novo 
modelo para o mercado de 

AGÊNCIA BRASIL

A confiança dos empre-
sários na indústria da cons-
trução apresentou melhora 
em junho, após cinco meses 
de queda. De acordo com le-
vantamento divulgado pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o Índice de 
Confiança do Empresário da 
Construção (Icei-Constru-
ção) subiu para 57 pontos. 
Com a alta de 1,2 ponto em 
relação a maio, o índice está 
3,7 pontos acima da média 
histórica, que é de 53,3 pon-
tos.

Os dados constam 
da Sondagem Indústria da 
Construção. Com indicado-
res de confiança que variam 
de zero a 100 pontos, esse 
índice, quando acima de 50 
pontos, demostra confiança 
por parte do empresariado. 
Na avaliação da CNI, o au-
mento do otimismo se deve 
à melhora das perspectivas 
dos empresários em relação 
ao desempenho das empre-
sas e da economia nos próxi-
mos seis meses.

De acordo com o levan-
tamento, o índice de expec-

é de R$ 314,9 bilhões, o que 
representa 4,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos 
no país).

DÍVIDA
PÚBLICA
O governo também di-

vulgou nesta quarta-feira as 
projeções para a evolução 
da Dívida Bruta do Governo 
Geral (DBGG), cuja trajetória 
de crescimento começou em 
2014 e deve alcançar o pico 
no atual governo, chegan-
do a 82,2% do PIB rm 2022. 
No ano passado, a dívida fi-
cou em 77,8% e deve encerrar 
2019 na casa dos 80%. A traje-
tória de alta deverá ser rever-
tida a partir de 2023, ficando 
em patamares próximos de 
71% em 2028.

A média de países 
emergentes, como o Brasil, 
é de uma dívida de cerca de 
50% do PIB, conforme dados 
informados pelo Tesouro 
Nacional. “Se o Brasil fosse 
um país desenvolvido, uma 
dívida bruta de quase 80% do 
PIB não seria tão preocupan-

gás”, disse Albuquerque ao 
participar de reunião da Co-
missão de Minas e Energia 
da Câmara dos Deputados, 
onde apresentou detalhes 
da nova proposta do gover-
no para o mercado de gás. O 
Conselho Nacional de Políti-
cas Energéticas publicou, em 
edição extra do Diário Oficial 
da União, as novas diretrizes 
políticas para o setor ener-
gético. As medidas visam a 
promover maior concorrên-
cia por meio da abertura do 
mercado de gás natural.

De acordo com o mi-
nistro, entre os objetivos do 
novo modelo para o merca-
do de gás natural estão, além 
de garantir o abastecimento 
nacional, ampliar os investi-

tativas aumentou 1,3 ponto 
na comparação com maio, 
atingindo 62,5 pontos. Já o 
índice de percepção sobre 
as condições atuais aumen-
tou 1 ponto na mesma base 
de comparação, chegando a 
46 pontos em junho. O re-
sultado, abaixo da linha divi-
sória dos 50 pontos, mostra, 
segundo a CNI, que os em-
presários “continuam pes-
simistas em relação à situa-
ção atual dos negócios e da 
economia”. O fato de todos 
indicadores relativos a ex-
pectativas estarem acima de 
50 pontos demonstra que os 
empresários do setor proje-
tam crescimento do nível de 
atividade, dos novos empre-
endimentos e serviços, das 
compras de insumos e maté-
rias-primas e do número de 
empregados nos próximos 
seis meses.

O indicador de expec-
tativa de nível de atividade 
ficou em 54,4 pontos, e os 
índices de expectativas de 
novos empreendimentos e 
serviços, de compra de insu-
mos e matérias-primas e de 
número de empregados fica-
ram em 52,9 pontos.

mentos em infraestrutura de 
escoamento, processamento, 
transporte e distribuição do 
produto e aumentar a gera-
ção termelétrica a gás.

Albuquerque comen-
tou a oportunidade de futuro 

aproveitamento das reservas 
que vêm sendo encontradas 
em águas profundas – e cujo 
potencial produtivo está sen-
do analisado, em fase inicial 
de estudo, segundo a Petro-
bras.

te. Tem país desenvolvido 
[em] que a dívida é acima de 
100% do PIB, mas, para paí-
ses emergentes, a média de 
endividamento é em torno 
de 50% do PIB. Então, para o 

grupo de países [de] que nós 
participamos, [com] que as 
agências de classificação de 
risco nos comparam, a nossa 
dívida está excessivamente 
elevada”, disse Mansueto.

nas compras online. A indús-
tria está trabalhando nesse 
sentido, já tem várias inicia-
tivas e. se a gente incluir o 
cartão de débito, o ritmo de 
crescimento do e-commerce 
vai aumentar”, afirmou Cou-
tinho.

Também cresceu a pre-
ferência pelo uso do celular 
como plataforma de acesso 
ao comércio eletrônico. No 
mesmo período, subiu de 
58% para 68% o universo de 
pessoas que usam seu dis-
positivo móvel para fazer 
compras pela internet. Em 
seguida, estão o computador 
tradicional (35%), o notebook 
(34%) e o tablet (4%).

INADIMPLÊNCIA
Em paralelo à popu-

larização e ao crescimento 
dos meios eletrônicos de pa-
gamento, é cada vez maior 
a parcela de brasileiros que 
usam o cartão de crédito de 
forma consciente. 

Segundo dados do 
Banco Central, o índice de 
inadimplência do cartão 
chegou a 5,8% em março, um 
dos menores índices da série 
histórica, iniciada em março 
de 2011.

“O assunto cartão de 
crédito não é hoje um pro-
blema para a indústria do 
ponto de vista da inadim-
plência. Com o fato de ter 
uma carteira muito pequena 
de rotativo, a gente tem uma 
inadimplência muito me-
nor”, disse o presidente da 
Abecs.



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 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 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 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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ELVIO ZANINI, CPF: 021.535.219-04, torna público que 
requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, a Licença Prévia, de Instalação e de Operação 
para desenvolver atividade de irrigação por aspersão na 
Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, na zona rural do 
município de Vila Rica – MT. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. 

MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA, 
portador do CNPJ 33.722.109/0001-91, torna público que 
requer junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, a Licença Prévia – LP, de Instalação – LI e de 
Operação – LO da CGH – Ricardo, 2,26 MW, na zona rural, 
do município de Guarantã do Norte – MT. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental. Engenheiro Florestal 
Jonatãn Iago Dorneles (66) 99632-6668.

CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA, torna publico que requere a Sema – Secretaria Es-
tadual do Meio Ambiente, (LP) licença previa, (LI) licença 
de Instalação e licença de operação (LO), para ativida-
de serraria com desdobramento de madeira em bruto ( 
serraria e beneficiamento de madeiras ), estrada Rosa-
lia, s/n, lote 625/a-3, chácaras Sinop, Sinop/MT, CNPJ 
33.813.196/0001-92. Não EIA/RIMA.

S.R. DORNELES BORRACHARIA – CNPJ: 
33.452.432/0001-92, localizado na Av. Idemar Riedi, N° 
8450 – Bairro: Industrial 1° Etapa, pertencente ao municí-
pio de SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de Ins-
talação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Serviços de borracharia para veículos automotores; Ser-
viços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

GUIMARAES NORTE SERVICOS MECANICOS - EIRELI 
– CNPJ: 10.722.472/0001-01, localizado na Rua São Jose, 
N° 763 - Bairro: Industrial 1° Etapa, pertencente ao muni-
cípio de SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, as Renovação da Licença de Ope-
ração, com ramo de Atividade: Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de 
usinagem, tornearia e solda; Serviços de tratamento e re-
vestimento em metais; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – 
Tel: (066) - 99612-7413.

FÁBIO VIEIRA - MEI, CNPJ: 32.735.715/0001-89, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO para o atividades de Serviços 
de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Auto-
motores, localizado no município de  Sinop/MT. Não EIA/
RIMA.

ELETRO SINOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA , torna 
público que requere a  Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, (LP) licença previa, 
(LI) licença de Instalação e licença de operação (LO), para 
atividade manutenção e reparação de maquinas, aparelhos 
e materiais elétricos não especificados anteriormente, rua 
Sebastiana Destefani, 97, setor industrial, Sinop/MT, CNPJ 
01.298.892/0001-11. Não EIA/RIMA.

TELMA DOLORES RODRIGUES EIRELI, CNPJ 
05.539.974/0001-61, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DE SINOP, Licença Prévia, Licen-
ça de Instalação e Licença de Operação, para atividades 
veterinárias e testes e análises técnicas, na Rua dos Ca-
jueiros, 899 – Setor Industrial Norte, Sinop/MT. Engenheira 
Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 
99989-3784.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2019 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interes-
sados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS NO REGIME DE 
HORAS E CAMINHÕES NO REGIME MENSAL, ATENDENDO AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO 
DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 12 DE JULHO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emma-
nuel, 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, 27 de Junho 
de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 030/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através 
da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 030/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CONFORME PROJETO ANEXO E 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 10 de Julho de 2019, na 
sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07hs às 11hs e das 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo, 27 de Junho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 13 de Junho 2019, com 

início às 08:00, tendo como objeto registro de preço para aquisição de 

massa asfáltica, semente de grama e concreto usinado, das quais 

foram vencedoras as empresas: Itens 824137, CONCRELUCAS 

CONCRETOS USINADOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 

05.990.992/0001-65 no valor de R$ 52.800,00; Itens 830611, MTSUL 

PAVIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ sob 

o número 24.153.797/0001-25 no valor de R$ 68.062,50. Foram 

fracassados os itens: 823321. Nova Mutum - MT, 25 de Junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019
O Município de Nova Mutum, comunica que houve   alteração no do aviso 
de publicação, publicado no Diário Oficial do Estado e Diário do Estado no 
dia 27.06.2019 e divulgado e publicado no Diário Oficial de Contas 
(TCE/MT) nos dias 27 e 28.06.2019, respectivamente. Onde se Lê:  
Pregão Presencial nº 069/2019, deve se ler:  Pregão Presencial nº 
068/2019.  Esta licitação como objeto a aquisição de pneus, câmaras e 
protetores para veículos escolares, e para máquina e veículos pesados 
da Secretaria de Infraestrutura e Obras. 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, 27 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de aviamentos, tecidos e itens de artesanato para 
atender os projetos sociais e Secretarias Municipais - Tipo: Menor preço 
por item - Data de Abertura: 16 de julho de 2019. HORÁRIO: 08h00min 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site do município 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 27 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019

O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade 
do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
013/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA 
CENTRAL, ANEXA AO PSF CENTRAL, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A realizar-se-á 
no dia 02 DE JULHO DE 2019, às 10:00 horas (Horário da Cidade de 
Sorriso – MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso – MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes De Souza
Comissão Permanente de Licitação

JULGAMENTO DE RECURSO
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019
Empresa que apresentou recurso: MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA – ME, CNPJ Nº 37.512.878/0001-16. DA DECISÃO CONHECER 
o recurso interposto pela empresa MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA – ME , CNPJ Nº 37.512.878/0001-16, por ser tempestiva; NO 
MÉRITO, a fim de, garantir os princípios norteadores da administração 
pública, em especial o da legalidade e de vinculação ao instrumento 
convocatório, JULGA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 
recursais mantendo a INABILITAÇÃO da empresa MATOS 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, CNPJ Nº 37.512.878/0001-16, 
tendo em vista que, a empresa descumpriu as regas previamente 
estabelecidas no instrumento convocatório.

Ari Genésio Lafin - Prefeito Municipal
Miraldo Gomes De Souza

Presidente da C.P.L
Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA INFRAERO/DF PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RECUPERAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 
– PDD, PÁTIO DE AERONAVES E TAXIWAY DO AEROPORTO 
REGIONAL DE SORRISO – MT, FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação da INFRAERO para promover serviço de elaboração de 
Projetos de Revitalização e Recuperação de Sinalização Horizontal da 
pista de Pouso e decolagem - PDD, Pátio de Aeronaves e Taxiway do 
Aeroporto Regional de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso VIII, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: INFRAERO - 
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, 
CNPJ Nº 00.352.294/0001-10. VALOR GLOBAL: R$ 364.024,10 
(Trezentos e sessenta e quatro mil, vinte e quatro reais e dez 
centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

ERRATA
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019
Empresas que apresentaram Recursos: NOVELLO BELLO 
REFRIGERAÇÃO LTDA. Empresas que apresentaram Contrarrazões: 
ONDE-SE-LÊ: GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTA. Empresas que 
apresentaram Contrarrazões: LEIA-SE: VALCIR DA MOTTA, CNPJ 
22.644.190/0001-12. DA DECISÃO Ante ao exposto, forte em todas as 
argumentações supra, DECIDIMOS: NÃO CONHECER o recurso 
interposto pela empresa NOVELLO BELLO REFRIGERAÇÃO LTDA, 
por não cumprir o que determina o art. 4º, inciso XVIII e item 12.3 do 
Edital do Pregão Presencial 060/2019; NO MÉRITO, considerando os 
princípios previstos no art. 37 da CF, bem como, o dever da 
administração pública motivar suas decisões, fundamentado nos 
fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, JULGA-SE PELA 
MANUTENÇÃO da decisão proferida, quando do julgamento do 
certame, mantendo a INABILITAÇÃO da empresa NOVELLO BELLO 
REFRIGERAÇÃO LTDA e a HABILITAÇÃO da empresa VALCIR DA 
MOTTA, CNPJ 22.644.190/0001-12 (LEIA-SE); Por fim, nos termos do 
art. 109, §4º da Lei 8.666/93, a presente decisão foi remetida a 
instância superior para seu julgamento de mérito. - Publique-se, 
Registre-se e Intime-se.

Miraldo Gomes de Souza - Pregoeiro
Éslen Parron Mendes

OAB/MT 17.909 - Assessor Jurídico
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Quase 5 toneladas de drogas apreendidas de janeiro a maio em MT 

Drogas apreendidas neste ano
em MT somam 4,9 toneladas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Somente de janeiro a 
maio deste ano, 4,9 tonela-
das de drogas foram apre-
endidas em Mato Grosso. O 
maior volume foi em Pontes 
e Lacerda, região de fron-
teira com a Bolívia, com 1,9 
tonelada. 

Os dados são oriundos 
de apreensões realizadas 
pelas Polícias Civil, Militar 
e pelo Grupo Especial de 
Segurança na Fronteira (Ge-
fron). Apesar de ser um dos 
corredores de cocaína do 
país, a atuação das forças de 
segurança mato-grossenses é 
a principal arma de comba-
te ao narcotráfico. Contudo, 
Mato Grosso cobra uma atu-
ação mais forte do Governo 
Federal nos 983 km de fron-
teira no Estado. Os meios de 
ingressar com a droga são 
aéreo, terrestre e até mesmo 
o transporte dentro do cor-
po.

O Governo de Mato 
Grosso tem atacado o pro-
blema com a criação de um 
núcleo de inteligência inte-
grado na Delegacia de Fron-
teira (Defron), em Cáceres, 
instalação de câmeras OCR 
nas principais vias de trans-

porte na região e pelos pos-
tos do Gefron na região.

O tráfico de drogas é 
um dos principais motivos 
para as prisões em Mato 
Grosso. De acordo com o de-
legado titular da Delegacia 
de Repressão a Entorpecen-
tes, Victor Hugo Bruzulato, 
muitas pessoas cometem o 
crime pela vontade de ter di-
nheiro fácil.

“Na busca pelo lucro 
sem trabalho, as pessoas en-
tram para o crime cada vez 
mais cedo. A polícia tem 
feito seu trabalho para a re-
pressão, mas a reincidência 
no tráfico é muito grande. 
Hoje os autores deste delito 
não são apenas homens, mas 
é perceptível um incremento 
de mulheres grávidas e com 
filho pequeno, além de ado-
lescentes. 

As pessoas entram para 
o mundo do crime e não têm 
noção da pena que terão que 
cumprir”, destaca.

No comando do Ge-
fron, o tenente-coronel PM 
José Nildo de Oliveira, já viu 
de tudo. Droga transportada 
no estômago, nas partes ín-
timas, de crianças a idosos, 
não há um suspeito apenas, 
qualquer pessoa está sujeita 
a ser arregimentada para ser 

COMBATE AO TRÁFICO | Região de fronteira é a principal porta de entrada de entorpecentes
Foto: Lenine Martins

CÁCERES

Regularização 
fundiária pretende
escriturar cinco 
mil imóveis
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Programa de Regu-
larização Fundiária de Cáce-
res realizado pela Prefeitura 
e pela Universidade do Es-
tado de Mato Grosso (Une-
mat) completou um mês e 
já atendeu centenas de pes-
soas. A meta é regularizar 
e emitir a escritura de cin-
co mil imóveis em Cáceres 
num prazo de 18 meses. Em 
média, 30 pessoas procu-
ram diariamente a Prefeitura 
para protocolar o pedido de 
regularização fundiária. O 
atendimento está ocorrendo 
por ciclos e vai abranger toda 
a cidade. O primeiro ciclo 
de atendimento deve pros-
seguir até o mês de agosto e 
contempla os imóveis locali-
zados nos seguintes bairros: 
Centro, Distrito Industrial, 
Garcês, Jardim das Olivei-
ras, Jardim Imperial, Jardim 
Paraíso, Jardim São Luiz da 
Ponte, Rodeio, Santa Cruz, 
São Miguel e Vila Mariana.

O PROGRAMA
O Programa de Regu-

larização Fundiária é regido 
pelo decreto municipal nº 
302 de 21 de maio de 2019 e 
será realizado em duas mo-
dalidades: Reurb-S para pes-
soas que se enquadram nos 
critérios sociais e o Reurb-E. 
No caso, dos que forem be-
neficiados no Reurb-S não 
haverá qualquer ônus para 
requerer a titulação do imó-
vel, já no Reurb-E todos os 
procedimentos relativos a 
regularização fundiária serão 
custeados por seus requeren-
tes por meio de contratação 
de profissionais devidamente 
habilitados.  

Todos os interessados 
em requerer o Reurb devem 
procurar o setor de atendi-
mento na Prefeitura Muni-
cipal, se informar da docu-
mentação necessária. Vale 
lembrar que o cadastramen-
to dos interessados será rea-
lizado por ciclos, até que toda 
a cidade seja contemplada.

Foto: reprodução/Facebook

Foto: assessoria/reurb

Foto: ascoM

REFORÇO

Delegado Marcelo 
Carvalho é transferido 
para L.R.Verde

L.R.VERDE

Festival de Pesca infantil
começa no dia 7 de julho

Delegado já atuou em Sinop e estava em S.J.Rio Claro O programa é realizado pela Prefeitura e Unemat 

Contato com a natureza é um dos prazeres da pesca esportiva 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Festival de Pesca Es-
portiva Mirim é um evento 
da Prefeitura de Lucas do 
Rio Verde, em parceria com 
a Rádio Regional, Pantanal 
Caça e Pesca e Cuiabano Pes-
ca, Esporte e Agropecuária. 
As secretarias de Esporte e 
Lazer e Desenvolvimento 
Econômico estão na orga-
nização do evento que será 
realizado no dia 7 de julho, 
às 15h30, no Lago Municipal 
Ernani José Machado.

Poderão participar 
crianças de 6 a 12 anos (nas-
cidas entre 8 de julho de 
2006 e 7 de julho de 2013). 
Durante a prova, as crianças 
poderão ser acompanhadas 
por três pessoas (pai, mãe ou 
responsável) e poderão utili-
zar apenas “varinha de bam-

DA REPORTAGEM

O delegado de Polícia 
Civil, Marcelo Carvalho, ti-
tular da delegacia de São José 
do Rio Claro, foi transferido 
para Lucas do Rio Verde e, a 
partir de segunda-feira (1º), 
também estará à frente da 
delegacia do município jun-
to com o atual delegado Da-
niel Neri. Em seu lugar ficará 
Marcelo Maidame.

“A partir de segunda já 
começo a trabalhar na dele-

PLANO DE 
PREVENÇÃO...

Representantes da Companhia 
Paranaense de Energia (Copel), a 
concessionária responsável pela 
Usina Hidrelétrica de Colíder, apre-
sentaram durante reunião no audi-
tório da OAB local o Plano de Ação 
de Emergência (PAE) para a região 
em um eventual rompimento de bar-
ragem. O documento atende a uma 
exigência da lei federal 12.334, de 
2010, que estabelece a política na-
cional de segurança de barragens, e 
normativas da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 

UNEMAT 
EM LUCAS...

A longa espera para a implantação definitiva de 
uma instituição de ensino superior público e gratuito 
em Lucas do Rio Verde chegará ao fim a partir do se-
gundo semestre deste ano.  A notícia foi pelo diretor 
do Campus Regionalizado da Universidade do Esta-
do de Mato Grosso – Unemat/Sinop, professor Rober-
to Alves de Arruda, ao entregar o projeto para criação 
do campus avançado local. A proposta apresentada 
traz uma novidade em relação à estruturação dos 
cursos. Na nova concepção, além da estrutura ser de 
inteira responsabilidade do município, visto que a 
Unemat, segundo Arruda, não pretende ter uma es-
trutura própria dentro do campus, a unidade também 
passará oferecer cursos de pós-graduação.

VOOS EM 
SORRISO...
A Azul Linhas Aéreas voltará a operar com 

voos comerciais em Sorriso a partir do dia 4 de agos-
to.  O anúncio foi feito nesta manhã (27) em entrevis-
ta coletiva concedida pelo prefeito Ari Lafin e pelo 
secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio 
Drusina. Conforme Ari, a retomada dos voos se dará 
com o uso de aeronaves ATR 72 600, menores do que 
os jatos que vinham sendo utilizados anteriormen-
te. “Como o ATR 72 é menor, a nossa pista comporta 
sem problemas”, disse. Segundo o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Cláudio Drusina, como 
foi necessário um remanejamento de aeronaves para 
atender Sorriso, a rota Sorriso/Cuiabá será realizada 
quatro vezes na semana inicialmente. 

diVuLGação

bu” ou similares, não poden-
do fazer uso de molinetes, 
carretilhas e afins.

As inscrições poderão 
ser feitas em horário comer-
cial nas lojas Pantanal Caça e 
Pesca e Cuiabano Pesca, Es-
porte e Agropecuária, até o 
dia 4 de julho ou até o limite 
máximo de 150 inscrições. A 
taxa de inscrição é R$ 25 e 
cada pescador terá direito a 
uma camiseta.

Serão premiados os 
primeiros dez colocados de 
acordo com o maior número 
de pontos conquistados pelo 
pescador.

A premiação será de 
acordo com o maior número 
de pontos válidos conquista-
dos pelo participante, sendo 
premiados os dez primeiros 
colocados. 

1º Lugar: Troféu, Uma 
Bicicleta e um kit de pesca; 

gacia municipal junto com 
o Daniel. Já conheço Lucas, 
tem uma delegacia bem es-
truturada e fiz várias opera-
ções no município. Espera-
mos fazer um bom trabalho”, 
disse o delegado ao site Só 
Notícias. Marcelo Carvalho 
já foi titular da Delegacia 
Especializada de Roubos e 
Furtos (Derf) e da Delegacia 
Municipal em Sinop e, em 
agosto do ano passado, foi 
transferido para São Jose do 
Rio Claro.

uma “mula”, termo empre-
gado a quem transporta a 
droga no corpo.

A mesma lógica serve 
para veículos. A droga busca 
ser camuflada em qualquer 
ponto, seja nas rodas, den-
tro dos bancos, teto, painel, 

o que exige muita atenção, 
habilidade e experiência dos 
policiais que atuam na re-
gião de fronteira.

“A cada abordagem o 
nosso policial tem que se 
atentar a tudo, pois cada vez 
mais há tentativas de burlar 

as fiscalizações. Temos atua-
do diuturnamente e empre-
gado o máximo de esforço 
para apreender drogas e 
identificar os autores do trá-
fico de drogas”, ressalta.

Depois de apreendidas 
pelas forças de segurança 

estaduais ou federais são in-
cineradas em fornalhas de 
empresas privadas. Policiais 
civis, federais, militares, pe-
ritos criminais e a imprensa 
geralmente acompanham o 
ato de queima dos entorpe-
centes.

2º Lugar: Troféu, R$ 200 e 
um kit de pesca; 3º Lugar: 
Troféu, R$ 100 e um kit de 
pesca; 4º Lugar: Troféu e um 

kit de pesca; 5º Lugar: Tro-
féu e um kit de pesca; e do 6º 
ao 10º Lugar: medalha e um 
molinete.
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Sinop, Cuiabá e Lucas do Rio Verde verão eclipse parcial do sol 

Moradores vão visualizar eclipse
parcial do sol, diz astrônoma
DA REPORTAGEM

Muita gente sabe o que é, 
mas poucos viram o eclipse 
parcial do sol. Mas na pró-
xima terça-feira (2), mora-
dores de pelo menos 11 ci-
dades mato-grossenses terão 
a oportunidade de acompa-
nhar, olhando para cima, o 
fenômeno.

Os moradores de Água Boa, 
Alta Floresta, Aripuanã, Bar-
ra do Garças, Cuiabá, Gua-
rantã do Norte, Juína, Lucas 
do Rio Verde, Rondonópolis, 
Sinop e Vila Bela da Santíssi-
ma Trindade vão conseguir 
acompanhar o eclipse par-
cial do sol, que está previsto 
para ocorrer a partir das 15h 
do dia 2. A confirmação é da 
professora doutora em astro-
nomia pela Universidade de 
São Paulo (USP), Telma Ce-
nira Couto da Silva.

Segundo ela, apenas o 
eclipse solar parcial poderá 
ser visto na maioria do país 
quase ao final da tarde, po-
rém, na maior parte das ci-
dades brasileiras o sol irá se 
pôr antes que o eclipse par-
cial termine. Na América do 
Sul, o eclipse solar será total 
apenas numa pequena região 
do Chile e da Argentina.

“Num eclipse solar, a lua – 
na fase nova – posiciona-se 
entre a terra e o sol, produ-
zindo uma sombra numa pe-
quena faixa da superfície ter-
restre ao obstruir a passagem 
da luz solar. Isso só ocorre 
quando há um alinhamento 

(ou quase) entre a terra, a lua e 
o sol. De uma maneira geral, 
quanto mais próximo à faixa 
estreita em que acontecerá 
o eclipse solar total (passa, 
por exemplo, numa pequena 
área do Chile), maior será a 
fração da superfície solar que 
ficará encoberta pela Lua, e, 
quanto mais a oeste a cidade 
estiver localizada, maior será 
o intervalo de tempo em que 
ele poderá ser observado”, 
explicou Telma. O próximo 
eclipse solar visível no Brasil 
acontecerá somente em 14 de 
dezembro de 2020, e nova-
mente será apenas um eclip-
se solar parcial. Nessa data, a 
região mais ao sul do Brasil 
conseguirá observar todo o 
eclipse parcial do sol, mas, 
em Manaus, por exemplo ele 
não será observado. Natural-
mente, qualquer observação 
do céu depende de condições 
climáticas favoráveis no dia. 

A seguir, confira os horá-
rios previstos de início e tér-
mino do eclipse. As informa-
ções são do site Só Notícias.

Água Boa: 17h09 às 18h12;
Alta Floresta: 16h11 às 18h35;
Aripuanã: às 16h04 às 17h39;
Barra do Garças: 17h06 às 18h09;
Cuiabá: das 16h01 às 17h25;
Guarantã do Norte: 16h13 às 
17h30;
Juína: 16h03 às 17h41;
Lucas do Rio Verde: 16h05 às 
18h28;
Rondonópolis: 16h01 às 17h17;
Sinop: 16h08 às 17h29;
V.B.S. Trindade: 15h56 às 17h41.

DIA 2 | Moradores de Sinop, Lucas, Cuiabá e mais oito cidades terão a oportunidade de ver fenômeno
Foto: Divulgação

Foto: Dieny vieira

Foto: Mayke toscano

Foto: assessoria

RONDONÓPOLIS

Forma lúdica de incentivo aos
alunos ao autoconhecimento

SINOP

Projeto cria biblioteca em
ponto de ônibus no centro

CRLV DIGITAL

O licenciamento 
veicular online já 
está disponível

A música e a dança como forma de aprendizado e socialização 

Documento tem a mesma validade jurídica do documento 
impresso 

Ação resulta de parceria entre a Secretaria de Obras e o 
Colégio Regina Pacis 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A música e a dança po-
dem ser usadas no aprendi-
zado das crianças e ajudar 
também na coordenação 
motora dos pequenininhos. 
A música como ferramenta 
de aprendizado desenvolve 
a autoestima, ajuda a criança 
a entender melhor os senti-
mentos, ideias e valores cul-
turais. 

Ouvidos apurados e 
corpo acordado para a ação 
permitem a crianças conhe-
cerem o mundo e apren-
derem conceitos e conhe-
cimentos transmitidos no 
ambiente escolar.

Enfocando maneiras 
de trabalhar a musicalidade 
e expressão corporal do alu-
no, desde março, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed) de Rondonópolis, 
realiza o curso “A Sonorida-
de e a Expressão Corporal 
como Ferramenta de Apren-
dizagem” para professores 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Quem passa pelo ponto 
de ônibus que fica no cru-
zamento da Avenida Júlio 
Campos com a Rua das Pri-
maveras, no centro de Sinop, 
depara-se com uma boa sur-
presa. Uma minibiblioteca 
com diversos exemplares, 
todos acessíveis ao cidadão, 
foi instalada no espaço. A 
ação resulta de uma parceria 
entre o Colégio Regina Pacis 
e a Secretaria de Obras por 
meio do projeto “Livro So-
lidário”.

Conforme explica a 
professora Leni Chiarello 
Ziliotto, inicialmente, os es-
tudantes se mobilizaram em 
uma campanha de arrecada-
ção de obras e que, posterior-
mente, seriam doadas para 
algumas unidades públicas 
de ensino. Após atingirem 

DA REPORTAGEM

Os motoristas mato-
-grossenses já podem aces-
sar a documentação veicular 
em versão eletrônica pelo 
aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito. O Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-MT) 
foi habilitado pelo Sistema 
Federal de Processamen-
to de Dados (Serpro) e pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), para 
que o Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
Digital (CRLV) fique dispo-
nível em sua versão digital, 
assim como a Carteira Na-
cional de Habilitação.

Assim como a CNH Di-
gital, a versão eletrônica do 
CRLV traz todas as informa-
ções do documento impres-
so e tem a mesma validade 
jurídica do CRLV físico. Para 

ter o documento digital, o 
proprietário precisa estar 
com o licenciamento do ve-
ículo de 2018 pago.

É possível adicionar o 
CRLV ao aplicativo Cartei-
ra Digital, disponível para 
download no Google Play e 
App Store. O cadastramento 
do veículo pode ser realizado 
no próprio aplicativo. Tanto 
a CNH quanto o CRLV Di-
gital poderão ser acessados 
pelo dispositivo móvel mes-
mo sem internet.

Mato Grosso é o 14º a 
garantir essa tecnologia aos 
proprietários de veículos. 
Até o momento, mais de 200 
mil usuários do Ceará, Goi-
ás, Pernambuco, Rondônia, 
Mato Grosso do Sul, Sergipe, 
Maranhão, Amapá, Amazo-
nas, Santa Catarina, Alagoas 
e Paraná, além do Distrito 
Federal, utilizam o docu-
mento eletrônico.

da educação infantil e do 
primeiro ciclo do ensino 
fundamental. Divididos em 
duas turmas, cerca de 120 
docentes, que lecionam para 
crianças de cinco a seis anos, 
participam de encontros 
sobre o tema, que aconte-
cem no Salão Ipê da Semed, 

aos objetivos iniciais da mo-
bilização, o grupo decidiu, 
então, remanejar uma parce-
la do acervo ainda disponível 
para o ponto de ônibus.  Para 
tal, buscaram a parceria com 
a Prefeitura de Sinop. “É um 
ponto de ônibus onde have-
rá livros disponíveis para a 
comunidade de Sinop, sem-
pre. A gente acredita que o 
nosso povo saberá valorizar 
isso: livros em um ponto de 
ônibus, aberto, disponíveis 
à qualquer hora. Você pode 
levar e ler. Se gostou, pode 
ficar com o livro, pode trocar 
por outro que tenha em casa, 
pode doar também”, explica 
Leni.

A iniciativa recebeu si-
nal verde da Administração 
Municipal, conforme explica 
o secretário de Obras, Daniel 
Brolese. “Eu conversei com a 
prefeita Rosana Martinelli e 
ela adorou a ideia. A partici-

quinzenalmente. A última 
reunião será no dia 02 de ju-
lho, quando também ocorre 
o encerramento da capacita-
ção.

Analisar a aplicação das 
artes na educação infantil 
para crianças entre cinco e 
seis anos, refletir sobre a im-

portância da sonoridade e da 
expressão corporal como ve-
ículos de aprendizagem da 
leitura e da escrita, reforçar 
o papel da atividade artística 
no processo de construção 
da linguagem e representa-
ção da criança são alguns ob-
jetivos do curso.

pação da Secretaria de Obras 
foi com a estrutura, dando a 
condição do espaço”, expli-
ca o responsável pela pasta. 

Conforme o gestor, o propó-
sito é que o projeto também 
seja desenvolvido em outros 
cantos da cidade.
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AGRONEGÓCIO 

Não haverá prorrogação para produtores se adequarem 

Nota Fiscal Eletrônica rural será
obrigatória a partir de julho
DA REPORTAGEM

A partir do dia 1º de ju-
lho, os produtores rurais do 
Mato Grosso terão de se ade-
quar à emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e). Ela passa a 
ser obrigatória para os pro-
dutores rurais pessoa física, 
inclusive para os pequenos 
produtores. Atualmente, o 
uso é voluntário, com cerca 
de 1,5 mil credenciados.

A Secretaria Estadual da 
Fazenda de Mato Grosso (Se-
faz-MT) chegou a prorrogar 
por diversas vezes a medida, 
mas por meio de sua asses-
soria de imprensa informou 
que “mesmo diante de soli-
citações de sindicatos a data 
prevista está mantida sem 
previsão de novas prorroga-
ções”.

COMO DEVE
FUNCIONAR?
A NF-e deve ser utili-

zada em substituição à Nota 
Fiscal modelo 1 ou 1-A, usada 
atualmente pelos produto-
res rurais. Para possibilitar 
a emissão da NF-e é neces-
sário que o contribuinte 
providencie um programa 
emissor próprio de nota fis-
cal e adquira o certificado 
digital e-CPF. A substituição 
do documento fiscal emiti-

do em papel pelo eletrônico 
vem sendo adotada em Mato 
Grosso desde 2008 e facilita 
no processo de emissão do 
documento, uma vez que o 
contribuinte pode emitir a 
NF-e do próprio computa-
dor, obtendo economia de 
tempo e dinheiro.

Além disso, por ser um 
documento assinado digi-
talmente a medida torna 
as transações mais seguras 
tanto para os contribuintes, 
quanto para Fisco Estadual e 
possibilita ao destinatário da 
NF-e receber o Danfe (Do-
cumento Auxiliar), por meio 
eletrônico. O procedimento 
eletrônico permite, ainda, 
verificar a validade do docu-
mento fiscal recebido con-
sultando a chave de acesso 
no Portal da Sefaz.

No caso de ausência do 
sinal de internet no campo 
o superintendente de Infor-
mações da Receita Pública, 
Renato Sousa, explica que 
será feita uma exceção para 
o trânsito de bem ou mer-
cadoria, dentro do Estado. 
O produtor poderá circular 
com a nota fiscal de papel 
para não prejudicar a opera-
ção no campo. O documento 
deverá ser substituído por 
uma nota fiscal eletrônica 
em até 7 dias.

LEGISLAÇÃO | De acordo com a Secretaria de Fazenda, não haverá prorrogação
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

MADEIRA NATIVA

Sistema que controla produção
em MT terá padrões europeus

NO PARANÁ

Embrapa lança tecnologia de tolerância a percevejos na soja

Objetivo é criar um selo de sustentabilidade que atenda a legislação brasileira 

Alta se deve à valorização de 2,7% no câmbio em maio

Percevejos são uma das pragas mais importantes para a cultura da soja 

DA REPORTAGEMA

Um estudo vai com-
parar o Sistema de Comer-
cialização e Transporte de 
Produtos Florestais (Sisflo-
ra) de Mato Grosso com os 
padrões internacionais de 
sustentabilidade de madei-
ra nativa reconhecidos pelo 
mercado europeu. 

A proposta é analisar 
todos os aspectos dos pro-
tocolos de controles mato-
-grossense e europeu iden-
tificando semelhanças e 
diferenças, com avaliação 
crítica da eficiência de am-
bos e, ao final, recomendar 
os ajustes necessários para 
que o Sisflora atenda aos re-
quisitos internacionais.

O objetivo é criar um 
selo de sustentabilidade que 
atenda a legislação brasilei-
ra e os protocolos europeus, 
conferindo garantias para a 
comercialização internacio-
nal de madeira nativa.

Esse trabalho é a pri-
meira etapa de uma parce-
ria firmada este ano entre o 
Centro das Indústrias Pro-
dutoras e Exportadoras de 
Madeira de Mato Grosso 
(Cipem) e a Iniciativa para 
o Desenvolvimento Susten-
tável (IDH), que estabeleceu 
um memorando de entendi-
mento com ações para pro-
mover e valorizar o setor de 
base florestal de Mato Gros-
so.

Com a parceria, serão 
desenvolvidas atividades 

para melhorar, continua-
mente, a cadeia de valor do 
setor florestal no estado. 
Além dessa atividade, estão 
previstas ações de supor-
te técnico e financeiro para 
criar um Sistema de Registro 
de Gestão Florestal Digital, 

VALORIZAÇÃO DO CÂMBIO

Custo de produção 
de milho em Mato 
Grosso tem nova alta
DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) divulgou os 
custos de produção do milho 
de alta tecnologia referentes 
ao mês de maio para a safra 
2019/20 em Mato Grosso 
que alcançou os R$ 2.724,21/
hectares, evidenciando um 
aumento de 0,15% ante a di-
vulgação do mês anterior.

“A alta se deve à valori-
zação de 2,7% no câmbio em 
maio, impactando principal-
mente os insumos cotados 
em dólar. Dentre os compo-
nentes que foram afetados 

DA REPORTAGEM

A Embrapa lançou na 
quarta-feira (26), durante a 
37ª Reunião de Pesquisa de 
Soja, em Londrina/PR, a 
inovadora Tecnologia Blo-
ck, uma linha de cultivares 
de soja que auxilia o sojicul-
tor no manejo integrado de 
um dos seus principais ini-
migos, o complexo de per-
cevejos.

“Os percevejos são 
atualmente uma das pragas 
mais importantes para a 
cultura da soja, porque in-

portal elevação, os defensi-
vos se destacaram com in-
cremento de 2,43%. Por outro 
lado, os macronutrientes re-
duziram 1,28%, em decorrên-
cia da baixa na demanda dos 
Estados Unidos, que estão 
com problemas na semeadu-
ra de grãos”, aponta.

“Além disso, o preço 
do frete para fertilizantes 
também reduziu em maio, 
beneficiado pela maior dis-
ponibilidade de caminhões 
nesse período. Diante disso, 
o produtor precisa se atentar 
às oportunidades para com-
prar os insumos para a safra 
19/20”, conclui o instituto.

terferem na produtividade e 
na qualidade dos grãos e das 
sementes”, explica o chefe-
-geral da Embrapa Soja José 
Renato Bouças Farias.

“Por isso, estamos em-
penhados no desenvolvi-
mento de cultivares de soja 
com esta tecnologia para 
auxiliar os produtores que 
enfrentam dificuldades no 
campo para manejar esta 
praga”, avalia.

O pesquisador Carlos 
Arrabal Arias, líder do pro-
grama de melhoramento 
genético de soja da Embra-

pa, e responsável pelo de-
senvolvimento de genótipos 
resistentes a insetos diz que 
a Tecnologia Block amplia a 
proteção da lavoura ao ata-
que dessa praga que suga as 
vagens e os grãos de soja. 

“As cultivares com a 
genética Block têm maior 
tolerância aos percevejos, o 
que minimiza a ação destru-
tiva da praga. Porém, a tec-
nologia não dispensa o uso 
de inseticidas, mas permite 
uma melhor convivência 
com os insetos no campo”, 
enfatiza Arias.

realização de intercâmbios, 
visitas técnicas e eventos, 
além do desenvolvimento 
de estratégias de comuni-
cação para melhorar a ima-
gem do setor base florestal e 
o acesso a novos mercados, 
tanto no Brasil quanto no 

exterior. Atualmente, Mato 
Grosso possui 3,7 milhões de 
hectares de florestas nativas 
privadas conservadas por 
meio de Manejo Florestal 
Sustentável, com expectati-
va de chegar a seis milhões 
de hectares até 2030.
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TEM DATA! SHOPPING SINOP SERÁ
INAUGURADO EM ABRIL DE 2020
TAÍS PELISSARI
Colaboradora

Sinop é uma cidade pri-
vilegiada em muitos aspec-
tos. Recentemente foi clas-
sificada pela revista Exame 
como a 26° melhor cidade 
para se investir. Segundo o 
site da Prefeitura, o PIB mu-
nicipal é de R$ 4.287.335, PIB 
per capita de R$ 32.252,00 e 
o número de empresas cres-
ceu 150% em 10 anos. Dados 
de 2018 do IBGE apontam 
também para uma popula-
ção aproximada de 139 habi-
tantes.

É uma cidade que se 
destaca nos segmentos de 
serviços, comércio, saúde, 
educação, agropecuária, lo-
calizada a aproximadamente 
500 km da capital Cuiabá. 
Sinop foi escolhida por um 
grupo de investidores para 
um grande empreendimen-
to, aliás, será o primeiro 
Shopping Center no Norte 
do estado.

Em entrevista, o consul-
tor comercial do Shopping 
Sinop, Ronaldo Andrade de 
Araújo Brandão, explicou a 
vinda do grupo para a cida-
de e por que eles escolheram 
Sinop. O pri-
meiro passo 
foi avaliar as 
concorrências, 
os pontos for-
tes e fracos, 
ameaças e 
oportunida-
des.

“Na aná-
lise, nós des-
cobrimos o 
potencial da 
região, em que 
as oportuni-
dades eram 
maiores que as 
ameaças. Tam-
bém analisa-
mos a locali-
zação, número 
de domicílios, 
evolução de 
crescimento 
da população, 
renda mé-
dia familiar, 
potencial de 
venda e o perfil demográfico 
da região. A cada três pes-
soas que moram em Sinop, 
duas tem carro, o número 
de casas registradas é de 80 
mil. São mais de 15 mil estu-
dantes. Também temos um 
ponto que se destaca muito 
que é a localização”, declara 
Brandão. 

Estudo realizado pelo 
grupo do Shopping, em 
2014, ressalta que Sinop é 
a 4ª maior cidade do Mato 
Grosso e tem potencial para 
chegar a ser a 2ª maior, pois 
tem uma taxa de crescimen-
to de 3% ao ano. Brandão 
declara que a localização do 
Shopping é excelente.

“Nós estamos localiza-
dos a 400 metros da BR-163, 
800 metros da principal ave-
nida da cidade (Governador 
Júlio Campos), dois km do 
Atacadão, duas universida-
des e os órgãos públicos e 
isso tudo influenciou na es-
colha do ponto. Também 
avaliamos a região de Sinop, 
pois é a principal produtora 
mundial de soja, juntamen-
te com os Estados Unidos. 
A renda de Sinop e região 
está acima da média do Mato 
grosso em 14%, o potencial 
de vendas é muito alto”, ex-
plica Brandão.  

Brandão ressalta que 
o perfil demográfico era o 
que o grupo estava procu-
rando: uma cidade jovem, 
mercado em expansão e um 
alto índice comercial. Outro 
fator decisivo para a instala-
ção do Shopping na cidade 
de Sinop e não na capital é 
que enquanto em Cuiabá 
tem em média 600 mil ha-
bitantes, com mais 400 mil 
da região, totalizando apro-
ximadamente um milhão, 
lá já existem cinco shoppin-
gs, enquanto em Sinop será 
o único shopping para 800 
mil habitantes, pois a área de 
influência é muito grande – 
abrange desde o Sul do Pará.

“As pessoas são depen-
dentes, vêm para Sinop para 
cuidar da saúde, lazer, edu-
cação e varejo, nós vamos ter 
um shopping no raio de 500 
km, com 32 municípios tota-
lizando 800 mil habitantes, 
esse foi um dos grandes fato-
res para a tomada de decisão 
da instalação do shopping 
em Sinop”, afirma. 

O Shopping Sinop tem 
um terreno de 200 mil m², 
com 25 mil metros constru-
ídos e 22 mil de ABL (Área 
Bruta Locável), que é o es-
paço para locação. A estrutu-
ra é composta por sete lojas 
âncoras podendo aumentar 
para nove, três megalojas, 
oito lojas médias, 101 lojas 
satélites, dezesseis operações 
de alimentação, porém pode 
chegar a dezoito, dois restau-
rantes, um cinema, uma loja 
de games e 1.250 vagas de es-
tacionamento, mas com uma 
área maior para aumentar 
futuramente.

INAUGURAÇÃO
A inauguração está pre-

vista para abril de 2020. A 
previsão foi refeita, pois um 
dos motivos de ter sido adia-

da anteriormente é 
que quem resolve a 
data de abertura são 
as âncoras já con-
tratadas (Cinemark, 
Riachuelo, Renner, 
Americanas e etc.), 
e também teve o 
período com fortes 
chuvas o que atrasa 
as obras. “Na minha 
opinião, é o melhor 
ano para a inaugu-
ração, pois estamos 
saindo de uma cri-
se muito grande e 
em 2020 vai ser um 
ótimo ano”, ressalta 
Brandão.

Em relação 
ao comércio local, 
o grupo do Shop-
ping Sinop expli-
ca que não os vê 
como uma ameaça 
e ressalta que os 
mesmos também 
não deveriam o vê-

-lo assim, pois se observar a 
maioria dos shoppings que 
abrem em outras cidades o 
comércio sofre um pouco no 
começo, mas depois se esta-
biliza.

“O comércio local so-
brevive se ele se reinventar, 
com lojas mais bonitas, fa-
chadas melhoradas, produ-
tos diferentes e precisa que 
o órgão público entre como 
uma infraestrutura melhor. 
Eu já ouvi falar que seria 
fechada um lado da Aveni-
da Júlio Campos, iriam por 
parquímetro, um calçadão 
estilo Europa. Essas coisas 
precisam ser feitas, e com 
isso o comércio do centro vai 
se reinventar e depois volta a 
ficar forte”, explica Brandão. 

CONCORRÊNCIA
POSITIVA
O presidente da As-

sociação Comercial e Em-
presarial de Sinop (ACES) 
– entidade que representa 
o comércio local –, Klayton 
Gonçalves, comentou sobre 
a chegada do shopping na 
cidade e as mudanças drás-
ticas em um aspecto geral 
que a vinda de um empre-
endimento grande traz para 
a cidade.

“Eu vejo tudo de uma 
forma positiva, porque a 
concorrência estimula a ino-
vação. Um shopping traz um 
conceito de horário de fun-
cionamento, então hoje o 
comércio local costuma abrir 
cedo [8h] e fechar cedo [18h]. 
Essa é uma cultura que, nos 
grandes centros, muda quan-
do chegam os shoppings”.

Sabe-se que o forma-
to de atendimento também 
muda em termos de condi-
ções, pois a maioria dos sho-
ppings é climatizada e exis-
tem promoções conjuntas. 
“Já no comércio local ainda 
têm lojas que não são clima-
tizadas, só trabalham com 
promoções conjuntas reali-
zadas por entidades. Acre-

dito que isso seja um ponto 
fraco para o comércio local”, 
afirma. 

Outro ponto que o co-
mércio do centro da cidade 
sofre, e isso pode influenciar 
as vendas, e que já é um as-
sunto que vem sendo dis-
cutido diariamente pelos 
empresários locais, é a falta 
de estacionamento na área 
central. “Temos ciência que 
os shoppings costumam tra-
zer essa estrutura de estacio-
namento mais qualificada, e 
isso vai fazer que a zona azul 
seja implantada para que aja 
comodidade para as pessoas 
que optarem em comprar 
no comércio local”, explica 
Gonçalves.

O presidente da ACES 
acredita que, com a chegada 
do Shopping, Sinop passa-
rá por uma transformação. 
“Trazer uma cara de cidade 
maior, horário de atendi-
mento diferenciado, con-
corrência, o comércio vai ter 
que fazer um esforço maior 
com promoções melhores 
para levar os clientes para 
suas lojas, pois vai estar con-
correndo com o shopping. E 

Empreendimento vai atender 32 municípios, totalizando 800 mil habitantes, fator determinante para a escolha
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nós temos hoje um quadrilá-
tero central que é conhecido 
como o comércio mais forte 
de Sinop,h que vai ter que 
encarrar essa concorrência 
e se reinventar, pois junto 
com o shopping vem as lojas 
âncoras, grandes marcas e 
produtos diferenciados para 
quem tem um poder maior 
de aquisição, mas eu acre-
dito que Sinop só vai ganhar 
com a chegada do shopping”, 
analisa.

OUTRA VISÃO
A reportagem entrou 

em contato com um empre-
sário sinopense, que pediu 
para não ser identificado. 
Segundo ele, os comercian-
tes locais estão preocupados 
com a instalação do shop-
ping na cidade. 

Eles acreditam que é 
necessário para o crescimen-
to de Sinop, porém sabem 
da dificuldade que irão en-
frentar pois os consumido-
res procuram cada vez mais 
comodidade para efetuar 
suas compras.  “Nós, empre-
sários localizados no qua-
drilátero central, já estamos 

enfrentando obstáculos que 
prejudicam as nossas ven-
das, andarilhos localizados 
em frente aos comércios, 
ambulantes vendendo pro-
dutos paralelos pela metade 
do preço sem pagar impos-
tos e estacionamento cada 
vez mais escasso, e nós não 
temos apoio do Poder Públi-
co. Se hoje nós já somos es-
quecidos, imagina quando o 
shopping começar a funcio-
nar, vamos ser deixados de 
lado”, alertou o empresário. 

É clara a importância 
da instalação de um shop-
ping para o crescimento do 
município, pois desta forma 
vai atrair outros grandes in-
vestidores para a cidade. So-
bre o assunto, a reportagem 
ouviu também o coordena-
dor do curso de Economia 
da Universidade Estadual de 
Mato Grosso (Unemat), Pau-
lo Korbs, sobre os impactos 
econômicos que a cidade irá 
enfrentar com a abertura do 
shopping.

“Atraindo grandes em-
preendimentos, principal-
mente comerciais, como 
um shopping center, acaba 

sendo uma atração regional. 
Então, você traz consumi-
dores da região toda, isso só 
não tem um impacto posi-
tivo para os lojistas como 
para a cidade em um todo, 
pois acaba movimento a área 
hoteleira, gastronômica en-
tre outras, mas também tem 
sempre o outro lado da mo-
eda: nós sabemos que essas 
grandes empresas que vêm 
de fora as matrizes não ficam 
em Sinop, o que elas geram 
aqui são os empregos, con-
sequentemente os salários 
e os impostos, mas o mon-
tante que eles arrecadam vai 
para a matriz.  Um exemplo 
de grandes empresas que já 
estão instaladas na cidade e 
fazem isso é a Havan. Então 
a circulação na cidade acaba 
tendo um impacto positivo 
por atrair moeda da região. 
Muitas vezes a política pú-
blica gera melhores efeitos 
se os gestores incentivassem 
os empreendimentos locais, 
porque os recursos acaba-
riam ficando no município”, 
explica Korbs. (Taís Pelissari 
é acadêmica do 5º semestre 
de Jornalismo)

Shopping em construção: inauguração prevista para abril/2020 

Estrutura está sendo erguida em região privilegiada 

Concretagem já está sendo executada no Shopping Sinop 

“Atraindo 
grandes 

empreen-
dimentos, 
principal-
mente co-
merciais, 

acaba sen-
do uma 
atração 

regional”

“
“
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Alexandre Garcia 
lamenta a morte 
da mãe de 100 anos: 
“Semeou luzes”

Alexandre Garcia usou as redes sociais, 
na última quarta-feira (26), para anunciar a 
morte da mãe, Maria Thalita Garcia. O Jorna-
lista lamentou a grande perda ao relembrar o 
legado da veterana. “Aos meus queridos se-
guidores e companheiros de Instagram, co-
munico que minha mãe se foi. Com 100 anos e 
cinco meses de missão muito bem cumprida. 
Semeou luzes”, escreveu.

Fãs e amigos, fizeram questão de man-
dar mensagens de carinho ao famoso. “Sinto 
muito querido. Força aí. Meu abraço triste”, 
comentou Leda Nagle. “Meus profundos sen-
timentos”, postou o humorista Carioca.

TV  e Entretenimento

Neymar Jr. ficou revoltado 
com as especulações de que 
teria beijado a modelo Nathália 
Felix, na festa de Vinícius Jú-
nior. Ao ver o questionamento 
de uma seguidora nas redes 
sociais da moça, na última 
quarta-feira (26), o jogador fez 
questão de responder. “Será 
você no vídeo do Neymar se 
pegando?”, quis saber uma in-
ternauta.

Sem papas na língua, o cra-
que negou a troca de carícias. 
“Não era ela. E se fosse, qual 
o problema? Bando de gente 
se metendo onde não deve, eu 
hein. Vão viver, vai ser feliz 
fazendo o que vocês gostam e 
não ficar insultando as pesso-
as que vocês realmente não co-
nhecem”, afirmou.

E continuou: “Por trás de 
toda pessoa existe um ser hu-
mano no qual passou muita 
coisa para chegar onde está. 
Respeite mais e digite menos”.

Vale lembrar que o vídeo em 
questão foi compartilhado por 
Diogo Canto, amigo do atacan-
te. Entretanto, depois de a polê-
mica vir à tona, o rapaz apagou 
a publicação. 

A recuperação da lesão no 
tornozelo que o tirou da Copa 
América não impede Neymar 
de curtir as férias no Brasil. O 
atacante do Paris Saint-Ger-
main, que negocia seu retorno 
ao Barcelona, passou os últi-
mos dias no Rio de Janeiro en-
tre amigos, com direito a três 
festas em menos de 24 horas.

Neymar se revolta e nega que 
tenha beijado modelo em festa



Colombiano Wilmar Roldán apita Argentina x Venezuela, no Maracanã 

Colômbia treinou no Pacaembu 

Medel, do Chile, durante treinamento no CT do São Paulo
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Venezuela comemora escalação de
juiz experiente contra Argentina
DA REPORTAGEM

Na fase de grupos da 
Copa América, nenhuma 
seleção “comemorou” mais 
as decisões do VAR do que 
a Venezuela. Graças às in-
tervenções do assistente de 
vídeo, quatro gols sofridos 
pela equipe do técnico Rafa-
el Dudamel foram anulados, 
decisões que foram funda-
mentais para a classificação 
em segundo lugar no Gru-
po A.Logo na estreia, o VAR 
apontou irregularidades em 
dois gols do Peru sobre a 
Venezuela, que segurou o 
0 a 0 na Arena do Grêmio. 
No jogo seguinte, outro 0 a 
0, desta vez com o Brasil, o 
árbitro de vídeo atuou para 
anular um gol de Roberto 
Firmino e outro de Philippe 
Coutinho.

Mas a ajuda eletrônica 
não fez a seleção venezue-
lana perder a confiança na 
tradição. Tanto que os joga-
dores comemoraram a esca-
lação do experiente árbitro 
colombiano Wilmar Roldán 
para o confronto desta sexta-
-feira (28), às 15h, no Maraca-
nã, contra a Argentina, pelas 
quartas de final. O motivo: na 
hora da verdade, eles contam 
com um juiz de pulso firme 
para não se deixar levar pelo 
“peso da camisa”.

“É um jogo grande, que 
necessita experiência, por 
isso estamos felizes que o ár-
bitro seja o Wilmar Roldán. 
Isso nos deixa mais tranqui-
los, porque sabemos que em 
campo a camisa da Argentina 

pesa muito”, afirmou o meia 
Luís Seijas, ex-Internacional 
e Chapecoense.

O meia Tomás Rincón, 
capitão da Venezuela, tam-
bém considerou uma boa 
notícia a escalação de Rol-
dán, que será auxiliado por 
Wilmar Navarro e John León 
em campo, e por Andres Ro-
jas no VAR, todos também 
colombianos.

“Vai ser um jogo para 
homens, um jogo duro, por 
isso estamos contentes que 
se escolheu Roldán, que é 
um árbitro de nível interna-
cional e não vai deixar se le-
var por nada”, observou.

Coincidentemente, 
Roldán foi o árbitro que 
atendeu aos chamados do 
VAR e anulou dois gols do 
Peru na estreia da Venezuela 
na Copa América. O colom-
biano de 39 anos já trabalhou 
em duas Copas do Mundo 
(Brasil-2014 e Rússia-2018), 
nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres-2012, e apitou a final da 
Copa Libertadores de 2013 e 
da Copa América de 2015.

A atuação de Roldán 
naquela decisão, inclusive, 
é até hoje contestada pelos 
argentinos, que perderam 
a Copa América nos pênal-
tis para o Chile, anfitrião 
do torneio. Naturalmente, 
a Argentina não gostou da 
sua escalação para as quartas 
de final contra a Venezuela. 
A seleção de Messi reclama 
que Roldán não coibiu a vio-
lência dos chilenos e deixou 
de marcar dois pênaltis dos 
donos da casa.

SEM VAR AMIGO | Colombiano Wilmar Roldán apitará o jogo desta sexta, no Maracanã, pelas quartas de final
Foto: Jean-Paul Pelissier

Foto: FeliPe Zito

Foto: Marcelo Braga

EM CRESCIMENTO

Argentinos veem seleção mais
confiante, mas com ponderações

MELHOR ATÉ AGORA
Colômbia prega respeito e
foco na seleção do Chile

CHILE

Reinaldo Rueda deve retomar
linha de quatro defensiva

Foto: reProdução

Leandro Paredes, durante entrevista coletiva 
DA REPORTAGEM

Depois de um início 
ruim nesta Copa América, 
com derrota para Colômbia 
e empate com o Paraguai, a 
Argentina chega às quartas 
de final, contra a Venezuela, 
confiante após a vitória na 
última partida, contra o Ca-
tar. 

É o que dizem os joga-

DA REPORTAGEM

A seleção do Chile trei-
nou na tarde desta quinta-
-feira no CT do São Paulo, na 
Barra Funda, na véspera da 
partida diante da Colômbia, 
pelas quartas de final, marca-
da para hoje, às 19h, na Arena 
Corinthians.

Na atividade, o técni-
co Reinaldo Rueda contou 
com todos os jogadores do 

DA REPORTAGEM

Nem os 100% de apro-
veitamento ou o fato de te-
rem fechado a fase de grupos 
da Copa América com a me-
lhor campanha. O foco dos 
jogadores da Colômbia está 
na seleção do Chile, rival 
desta sexta-feira (28), às 19h, 
na Arena Corinthians, na luta 
por uma vaga na semifinal 
do torneio.

Na quarta-feira, os co-
lombianos treinaram mais 
uma vez no Pacaembu. An-
tes da atividade, o meio-
-campista Mateus Uribe e o 
zagueiro Davinson Sánchez 
conversaram com os jor-
nalistas e cobraram aten-
ção aos atuais bicampeões 
continentais.“Acredito que 
todos sabem que o Chile é 
o atual campeão. Nós, como 
equipe, tentamos ser pro-
tagonistas, ainda mais pela 
qualidade que temos. O mais 

dores da seleção, que des-
tacaram o ânimo da equipe 
para a decisão desta sexta-
-feira, no Maracanã.

“O time vai ficando 
mais confiante, tendo mais 
mobilidade no campo tam-
bém. E chegamos, chegamos 
bem às quartas de final, com 
muita confiança e com fé que 
as coisas sairão bem”, disse o 
goleiro Armani.

elenco. O capitão Gary Me-
del, que foi substituído no 
segundo tempo da derrota 
por 1 a 0 para o Uruguai por 
precaução, foi a campo nor-
malmente e está confirmado 
para a partida.

Após poupar alguns ti-
tulares, o Chile deve repetir 
a escalação dos primeiros jo-
gos, com um esquema com 
quatro defensores (e não 
três, como foi diante dos 

importante é saber a impor-
tância que a partida tem. A 
primeira fase foi importan-
te, mas não tem relevância 
se não repetirmos”, disse 
Sánchez.“Sabemos o rival 
que vamos enfrentar. Eles 
ganharam duas Copas, sabe-
mos os jogadores e a comis-
são técnica que eles têm... 
Sabemos que estamos por 
grandes coisas, mas não ga-
nhamos nada. Temos um ri-
val que é muito copeiro e de 
muita importância, vamos 
dar tudo em campo pelo re-
sultado”, completou Uribe.

Depois de poupar o 
time contra o Paraguai, a 
tendência é que o treinador 
repita a formação das duas 
primeiras rodadas, contra 
Argentina e Catar, com: Os-
pina; Medina, Mina, Sánchez 
e Tesillo; Barrios, Uribe, 
Cuadrado e James Rodrí-
guez; Roger Martínez e Du-
ván Zapata.

“Será um jogo muito 
difícil contra a Venezuela. 
Estamos lutando para isso 
(chegar à semifinal). E toma-
ra que façamos da melhor 
maneira. 

Estamos confiantes, e 
por isso avançamos”, disse o 
meia Acuña, que foi testado 
entre os titulares e pode ga-
nhar chance diante da Vene-
zuela.

Por outro lado, o meia 
Leandro Paredes alertou 
que a seleção passa por um 
momento de renovação e 
não está totalmente pronta. 
O jogador do Paris Saint-
-Germain fez uma ressalva: 
“É um time em crescimen-
to, somos conscientes disso. 
Estamos trabalhando para 
melhorar e aumentar nossa 
esperança”.

uruguaios). A equipe deve 
ter: Arias; Isla, Medel, Ma-
ripán e Beausejour; Pulgar, 
Aránguiz e Vidal; Fuenzali-
da, Alexis Sánchez e Vargas.

O Chile volta a treinar 
na tarde de quinta, nova-
mente no CT do São Paulo. 
À noite, o técnico Reinaldo 
Rueda concede entrevista 
coletiva na Arena Corin-
thians.
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Haitianos que chegaram em MT em busca de trabalho

Mais de cinco mil haitianos
passaram por MT desde 2012
DA REPORTAGEM

De acordo com a Pasto-
ral de Migrantes em Mato 
Grosso, desde 2012 mais de 
cinco mil haitianos foram 
atendidos pela instituição. 
Já em relação aos imigran-
tes venezuelanos, de 2018 
a junho 2019, mais de 600 
pessoas acolhidas no local.

Ainda segundo a pastoral, 
ao contrário do que se ima-
ginou em 2012, que os hai-
tianos iriam embora com 
fim das obras de adequação 
para a Copa do Mundo de 
2012, o fenômeno migrató-
rio se tornou permanente.

“É um fluxo contínuo. 
Do mesmo jeito que mui-
to deixam o estado, outros 
chegam. Todos os dias tem 
gente chegando e não são 
apenas haitianos e venezue-
lanos”, disse a auditora fiscal 
do Trabalho Marilete Muli-
nari.

Atualmente, Mato Grosso 
abriga cerca de quatro mil 
haitianos, em vários muni-
cípios. Entretanto, muitos 
que estiveram aqui foram 
buscar trabalho em outros 
países da América do Sul.

Diante dessa realidade, 
representantes da pastoral 
se reuniram com o gover-
no do estado e Prefeitura 
de Cuiabá para discutir po-
líticas de acolhimentos aos 
imigrantes. “

O que podemos perceber 
é que esse processo não vai 
parar e que, não apenas os 
haitianos ou venezuelanos 
buscam o Brasil. Hoje já te-
mos cubanos e colombianos 

IMIGRAÇÃO | Entre 2018 e 2019, o estado já acolheu mais de 700 venezuelanos
Foto: tRt-Mt

residindo em Mato Grosso”, 
destacou a auditora.

Ainda segundo ela, em 
razão de já ter acolhido 
pessoas de outras nacio-
nalidades em situação de 
vulnerabilidade, o Brasil de 
tornou uma referência para 
refugiados. Além disso, os 
imigrantes já que residem e 
trabalham em Mato Grosso, 
acabam estimulando a vin-
da de parentes e conheci-
dos, porque eles também se 
tornam referência para os 
que ainda estão nos países 
de origem.

A ideia da reunião foi cha-
mar a atenção do governo 
para um processo que não 
vai acabar. “Primeiro foi o 
Haiti, depois a Venezuela, 
daqui a pouco outro país 
pode precisar do nosso au-
xílio. Assim, como muitos 
brasileiros por interesse 
próprio ou outros motivos, 
são acolhidos no exterior”, 
comentou.

Uma das ações que preci-
sam ser vistas com urgência 
é uma forma de abrigar os 
imigrantes. Atualmente, a 
pastoral tem 115 pessoas, 
entre haitianos e venezue-
lanos. Entretanto, a casa só 
tem capacidade para abri-
gar 100 indivíduos.

“Precisamos discutir for-
mas de acolhimento e re-
ferência para que essas pes-
soas saibam quem procurar 
ao chegar aqui e assim, evi-
tarmos problemas como 
aumento da população de 
rua”, destacou Marilete.

Outra questão discutida é 
com relação à comunicação 

e é um dos fatores de maior 
dificuldade para os estran-
geiros. 

Apesar das escolas estadu-
ais, por meio do programa 
de alfabetização de jovens 
e adultos oferecer aulas de 
língua portuguesa, muitos 
não conseguem trabalho 
por não compreender o 
idioma.

IDENTIFICAÇÃO
COM A CULTURA
O fator cultural e a carac-

terística receptiva dos ma-
to-grossenses fazem com o 
que o estado seja bem visto 
pelos imigrantes, segundo a 
pastoral. “Apesar de em al-
gumas situações ainda per-
sistir um certo preconcei-
to, na maioria dos casos, os 
mato-grossenses são muitos 
receptivos, fazem muitas 
doações, ajudam e isso faz 
com o imigrante se sinta 
acolhido”, afirmou.

CARACTERÍSTICA
No caso dos haitianos, a 

maior parte chega ao estado 
sozinho, mas trabalha para 
manter a família deixada no 
país de origem. 

Outros imigraram soltei-
ros, mas acabaram encon-
trando os pares em Mato 
Grosso. Muitos vivem em 
grupos, e próximos a outros 
haitianos.

Já os venezuelanos che-
gam com a família. E aque-
les que não puderam levar 
os familiares, faz com que 
eles venham para o Brasil 
assim que conseguem em-
prego.


