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Depois de receber uma negativa da Advocacia-Geral da União para que o Governo Federal fosse o avalista do empréstimo de U$ 250 mi junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o Governo Estadual apelou no STF da decisão. Por decisão da ministra Rosa Weber, a 
operação foi aprovada, mas a aprovação tem de passar por mais algumas etapas.                                                                                                               Página -3

OH O RELÓGIO!

Governo corre contra o tempo
para concluir empréstimo

BRASIL X ARGENTINA

Cumpriu as
promessas
de início
de ano?
Lá se foram 162 dias no ano. Hoje é o 
163º, portanto, exata metade de 2019 
já passou. Comum demais na conver-
sa do dia a dia, as pessoas comentam 
sobre ‘como o tempo está passan-
do rápido’, ou ‘eu precisava de mais 
tempo para fazer as minhas coisas’. 
Mas será que é falta de tempo ou de 
organização, quando, principalmen-
te, precisa-se cumprir promessas ou 
atingir objetivos propostos quando 
um novo ano se inicia?                 Página  -7 

A Seleção Brasileira segue a caminhada em busca do 9° título da Copa América e para chegar a 
decisão vai precisar passar pela Argentina na semifi nal.                                                          Página -6

SINOP

FIM DE SEMANA

Serviço
mecanizado 
à disposição

Protestos
registrados
em quatro
cidades

A Prefeitura de Sinop 
disponibiliza, via preenchimento 
de cadastro, ajuda mecanizada 
aos pequenos agricultores. São 
duas patrulhas mecanizadas e 
maquinários específi cos para a 
realização de trabalho de sila-
gem e preparação de solo.
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Manifestantes realizaram 
protestos em Cuiabá, Tangará 
da Serra, Sinop e Sorriso no 
domingo, em apoio à Operação 
Lava Jato e ao pacote anticrime 
apresentado pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro. Entre as pautas 
também estão o apoio à reforma 
da Previdência e ao governo do 
presidente Jair Bolsonaro.
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O princípio da dignidade da pessoa 
humana é essencial à democracia, 
colocando o bem-estar do ser huma-
no como função primordial do Estado 
Democrático de Direito

Superdesconto?
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que posa parecer, não aconteceu.
Acabei me obrigando a acreditar 

que, de fato, alguém teve a brilhante 
ideia de oferecer o atraente desconto 
de 1% para novas compras de clientes 
cadastrados. Isso não entra bem na 
minha cabeça, e jamais pensaria em 
algo tão ridículo para trabalhar em 

alguma de minhas em-
presas ou clientes.

Ver uma empresa 
grande, que atende todo 
o Brasil, fez uma “pro-
moção” como essa, me 
faz perceber a visível 
ineficiência de alguns 
profissionais. Sincera-
mente, o “descontão” 
mais me distanciou 

negociação do que me atraiu de uma 
possível. Tiro errado.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Na vida pública, quem ganha poder deveria também 
ter mais responsabilidade. Por esse prisma, agiu bem o 
Senado Federal ao aperfeiçoar e aprovar dispositivos que 
punem criminalmente o abuso de autoridade, no bojo de 
projeto que aperta o cerco contra a corrupção.

O juiz, de acordo com o texto votado na quarta (26), 
estará sujeito a penas que vão de seis meses a dois anos de 
detenção se praticar atos como o de proferir julgamento 
em situações em que a lei o impede ou opinar sobre pro-
cessos ainda pendentes de decisão.

Já o integrante do Ministério Público submete-se ao 
mesmo espectro de punição se emitir parecer em situa-
ção proibida pela legislação ou se investigar alguém sem 
mínimos indícios de prática criminosa, entre outros atos 
tipificados. A motivação político-partidária nas condutas 
de magistrados, procuradores e promotores também vai se 
tornar crime na hipótese de esse trecho do projeto passar 
incólume pela Câmara dos Deputados.

Os senadores tomaram o cuidado de estreitar a mar-
gem de interpretação para quem for aplicar os princípios 
elencados no texto. Não basta a autoridade ter incidido nas 
situações descritas para ser enquadrada. É preciso que te-
nha atuado deliberadamente, com a intenção de prejudi-
car alguém ou de obter vantagem. Os legisladores, porém, 
apenas contribuíram para o anedotário ao acrescentar a 
esse rol de motivações dolosas o mero capricho e a satis-
fação pessoal. Não procedem as críticas de que o avanço 
do projeto sobre crimes de abuso de autoridade seria uma 
retaliação às operações anticorrupção da parte de políticos, 
potenciais alvos dessas investigações.

Inibir nos investidos do poder de Estado a propensão, 
demasiado humana, para o desvio é uma lacuna secular da 
legislação brasileira. Impregna-se na tradição mandonista 
da República, desde a sua fundação, a cultura da autoridade 
que não deve satisfação a ninguém, ao que corresponde a 
figura de um cidadão mal protegido, sujeito a arbitrarieda-
des cotidianas.

A esse substrato a Constituição de 1988 acrescentou 
categorias superpoderosas de fiscais e aplicadores da lei, 
sob o objetivo meritório, e satisfatoriamente atingido, de 
impedir a brotação do germe cesarista sempre latente no 
Executivo. E quem controla o controlador?

O sistema apenas tímida e tardiamente tem se lem-
brado da necessidade de estabelecer limites também a esses 
agentes. É fraquíssima a capacidade de atuação indepen-
dente de órgãos de correição, como o Conselho Nacional 
do Ministério Público, um exemplo do mais rematado cor-
porativismo nacional. Por isso iniciativas para trazer mais 
equilíbrio a essa relação, sob a forma de legislações razo-
áveis e ponderadas como a que saiu do Senado, merecem 
ser saudadas.

Editorial

Quem vigia o vigia?

Ranking dos Políticos - Facebook

vidamento, desde a vontade de 
consumir para alcançar um deter-
minado status social ou a satisfa-
zer suas necessidades de acordo 
com suas prioridades, ou até mes-

mo por decorrência de alguma even-
tualidade, como o desemprego.

Independentemente das causas 
que dão origem ao superendivida-
mento, fato é que, a cada dia mais, 
os consumidores são expostos a 
inúmeras publicidades e ofertas que 
comprometem todo o seu orçamento, 
colocando em risco o mínimo para a 
sua subsistência e a de sua família.

O princípio da dignidade da pes-
soa humana é essencial à democra-
cia, colocando o bem-estar do ser 
humano como função primordial do 
Estado Democrático de Direito, sen-
do um valor absoluto, vedando tudo 
que possa afetar a qualidade de vida 
das pessoas, assegurando a integri-
dade destas só por sua existência.

O Projeto de Lei 3515/2015 que al-
tera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consu-
midor) para aperfeiçoar a disciplina 
do crédito ao consumidor e dispor 
sobre a prevenção e o tratamento 
do superendividamento atualmente 
está em tramite na Câmara dos De-
putados.

GABRIELA BEZEN É PROFESSO-
RA UNIVERSITÁRIA E ADVOGADA 
MESTRE EM DIREITO DO CONSU-
MIDOR

O Projeto de Lei 3515/2015 e o 
Superendividamento do Consumidor

CADEIRA
Repercutiu bem no Judiciário a escolha 

do juiz Mário Roberto Kono de Oliveira como 
novo desembargador do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso. Ele é considerado preparado 
para a função e tem bom relacionamento en-
tre seus pares. O magistrado foi eleito para 
o cargo na última quinta, em votação aberta 
do Tribunal Pleno. Kono assume a vaga da 
desembargadora Cleuci Chagas, que se apo-
sentou em janeiro. Ele estava atuando no 
Juizado Especial Criminal de Cuiabá. Com a 
posse, a Corte Estadual de Justiça completa 
o quadro de 30 desembargadores.

PRESSÃO
O projeto do Governo do Estado que irá 

reinstituir os incentivos fiscais concedidos 
em Mato Grosso concedidos nos últimos 15 
anos pegou parte do empresariado de surpre-
sa. Isso porque o esperado era que a medida 
apenas convalidasse o que já está concedido 
atualmente. Entretanto, Mauro Mendes deci-
diu revogar uma série de benefícios, em es-
pecial às grandes empresas. Nos bastidores, 
a informação é de que gigantes do comércio e 
varejo já se movimentam para conseguir, ao 
menos, minimizar os impactos da medida.

MOLECAGEM
O VLT, além do pepino público em que se 

transformou, também tem o dom de estreme-
cer relações políticas. É o caso do clima azedo 
entre Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pi-
nheiro. Este último defendeu que o VLT é um 
caminho sem volta - e que seria um retroces-
so abandonar a obra. Mais: ele meio que exi-
giu que o Governo converse com a Prefeitura 
antes de tomar qualquer decisão. “Ficar repe-
tindo chavões é irresponsabilidade, é moleca-
gem. Ficar dizendo que VLT é moderno e que 
Cuiabá merece. Quem fala isso não deveria 
ter deixado roubar lá atrás”, disparou Mendes.

Guadalajara, no oeste mexicano, foi atingida no domingo (30) por uma tem-
pestade de granizo que deixou carros soterrados e danificou casas. O fenôme-
no ocorreu em pleno verão, quando as temperaturas na cidade superam os 
30ºC. O exército e outras autoridades trabalham para fazer a limpeza e remo-
ção do granizo das ruas. Até a tarde de domingo, não havia registro de pessoas 
feridas ou mortas.

Algumas promoções que recebo habitualmente são 
realmente interessantes, outras nem tanto, mas essa 
ficou entre o ridículo e o cômico. Independentemente 
do valor da compra em questão, 1% é, no mínimo, irri-
sório. Poucas palavras me soam melhor, nesse caso, 
que “ridículo”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

GABRIELA BEZEN

O superendividamento surge 
como fato novo na ordem jurídica 
e faz despertar a atenção da comu-
nidade jurídica e do Poder Público, 
diante dos reflexos na economia e 
na vida social do consumidor en-
dividado, fazendo-se necessária a 
prevenção e regulação desse fenô-
meno, para viabilizar o real enfren-
tamento desse problema econômi-
co, social e jurídico.

O superendividamento coloca 
em risco a dignidade do consumi-
dor, afetando o mínimo necessário 
para a sua sobrevivência, poden-
do acarretar situação de exclusão 
social; o crédito fácil e desmedido 
apresenta-se como uma das prin-
cipais causas desse fenômeno, mo-
tivo pelo qual, em face do aumento 
desta situação, imperativa se faz 
uma regulação normativa.

Nessa perspectiva, mister con-
signar o dever de informação. Para 
tanto, compete ao fornecedor infor-
mar adequadamente o consumidor 
sobre a aquisição de determinado 
produto ou contratação de serviço.

Por isso, na concessão de crédito, 
o dever de informação deverá estar 
revestido em suas três dimensões, 
devendo o fornecedor aconselhar, 
esclarecer e advertir o consumidor.

Variados são os motivos que le-
vam o consumidor ao superendi-

Crédito: Fernando Carranza/Reuters
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“O sistema apenas tímida e tardia-
mente tem se lembrado da neces-
sidade de estabelecer limites tam-
bém a esses agentes

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Comprar pela internet. Isso se tor-
nou quase um “estilo de vida” para 
mim. Convivendo com a grande rede 
há 25 anos e fazendo compras online 
desde os primórdios dessa modalidade 
de comércio, minhas “visitas” às lojas 
físicas são bastante incomuns.

Por conta disso acabo recebendo 
promoções e alertas 
de uma infinidade de 
estabelecimentos do 
Brasil e do exterior, 
na busca brutal pelo 
cliente em um mer-
cado onde as frontei-
ras praticamente não 
existem.

Entre tantas ofer-
tas que recebo uma 
delas me chamou muito a atenção. 
Trata-se de uma gráfica online onde fiz 
serviço recentemente. A “promoção”, 
se é que posso chamar assim, oferecia 
o incrível desconto de 1% (isso mesmo, 
um por cento) de desconto na próxima 
compra, que deveria ser feita nos próxi-
mos cinco dias.

Eu imaginei, de início, se tratar de 
algum erro de digitação (embora a “fa-
lha” fosse repetida algumas vezes du-
rante o texto) e que haveria algum tipo 
de correção posterior. Isso, por incrível 



DIVULGAÇÃO

BARRADO 
NO BAILE
A decisão de representantes do 

Sintep e do governo estadual de barrar, 
em audiência de conciliação, Wilson 
Santos (PSDB) deveria servir de lição ao 
próprio deputado. Não se admite mais 
o populismo. Na gestão passada, para 
defender Taques, o parlamentar tucano 
se indispos com servidores públicos. 
Agora que está na oposição ao Governo 
Mauro, Wilson tenta se reaproximar da 
categoria, principalmente dos profis-
sionais da educação, em greve há um 
mês. O problema é que está “queimado” 
dos dois lados por causa do discurso 
populista, oportunista e demagogo. 

SEM 
CHORADEIRA...
O governador Mauro Mendes (DEM) 

avaliou que sua gestão conseguiu melhorar 
os índices econômicos encontrados em ja-
neiro, quando assumiu o comando do Estado. 
Na última semana, ele afirmou que já está en-
tregando uma série de ações, como a reaber-
tura da Santa Casa de Cuiabá e a execução de 
114 obras. Ele avaliou, no entanto, que o Esta-
do está longe de comemorar a superação da 
crise econômica. “Ouviu falar das 114 obras? 
Isso não é choradeira. 114 obras não é cho-
radeira. Elas estão andando. Temos a Santa 
Casa que está para inaugurar nos próximos 
dias. Os repasses da Saúde dos Municípios 
estão todos em dia em 2019”, disse.

PIOR QUE 
TÁ, FICA...
Em seu terceiro mandato na Câmara, o 

deputado Tiririca (PL-SP) fez críticas ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL). Para ele, o man-
datário brasileiro precisa “sair do pedestal”. O 
deputado ainda alertou que o atual governante 
pode ser o pior da história. As informações são 
do jornal Folha de S. Paulo. “Tá faltando a gale-
ra pra chegar e dizer: ‘Irmão, senta aqui. Cara, 
tu não é deputado, é o país, irmão. Assim não 
vai’. Se ele não sair do pedestal, ele vai ser o 
pior governo que já tivemos em todos os tem-
pos”, afirmou o deputado. Na entrevista à Fo-
lha, Tiririca foi questionado sobre o discurso 
de Bolsonaro sobre o fim das emendas e cargos 
para deputados em troca de apoio ao governo.
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Governo Estadual apelou ao STF contra decisão da AGU

Governo corre contra o tempo
para conclusão de empréstimo
CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Depois de receber uma 
negativa da Advocacia-Geral 
da União (AGU), para que o 
Governo Federal fosse o ava-
lista do empréstimo de U$ 
250 milhões junto ao Banco 
Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento 
(Bird), o Governo Estadual 
apelou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) da decisão da 
AGU. 

Por decisão da ministra 
Rosa Weber, a operação foi 
aprovada, mas, apesar disso, 
a aprovação tem de passar 
por mais algumas etapas, in-
cluindo a aprovação do Ban-
co Central, Senado Federal e, 
por fim, sanção presidencial.

Por isso, o governador 
Mauro Mendes está corren-
do contra o tempo para que 
tudo esteja concluído até se-
tembro, e assim, ser efetuada 
a liberação do empréstimo.

“Tomada essa deci-
são do Supremo, temos que 
prosseguir nos trâmites de 
aprovação. Vai passar, ago-

ra, pelo Banco Central, pelo 
Senado, sanção do presiden-
te. Estamos em uma corri-
da contra o tempo para que 
possamos finalizar todas as 
aprovações e fazer a assina-
tura do contrato em tempo 
de não precisar pagar essa 
parcela de setembro”, disse 
Mendes.

O mês de setembro é 
um período chave e crítico, 
pois é neste momento que o 
Governo precisa pagar mais 
uma das parcelas da dívida 
com o Bank of America – no 
valor de R$ 140 milhões.

A grande preocupação, 
dentro deste processo, é que 
o Senado é a próxima etapa, e 
em julho a Casa entra em re-
cesso. Se até lá não houver a 
aprovação, há a possibilidade 
de atrasar as demais etapas e 
consequentemente interferir 
nos trâmites de pagamento 
da dívida em setembro.

“Quando demos entra-
da na operação, a Secretaria 
do Tesouro Nacional disse: 
reconhecemos o valor jurí-
dico, é uma boa operação 
para Mato Grosso, alarga 
prazo, ajuda no enfretamen-

TIC-TAC! | Expectativa é que tudo esteja concluído para o Estado até o mês de setembro
Foto: AssessoriA

BANDEIRA AMARELA

Energia ficou mais 
cara  partir de 
segunda-feira
AGÊNCIA

BRASIL

A conta de luz está mais 
cara a partir desta segunda-
-feira (1º), por causa da ban-
deira tarifária utilizada como 
referência nas contas deste 
mês ser a amarela. Com a 
medida, as cobranças terão 
um acréscimo de R$ 1,50 
para cada 100 quilowatts-ho-
ra consumidos, segundo a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em comu-
nicado divulgado na última 
sexta-feira (28).

O adicional retorna às 
contas após a autoridade re-
guladora ter definido ban-
deira verde em junho, situ-
ação em que não é cobrado 
acréscimo nas contas. No co-
municado, a Aneel justificou 
a bandeira amarela pelo fato 
de julho ser um mês “típico 
da seca nas principais bacias 
hidrográficas do país”.

“A previsão hidrológica 
para o mês sinaliza vazões 
abaixo da média histórica 
e tendência de redução dos 
níveis dos principais reser-
vatórios. Esse cenário re-

quer o aumento da geração 
termelétrica, o que influen-
ciou o aumento do preço da 
energia (PLD) e dos custos 
relacionados ao risco hidro-
lógico (GSF) em patamares 
condizentes com o da Ban-
deira Amarela”, justificou a 
agência. O sistema de ban-
deiras tarifárias foi criado, 
de acordo com a Aneel, para 
sinalizar aos consumidores 
os custos reais da geração 
de energia elétrica. O fun-
cionamento das bandeiras 
tarifárias tem três cores, a 
verde, a amarela e a verme-
lha (nos patamares 1 e 2), que 
indicam se a energia custará 
mais ou menos em função 
das condições de geração.

O cálculo para aciona-
mento das bandeiras tari-
fárias leva em conta, prin-
cipalmente, dois fatores: o 
risco hidrológico e o preço 
da energia. Os recursos pa-
gos pelos consumidores vão 
para uma conta específica e 
depois são repassados às dis-
tribuidoras de energia para 
compensar o custo extra da 
produção de energia em pe-
ríodos de seca.

Foto: DiVULGAÇÃo
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Acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 quilowatts-hora

Deputado Silvio Fávero autor do PL 

PELA EDUCAÇÃO

‘Fundeb Transparente’ deve 
ser criado em Mato Grosso

LONGE DO FIM

TJ proíbe Governo de bloquear 
30% da receita do Sintep/MT

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Silvio Fávero (PSL) é autor 
do Projeto de Lei nº 632/19, 
que cria o ‘Fundeb Transpa-
rente’, portal de transparên-
cia da aplicação dos recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) em Mato Gros-
so. Nesse sentido, os valores 
arrecadados deverão ser lan-
çados no sistema para acom-
panhamento e fiscalização de 
qualquer pessoa interessada.

A lei exige que sejam 
informados a demonstração 
da receita total do Fundo, 
inclusive o montante oriun-
do de complementação da 
União, caso haja; relação de 
todos os favorecidos dos pa-
gamentos e transferências 
com os recursos do Fundeb 
e seus respectivos valores; a 
demonstração dos valores 
gastos em remuneração dos 
profissionais do magistério 

DA REPORTAGEM

O Sindicato dos Traba-
lhadores do Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep/MT) 
obtve vitória contra o gover-
no Mauro Mendes (DEM) 
na Justiça. A ação trata da 
pretensão do Executivo em 
bloquear 30% das receitas do 
sindicato para financiar des-
pesas com transporte escolar 
em função da greve. 

A decisão atendeu a ar-
gumentação da assessoria 
jurídica do sindicato, que 
apontou a incompetência 
no juízo de primeira instân-
cia para julgar e processar a 

da educação básica em efeti-
vo exercício na rede pública, 
observados os percentuais 
mínimos.

A proposta estabelece 
ainda que sejam divulgados, 
no portal, os demonstrativos 
das despesas realizadas com 
vistas à manutenção e de-
senvolvimento do ensino. A 
exigência é que as informa-
ções sejam detalhadas, cla-
ras e objetivas com intuito 
de facilitar o controle social. 
“É fundamental que ocorra 
uma ação efetiva do cidadão 
na gestão, na fiscalização e no 
monitoramento. Seja através 
dos Conselhos do Fundeb, 
seja pelo cidadão interessa-
do”, ressaltou Fávero.

Segundo ele, um dos 
motivos para elaboração 
da lei é o fato da oscilação 
dos valores recebidos pelos 
municípios no exercício fi-
nanceiro passado ter gerado 
uma série de debates acerca 
da aplicação e distribuição 
da verba destinada ao Fundo. 
“Para que ninguém seja pre-

ação indenizatória. A desem-
bargadora Maria Aparecida 
Ribeiro, do Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso, cassou 
a decisão e reconheceu tam-
bém o risco de dano grave de 
difícil ou impossível repara-
ção “pois a manutenção da 
eficácia da decisão recorrida 
poderá acarretar prejuízos 
tanto ao agravante, como 
para o Poder Judiciário, por 
decisão inócua, pois em caso 
de recorrer à uma ação nula 
poderá impugnar a decisão. 

O Sintep/MT lembra 
que os recursos do sindicato 
são fruto da contribuição vo-

to da crise, mas está claro na 
lei também que a STN não 
pode dar o aval. Só nos res-
tou entrar no STF, pedir que 
o Supremo relevasse isso. 

luntária, solitária, consciente 
e militante, cujo objetivo e 
financiar a luta dos) traba-
lhadores. “Buscamos na luta 
e na justiça a defesa de nos-
sos direitos. Não aceitaremos 
retrocesso. Nosso grito é por 
“Nenhum direito a Menos”, 
conclui o presidente do Sin-
tep/MT, Valdeir Pereira 

O Sintep considera a 
cobrança do combustível 
do transporte escolar como 
uma “medida truculenta” do 
Governo. Para o sindicato, 
ela se soma ao corte de pon-
to dos grevistas. 

Os professores e demais 

profissionais da Educação 
entraram em greve no dia 27 
de maio. Eles exigem o cum-
primento da Lei 510/2013, 
que prevê aumentos anuais 
de salário até 2023. Para este 
ano, o reajuste é de 7,69%.

O Governo do Estado 
alega que não tem condições 
de cumprir a lei neste ano 
porque está estourado nos 
limites da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), que é 
de 49% da arrecadação em 
gastos com pessoal. Até o fim 
de 2018, o Executivo aplicou 
59% da receita no pagamento 
de salários.

judicado por questões isola-
das, nada mais coerente que 
tornar público o que se ar-

recada, seu destino e de que 
forma é aplicado o recurso”, 
defendeu o autor da lei.

Demonstramos que não era 
nova operação, mas, sim, 
operação que trocávamos o 
domicílio bancário, em con-
dições mais baratas e em 

prazos maiores. E foi com 
esse entendimento, essa in-
terpretação, que o Supremo 
excepcionalizou. Se não fos-
se isso, não teríamos opera-

ção. Em setembro, teríamos 
que pagar R$ 140 milhões e 
isso seria muito penoso para 
as contas públicas de Mato 
Grosso”, concluiu Mendes.
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“Joguei 30 anos da minha vida 
no lixo”, desabafa João Kleber

TV  e Entretenimento

Recentemente, João Kleber pas-
sou por um grande susto, onde 
viveu uma experiência de quase 
morte. Após o ocorrido, o apresen-
tador recebeu uma série de reco-
mendações de seu cardiologista, 
sendo uma delas reduzir sua carga 
de trabalho.

Em entrevista ao site Notícias 
da TV, João Kleber desabafou sobre 
uma reflexão que fez após ouvir a 
recomendação médica. “Foi nessa 
hora que me dei conta de que pre-
judiquei minha vida pessoal por 
causa do trabalho. Joguei 30 anos 
da minha vida fora”, disse. “Preju-
diquei relacionamentos, casamen-
to, por preocupação com o traba-
lho. Não estava nem aí se ia chegar 
a tempo para um compromisso. 
Priorizava a TV. Eu tenho certeza 
de que joguei 30 anos da minha 
vida no lixo. Não dá para recuperar. 
Eu não tenho filhos. Hoje eu me ar-
rependo. Mas como eu vou ter filho 
agora? Estou com quase 62 anos”, 
completou o apresentador.

O susto na vida de João Kleber 
foi no fim do mês de maio, quando 
recebeu um diagnóstico preocu-
pante de seu cardiologista. O apre-
sentador realizou uma bateria de 
exames e foi descoberto que duas 
de suas artérias estavam compro-
metidas, e ele poderia sofrer um 
AVC a qualquer momento.

“O médico me recomendou uma ci-
rurgia imediatamente. Disse que eu po-
deria dar dois passos e morrer. Ou que 

eu teria um infarto e sofrer graves se-
quelas. Não pensei duas vezes quis me 
internar na hora”, disse.

Will Smith e a mulher 
apoiam relacionamento a 
três da filha

Will Smith e Jada Pinkett Smith estão 
apoiando a relação a três da filha Willow Smi-
th, de 18 anos.

A notícia de que a jovem estava se relacio-
nando simultaneamente com um homem e 
uma mulher veio à tona por uma fonte ligada à 
família durante entrevista ao site Hollywood 
Life. “O Will e a Jada estão muito orgulhosos 
que os filhos estejam vivendo a vida deles da 
forma como preferem. Eles têm consciência 
que a Willow tem esse interesse em relação a 
trisais e estão orgulhosos que ela tenha com-
partilhado isso com o mundo. Eles acreditam 
que ela possa ser um modelo para outras pes-
soas”, relatou.

Willow já havia revelado seu interesse 
por pessoas de ambos os gêneros durante o 
programa Red Table Talk, comandado por sua 
mãe no Facebook.
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VITALE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 03.591.540/0005-09, 
localizada na Rodovia BR 163, s/nº - KM 844 Lote 1-A3 
Bloco C – Bairro Zona Industrial I, CEP: 78.550-000, Sinop-
-MT. Torna publico que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente – SEMA a AMPLIAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E LICENÇA PRÉVIA, para Serrarias Sem 
Desdobramento de Madeira. Não EIA/RIMA

LOIRE TEREZINHA BECHI BOCCHI, CPF nº 737.179.599-
72, torna público que requer junto a SAMA, a alteração 
de Razão Social e obtenção da Licença de Operação, de 
um Pivô central de irrigação, com área irrigada de 153,59 
ha, localizado em área denominada Fazenda Berrante de 
Ouro, localizada na zona rural do Município de Sorriso/MT. 
Não foi realizado o EIA/RIMA.

FABIO ANTÔNIO BOCCHI, CPF nº 016.164.291-86, torna 
público que requer junto a SAMA, a alteração de Razão 
Social e obtenção da Licença de Operação, de um Pivô 
central de irrigação, com área irrigada de 190,22 ha, lo-
calizado em área denominada Fazenda Berrante de Ouro, 
localizada na zona rural do Município de Sorriso/MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

EDENILSON SEBASTIÃO BOCCHI, CPF nº 581.103.999-
91, torna público que requer junto a SAMA, a alteração 
de Razão Social e obtenção da Licença de Operação, de 
dois Pivôs centrais de irrigação, com área total irrigada de 
152,09 ha, localizado em área denominada Fazenda Ber-
rante de Ouro, localizada na zona rural do Município de 
Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

FLAVIO JOSÉ BOCCHI, CPF nº 041.199.211-23, torna pú-
blico que requer junto a SAMA, a alteração de Razão Social 
e obtenção da Licença de Operação, de um Pivô central de 
irrigação, com área irrigada de 165,65 ha, localizado em 
área denominada Fazenda Berrante de Ouro, localizada na 
zona rural do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

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

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

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

BOLETIM SINE 072/2019

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado Sala 
05. Valor: R$ 1.500,00 (um mil 

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

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

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

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

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

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes do 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial nº 20/ 2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 20/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando o registro de preço para aquisição fracionada de Gás de Cozinha para uso de 
todas as secretarias Municipais e Gêneros alimentícios e bebidas, que serão fornecidos 
nas Escolas Municipais e em dias comemorativos, cursos, palestras e reuniões a serem 
promovidas através das secretarias solicitantes do município de Nova Guarita - MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em 
Edital.Conforme Edital nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
15/07/2019, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, n° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 01 de Julho de 2019. 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2019 
O Município De Tabaporã/Mt, Pessoa Jurídica De Direito Público Interno, Devidamente 
Inscrita No Cnpj Sob O Nº. 37.464.997/0001-40, Com Sede Administrativa Na Avenida 
Comendador José Pedro Dias, N.º 979, – Mt, Cep – 78.563-000, Fone (66) 3557-1248, 
Por Meio De Seu Presidente Da Cml, Instituído Pela Portaria 001/2019 De 10/01/2019, No 
Uso De Suas Atribuições, Torna Público A Abertura De Licitação Na Modalidade Tomada 
De Preços, Do Tipo Menor Preço Global, Objetivando A Contratação De Empresa 
Especializada Em Prestação De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A 
Construção De Pavimentação Asfáltica Em Tsd, Nas Ruas Mateus De Lima Souza, José 
Carlos Moreira E Travessas A E B Do Núcleo Urbano Do Municipio De Tabaporã – Mt, 
Conforme O Projeto Básico, Cronograma Físico Financeiro E Seus Anexos, Integrantes 
Deste Edital. Modalidade De Licitação: Tomada De Preços Tipo De Licitação: Menor 
Preço Global Conformidade: Edital E Seus Anexos, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas 
Alterações, Lei Federal Nº. 10.520/02 E Lei Complementar N°. 123/06 E Lc 147/14. Forma 
De Execução: Indireta Do Cadastro Para Participação Data: 02/07/2019 Horário: Das 
07h00minh Às 17h00minh (Horário Local) Local: Prédio Da Prefeitura Municipal 
(Endereço Acima Citado). Data Final: 15/07/2019 As 17h00minh (Horário Local) Da 
Entrega Dos Envelopes E Credenciamento Data:  17/07/2019 Horário: Das  7h00minh Às 
08h00minh (Horário Local) Local: Prédio Da Prefeitura Municipal (Endereço Acima 
Citado). Do Julgamento Data: 17/07/2019 Horário: 08h00min Horas (Horário Local) Local: 
Prédio Da Prefeitura Municipal (Endereço Acima Citado). Observação 01: O Edital Na 
Íntegra Com Seus Anexos, Bem Como Todo Material Necessário Para Elaboração Das 
Propostas E Demais Informações, Encontram-Se À Disposição Na Prefeitura Municipal 
De Tabaporã/Mt, No Endereço Eletrônico Www.Tabapora.Mt.Gov.Br E (Ou) Via E-Mail 
Licitacao@Tabapora.Mt.Gov .Br Acima Citado, Ou Pelo Telefone 66 3557 1248, Sem 
Qualquer Ônus, Aos Interessados Em Participar Da Licitação, Durante O Horário Normal 
De Atendimento Da Prefeitura (2ª A 6ª Feira Das 07h00min Horas Às 11h00min Horas E 
Das 13:00min As 17:00min Horas, Exceto Feriados E Pontos Facultativos). Tabaporã/Mt, 
01 De Julho De 2019. 

Helielson Teodoro Alves 
Presidente Da Cpl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO  

DA ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2019  
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que não houve interessados na data 
inicial designada para abertura do Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
LOTE”, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS, 
BEM COMO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA RADIO, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, devido a importância do objeto para a administração, 
PRORROGA-SE a sessão pública de abertura para o dia 16 DE JULHO DE 2019 ÀS 
10:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de 
Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 01 de Julho de 
2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2019  
 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 interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LAVAGEM E SIMPLES TROCA DE PEÇAS, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS, 
MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 16 DE JULHO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da 
Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O 
Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a 
sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de 
licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 01 de Julho de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N° 007/2019  

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que não houve interessados na data 
inicial designada para abertura do Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
LOTE”, para  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE 
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHO DE RAIO-X E DOSIMETRIA 
PESSOAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, devido a importância do 
objeto para a administração, PRORROGA-SE a sessão pública de abertura para o dia 16 
DE JULHO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde será presidida pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio, através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br. O 
Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico acima citado ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em transparência, agenda de licitação. Maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame serão prestados no Departamento de Licitações, situado 
à Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro em Juína/MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 
às 13:00 horas, pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. 
Juína/MT, 01 de Julho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT. 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no 
dia 12/07/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, 
Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Camisetas Personalizadas para a 
utilização em Campanhas, fabricadas em malha fria, para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de 
licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do 
Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov .br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.
Ipiranga do Norte-MT, 01 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00000061/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 26 de Junho 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto aquisição de serviços gráficos para 
atender as necessidades das secretarias municipais. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 221103, JULIANA MONTEIRO 
91394295120 inscrita no CNPJ sob o número 32.650.218/0001-88 no 
valor de R$ 1.050,00; Itens 227576, 823029, 4 D DESIGNER 
GRÁFICA E EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 13.278.238/0001-25 no valor de R$ 5.380,00; 
Itens 831647, 831648, MARIA LUIZA P. DE MATOS ME inscrita no 
CNPJ sob o número 30.635.573/0001-52 no valor de R$ 5.700,00; 
Itens 232569, CLEBER LUIS MOURA E SILVA inscrita no CNPJ sob o 
número 16.602.247/0001-18 no valor de R$ 45.600,00; Itens 188277, 
823031, A F GRAFICA EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
30.657.865/0001-96 no valor de R$ 511,50; Itens 180191, 184645, 
820113, 820114, 822200, 823025, E. DE S. BRANDAO - GRAFICA 
EDITORA EXATA inscrita no CNPJ sob o número 29.115.096/0001-15 
no valor de R$ 5.254,50; Itens 9815, 195648, 224750, PROMO 
GRÁFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME inscrita 
no CNPJ sob o número 14.034.336/0001-80 no valor de R$ 11.220,00; 
Itens 219618, 227578, 820117, 823022, 832718, SOZO &FORLIN 
LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 00.070.595/0001-51 no 
valor de R$ 9.233,40. Nova Mutum - MT, 1 de Julho de 2019.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO
1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para confecção e instalação de 
prateleiras metálicas, escadas de acesso aos containers e escada de 
segurança para manutenções e lavagens de caminhões da Autarquia – 
SAAE de Lucas do Rio Verde MT, conforme especificações e 
condições constantes do Termo de Referência Anexo I do edital.  
Motivo: Alteração na descrição do Termo de Referência. Licitação 
Exclusiva ME/EPP. Entrega dos Envelopes: Até as 07h59m, do dia 
12/07/2019 na sede do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
localizada na Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde 
MT, iniciando-se às 08 h. Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-
7715 ,  e -ma i l :  son ia .dua r te@saae l r v. com.b r  e  no  s i t e 
http://www.saaelrvmt.com.br. Credenciamento e abertura dos 
envelopes: 08h dia 12/07/2019, no endereço acima. Fundamento 
Legal: Regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93 (com 
alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde - MT, 28 de junho de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE ESTOPAS, REMENDOS, MATERIAIS PARA LAVAGEM 
AUTOMOTIVA E BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S), LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 2738/2017,” 
CONFORME A SEGUIR, BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 
Nº 24.296.486/0001-15, ITENS VENCEDORA – 20787 R$ 99,50 - 
66803 R$ 219,00 - 84458 R$ 217,00 – VALOR TOTAL R$ 37.201,00; e 
C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA EPP., CNPJ Nº 07.351.198/0001-05, 
ITENS VENCEDORA - 1948 R$ 15,00 - 1977 R$ 34,75 - 2030 R$ 55,00 
- 3229 R$ 17,00 - 4089 R$ 29,30 - 8417 R$ 315,30 - 16114 R$ 41,50 - 
23704 R$ 43,50 - 58599 R$ 1,95 - 60218 R$ 429,30 - 60219 R$ 
1.785,00 - 64425 R$ 16,90 - 66015 R$ 5,90 - 67280 48,75 - 84457 R$ 
218,00 - 96246 R$ 51,50 – 808083 R$ 124,90 - 827121 R$ 1,98 - 
828935 R$ 18,00 - 828937 R$ 2,40 - 828938 R$ 19,90 - 828939 R$ 
11,50 - 828940 R$ 33,20 - 828941 R$ 9,10 - 828942 R$ 598,00 - 
832804 R$ 41,30, VALOR TOTAL R$ 34.835,50 - TOTAL GERAL 
72.036,50.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira



Brasil e Argentina já se enfrentaram 104 vezes na história 

Amistoso de 1968, primeiro confronto entre Brasil e Argentina no 
Mineirão 
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Um clássico histórico na
semifinal da Copa América
DA REPORTAGEM

A Seleção Brasileira se-
gue a caminhada em busca 
do 9° título da Copa América 
e para chegar a decisão vai 
precisar passar pela Argen-
tina na semifinal. Um dos 
principais clássicos futebol 
mundial está marcado para 
esta terça-feira (2), às 20h30, 
no Mineirão. Os eternos ri-
vais não se encontravam na 
competição sul-americana 
desde a final da edição de 
2007, quando o Brasil con-
quistou o seu último título 
ao vencer por 3 a 0.

Com a classificação 
diante do Paraguai, na deci-
são por pênaltis, o Brasil vol-
tou a figurar entre os quatro 
melhores da Copa América 
após três edições. Para o con-
fronto contra a Argentina, o 
técnico Tite tem o retorno 
do volante Casemiro, que 
cumpriu suspensão no últi-
mo jogo, e deve entrar no lu-
gar de Allan. O resto do time 
titular deve ser o mesmo que 
eliminou os paraguaios, se-
guindo o pensamento do co-
mando técnico em manter a 
mesma estratégia.

O lateral-esquerdo Fili-
pe Luis e o volante Fernandi-
nho passaram por exames de 
imagem, acompanhados do 
médico Rodrigo Lasmar, e 
não foram constatadas lesões 
musculares. No entanto, o 
lateral ainda relata dores na 
coxa direita e seguirá o tra-

tamento junto a fisioterapia.
Já Fernandinho ainda 

apresenta dores no joelho 
direito, resultado de uma 
entorse sofrida no jogo con-
tra a Venezuela, em Salva-
dor, pela segunda rodada 
da fase de grupos. Ele segue 
em tratamento e observação. 
Em contrapartida, o atacan-
te Richarlison, que ficou de 
fora do jogo contra o Para-
guai, após ter pego caxum-
ba, apresentou melhoras nas 
condições clínicas.

O Brasil deve ir a cam-
po com: Alisson; Daniel Al-
ves, Thiago Silva, Marqui-
nhos e Filipe Luís; Arthur, 
Casemiro e Philippe Couti-
nho; Gabriel Jesus, Everton e 
Roberto Firmino.

ARGENTINA
Os problemas da pri-

meira fase, quando os ‘Her-
manos’ tiveram dificuldades 
e se classificaram na segunda 
colocação do Grupo B, pare-
ce que fizeram os jogadores 
mudarem a postura. Como 
a classificação contra a Ve-
nezuela foi assegurada de 
maneira mais confortável 
do que esperado, o treinador 
Lionel Scaloni pode repetir a 
escalação, pela primeira vez, 
desde que assumiu o coman-
do técnico, em agosto do ano 
passado.Os Hermanos de-
vem ir a campo com: Arma-
ni; Foyth, Pezzella, Otamen-
di e Tagliafico; Paredes, De 
Paul e Acuña; Messi. Agüero 

BRASIL X ARGENTINA | A rivalidade entre brasileiros e argentinos é uma das mais marcantes da história do futebol
Foto: Lucas Figueiredo

Foto: eM/d.a. Press

DESFAVORÁVEL

Brasil é freguês da Argentina
em retrospecto na Copa América

MAS PRECAUÇÃO

Histórico contra Messi favorece a seleção

PALCO DE HOJE

Seleções se 
enfrentam pela sexta 
vez no MineirãoFoto: divuLgação

 Brasil é freguês da Argentina na Copa Améric

DA REPORTAGEM

Brasil e Argentina se 
enfrentam hoje pela semi-
final da Copa América. O 
maior clássico do futebol 
mundial envolvendo sele-
ções era esperado em uma 
final, mas se viu antecipado 
em uma rodada.

Só no torneio conti-
nental, a seleção brasileira 
é freguesa da argentina. Em 
32 jogos válidos pela Copa 
América, os hermanos ven-

DA REPORTAGEM

Sem Neymar, cortado 
da lista de convocados da 
Copa América às vésperas do 
início do torneio após rom-
per os ligamentos do torno-
zelo direito, os holofotes es-
tão em cima de Lionel Messi 
para o confronto entre Brasil 
e Argentina, nesta terça, no 
Mineirão. O craque é prati-
camente a estrela solitária da 
Copa América após a lesão 
de Neymar e as eliminações 
dos uruguaios Cavani e Su-
árez e do colombiano James 
Rodríguez. Na seleção brasi-
leira, quem mais se aproxi-
ma do potencial do argenti-
no é Philippe Coutinho, que 
amargou boa parte da tem-
porada na reserva do Bar-
celona, enquanto que Messi 
conduziu o time catalão ao 
título do Campeonato Espa-
nhol. No último sábado, por 
exemplo, o zagueiro Thiago 
Silva afirmou que é, ao mes-
mo tempo, um privilégio e 
um temor enfrentar Messi. 
Ele considera o craque ar-
gentino o melhor jogador 
que já viu jogar.

Messi fará nesta terça-
-feira o seu 10º jogo contra 
o Brasil. E o retrospecto é 
favorável aos brasileiros até 
aqui. O argentino sofreu cin-
co derrotas, ganhou três par-
tidas e empatou uma, com 
quatro gols marcados.

Os quase 13 anos de 
confrontos de Messi contra o 
Brasil têm altos e baixos. Se 
no dia 9 de junho de 2012 ele 

DA REPORTAGEM

O Mineirão vai sediar 
uma partida entre Brasil e 
Argentina pela sexta vez na 
história. Nos cinco embates 
no Gigante da Pampulha, a 
equipe brasileira tem larga 
vantagem contra o time alvi-
celeste: são quatro vitórias e 
um empate.

O primeiro clássico 
entre os rivais históricos foi 
em 1968, depois de quase 
três anos de inauguração do 
maior estádio de Minas Ge-
rais. O duelo representou o 
único amistoso entre brasi-
leiros e argentinos no local. 
Na ocasião, o Brasil venceu 
por 3 a 2, com gols de Evaldo, 
Rodrigues e Dirceu Lopes.

Em 1975, as equipes se 
enfrentaram pela segunda 
rodada do Grupo B da Copa 
América. Então lateral-direi-
to do Cruzeiro, Nelinho foi 
o dono do jogo e marcou os 
dois gols da vitória brasileira 
por 2 a 1.

Depois de um longo 
hiato sem confrontos entre 
as seleções no Mineirão, o 
Brasil voltou a duelar e ba-

teve uma atuação histórica 
ao marcar três gols na vitó-
ria por 4 a 3 em amistoso nos 
Estados Unidos, o argentino 
também acumula alguns dis-
sabores contra os brasileiros.

Na final da Copa Amé-
rica de 2007, na Venezuela, 
por exemplo, a seleção bateu 
a Argentina por 3 a 0. Dois 
anos depois, em 2009, em 
partida válida pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo da 
África do Sul, o Brasil ven-
ceu novamente, agora em 
Rosário, cidade onde Messi 

ter a Argentina no estádio 
em 2004. Pela sexta rodada 
das Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2006, o ata-
cante Ronaldo, revelado pelo 
Cruzeiro e então atacante do 
Real Madrid, marcou os três 
gols da vitória por 3 a 1.

A única vez que a Sele-
ção Brasileira não venceu a 
Argentina no Mineirão foi 
em 2008. Naquele ano, as 
equipes empataram em 0 a 0, 
pela sexta rodada das Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
de 2010. O Brasil apresentou 
um futebol que desagradou 
a torcida, que gritou o nome 
do então prodígio atacante 
argentino Lionel Messi.

Em 2016, na volta da Se-
leção ao Mineirão depois da 
derrota para a Alemanha por 
7 a 1, na semifinal da Copa 
do Mundo de 2014, a equi-
pe deu show. Pela 11ª rodada 
das Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2018, a equipe de 
Neymar e companhia bateu o 
time de Messi por 3 a 0, sem 
tomar sustos. Essa, inclusive, 
foi a última vez que a seleção 
atuou no maior palco do fu-
tebol mineiro.

Torreira, volante do Uruguai, pode trocar o Arsenal pelo Milan 

Foto: Luisa gonzaLez

nasceu, por 3 a 1. Outro ca-
pítulo negativo para ele foi o 
Superclássico das Américas 
de 2014, disputado na Chi-
na. O argentino errou um 
pênalti e viu os brasileiros 
vencerem por 2 a 0. No en-
contro mais recente contra a 
seleção, Messi saiu vitorioso. 
Em 2017, em amistoso dis-
putado na Austrália, a Argen-
tina venceu por 1 a 0 – foi a 
primeira derrota de Tite à 
frente do Brasil. 

Messi já esteve na ci-
dade em outras ocasiões em 

compromissos com a Argen-
tina, como no empate por 1 a 
1 com o Paraguai nesta Copa 
América, na derrota por 3 a 
0 para o Brasil pelas Elimi-
natórias da Copa de 2018, 
em 2016, além da vitória por 
1 a 0 sobre o Irã, com gol 
dele, pelo Mundial de 2014. 
O jogo mais curioso, no en-
tanto, foi em 2008, pelas 
Eliminatórias. Em protesto 
contra o técnico Dunga, a 
torcida brasileira aplaudiu o 
craque argentino e gritou o 
seu nome.

e Lautaro Martínez.

INGRESSOS 
A comercialização dos 

bilhetes digitais acontece 
apenas através do site www.

copaamerica.com e a troca é 
realizada no Centros de In-
gressos disponível pela Con-
mebol, que na sede de Belo 
Horizonte fica no Boulevard 
Shopping, e funcionam das 

10h às 20h, nos sete dias da 
semana, e também nos feria-
dos. 

Com exceção do dia da 
partida, quando a venda de 
ingressos se encerra no ho-

rário previsto para a abertura 
dos portões nos estádios, que 
devem ser abertos por volta 
das 18h30. O preço varia de 
R$ 100, o setor mais barato, 
e R$ 590.

ceram 15 partidas, enquan-
to os brasileiros ganharam 
nove. Foram outros oito em-
pates. O Brasil marcou 38 
gols e sofreu 52 da Argenti-
na.

Se levarmos em consi-
deração os confrontos entre 
Brasil e Argentina na histó-
ria, estamos na frente. A se-
leção verde e amarela tem 
42 vitórias, contra 32 dos 
hermanos. Foram outros 25 
empates. O Brasil já marcou 
163 gols e sofreu 157.
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Quem prometeu se exercitar mais, ainda dá tempo de cumprir as 
metas 

Meio ano já foi: e você,
cumpriu suas promessas?
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Lá se foram 162 dias no 
ano. Hoje (2) é o 163º, por-
tanto, exata metade de 2019 
já passou. Comum demais na 
conversa do dia a dia, as pes-
soas comentam sobre ‘como 
o tempo está passando rápi-
do’, ou ‘eu precisava de mais 
tempo para fazer as minhas 
coisas’. Mas será que é falta 
de tempo ou de organiza-
ção, quando, principalmente, 
precisa-se cumprir promessas 
ou atingir objetivos propos-
tos quando um novo ano se 
inicia? Quem nunca prome-
teu guardar dinheiro, trocar 
de carro, começar uma dieta 
permanente ou fazer exercí-
cios com frequência, que atire 
a primeira pedra. É natural as 
pessoas prometerem – mes-
mo que seja para si só – coi-
sas que terão dificuldades em 
cumprir.

Bem, se você nunca cumpre 
essas promessas, não se en-
vergonhe. É complicado mes-
mo. A maioria nunca chega lá: 

só 8% das pessoas cumprem as 
promessas de ano novo, se-
gundo uma pesquisa da Uni-
versidade de Scranton, nos 
Estados Unidos, divulgada no 
ano passado.

Se você fez promessas no 
início de 2019 e até agora não 
conseguiu começar, ou mes-
mo dar sequência, ainda há 
metade do tempo para correr 
atrás do lucro. A chance au-
menta caso você consiga colo-
car alguma resolução em prá-
tica pelos primeiros 30 dias. É 
que depois desse tempo, você 
já se acostumou às restrições 
ou à mudança de vida. Aí tudo 
fica mais fácil.

Para isso, o pesquisador 
Rory Vaden, especialista em 
autodisciplina e autor do li-
vro “Take the Stairs: 7 Steps 
to Achieving True Success”, dá 
dicas sobre como ter suces-
so nas populares promessas. 
Ele também publicou em um 
estudo com seis dicas para 
superar as dificuldades do 
primeiro mês. Testa, vai que 
funciona!

ESCOLHA APENAS

FALTA METADE | Todo início de ano é comum as pessoas estabeleceram metas a serem cumpridas durante o ano
Foto: Ilustração

Foto: DIvulgação

Foto: reproDução/tvCa

Foto: seC. agrICultura

SINOP

Pequenas propriedades rurais
podem pedir serviço mecanizado 

VERA 

Produtores de leite contam com
serviço de inseminação artificial

TEMPO SECO

Cuiabá deve ter calor 
e umidade abaixo dos 
30% nos próximos dias

Agricultura familiar é responsável pela maioria dos alimen-
tos que chegam à mesa da população 

Nesta segunda-feira, temperatura máxima atingiu 36º C

Objetivo é disseminação da genética de reprodutores 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
disponibiliza, via preenchi-
mento de cadastro, ajuda 
mecanizada aos pequenos 
agricultores. São duas pa-
trulhas mecanizadas e ma-
quinários específicos para 
a realização de trabalho de 
silagem e preparação de 
solo. A silagem é um método 
muito utilizado pelos produ-
tores rurais para garantir a 
alimentação de rebanhos no 
período da seca.

O processo é composto 
pelo corte da forragem feito 
pela ensiladeira, compacta-
ção e armazenagem. Sinop 
é cercada por mais de 20 co-
munidades rurais que traba-
lham com os mais variados 
produtos e o agricultor que 
tiver interesse em solicitar 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Agri-
cultura de Vera dá apoio aos 
produtores da bacia leiteira 
com a inseminação artificial 
de bovinos. O processo con-
siste na deposição do sêmen, 
puro ou diluído, no útero da 
fêmea em condições que per-
mitam que ela fique prenha. 
Basicamente, a técnica tenta 
aproveitar ao máximo os cios 
da matriz e faz com que as 
crias tenham maior potencial 
produtivo, por conta do uso 
de sêmen de reprodutores 
melhorados. O secretário de 
Agricultura Gilmar Weber, 
expôs que os produtores ti-

DA REPORTAGEM

O clima deve permane-
cer seco e com a umidade re-
lativa abaixo do recomenda-
do para a saúde durante esta 
semana em Cuiabá, segun-
do o Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos 
(Cptec), do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe).

Nesta segunda-feira 
(1º), a temperatura máxima 
atingiu 36º Cm enquanto a 
mínima beirou 21ºC. A umi-
dade do ar chegou a 23%. O 
ideal para o conforto e para 
saúde é um nível em torno 
de 60%. Já nesta terça (2), a 
capital de Mato Grosso deve 

registrar 35ºC, com índice 
de umidade relativa do ar de 
27% no mesmo horário.

RECOMENDAÇÕES
O nível de umidade do 

ar baixo é associado com a 
massa de ar seco que voltou 
a se intensificar no estado, 
depois que o ar frio passou 
derrubando as temperatu-
ras. A orientação é para que 
a população minimize os es-
forços físicos, principalmen-
te nos horários mais quentes 
do dia, entre 10h e 14h. Neste 
período de baixa umidade, é 
necessário ingerir bastante 
líquido, para que o organis-
mo não se desidrate durante 
o tempo seco.

o serviço da patrulha meca-
nizada pode solicitar na Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec).

Segundo o chefe do ser-
viço, Evaldo Adriano de Oli-
veira, o projeto visa ajudar 
o pequeno produtor rural. 
“Este serviço é voltado para 
aqueles que não têm condi-
ções de ter próprio maqui-
nário ou contratar a tercei-
rização dos equipamentos 
por uma empresa particular. 
Com essa economia, o pro-
dutor pode investir na pro-
priedade ou na produção”, 
explicou.

Os interessados devem 
comparecer na Secretaria 
(Avenida das Itaúbas, n° 3257) 
e preencher o cadastro. O 
produtor paga uma taxa de 
manutenção de R$ 86,60/
hora trabalhada.

nham um apoio do programa 
balde cheio, quando o pro-
grama acabou a secretaria re-
solveu manter algumas coisas 
como a inseminação, com a 
disponibilização do profis-
sional para realizar trabalho 
e o sêmen para não deixar de 
apoiar os produtores. Ainda 
de acordo com o secretário 
o custo de cada inseminação 
gira em torno de R$ 100.

“Hoje a nossa bacia lei-
teira produz em torno de seis 
mil e 30 litros de leite por 
dia. Nós tínhamos até o final 
de 2018 um projeto em par-
ceria com o SEBRAE que se 
chamava balde cheio e esse 
projeto terminou e nós resol-
vemos manter alguns pontos 

REPASSE À SAÚDE...

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 
realizou na manhã desta quarta-
-feira, 26, a entrega de 20 kits de 
irrigação por gotejamento para 
pequenos agricultores que fazem 
parte da agricultura familiar e 
são integrantes da Associação 
dos Produtores Rurais do Entor-
no de Nova Mutum (APRENM). 
A ação é uma parceria da Pre-
feitura de Nova Mutum com o 
Ministério da Agricultura e a Se-
cretaria de Estado de Agricultura 
Familiar.

PREVILUCAS PREMIADO...
Os servidores do Instituto Municipal de Previ-
dência Social dos Servidores de Lucas do Rio 
Verde (Previlucas), Leidiana Bulhão de Olivei-
ra Silva e Júlio Dárcio Felizardo Franco, rece-
beram o 3º lugar no concurso de monografia 
do Congresso Nacional de Pesquisa Previden-
ciária. A entrega do prêmio foi realizada na 
última semana, em Foz do Iguaçu-PR, durante 
a 52ª edição do congresso. O resultado do con-
curso de monografia havia sido divulgado em 
maio. Promovido pela Associação Brasileira 
de Instituições de Previdência (Abipem), o 
congresso reuniu, cerca de 1.500 pessoas, com 
objetivo de sensibilizar e capacitar para uma 
gestão de qualidade e sustentabilidade.

FALTA DE SORO ANTIOFÍDICO...

A Prefeitura de Sinop, preocupada com a falta do 
soro antiofídico, orienta os munícipes a tomarem al-
guns cuidados, principalmente, em locais propícios 
à presença de animais peçonhentos. Conforme os 
dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), somente em 2019, foram registrados 66 aci-
dentes com animais venenosos, sendo 15 por cobras, 
12 por aranhas, 10 por escorpiões, 01 por lagarta, 17 
por abelhas e 11 por outros animais não identificados.
Os soros antivenenos são fornecidos pelo Ministério 
da Saúde, que tem realizado adequações no material. 
E, por conta da redução na produção do soro, nos últi-
mos meses, o impacto na falta de abastecimento afe-
tou toda a rede de atenção à saúde do país, incluindo 
os municípios de Sinop e região.

DIvulgação

UMA RESOLUÇÃO
Quanto mais promessas, 

maior a dificuldade em cum-
prir qualquer uma delas. Isso 
porque mudar seus hábitos 
exige um gasto considerável 
de energia e tempo (e dispo-
sição). Segundo Vaden, você 
está praticamente fadado ao 
fracasso se tiver uma lista 
longa de promessas. Portan-
to, pense direitinho e apague 
nove das 10 mudanças obri-
gatórias que você queria para 
2019.

PAGUE PELO
FRACASSO
Simplesmente aposte: con-

te para alguém sobre sua 
promessa e defina um valor a 
ser pago. A punição pode ser 
financeira ou outra qualquer, 
como encarar algo ridículo ou 
que demande um exercício fí-
sico desgastante.

NÃO MENSURE
RESULTADOS
Quem começa uma dieta, 

por exemplo, sempre sofre 
mais nos primeiros dias. E 

nem sempre a maldita ba-
lança mostra bons resultados 
logo de cara. É por isso que 
muita gente desiste. O esfor-
ço parece não valer a pena. 
Vaden recomenda que você 
se esqueça dos resultados e se 
concentre nos esforços.

CONFIRA O
PROGRESSO
Progresso do esforço, não 

dos resultados. Por exemplo: 
se a ideia é perder 5 kg, não 
consulte a balança semanal-
mente. Mas reserve um horá-
rio para relembrar como você 
tem se saído bem: deixou de 
comer porcarias após o al-
moço, reduziu porções. Isso 
vai te deixar mais motivado. 
A dica é programar um alar-
me semanal no seu celular só 
para tirar uma meia hora e fa-
zer o balanço de seus avanços.

COMECE DO ZERO
TODA SEMANA
Sabe aquele papo do Al-

coólatras Anônimos “só por 
hoje”? Pois é, adapte para a sua 
vida. Comemore se conseguir 

passar sete dias sem descum-
prir a promessa. Mas, lembre-
-se, um deslize e a contagem 
até os 30 dias recomeça. Ah, 
mas tem uma parte boa nisso: 
se você seguiu o plano à risca 
na última semana, tudo bem. 
Sempre tem uma segunda-
-feira para recomeçar.

CONTE COM
ALGUÉM

Alguém precisa te ajudar 
a manter o ânimo. Se você 
encontrar alguém que, por 
exemplo, também se com-
prometeu a correr todos os 
dias pela manhã, seu desafio 
vai ser mais divertido. E bem 
mais fácil de ser cumprido. 
Seu cônjuge ou um amigo 
podem facilitar na busca por 
melhores resultados, tanto fí-
sicos quanto psicológicos.

do programa”.
A inseminação artificial 

em bovinos é feita por um 
profissional disponibiliza-
do juntamente com o sêmen 
para os produtores. Nilton 
Guilherme é este profissio-
nal. “A inseminação artificial 
na bacia leiteira da região 

traz a possibilidade de intro-
duzir no rebanho local a ge-
nética de animais de alta apti-
dão produtiva e reprodutiva. 
Com a inseminação artificial, 
o produtor tem o benefício de 
melhorar seu rebanho com a 
melhor genética disponível 
no mercado”, conclui Nilton.
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Manifestantes se reuniram em avenida de Tangará da Serra

Em Sinop, a manifestação foi na Praça da Bíblia 

Foto: theodora Malacrida

Foto: Mel Parizzi

Manifestantes reunidos no monumento Ulysses Guimarães, em Cuiabá 

Houve manifestação em Sorriso 

Protestos em defesa da reforma
da Previdência e da Lava Jato
DA REPORTAGEM

G1-MT

Manifestantes realizaram 
protestos em Cuiabá e em 
três outras três cidades do 
interior no domingo (30), 
em apoio à Operação Lava 
Jato e ao pacote anticrime 
apresentado pelo ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sérgio Moro. Entre as 
pautas também estão o apoio 
à reforma da Previdência e 
ao governo do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL).

Na Capital, o ato teve iní-
cio por volta das 15h. Os ma-
nifestantes se concentraram 
no Monumento Ulysses Gui-
marães, na Avenida Historia-
dor Rubens de Mendonça, a 
Avenida do CPA.

Segundo o presidente do 
Movimento Ordem e Pro-
gresso (MPO), major Cícero 
Antônio, um dos organiza-
dores do ato, diversos seg-
mentos de direita integram o 
protesto. “Estamos aqui para 
demonstrar apoio irrestrito 
ao presidente Bolsonaro e 
aos ministros Sérgio Moro e 
Paulo Guedes. Eles represen-
tam reformas que nós acre-
ditamos ser imprescindíveis 
para o desenvolvimento do 
Brasil”, afirmou.

Além da capital, as mani-
festações aconteceram tam-
bém em outros municípios. 
Em Sorriso, manifestantes 
também se reuniram na Pra-
ça da Juventude, no centro 
da cidade. Em Tangará da 
Serra, um grupo de morado-
res se concentraram na Ave-
nida Brasil. Já em Sinop, os 
manifestantes começaram a 
reunir por volta das 16h na 
Praça da Bíblia, no Centro.

NO FIM DE SEMANA | Em Cuiabá, a concentração foi no Monumento Ulisses Guimarães na Avenida do CPA
Foto: ianara Garcia

Foto: Bruno Bortolozo


