
José RobeRto Gonçalves

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, recebeu 
a confirmação da Gol Linhas Aéreas de que o 
início das operações da rota Sinop-Guarulhos – 
voo direto – está mantido para 4 de novembro, 
conforme programação da empresa.       Página  7

EM OPERAÇÃO

Gol terá voo de 
Sinop a Guarulhos 
em novembro

A classificação do Peru para a final da Copa América ligou um alerta na 
seleção brasileira. Além da preparação técnica e tática, a comissão técnica 
pretende dedicar atenção especial ao fator mental.      Página -11

ALGODÃO

NA ADOLESCÊNCIA

Controle biológico de pragas

Menos estudo e renda, mais
cresce a chance de gravidez

Lagarta do gênero Spodoptera ssp, nematoides, mosca branca, 
bicudo-do-algodoeiro e percevejo marrom. A presença de tais pragas 
encontradas nas lavouras de algodão é considerada preocupante. 

       Página - 8

O trabalho preventivo das equipes multidisciplinares do Pro-
grama Saúde na Escola, desenvolvido pelas secretarias de Saúde e 
de Educação de Lucas do Rio Verde, tem procurado conscientizar os 
alunos da rede municipal de ensino sobre as dificuldades decorren-
tes de uma gravidez indesejada, principalmente na adolescência.

                                                                          Página - 6

assessoRia

DivulGação

DivulGação

DivulGação

AGORA É DECISÃO!!!

Liquida
Sinop: na
próxima
semana
Julho não possui datas co-
memorativas, o que prejudi-
ca o comércio nacional. As 
baixas no mercado abalam 
a estrutura econômica de 
Sinop. Para extinguir esse 
problema e auxiliar os 
comerciantes sinopenses, 
a CDL local criou a feira 
Liquida Sinop.         
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Profissionais da educação, em greve há 40 dias, fecharam 
na manhã desta quinta-feira a entrada da Secretaria de Estado 
de Educação de Mato Grosso (Seduc), no CPA. Eles bloquearam 
as atividades no prédio, impedindo a entrada de servidores no 
local. Esse é mais um ato da mobilização, com objetivo de fazer 
com que o Governo avance no processo de negociação com a 
categoria.                                                                                      Página - 3

Professores bloqueiam Seduc



As escolas públicas também precisam 
se preparar para receber estes jovens. 
Caso isso não seja possível, o Poder 
Público tem o dever de custear uma 
escola particular

Depois que se arrepende...
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cia” dos “pombinhos” faz com que eles 
venham a se arrepender do que posta-
ram. Mas, depois do arrependimento, 
alguns “fantasmas” podem surgir.

Se o arrependimento bateu apenas 
por conta da consciência pode ser que 
uma das partes não considere que hou-

ve exagero. Mesmo que 
haja concordância quanto 
ao fato de ter passado dos 
limites, apagar a posta-
gem antiga pode soar es-
tranho, dando a impres-
são, para outras pessoas, 
de que algo não está certo.

Mesmo com o fim do 
relacionamento a exclu-
são das postagens (não 
apenas destas, normal-
mente exclui-se tudo 
relativo à relação) todo 
mundo já viu os “exces-

sos” e isso já impactou na imagem de 
quem fez as publicações.

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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Já parece estabelecido o consenso de que, embo-
ra essencial, a reforma da Previdência não bastará para 
tirar o país da atual prostração econômica, mesmo se 
aprovada em tempo hábil e com alcance satisfatório. 
Nesse sentido, é positivo que o governo se mova em 
busca de uma agenda de aumento da eficiência e da pro-
dutividade.

Ainda que não despertem a atenção geral como 
os tradicionais —e muitas vezes enganosos— estímulos 
fiscais, medidas voltadas ao fomento da concorrência e 
da inovação podem dar alento mais duradouro a setores 
importantes. Aqui se inclui o caso do mercado de gás, 
ora objeto de uma proposta ampla de redesenho com a 
qual se estimam, talvez com alguma precipitação, inves-
timentos de R$ 34 bilhões até 2032.

A Petrobras ocupa posição dominante nesse seg-
mento, com quase 80% da produção nacional, além de 
deter até recentemente toda a infraestrutura básica de 
transporte e processamento. Mesmo as poucas empre-
sas concorrentes precisam vender seu produto para a es-
tatal.  O quadro piora quando se considera o restante da 
cadeia. As redes de transporte que fazem a ponte com os 
consumidores estão hoje concentradas em monopólios 
estaduais, nem sempre focados na melhor prestação de 
serviço. Não surpreende, assim, que o gás natural custe 
no Brasil entre duas e quatro vezes o valor cobrado nos 
Estados Unidos e na Europa.  Nesse contexto, o projeto 
do governo Jair Bolsonaro (PSL) para a abertura do se-
tor, embora cercado de incertezas e dificuldades, mere-
ce ser recebido com aprovação —a começar, porque não 
se alicerça em intervencionismo. 

O Conselho Nacional de Política Energética divul-
gou na segunda-feira (24) as diretrizes a serem seguidas. 
Entre as mais fundamentais está exigir que a Petrobras 
se desfaça de sua posição dominante no transporte e na 
distribuição. Para tanto haverá venda de participações 
em subsidiárias, mas de modo a não permitir a forma-
ção de monopólios regionais. 

Outra medida é facilitar o acesso de terceiros à in-
fraestrutura de escoamento e processamento, uma espé-
cie de direito de passagem. Com isso, busca-se eliminar 
o poder monopolista da gigante estatal e abrir caminho 
para mais investimentos na malha de transporte. 

Também será um desafio lidar com as empresas es-
taduais, que prestam serviços de gás canalizado e fazem 
a conexão com os pontos de consumo. Aqui se trata do 
chamado monopólio natural, quando não faz sentido 
econômico criar estruturas redundantes.  No governo 
se estudam meios de convencer os estados a aderirem à 
estratégia, possivelmente por meio da repartição de ou-
tros recursos. Na soma geral, o plano faz sentido e surge 
em boa hora, quando o país se prepara para o grande 
leilão dos excedentes de petróleo das áreas do pré-sal. 
O barateamento do gás pode contribuir para viabilizar 
uma vasta gama de atividades industriais hoje dormen-
tes.

Editorial

Gás para todos

Ranking dos Políticos - Facebook

não houver na região um local para o 
atendimento na rede pública, pagar 
para que unidades privadas atendam 

a estes pacientes.
Os planos de saúde, por sua vez, não 

podem rejeitar o ingresso de portadores 
do TEA por sua condição e deve oferecer 
todo o tipo de terapias existentes para o 
tratamento. Atualmente, os planos têm 
negado cada vez menos este tipo de 
atendimento, muito por conta da legisla-
ção, os pais devem sempre estar atentos 
a isto. Já quando falamos da educação 
da pessoa autista, a lei que institui a Po-
lítica Nacional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com TEA proíbe que escolas 
particulares recusem o ingresso de estu-
dantes com autismo. Mais do que isso, se 
for necessário, precisa oferecer um pro-
fissional de apoio sem cobrar um único 
centavo a mais na mensalidade.

As escolas públicas também precisam 
se preparar para receber estes jovens. 
Caso isso não seja possível, o Poder Pú-
blico tem o dever de custear uma escola 
particular. Como em todos os casos em 
que há o descumprimento da legislação, 
a única saída é a Justiça. Ela pode ser 
alcançada com um advogado particular, 
mas aqueles que não possuem condições 
podem e devem solicitar auxílio da De-
fensoria Pública e até mesmo da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

A esperança é que, um dia, os gestores 
públicos entendam qual a sua verdadeira 
função e que o atendimento aos portado-
res do TEA seja oferecido sem nenhum 
empecilho.

FÁBIO DE OLIVEIRA É ADVOGADO, 
CONTADOR E MESTRE EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS

Crianças autistas

ATIVIDADE PARALELA
A Polícia Militar abriu uma sindicância 

para apurar a conduta de um soldado que não 
estaria cumprindo sua jornada na corpora-
ção, conforme manda a legislação. Segundo 
extrato de uma citação por edital, o policial 
é acusado de “não se dedicar integralmente 
à atividade militar estadual e à Instituição a 
que pertence ao praticar atividade trabalhis-
ta em um trailer de lanche”. Ele foi intimado 
a comparecer na sede de seu batalhão para 
ser interrogado.

NOVO JULGAMENTO
Ao contrário do que foi divulgado em par-

te da imprensa, o STJ não devolveu o cargo de 
juiz a Paulo Martini. Martini foi condenado 
à perda do cargo pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso em 2016, sob a acusação de ter 
pedido, por telefone, um trator agrícola ava-
liado em R$ 30 mil, além de R$ 7 mil em di-
nheiro, ao advogado Celso Souza, em troca de 
decisões favoráveis. Em decisão proferida no 
último dia 28, o ministro Jorge Mussi deter-
minou que os autos retornem ao TJMT para 
um novo julgamento.

INCENTIVOS E ICMS
Fontes da área política ouvidas pelo Mi-

diaNews afirmaram que Mauro Mendes difi-
cilmente recuará em relação ao projeto que 
revisa incentivos fiscais e muda a metodolo-
gia da cobrança do ICMS em Mato Grosso. A 
convicção de Mendes é que as medidas fazem 
parte dos ajustes necessários para a volta do 
crescimento do Estado. “O remédio pode pa-
recer, e até ser amargo. Mas daqui a algum 
tempo esses mesmos que reclamam irão re-
conhecer que era o que tinha que ser feito”, 
afirmou uma das fontes.

Uma massa polar trouxe ar frio para o Brasil e derrubou as temperaturas 
em boa parte do país desde esta quinta (4). O frio avançou pelo oceano Atlânti-
co e entrou pelas regiões Sul e Sudeste. Por isso, o fim de semana pode ser um 
dos mais frios do ano até aqui. Em São Joaquim/SC, moradores fizeram até um 
boneco de gelo para ‘comemorar’ a chegada do frio intenso.

Procure ouvir a opinião de outras pessoas sobre as 
postagens que está fazendo. Em muitos casos quem 
está de fora pode ter uma visão muito melhor do 
impacto de suas publicações, e se você está ou não 
exagerando. Assim como tudo na vida, esses exage-
ros devem ser evitados.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

FÁBIO DE OLIVEIRA

Problema que afeta uma em cada 
59 crianças, o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) não tem cura. As difi-
culdades enfrentadas por pais destas 
crianças para conseguirem tratamento 
adequado, seja nas questões voltadas à 
Saúde, seja no aspecto educacional, mo-
tivaram o Poder Público a aprovar uma 
série de leis que assegurem atenção in-
tegral a quem possui o problema.

No entanto, como em muitos outros 
casos, a legislação nem sempre é respei-
tada e restam aos familiares das crian-
ças com este transtorno muita luta para 
a implementação destes direitos.

Infelizmente, são muitos os relatos 
de pais de crianças com TEA na baixa-
da cuiabana que se queixam destas di-
ficuldades, que vão desde a ausência de 
acompanhamento nas escolas públicas 
até a falta de um tratamento adequado, 
com equipes multidisciplinares, nas 
unidades de Saúde da região.

Ainda que o problema não tenha cura, 
este tipo de atenção tem grande impac-
to na vida destas pessoas e de todos os 
seus familiares, diminuindo os compor-
tamentos inadequados e melhorando 
os adequados. Trata-se de assegurar o 
princípio constitucional do respeito à 
dignidade da pessoa humana.

No caso da Saúde, a Lei 13.146/15 de-
termina que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) ofereça o tratamento completo aos 
pacientes com TEA em qualquer grau 
de complexidade. Esta determinação 
obriga os municípios que não possuí-
rem este tipo de atendimento a custea-
rem transporte à cidade mais próxima, 
pernoite se for o necessário ou ainda, se 

Crédito: Mycchel Hudsonn Legnagh

IMAGEM DO DIA

“Também será um desafio lidar com 
as empresas estaduais, que pres-
tam serviços de gás canalizado e 
fazem a conexão com os pontos de 
consumo

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Relacionamento, em época de onde a 
internet é parte da vida das pessoas, pas-
sa rapidamente a fazer parte das redes 
sociais dos “pombinhos”. Fotos, declara-
ções de amor, momentos compartilha-
dos e até fotos excessivamente íntimas 
são postadas com frequência, como uma 
forma de afirmação 
do sentimento ou de 
“marcar o território”.

Durante o rela-
cionamento os altos 
e baixos vão sendo 
retratados em posta-
gens frequentes, onde 
é possível acompa-
nhar, inclusive, de-
talhes que deveriam 
ficar apenas entre o 
casal.

Independente da 
história ter ou não um 
fim, muita gente se arrepende das posta-
gens feitas. Normalmente, no “calor” do 
andamento do relacionamento, as pesso-
as acabam não pensando que estão “exa-
gerado”. Fotos na cama, em posições su-
gestivas, com pouca roupa, enfim, coisas 
que vão do “excessivamente privado” ao 
“ridículo” soam como “normal”.

Com o passar do tempo, o fim do rela-
cionamento, o “esfriar” das “emoções” ou 
mesmo o aumento do nível de “consciên-
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Professores bloqueiam entrada da Seduc 

Professores bloqueiam entrada 
da Seduc buscando solução
DA REPORTAGEM

Profissionais da edu-
cação, em greve há 40 dias, 
fecharam na manhã de quin-
ta-feira (4) a entrada da Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção de Mato Grosso (Seduc), 
no Centro Político Adminis-
trativo. Eles bloqueiam as 
atividades no prédio, impe-
dindo a entrada de servido-
res no local. Esse é mais um 
ato da mobilização, com ob-
jetivo de fazer com que o go-
verno avance no processo de 
negociação com a categoria.

Os professores e demais 
servidores da Educação rei-
vindicam o cumprimento da 
Lei 510/2013, que prevê au-
mentos de salário até 2023. 
Para este ano, está previsto o 
incremento de 7,69% nos sa-
lários deles.

Desde o início da greve, 
o Governo alega que não tem 
condições de pagar o reajus-
te, além de haver o impedi-
mento legal, por conta da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). O Executivo aponta 
que já aplica 58% da receita 
em salário, enquanto o limite 
máximo é de 49%.

Na última segunda-fei-
ra, os professores rejeitaram 
a proposta do Governo, de 
só pagar o reajuste quando 
atingir o limite de 49%. Des-
de então, eles têm realizado 
atos para chamar a atenção 
do Governo e da sociedade.

Ontem, um grupo de 
professores esteve nos se-
máforos na região central 
de Cuiabá pedindo dinheiro. 
O motivo é que o Governo 
cortou o ponto dos grevistas, 
fazendo com que eles não re-
cebam salários em junho.

PIVETTA EM CENA
Mesmo estando de fora 

do processo negociação, até 
então, o vice-governador Pi-
vetta se mostrou preocupado 
com o impasse e se compro-
meteu a buscar diálogo com 
o governador e equipe, para a 
construção de resposta para a 
categoria. Os pontos da pau-
ta apresentados reafirmaram 
que a suspensão da greve exi-

NEGOCIAÇÃO COM O GOVERNO | Há 40 dias parados profissionais da 
educação e Governo travam batalha
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Foto: RoNEIR CoRRêa

Foto: JEFFERSoN Rudy/agêNCIa SENado

PRÁTICA VEXATÓRIA

Deputados faltosos 
estão na  mira do 
presidente Botelho
DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 
reagiu duramente com os 
deputados que se inscrevem 
para registrar presença e dei-
xam o Plenário para impedir 
o andamento das sessões le-
gislativas, principalmente a 
Ordem do Dia, quando é ne-
cessária a presença de 13 dos 
24 deputados para votação 
das matérias em tramitação.

Na abertura da sessão 
ordinária matutina de quin-
ta-feira (4), Botelho foi taxa-
tivo ao argumentar que os 
parlamentares usam esse ar-
tifício com frequência. “Peço 
aos deputados que estão no 
gabinete que venham ao Ple-
nário; não se esqueçam que 
a principal função do depu-
tado é o Plenário. Vocês não 
estão tendo responsabilida-
de”, disse o presidente.

Conforme Botelho, “se 
não gosta de Plenário, não 
pode ser deputado”, afirmou, 
acrescentando que vai pu-
blicar uma lista com o nome 
dos ausentes. “O povo preci-
sa saber quem está vindo e 
quem não está vindo. A fal-
ta de quórum não permite 
darmos prosseguimento em 

nada aqui na Assembleia e 
isso está chegando num li-
mite insuportável”, afirmou.

“Vou ver uma forma de 
divulgar o nome dos faltosos 
que não vêm em Plenário. Se 
não gostam, procuram outra 
coisa para fazer”, sugeriu. 

“Vou publicar uma lista 
todos os dias dos que estive-
rem ausentes, dos que não 
estão tendo compromisso 
com sua função. Peço que a 
Mesa faça a divulgação à im-
prensa dos deputados que 
estão ausentes da sessão”, 
disse o presidente.

Segundo Botelho, essa 
situação está se tornando 
vexatória. “Isso está sendo 
vergonhoso e, com todo o 
respeito, acho que deputado 
que faz isso tem que arrumar 
outra função. Não ser depu-
tado. 

Tem que se candida-
tar a outro cargo: Ministério 
Público, juiz, sei lá o quê. 
Porque ele não gosta de Ple-
nário, de debate. Se não gos-
ta, não pode ser deputado”, 
completou.

No momento do apelo 
do presidente da Assembleia 
Legislativa, o painel registra-
va a presença de 13 inscritos, 
mas somente nove estavam 
presentes.

Foto: JLSIQuEIRa / aLMt

O presidente da ALMT quer, nomes divulgados 

Visera quer medidas da Controladoria Interna 

Comissão será composta por membros do Senado e Câmara

EM SINOP

Vereador quer providências sobre 
processo do TCE em desfavor da prefeitura 

ATAQUES CIBERNÉTICOS

Congresso determina abertura de 
CPMI para investigar fake news

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O primeiro vice-pre-
sidente, vereador Leonardo 
Visera (PP), aprovou durante 
a Sessão Ordinária desta se-
gunda-feira (01), o requeri-
mento 112/2019, solicitando 
da Controladoria Interna da 
Prefeitura de Sinop, infor-
mações referentes às medi-
das adotadas ao Processo nº 
34.144-4/2017 do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE-MT).

O processo é resultado 
de uma investigação feita 
pelo parlamentar ao Proces-
so Licitatório Carta Convite 
nº 001/2017, que resultou no 
contrato nº 037/2017 firmado 
entre a Prefeitura de Sinop e 

DA REPORTAGEM

Durante a sessão do 
Congresso Nacional, o pre-
sidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM), leu o re-
querimento para a criação 
da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) 
para investigar a veiculação 
de notícias falsas, conheci-
das como fake news. Davi, 
que também preside o Con-
gresso, já pediu que os líde-
res indiquem os nomes dos 
integrantes da comissão, que 
está sendo chamada de CPI 
Mista das Fake News.

Conforme o reque-
rimento, de iniciativa do 
deputado Alexandre Leite 
(DEM-SP), a comissão será 
composta por 15 senadores e 
15 deputados, além de igual 
número de suplentes. A CPI 
mista terá 180 dias para in-
vestigar os ataques ciberné-
ticos que atentam contra a 
democracia e o debate pú-
blico, além da criação de 
perfis falsos para influenciar 
as eleições do ano passado. 
A prática de ciberbullying 

a empresa de call center F.L. 
Finger Eireli-ME.

No Relatório Técni-
co da denúncia, a Técnica 
do Controle Público Exter-
no do TCE-MT, Suely Jane 
de Amorim, determinou 
ao Controlador Interno do 
Executivo, Rodrigo de Sou-
za Martinelli, a apuração da 
denúncia. Posteriormente 
apresentar a veracidade do 
caso, bem como a gravida-
de das possíveis irregulari-
dades, no Parecer Técnico 
Conclusivo do ano de 2017.

“É pautado nessa deci-
são do Tribunal de Contas 
que estamos solicitando in-
formações da Controladoria 
Interna, para sabermos quais 
medidas foram tomadas e 
quais irregularidades cons-

contra autoridades e cida-
dãos vulneráveis e o alicia-
mento de crianças para o 
cometimento de crimes de 
ódio e suicídio também es-
tarão entre os objetos de in-
vestigação da CPMI.

O deputado Henrique 
Fontana (PT-RS) agradeceu 
ao presidente do Senado e 
destacou o apoio dos co-
legas parlamentares para a 
criação da CPI mista. O se-
nador Humberto Costa (PT-
-PE) negou que a CPMI seja 
uma tentativa de censura às 
redes sociais. Ele apontou, 
porém, que as redes estão 
sendo usadas, em muitas 
situações, para a divulgação 
de mentiras, para a pregação 
de ódio e para “caluniar pes-
soas e destruir reputações”. 
“Ter uma CPI que possa, de 
forma articulada, identificar 
de onde surgem essas ações 
cumpre um papel muito 
importante até mesmo para 
democratizar e salvaguardar 
todas as pessoas que fazem 
uso adequado das redes so-
ciais”, afirmou o senador, em 
entrevista à Rádio Senado. 

SOLDADO ABATIDO I...
O ex-deputado federal Victório Galli, sempre fez ques-

tão de mostrar sua lealdade ao presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PSL), tanto que Galli a pedido de Bolsonaro foi o 
grande responsável pela estruturação do PSL em Mato Gros-
so para as eleições 2018. 

SOLDADO ABATIDO II...
Depois das eleições vencidas, com presidente, senado-

res e muitos deputados eleitos, como recompensa, Galli ga-
nhou o cargo de assessor especial da Casa Civil. Há algumas 
semanas ele foi demitido do cargo, e agora sem espaço no 
partido que ajudou a construir, se filia ao Patriotas em busca 
da prefeitura de Cuiabá em 2020.

TAQUES CONTRA-ATACA...
Depois de ser alvo de delatores na Operação Rêmora, o 

ex-governador Pedro Taques (PSDB), convocou o advogado 
Emanuel Figueiredo para defende-lo das acusações no es-
quema de fraude em licitações da Seduc. Figueiredo já en-
trou em contato com a imprensa para dizer que seu cliente 
é inocente das acusações de prática de caixa 2. As deleções 
que mencionam Taques estão no STF. 

DEVOÇÃO DE BARBUDO... 
Impressiona a forma como o deputado federal, Nelson 

Barbudo (PSL), defende e exalta os atos presidenciais e de 
todos que orbitam em torno de Bolsonaro. A boal da vez é o 
ministro Sérgio Moro, que ganhou esta semana defesa enér-
gica na CCJ da Câmara. Empolgado, Barbudo disse que o 
país todo venera o ministro da Justiça? Será que o deputado 
mais votado de Mato Grosso considera como Brasil apenas 
os 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro?

MANOBRA PARLAMENTAR...
O deputado estadual Dilmar Dal’Bosco (DEM), líder do 

governo na ALMT, usou uma manobra de trancamento da 
pauta da Casa para evitar outra manobra da oposição que 
queria derrubar do projeto do Paiaguás sobre o cancelamen-
to dos incentivos fiscais aos setores produtivos.

MANOBRA PARLAMENTAR II...
Agora, os deputados estaduais ficam impedidos de vo-

tar qualquer outro tema, sem antes analisarem de forma de-
finitiva os 39 vetos do assunto que tramitam na Casa.

A oposição já tinha um requerimento preparado para 
pedir o trancamento da pauta a qualquer momento, mas a 
antecipação de Dal’Bosco serve para evitar que a oposição 
utilizasse o recurso em seu momento oportuno.

DE OLHO NO PODER

ge proposta e para isso o go-
verno tem a necessidade de 
apresentar avanços quanto a 
três pontos: integralização do 
7,69% da lei da dobra do po-
der de compras até a próxi-
ma data base; compromisso 
do respeito aos percentuais 
que vencerão durante a ges-
tão do governador Mauro 
Mendes da LC 510/2013; e, 
suspensão imediata do corte 

Como mostrou o Bro-
adcast Político, sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado, a criação do 
colegiado fez políticos de di-
ferentes partidos – do PT ao 
PSL – apoiarem a iniciativa, 
mas por interesses diversos, 
que vão da eleição de Jair 
Bolsonaro em 2018 até a di-
vulgação da troca de supos-
tas mensagens envolvendo 
o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, quando era juiz em 
processos da Operação Lava 

Jato. Na arena política, o que 
se pretende com a CPI das 
chamadas “fake news” é blin-
dar congressistas que são al-
vos de ataques na internet e 
identificar responsáveis por 
essas críticas. 

Entre os alvos poten-
ciais, estão apoiadores de 
Bolsonaro e parlamentares 
aliados que fazem transmis-
sões ao vivo nas redes so-
ciais durante as votações do 
Congresso, grupo conhecido 
como “bancada da live”.

de pontos e a restituição dos 
valores descontados em ra-
zão da greve. “Apresentando 
uma proposta ela será deba-
tida com a categoria e deli-
berada em Assembleia Geral. 
Se chegar o documento até 
sexta-feira (05), realizaremos 
a assembleia, caso contrário 
continuaremos mobilizados”, 
conclui o presidente Valdeir 
Pereira.  

tatadas, haja visto que já se 
passaram quase dois anos. 
Estamos pedindo cópia do 
Parecer Técnico Conclusivo 

do Controle Interno e tam-
bém explicações sobre as 
determinações do tribunal”, 
esclareceu.
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Liquida Sinop será realizado no próximo dia 13 de julho 

3ª edição da Liquida Sinop
acontece na próxima semana
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As compras feitas com 
cartO mês de julho não pos-
sui datas comemorativas, o 
que prejudica o comércio 
nacional. As baixas no mer-
cado abalam a estrutura eco-
nômica de Sinop. Para extin-
guir esse problema e auxiliar 
os comerciantes sinopenses, 
a Câmara dos Dirigentes Lo-
jista (CDL) local criou a fei-
ra Liquida CDL Sinop. Esse 
evento visa triplicar os lu-
cros, além de fornecer para 
consumidores 12 horas de 
descontos considerados iné-
ditos.

O evento já foi sucesso 
durante dois anos consecu-
tivos e se tornou referên-
cia no estado, prometendo 
para 2019 uma quantitativa 
e desempenho ainda maior. 
No dia 13 de julho será rea-
lizada a 3° edição da feira, na 
Praça Plínio Callegaro. Os 
participantes contarão com 
promoções que oferecem a 
oportunidade para os clien-
tes comprarem muito pa-
gando pouco.

A novidade dessa edi-
ção é o aumento de estandes. 
Esse ano serão 42 diferen-
tes, o que aumenta a diver-
sificação dos produtos. Os 
associados e empresários 
participantes da organização 
prometeram descontos re-
ais, além alertarem sobre as 

promoções relâmpago.
“Esse ano nós articula-

mos ainda mais para benefi-
ciar o consumidor. Além de 
aumentarmos os estandes e 
opções de produtos, criamos 
um espaço kids com moni-
tor, para que as crianças e 
seus pais se divirtam duran-
tes as compras”, descreveu o 
diretor conselheiro da CDL 
Sinop, Márcio Kreibich.

O movimento propor-
cionado pela feira agrada 
e alegra os fornecedores e 
compradores. Pesquisas rea-
lizadas pela instituição apon-
tam que a realização da ação 
no período proporciona 
acréscimo de vendas 5 vezes 
maior do que o comum.

FEIRA DE
SUCESSO
A primeira edição da 

Liquida CDL Sinop foi re-
alizada em 2017 e de início 
contou com 25 estandes. 
Conforme dados, por mais 
que o mês seja considera-
do fraco para o comércio, 
foram arrecadados mais de 
R$ 300 mil apenas no dia da 
feira. Com sucesso, em 2018 
o evento contou com a par-
ticipação de 34 comércios, e 
o montante das arrecadações 
chegou próximo de R$ 1 mi-
lhão. Em 2019, o evento foi 
recebido com apresso pelos 
comércios. Em 15 dias todos 
os espaços disponíveis foram 
vendidos.

DESCONTOS E PROMOÇÕES | Essa edição conta com 42 estandes diferentes, o que aumenta a diversificação dos produtos
Foto: Arquivo

Foto: rodolFo Perdigão

Foto: MArcelo cAMArgo

Foto: divulgAção 

ICMS

Projeto incentiva empreendedores
com o fim do pagamento antecipado

DIZ ANP

Produção de petróleo e gás
no país bate recorde em maio

AUTOMOTIVO

Produção de veículos 
tem alta de 2,8% no 
primeiro semestre

Proposta enviada à AL beneficia optantes do Simples e comércio varejista 

Produção de veículos teve um aumento de 2,8% no primei-
ro semestre Produção chegou a 2,7 milhões de barris/dia 

DA REPORTAGEM

Os optantes do Sim-
ples Nacional deixarão de 
recolher antecipadamente 
o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre seu estoque. Se 
for aprovada, a mensagem 
número 114, de 27 de junho, 
enviada pelo Governo do 
Estado para apreciação da 
Assembleia Legislativa, de-
terminará que o pagamento 
seja feito mensalmente de 
acordo com o seu fatura-
mento, dentro dos limites 
impostos pela legislação fe-
deral. Segundo o Governo, 
o PL conduz o contribuinte 
optante pelo Simples Nacio-
nal às regras próprias dessa 
categoria, fixadas pela legis-
lação federal, “facilitando, 
em muito, a atividade dos 
micro e pequenos empre-
sários e contribuindo para 
a abertura de novas empre-
sas”. A proposta beneficia 
também os não optantes do 
Simples Nacional do Comér-
cio Varejista. 

Pelo regime propos-
to pelo governo estadual, a 
apuração do ICMS será men-
sal, com base nas vendas, 
aproveitando o crédito das 
operações de entrada. Caso 
o pagamento seja em dia (até 
a data do vencimento), ainda 

DA REPORTAGEM

A produção nacional 
de petróleo no país em maio 
deste ano chegou a 2,731 
milhões de barris por dia e 
superou o recorde anterior, 
de dezembro de 2016 (2,73 
milhões). O dado foi divul-
gado pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). O 
resultado é 4,9% a produção 
de abril e em 4,7% a produção 
de maio do ano passado.

Segundo a ANP, outra 
marca superada em maio 
deste ano foi a da produção 
nacional de gás natural, que 
chegou a 118 milhões de me-
tros cúbicos por dia (m³/d). O 
recorde anterior era de outu-

AGÊNCIA BRASIL

Segundo balanço di-
vulgado nesta quinta-feira 
(4), pela Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Ve-
ículos Automotores (An-
favea), de janeiro a junho 
foram fabricadas 1,47 mi-
lhão de unidades, enquanto 
nos primeiros seis meses de 
2018 a produção ficou em 
1,43 milhão de veículos.

Em junho, no entanto, 
foi registrada uma retra-
ção de -9% em junho em 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Foram 
produzidos 233,1 mil veí-
culos, contra 256,3 mil em 
junho de 2018. Em relação 
a maio deste ano, a queda 
ficou em -15,5%.

As vendas tiveram alta 
de 12,1% no semestre, com 
a comercialização de 1,31 
milhão de unidades. Em ju-
nho, foram vendidos 223,2 
mil veículos, um cresci-
mento de 10,5% em relação 
ao resultado do mesmo mês 
de 2018. Na comparação 
com maio, quando foram 

incide um desconto de 10% 
sobre o saldo devedor.

A proposta também 
põe fim e unifica às diferen-
tes alíquotas incidentes so-
bre uma mesma mercadoria, 
que até então, eram cobradas 
de acordo com a atividade 

vendidas 245,4 mil unida-
des, a comercialização re-
gistra uma queda e -9,1%.A 
produção de caminhões 
cresceu 11,8% no primeiro 
semestre do ano em rela-
ção ao período de janeiro a 
junho de 2018, com a fabri-
cação de 55,4 mil unidades. 
Em junho, a produção ficou 
em 10 mil caminhões, uma 
alta de 16,2% em relação ao 
mesmo mês do ano passa-
do. As vendas tiveram um 
aumento de 46,1% nos pri-
meiros seis meses do ano, 
com o licenciamento de 
46,8 mil caminhões.

EXPORTAÇÕES
As exportações ano-

taram queda de -41,5% de 
janeiro a junho em compa-
ração com o primeiro se-
mestre de 2018. Foram ven-
didos para o exterior 221,9 
mil veículos no período, 
contra 379 mil no ano pas-
sado. Em junho, a retração 
nas exportações ficou em 
-37,9%, com a comercializa-
ção de 40,3 mil unidades.

exercida pela empresa.
Um exemplo das alí-

quotas diferentes é um com-
putador. Se vendido por uma 
loja especializada em produ-
tos de informática, o percen-
tual é um. Se por uma loja de 
eletrodomésticos ou por um 

hipermercado, estes percen-
tuais são outros. “Os atuais 
regimes são patrocinadores 
de concorrência desleal, de-
sobedecendo ‘os princípios 
da isonomia e da neutralida-
de’”, diz a mensagem enviada 
aos deputados estaduais.

bro de 2018 (117 milhões). O 
aproveitamento do gás natu-
ral de 95,8% do total produzi-
do. Com os resultados, a pro-
dução total de petróleo e gás 
natural atingiu 3,473 milhões 
de barris de óleo equivalen-
te por dia (medida que junta 
óleo e gás).

A produção da camada 
pré-sal também superou o 
recorde anterior, tanto em 
volume quanto em percen-
tual de participação no total 
nacional. Foram produzi-
dos 2,106 milhões de barris 
de petróleo por dia, ou seja, 
60,7% do total da produção 
nacional. Foram 1,674 mi-
lhão de barris de petróleo e 
68,7 milhões m³/d, de gás na-
tural.



“LANZA E LANZA LTDA, CNPJ nº 05.632.356/0001-61, 
torna público que requereu junto a SAMA/ Sorriso/MT, a 
Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para a atividade de: 95.11-8-00 - Repa-
ração e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos; empreendimento localizado na Av. Tancredo 
Neves, Centro, Mun. de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA.”

SERVIÇOS MÉDICOS JC LTDA, CNPJ 33.130.905/0001-
35, torna público que requereu a SAMA – Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, Licen-
ça Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
para atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto 
socorro e unidades para atendimento a urgências, localiza-
da na rua São João, 2.377, 2° andar,Loteamento Villa Ro-
mana, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.(Arq Samuel Santos-(66)9 9636-5220).

M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - STILUS MOTOS CNPJ 
07.503.513/0001-64. Torna-se público que requereu junto 
à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável de Sinop – SMADS o pedido das Licenças Ambiental 
Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), para a ativida-
de secundária Serviços de manutenção e reparação moto-
cicletas e motonetas, sito Avenida dos Ingás 4360, Jardim 
das Palmeiras, CEP 78.552-000, município de Sinop-MT. 
Não foi determinado o EIA/RIMA.

ALINE MAYARA DE OLIVEIRA MOREIRA EIRELI  - EPP, 
inscrita sob CNPJ nº 23.743.163/0001-60, localizada no 
município de VERA / MT, torna público que requer junto 
a SEMA/MT, a AMPLIAÇÃO DA LICENDA PRÉVIA (LP), 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO (LO), para a atividade de serraria com desdobro 
de madeiras / benefi ciamento de madeiras. Não EIA/RIMA.

PERCILIA FIIRST NAVARRO - ME, inscrita sob CNPJ nº 
04.716.108/0001-36, localizada na Av. dos Cedrinhos, Chá-
cara 17 e 18 (anteriormente nomeadas 12 e 13) s/nº, Km 
83, Parque das Indústrias, no município de Feliz Natal / MT, 
torna público que requer junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO 
da LO, para a atividade de serraria com desdobro e benefi -
ciamento de madeira. Não EIA/RIMA.

MADEIREIRA FLORESTA EIRELI, CNPJ. 11.825.967/0001-
29. Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente a LP – Licença Prévia, LI – 
Licença de Instalação e LO–Licença de Operação de uma 
Serraria com Desdobramento de madeira, localizada no 
município de Marcelândia/MT. Não determinado EIA/RIMA.

BOLETIM SINE 

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

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

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

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

BOLETIM SINE 072/2019

Vagas de Emprego
1-Serralheiro, com experiência comprovada;
2-Auxiliar de balanceiro, acima de 20 anos;
3-Encarregado de pré-moldados, com experiên-
cia, acima de 30 anos;
4-Vendedor, com experiência, conhecimento pa-
cote Offi ce e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
5-Secretária do Lar, com experiência e 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 Defi ciência;
14-Técnico em Enfermagem;
15-Vendas, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem a 
vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em recebê-los. 
Lembrando que o encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 

e são realizados das 07h30min às 10h30min e das 13h30min 
às 16h30min.

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

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

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a redação 
dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER a 
notificada ISOLDE SALETE CARLOT, ora apontada como antiga CONFRONTANTE, que 
se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o 
nº 14119, em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO 
GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado Fazenda Colorado, 
caracterizado como Lotes nºs 57 e 56-B, com área total de 600,00 ha, localizado no 
Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 1557, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
MT, de propriedade de Jose Edemir Guareschi e sua esposa Marivete Lodi Guareschi, o 
qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade da já referida notificada. Fica Vossa 
Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, 
perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 
min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe 
é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. 
 

Nova Ubiratã - MT, em 02 de julho de 2019. 
Bruno Becker 

Registrador de Imóveis 
04,05/07/2019 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 013/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Licitação, torna público o resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL, ANEXA AO PSF 
CENTRAL, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO EPP, CNPJ N.º 17.254.689/0001-83, com valor 
global de R$ 295.167,76.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT., TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO 
SOLAR (INSUFILM) EM VEÍCULOS E EM PRÉDIOS PÚBLICOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
S E C R E TA R I A S  S O L I C I TA N T E S , ”  E X C L U S I VA PA R A 
PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 2738/2017, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS”, CONFORME A 
SEGUIR:  E.  C.  ALVES AUTO FILMES LTDA,  CNPJ Nº 
21.052.398/0001-80, ITENS VENCEDORA: 826814 – R$ 68,00; 
826815 – R$ 78,00; 826816 – R$ 104,00 - VALOR TOTAL GERAL R$ 
106.248,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público o RESULTADO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019, tendo como objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E 
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 
COMERCIAIS DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ATÉ O LOCAL DE 
DESTINAÇÃO FINAL, conforme a seguir EMPRESA VENCEDORA: 
TRANSPORTE ZANESCO LTDA ME, CNPJ Nº 06.085.151/0001-76, 
ITEM COD. 834022, VALOR UNITÁRIO R$ 50,90, PERFAZENDO 
VALOR GLOBAL DE R$ 1.301.004,00.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 19 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
071/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS PARA USO DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO E SEUS DISTRITOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
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 / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 23 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
072/2019, objet ivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIAL IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RESGATE DA FAUNA 
EM AERÓDROMO NO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto 
à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante 
o  h o r á r i o  n o r m a l  d e  e x p e d i e n t e  o u  a t r a v é s  d o  s i t e 
www.sorriso.mt.gov.br. 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 / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2019  

 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 UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS 
PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA – SAMU, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 19 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, 04 de Julho de 
2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019  
 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 COMBUSTIVEL PARA USO NA FROTA MUNICIPAL EM 
TRANSITO EM CUIABÁ, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS, MUNICIPIO DE 
JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 19 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, 04 de Julho de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000567-40.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/02/2019 
Valor da causa: R$ 280.455,65 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A  
RENATO MINORU HARA (REQUERIDO) 
DANIELA MARIA BANDEIRA (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO)  

Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 

PROCESSO 1000567-40.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: RENATO MINORU HARA, DANIELA MARIA BANDEIRA 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel área com 58,3835 ha, parte de um todo maior conhecido como 
“FAZENDA SÃO FRANCISCO III/B”, localizada, objeto da matrícula n. 26.455, Livro 02, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) 
pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor 
de R$ 280.455,65 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO  
DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas.  FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO 
JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-
3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da 
Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
Sinop, datado eletronicamente. 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara de Sinop/MT 

 
Num. 40313011 - Pág. 1 

 
Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS 
SANTOS - 14/03/2019 18:50:07  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listVie
w.seam?x=19031418272470700000040043060 
Número do documento: 19031418272470700000040043060 

05,06/07/2019. 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000570-92.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/02/2019 
Valor da causa: R$ 24.322,39 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
LOURIVAL TOMELIN (REQUERIDO) 
NORMA MARIA TOMELIN (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO)) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 

PROCESSO 1000570-92.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: LOURIVAL TOMELIN, NORMA MARIA TOMELIN ADV 
POLO PASSIVO 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel área de 3,1287 há, parte de um todo maior, objeto da matrícula n. 
5.892, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta 
inicial) no valor de R$ 24.322,39 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e 
nove centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO 
JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-
3901-1259 – e-mail:01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da 
Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
 
Sinop-MT, datado eletronicamente. 

assinado eletronicamente 
MURILO MENDES 

JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DE SINOP/MT 
 

Num. 40319959 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/03/2019 
19:04:52http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocume
nto/listView.seam?x=19031419045262300000040030111 
Número do documento: 19031419045262300000040030111 
 

05,06/07/2019. 
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A cada ano, mais de 500 mil meninas entre 10 e 19 anos têm filhos no Brasil 

Quanto menos estudo e renda,
maior a chance de gravidez
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O trabalho preventivo 
das equipes multidisciplina-
res do Programa Saúde na 
Escola (PSE), desenvolvido 
pelas secretarias de Saúde 
e de Educação de Lucas do 
Rio Verde, tem procurado 
conscientizar os alunos da 
rede municipal de ensino 
sobre as dificuldades decor-
rentes de uma gravidez in-
desejada, principalmente na 
adolescência.Esta semana, 
estudantes de 8º e 9º anos 
da Escola Olavo Bilac assis-
tiram palestra com um mé-
dico, uma assistente social 
e dois agentes comunitários 
integrantes do PSE e, após a 
palestra, puderam fazer per-
guntas e debater outros as-
pectos relacionados à ques-
tão.

Nas salas de aula, a se-
xualidade, tão natural e ain-
da pouco discutida aberta-
mente em grande parte das 
famílias, torna-se um tema 
polêmico de grande interes-
se entre crianças e jovens e o 
tratamento do assunto sem 
preconceitos acaba sendo 
uma oportunidade para tirar 
a limpo muitas dúvidas.

O médico Fernando 
Quintana destacou que a 
passagem da infância para 
a adolescência provoca uma 
série de transformações cor-
porais e o despertar da sexu-
alidade, com o surgimento 
de impulsos e desejos pro-
vocados pela intensificação 

da atividade hormonal.
“A equipe busca pas-

sar o maior conhecimen-
to possível sobre o assunto 
exatamente para que eles 
tenham informações corre-
tas e se previnam em rela-
ção a doenças sexualmen-
te transmissíveis, as DSTs, 
gravidez indesejada e para 
que tenham amor próprio e 
respeito por si mesmo e pelo 
outro”, diz.Segundo Quinta-
na, como o tempo para que 
se dê a iniciação sexual varia 
bastante e a questão costu-
ma ser tratada de maneira 
desigual pelas próprias fa-
mílias, o grau de curiosidade 
também se manifesta de di-
ferentes maneiras. 

“As dúvidas são muitas 
e apesar do uso da internet e 
do amplo acesso a informa-
ções que não se tinha ante-
riormente, é muito preocu-
pante o grande número de 
adolescentes que aparecem 
nos PSFs e que se viram pri-
vados de dar continuidade 
aos estudos por causa de 
uma gravidez precoce por-
que achavam que esse tipo 
de coisa só acontece com 
seus colegas”, relata.

Aluna do 8º ano, Emily 
Vitória de França da Silva, 
de 13 anos, disse que não se 
sente à vontade para tratar 
de questões sexuais em casa 
e que falar sobre isso no am-
biente escolar e com os ami-
gos muda tudo. 

“A gente tem vergonha 
de compartilhar esse assun-
to com os pais e muito medo 

NA ADOLESCÊNCIA | Baixo nível educacional e socioeconômico contribui para gravidez na adolescência
Foto: Ascom

DA REPORTAGEM

Alta Floresta sedia 
1ª Feira de Turismo 
da Amazônia
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Alta Floresta se prepara 
para a realização da 1ª FEI-
TAM (Feira de Turismo da 
Amazônia mato-grossense), 
realizada pela Direção de In-
dústria, Comércio e Turismo, 
tendo como principal objeti-
vo o destino sustentável da 
Amazônia Mato-grossense.

Durante os dias 5, 6 e 
7 de julho, a Feitam apre-
sentará os destinos e pro-
dutos turísticos da região da 
Amazônia Mato-grossense, 
contando com palestrantes, 
mesa redonda e painéis, ob-
jetivando conscientizar sobre 
a importância dos destinos 

turísticos da região.
No mesmo período, de 

05 a 07 de julho, acontece o 
VI Festival Gastronômico Sa-
bores da Floresta: Serão 20 
empresas apresentando pra-
tos exclusivos e saborosos. 
Na programação haverá um 
show culinário com um chef 
realizando uma receita e in-
teragindo com o público.

E ainda o 1º Encontro 
Cultural da Amazônia Mato 
Grossense: Um encontro 
para fomentar e fortalecer 
nossa cultura regional, du-
rante o evento a Praça da 
Cultura será o grande palco 
para shows de música, dança 
e poesia.

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

ESCOLAS ESTADUAIS

Mais de 57% estão funcionando
de forma integral ou parcial

evento pretende fomentar potencial turístico 

Governo atendeu a maior parte das reivindicações feitas pela categoria 

DA REPORTAGEM

Levantamento da Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção (Seduc) aponta que das 
767 escolas da rede estadual, 
441 (57,50%) estão em funcio-
namento integral ou parcial. 
Somente na segunda-feira 
(1º), 11 escolas retornaram às 
atividades integralmente ou 
parcialmente. 

A adesão de escolas em 
greve registrada é de 42,50%, 
ou seja, 326 escolas continu-
am com as atividades para-
lisadas. Já as escolas que não 
aderiram ao movimento so-
mam 364 (47,46%), enquanto 
que outras 77 (10,04%) estão 
funcionando de forma par-
cial.

Na última quinta-feira 
(27), o Governo do Estado 
se reuniu em audiência de 
conciliação com o Sindicato 
dos Trabalhadores do Ensi-
no Público de Mato Grosso 
(Sintep-MT), no Núcleo de 
Solução de Conflitos do Tri-
bunal de Justiça, e propôs 
suspender o corte de ponto 
dos profissionais da Educa-
ção com a condição de que 
as aulas fossem retomadas 
na terça (2).

A proposta foi de que o 
Governo irá repor, até o dia 
20 de julho, 50% dos pontos 
que foram descontados e até 
o dia 10 de agosto, o restante. 
Mas desde que os profissio-
nais da educação cumpram 
o ano letivo ainda em 2019. 
Porém, em assembleia reali-

LEITOS UTI 
EM LUCAS...

O secretário municipal de Saúde de Lu-
cas do Rio Verde, Rafael Bespalez, anunciou na 
manhã desta terça-feira (02) que o governo do 
estado, por meio da Secretaria de Estado de Saú-
de (SES) decidiu manter o financiamento de R$ 
1.300,00 por dia para a manutenção de cada leito 
da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hos-
pital São Lucas (HSL), instituição mantida pela 
Fundação Luverdense de Saúde. Bespalez tam-
bém declarou que apesar da prorrogação, o Exe-
cutivo, mesmo sendo responsável apenas pelo 
fornecimento de serviços de saúde de baixa e 
de média complexidade, tem contribuído para 
garantir a habilitação do serviço de UTI numa 
atuação conjunta com o próprio prestador do 
serviço do Hospital São Lucas.

NÃO É 
MALUCO...
O juiz da Segunda Vara Criminal em 

Sorriso, Anderson Candiotto, informou, que 
não haveria sinais de insanidade mental 
em Lumar Costa da Silva, 28 anos, acusado 
de assassinar sua tia, Maria Zélia da Silva 
Cosmos, 55 anos, a facadas e arrancar seu 
coração, na última terça-feira à noite. A 
princípio não foi determinado este tipo de 
perícia. Pelo que consta em audiência de 
custódia não haveria sinais de insanidade 
até porque barbaridade não se confunde 
com insanidade”, afirmou. Segundo o dele-
gado de Polícia Civil, André Ribeiro, Lumar 
tem graduação e é tecnólogo em proces-
samento de dados, fala inglês e espanhol 
fluentemente.

INVESTIMENTOS 
EM MUTUM...
O grupo mato-grossense O+ 

Participações e a multinacional 
paraguaia Inpasa têm previsão de 
iniciar ainda este mês as obras da 
planta da Ethanol Bioenergia, em 
Nova Mutum, reafirmando os inves-
timentos no estado. Juntos, os dois 
grupos econômicos preveem do-
brar a capacidade de produção da 
usina de etanol de milho no muni-
cípio, com a expectativa de atingir 
800 milhões de litros por ano, tor-
nando-se um dos maiores players 
do segmento no país. A meta é que 
a indústria comece a operar até o 
fim do ano que vem.

DivulgAção

zada na segunda-feira, o Sin-
tep não aceitou a proposta.

Boa parte das reivindi-
cações feitas pelos profissio-
nais da educação foi atendi-
da pelo governo, como, por 
exemplo, o pagamento de 
1/3 de férias dos servidores 
contratados, que passará a 
ser garantido a partir deste 
ano. 

Segundo estimativa do 
Governo, serão R$ 52 mi-

do que eles possam dizer ou 
ficar pensando a nosso res-
peito. Aqui é bem mais fácil 
porque a gente conhece os 
colegas, faz amizades e pode 
conversar sem receio de ser 
mal interpretado”, conta.

Integrante do Núcleo 
Ampliado de Saúde da Fa-
mília (Nasf), a assistente 

social Eliane Paranhos leva 
uma série de materiais in-
formativos para exibir aos 
alunos durante as palestras. 

Para ela, a falta de diá-
logo familiar continua sen-
do o ponto falho na educa-
ção sexual. “Sempre procuro 
abordar a transição da infân-
cia para a fase da puberdade, 

o que acontece com o nosso 
corpo, os cuidados necessá-
rios, o período menstrual, 
os métodos de prevenção 
da gravidez e de DSTs, tudo 
aquilo que a maioria não 
tem coragem de perguntar 
aos pais”.

Além de dificultar o 
desenvolvimento psicosso-

cial das jovens mães e de au-
mentar o risco de geração de 
filhos frágeis e mais propen-
sos à pobreza, os números 
indicam que a mortalidade 
materna tem sido uma das 
principais causas de mor-
te de adolescentes e jovens 
entre os países da América 
Latina.

lhões para o pagamento des-
se benefício.

Além do pagamento 
de 1/3 de férias, o governo 
investirá R$ 15,6 milhões 
para substituição de servido-
res efetivos que se afastarão 
para qualificação profissio-
nal e mais R$ 11,9 milhões 
para substituição de servi-
dores, que sairão de licença-
-prêmio ou se aposentarão.

Serão investidos ainda 

R$ 35 milhões para melho-
ria na infraestrutura das es-
colas. Ao todo, o governo do 
Estado prevê o investimento 
de quase R$ 115 milhões na 
Educação, ainda este ano. 
Outra reivindicação aten-
dida pelo Governo é o cha-
mamento do cadastro de 
reserva do concurso público 
de 2017, que vai contemplar 
vários municípios de Mato 
Grosso.
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Cidade entra nos planos de expansão de companhia 

Gol reafirma operação e voo para
Guarulhos inicia em novembro
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita de Sinop, Rosana 
Martinelli, recebeu a confir-
mação da Gol Linhas Aéreas 
de que o início das operações 
da rota Sinop-Guarulhos, 
voo direto, está mantido para 
4 de novembro, conforme 
programação da empresa. A 
gestora recebeu uma das téc-
nicas da equipe de projetos 
e obras da companhia para 
uma reunião de trabalho. 
Essa foi a primeira visita ofi-
cial desde que Sinop foi inse-
rida aos planos de expansão.
“Receber essa confirmação 
de que a empresa iniciará, 
na data programada, a rota 
Sinop-Guarulhos é uma ex-
celente notícia, pois reafir-
mamos a condição de Sinop 
como uma cidade polo e 
prestadora de serviços. Esse 
voo não atenderá somente 
nossos munícipes, mas tam-
bém aqueles de outras cida-
des da região e que precisam 
se deslocar para São Paulo, 
acessando-o via aeroporto 
de Guarulhos”, comemorou 
Rosana.
Durante agenda realizada em 

Sinop, a técnica da empresa 
também visitou o Aeroporto 
Municipal Presidente João 
Baptista Figueiredo, onde 
conferiu e avaliou os espaços 
aptos à montagem da ‘base’ 
sinopense (áreas de aten-
dimento, guichê, sala e de-
mais).
Ao ligar a capital do Nortão 
a Guarulhos, será possível ao 
usuário do transporte aéreo 
ligar-se para diversas outras 
localidades do Brasil e exte-
rior. Os voos com origem de 
Sinop já constam no sistema 
de vendas, com passagens 
variando entre R$ 364 a R$ 
519,35 (4 de novembro). A 
operação será diária, de se-
gunda a segunda.
“Essa é a segunda boa notí-
cia que podemos dar para 
nossa cidade, em se tratando 
do início e operação de no-
vas rotas aéreas. No dia 3 de 
junho, a Azul Linhas Aéreas 
também iniciou a operação 
do trecho Sinop-Campinas, 
conectando os aeroportos 
João Baptista Figueiredo a 
Viracopos. Isso mostra o em-
penho da gestão em ampliar 
o potencial de Sinop e torná-
-la um centro de referência”.

SINOP | Prefeita Rosana Martinelli recebeu técnica da empresa aérea para reunião de trabalho 
Foto: Ademir Specht

Foto: divulgAção

Foto: ASSeSSoriA

SINOP

CRAS Menino Jesus desenvolve
a projeto “Adote seu copo”

EDUCAÇÃO

Sinop: audiência pública debate
Documento Referência Curricular

CUIABÁ

Projeto “Pai 
Presente” estimula 
o reconhecimento 
voluntário

Ação busca prevenir doenças, reduzir gastos e incentivar a sustentabilidade 

Formulários devem ser entregues até dia 2 de agosto

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
Menino Jesus implantou 
no último dia 27 o projeto 
“Adote seu copo”, no intui-
to de melhorar a saúde dos 
colaboradores e usuários da 
unidade e, ainda, reduzir os 
gastos e incentivar a susten-
tabilidade. De acordo com 
a coordenadora do CRAS, 
Vanda Saltareli, a ação in-
centiva a todos da unidade a 
terem seu próprio copo.

“Iniciamos o projeto 
pedindo a eles [colaborado-
res e usuários] que trouxes-
sem seus próprios copos de 
casa. Posteriormente, ga-
nhamos copos de parceiros 
e que foram entregues aos 
primeiros grupos de forta-
lecimento de vínculos. Os 
colaboradores e os usuários 
do Cras Menino Jesus serão 
orientados sobre como pre-
venir as doenças que podem 
ser transmitidas entre um 
indivíduo para o outro, em 
decorrência do comparti-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Conselho Municipal 
de Educação de Sinop (CME) 
definiu para o dia 10 de ju-
lho, com início às 7h30, no 
Cefapro (Rua dos Lírios, 460 

DA REPORTAGEM

A Diretoria do Foro da 
Comarca de Cuiabá fixou o 
dia 2 de agosto como prazo 
final para o preenchimento e 
a devolução dos formulários 
do projeto “Pai Presente”, a 
ser realizado na própria Di-
retoria do Foro (Divisão Ad-
ministrativa, Setor de Pro-
cessos).

Segundo a Portaria 
9/2019, assinada pelo juiz 
Luís Aparecido Bortolussi 
Júnior, deverão ser inseridos 
dados e xérox dos documen-
tos pessoais dos interessados 
em obter o reconhecimento 
da paternidade, nos casos em 
que o suposto pai deva ser 
intimado ou localizado por 

meio de oficial de Justiça.
O movimento nacional 

intitulado “Pai Presente” visa 
reduzir o número de pessoas 
sem a paternidade reconhe-
cida no país, estimulando o 
reconhecimento voluntário 
da paternidade. Em 2014, a 
Corregedoria-Geral da Jus-
tiça determinou que anu-
almente, no mês de agosto, 
sejam realizados mutirões 
do projeto, com o fim de es-
timular, por meio de audiên-
cias em todas as Comarcas 
do 

Estado, o reconheci-
mento espontâneo da pater-
nidade biológica. Em Cuia-
bá, o mutirão do projeto “Pai 
Presente” será realizado este 
ano no dia 17 de agosto.lhamento de copos. Além 

disso, este projeto visa redu-
zir gastos e ser sustentável 
ao meio ambiente, tornan-
do a população mais cons-
ciente de seus atos”, expõe a 
gestora.O projeto, cujo obje-

- Setor Residencial Sul), au-
diência pública para debater, 
acolher sugestões e manifes-
tações da sociedade acerca 
do Documento Referência 
Curricular da Rede Muni-
cipal de Ensino de Sinop 
(DRC). O DRC consiste em 

tivo inicial era orientar 120 
pessoas pelas enfermeiras 
Vanderleia Lobato e Paula 
Renata Reis, deve alcançar 
os nove grupos de trabalho 
do Centro e totalizar mais de 
300 assistidos. A ideia surgiu 

por meio da coordenadora 
do Cras Menino Jesus (Vanda 
Saltareli) e pela estagiária do 
curso de Psicologia (Biancar-
la Soares), em parceria com 
a Secretaria de Assistência 
Social.

um conjunto de diretrizes 
laboradas pela participação 
de professores, equipes ges-
toras das unidades escolares 
e Secretaria de Educação 
- Comissão de Reestrutura-
ção da Proposta Curricular 
da Rede Pública Municipal 

de Ensino, sob orientação 
do Conselho Municipal de 
Educação, a partir do Docu-
mento Referência Curricular 
para Mato Grosso - DRCMT, 
que tem como fundamenta-
ção a Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC.
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AGRONEGÓCIO 

Dados referem-se a maio e apontavam um custo operacional de R$ 9 mil por hectare 

Instituto realiza estudos de
controle biológico de pragas
DA REPORTAGEM

Lagarta do gênero 
Spodoptera ssp, nematoi-
des, mosca branca, bicudo-
-do-algodoeiro e percevejo 
marrom. A presença de tais 
pragas encontradas nas la-
vouras de algodão é consi-
derada preocupante. 

Pesquisas envolvendo 
o acompanhamento do con-
trole químico são realizadas 
pelo Instituto Mato-gros-
sense do Algodão (IMAmt) 
há vários anos e, segundo 
especialistas da entidade, 
a resistência de tais pragas 
pode estar ocorrendo por 
“N” problemas, como a re-
petição do uso de alguns 
princípios ativos.

O monitoramento nas 
lavouras é intensificado a 
cada safra. Conforme o dire-
tor-executivo do IMAmt, Ál-
varo Salles, o monitoramen-
to é essencial, pois é através 
dele que se poderá perceber 
o quanto as pragas estão se 
tornando cada vez mais to-
lerantes aos químicos utili-
zados.

A constatação da resis-
tência ocorre inclusive nas 
lavouras de soja e milho. No 
caso da lagarta Spodoptera 

se tem verificado tolerância 
a todos os transgênicos, in-
clusive aos novos que estão 
sendo lançados no merca-
do. Já entre os nematoides 
se tem observado um cres-
cimento da população em 
áreas mais arenosas, princi-
palmente do gênero Meloi-
dógyne Incógnita, e nas áre-
as argilosas do nematoide 
Rotylenchulus Reniformes, 
por vezes associado ao Me-
loidógyne Incógnita.

O diretor-executivo do 
IMAmt comenta que no caso 
da mosca branca a observa-
ção dos pesquisadores é que 
o seu crescimento nas lavou-
ras está associado ao sistema 
de produção utilizado (soja-
-algodão), bem como o uso 
intensivo de inseticidas e 
fungicidas que estão causan-
do a diminuição dos inimi-
gos naturais (principalmente 
fungos) que poderiam con-
trolar o inseto. “Além disso, 
o bicudo-do-algodoeiro é 
sempre um problema, assim 
como o percevejo marrom”, 
diz Álvaro Salles.

Em junho o Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (IMEA) di-
vulgou o custo de produção 
do algodão em Mato Grosso 

ALGODÃO | Pesquisas envolvendo o acompanhamento do controle químico são realizadas pelo IMAmt
Foto: Divulgação

Foto: agrolink

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

LÍDER

MT lidera exportação no Brasil
e já lucrou US$ 6,8 bilhões

DADOS DA ANP

Comercialização de etanol
cresce 3% em maio, diz UNICA

Dados são referentes até maio 

Alta se deve à valorização de 2,7% no câmbio em maioDados foram publicados pela ANP e compilados pela UNICA 

DA REPORTAGEMA

Com a cifra de US$ 6,8 
bilhões, Mato Grosso lidera 
o ranking de exportações 
no Brasil até maio de 2019, 
segundo dados do Agrostat, 
que divulga estatísticas de 
comércio exterior e é ligado 
ao Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Ao todo, o estado re-
presenta 17,22% de tudo que 
foi exportado pelo Brasil. O 
percentual é quase o mesmo 
que o alcançado no mesmo 
período do ano passado. São 
Paulo aparece em seguida e 
soma 14,64%. Completando 
o ranking, Paraná, Rio Gran-
de do Sul e Minas Gerais 
representam 12,52%, 10,61% 
e 8,03%, respectivamente. A 
principal responsável pela 
posição de Mato Grosso é a 
soja e os derivados do grão, 
que representam 70% do to-
tal exportado pelo estado.

Logo em seguida apa-
recem cereais, farinha e 

preparações (12,4%), fibras e 
produtos têxteis (8,03%), car-
nes (7,35%), produtos flores-
tais (0,87%), outros produtos 
(0,81).

VIA FÉRTIL

Empresário 
mato-grossense
integra comitiva 
na China
DA REPORTAGEM

A Rotam do Brasil acaba 
de premiar clientes e parcei-
ros com uma viagem para a 
China onde os escolhidos pu-
deram conhecer as estruturas 
da sede da empresa e a cultu-
ra local. A ação fez parte do 
“Malas prontas para a China”, 
Programa Rotam de Relacio-
namento com os parceiros 
que premia os distribuidores 
que atingirem ou superarem 
suas metas, na compra dos 
produtos.

O programa contou 
com a participação de 12 
clientes de diferentes regiões 
do Brasil. Um dos escolhi-
dos para a viagem foi p pro-
prietário da distribuidora de 
produtos agrícolas Via Fér-
til, Luiz Rogério Botaro, que 
possui seis lojas distribuídas 
em Mato Grosso.

A viagem teve duração 
de 10 dias e a programação 
começou com os visitantes 
conhecendo as estruturas 
das fábricas da Rotam co-
meçando pela Tianjin Rotam 
Chemical (TRC), depois para 

DA REPORTAGEM

As vendas de etanol 
hidratado combustível pe-
las distribuidoras seguem 
em expansão no Brasil. Em 
maio, atingiram 1,87 bilhão 
de litros, segundo dados 
publicados pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) e compilados pela 
União da Indústria de Cana-
-de-Açúcar (UNICA). O vo-
lume representa um cres-
cimento de 3% sobre o mês 
anterior. Nesse mesmo pe-
ríodo, o consumo de gasoli-
na C (com adição de etanol 
anidro) diminuiu 2%, para 
3,14 bilhões de litros.

Como resultado, a de-
manda de combustíveis 
leves (soma das vendas de 
gasolina e de etanol hidrata-
do, em gasolina equivalente) 
permaneceu estável no País. 
Foram 4,45 bilhões de litros 
comercializados em maio, 
ante 4,47 bilhões de litros 

a Jiangsu Rotam Chemical 
( JRC), finalizando na Jiangsu 
Rotam Boxmore Packaging 
( JRB) e no Centro de Pesqui-
sa.

De acordo com o em-
presário, que é cliente da 
empresa há 5 anos, a viagem 
foi uma oportunidade única 
para troca de conhecimento. 
“Foi uma experiência muito 
rica, pois, vimos coisas muito 
diferentes da nossa realida-
de. A China tem uma cultura 
muito característica”, desta-
cou Botaro.

Os visitantes puderam 
ver de perto a estrutura da 
empresa, conhecer seus pro-
cessos e toda sua tecnologia 
tanto em produtos quanto 
na fabricação de embalagens. 
“Conhecer a Rotam foi uma 
surpresa positiva. 

Eles têm um grande 
laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento algo que 
não tínhamos ideia aqui no 
Brasil. Uma empresa extre-
mamente preocupada com 
qualidade de produto com 
controle excelente e fábricas 
muito seguras”, disse.

em abril.
Dessa forma, a parti-

cipação do renovável nesse 
mercado atingiu 29,4%. Na 
comparação regional, esse 
percentual totalizou 10% no 
Norte-Nordeste e 35,5% na 
região Centro-Sul. Em Goi-
ás, São Paulo e Mato Grosso, 
a participação ultrapassou a 
marca de 50%, ou seja, a ven-
da do biocombustível pelas 
distribuidoras foi maior do 
que a de gasolina.

A forte demanda pelo 
etanol hidratado deriva do 
seu preço mais competitivo 
quando comparado ao do 
seu concorrente, a gasoli-
na. Naqueles três Estados, a 
relação de preços está abai-
xo de 70% desde o início de 
2019 e, nessas condições, 
abastecer com o biocom-
bustível é mais vantajoso. 
Paraná e Minas Gerais tam-
bém apresentaram paridade 
abaixo do patamar em maio 
e, portanto, favorável ao uso 
de etanol.

para a safra 2019/2020. Os 
dados referem-se ao mês de 
maio e apontavam um cus-
to operacional de R$ 9 mil 
por hectare, um aumento de 
1,42%% ante abril. 

De acordo com o IMEA, 
tal alta está ligada à elevação 
do dólar que influenciou nos 
insumos, que são cotados 
pela moeda norte-america-
na.

“Como nós estamos 
vendo que o uso de quími-
cos está cada vez mais caro, 
o IMAmt lançou um progra-
ma muito forte para contro-
le biológico. Inicialmente 
nós vamos ter no mercado 
produtos já utilizados por 
outros, mas temos um gran-
de trabalho de prospecção 
para procurarmos microrga-
nismos presentes em Mato 
Grosso que sejam efetivos 
para cada uma destas pra-
gas”, comenta Álvaro Salles.

O trabalho de prospec-
ção, diz o diretor-executivo 
do IMAmt, teve início há 
cerca de dois anos. Inicial-
mente o projeto teve início 
através de trabalhos com 
nematoides em Mato Gros-
so, no qual existia um banco 
de solos.

“Nós tínhamos um 

No exterior, a China foi 
o principal comprador do 
Brasil no período analisado 
e gastou US$ 13 bilhões com 
exportação. A soja é o pro-

duto mais comprado pelos 
chineses. A União Europeia 
e os Estados Unidos apare-
cem em seguida com 18,19% 
e 7,40%, respectivamente.

banco de solos que o pes-
quisador Rafael Galbieri co-
letou no acompanhamento 
que ele faz com nematoi-

des. Diante disso, nós co-
meçamos nele a prospectar 
fungos e isso deu origem a 
um banco com mais de 500 

cepas diferentes de fungos 
isolados de Trichoderma, 
Pochonia ePaecilomyces”, 
explica Álvaro Salles.
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FASIPE SE ATENTA AO MERCADO E
APOSTA NA RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com
(colaboração de José
Roberto Gonçalves)

A Faculdade Fasipe está 
com processo seletivo para 
2019/2, oferecendo 18 cur-
sos de graduação das mais 
variadas áreas, especialmen-
te saúde, exatas e sociais. 
Entretanto, mais do que o 
crescimento visível do gru-
po – com duas unidades em 
Sinop, uma em Cuiabá, uma 
em Rondonópolis e uma em 
construção em Sorriso –, a 
grande preocupação segue 
sendo o sistema de ensino.

Preocupada com as de-
mandas do mercado de tra-
balho, a Fasipe capacita seus 
profissionais para melhor 
receberem os acadêmicos e 
proporcionar o melhor do 
ensino-aprendizado teórico-
-prático em consonância 
com aquilo que se vê fora 
dos muros da instituição.

Além disso, as ações 
sociais fortalecem não só o 
vínculo da Fasipe com a co-
munidade, mas também do 
acadêmico com a sociedade.

Neste caderno Vitri-
ne de hoje, o bate-papo é 
com o diretor-comercial da 
Fasipe, Isaac 
Bertolini, que 
explica como 
se dá o desen-
volvimento 
educacional 
da instituição 
e como são 
desenvolvidas 
as ações longe 
dos muros.

DIÁRIO 
DO ESTADO MT 
– Em relação ao 
perfil do aca-
dêmico, como 
está essa moça-
da buscando o 
ensino superior 
para se profis-
sionalizar e ir 
ao mercado de 
trabalho?

ISAAC BERTOLINI 
– Essa atual geração, a ge-
ração Z, eles não têm perfil 
de esperar muita coisa, de 
ficar aguardando processos, 
como comumente acontece 
em empresas, são bastante 
intolerantes. Eu digo que a 
resistência à frustração des-
sas pessoas é muito pequena, 
e esses jovens têm invadido 
o espaço acadêmico, por-
que o mercado de trabalho, 
em breve, será deles. A ge-
ração X ainda está por aí, a 
(geração) Y também rode-
ando. Eles vão começar a se 
defrontar com as demandas 
do mercado de trabalho, que 
é exigente. Hoje, uma pes-
soa sem a mínima formação 
não consegue nem disputar 
uma vaga de emprego, in-
felizmente é uma condição 
que nós temos observado. 
Pré-requisito mínimo para 
contratação é graduação, ou 
seja, ter cursado uma facul-
dade, mas isso para poder 
concorrer à vaga. Experiên-
cias e domínio de línguas são 
adicionais que hoje se busca. 

DE – Até algum tempo 
atrás, era muito comum ouvir 
que as pessoas tinham que 
se moldar ao mercado de tra-
balho. Isso está mudando, ou 
seja, o mercado também tem 
que se moldar ao perfil dessas 
pessoas que estão chegando?

IB – Vai ocorrer uma 
transição gradativa. As em-
presas mais tradicionais vão 
localizar pessoas que consi-
gam se moldar ao seu porte 
de trabalho, ao seu formato. 
Essa nova geração, que passa 
a dominar o mercado de tra-
balho nos próximos anos, ela 
vai interferir e alterar esse 
padrão. 

Por exemplo, empresas 
que trabalham com pacotes 
específicos para alguns clien-
tes, montam uma equipe, 
que faz um trabalho. Se não 
alcança os objetivos, outra 
equipe vai fazer. Então tem 
sempre um gás novo. Essa 
geração que está chegan-
do aí precisa ser desafiada o 
tempo inteiro. No caso de 

um projeto novo, o cara en-
tra de cabeça, com ideias e 
acaba fazendo um bom tra-
balho. Mas essa rotação vai 
ter que existir. Essa evolução 
vai ocorrer em duas pon-
tas: a primeira, essa empre-
sa tradicional vai começar a 
se adequar a localizar perfis 
para o formato de trabalho, 
seria o funcionário cama-
leão, que se adequa, bastante 
flexível para se adaptar nes-
sa estrutura; em segundo, as 
empresas que já perceberam 
isso vão começar a se estru-
turar dentro desse perfil.

DE – De que forma a Fa-
sipe busca conciliar esses dois 
lados para o aluno que chega?

IB – O diferencial da 
Fasipe em relação às demais 
faculdades é que ela busca, 
atualmente, inserir no seu 
quadro docente profissio-
nais que atuam no mercado 
de trabalho. Os profissionais 
estão se relacionando, estão 
vendo a modificação cultu-
ral ocorrendo. Esse profis-
sional dentro de um apara-
to de molde mais tranquilo. 
Óbvio que a pessoa também 
tem que desenvolver uma 
capacidade de superar frus-

trações, condição 
mínima de inte-
ligência emocio-
nal, a pessoa tem 
que desenvolver. 
Essa geração tem 
essa dificuldade. O 
coeficiente inteli-
gência emocional 
é muito reduzido 
ainda, precisa de-
senvolver. A Fasi-
pe, neste molde de 
procurar respaldo 
no mercado de tra-
balho, o formato 
do mercado de tra-
balho da atualida-
de para dentro do 
corpo acadêmico, 
é bastante positivo. 
Imagine um advo-
gado atuando nos 
diferentes ciclos de 

eras, você tem uma diversi-
ficação muito grande nas si-
tuações. O profissional passa 
a entender como esse jovem 
fala, como ele age, e relacio-
na com a tradição do ensi-
no. Isso diferencia muito os 
moldes acadêmicos. Se você 
manter uma rigidez educa-
cional, acadêmica, acaba não 
cobrindo essas aberturas nos 
flancos das gerações. A tran-
sição é muito complexa, são 
quebras de paradigmas mui-
to fortes.

DE – Isso que você men-
cionou de ter muitos docentes 
que atuam no mercado, além 
de trazer essa vivência para o 
acadêmico, estreita o laço para 
que ele possa ser mais rapida-
mente inserido no mercado de 
trabalho...

IB – A Fasipe tem essa 
diferenciação em relação às 
outras, Observamos o pro-
fissional trabalhando em sala 
de aula, mas também com 
o olho no mercado de tra-
balho. O que agrega ao aca-
dêmico não é apenas o livro 
que ele lê, e sim a relação que 
ele cria dessa teoria absorvi-
da com a prática. Isso trans-
forma a vida dele. A partir 
daí fica fácil observar como 
são importantes as relações 
nos ambientes. Seria muito 
simples o ser humano carre-
gar as suas disciplinas numa 
tele aula, num sistema alter-
nativo, para o aluno poder 
absorver esse conteúdo. Se 
ele ler, estudar, teoricamente 
vai estar muito bem prepara-
do. Mas qual relação ele vai 
criar com o mercado de tra-
balho? Qual a relação desse 
contexto com a sua carrei-
ra futuramente? Os jovens 
precisam saber onde podem 
chegar. São muito resistentes 
e têm pressa pra tudo. Ele faz 
a desconstrução. Ele primei-
ro precisa ver a atuação do 
professor profissional, para 
aí sim moldar a sua forma-
ção com base nos passos que 
precisa dar para trilhar seu 
próprio caminho. O aluno 
dedicado vai ser indicado 
pelo professor dele.

DE – Esse é um diferen-
cial que a Fasipe tem...?

IB – É esse contato di-
reto. Você mesmo, Clemer-
son, já indicou quantos para 
o mercado de trabalho? E 
não é qualquer um a ser in-
dicado, você escolhe os me-
lhores. 

Mas você não vai in-
dicar aquele aluno que não 
vem na aula, aquele que 
desmerece a atividade. O 
professor também tem a re-
putação dele para manter, é 
inserir o aluno conforme sua 
capacidade.

DE – Isso aca-
ba sendo atrelado 
na questão de a fa-
culdade sempre ba-
ter na tecla da im-
portância das aulas 
presenciais?

IB – Na ver-
dade, muitas vezes 
as pessoas têm di-
ficuldade de en-
tender que, hoje, o 
ensino à distância, 
dá uma formação 
mais substancial 
para o aluno em 
termos teóricos, 
mas a qualidade 
exige profissionais 
que saibam reagir 
às demandas do 
mercado de tra-
balho, os contex-
tos socioculturais. 
E você só adquire 
essa posição a par-
tir do momento 
que passa a en-
tender isso. Mas 
pensa o seguinte: 
um dentista, quando extrai 
um dente, ele viu o professor 
dele fazendo isso, foi ensi-
nado, praticado. Como um 
fisioterapeuta aprende na 
prática as manobras para po-
der estimular a regeneração, 
evolução de algumas áreas 
de uma lesão?

DE – Você não cria conta-
to com o paciente à distância...

IB – Não tem como. O 
professor vai ter um modelo 
de como foi feita determi-
nada manobra, daí o aluno 

Professores em ensino presencial podem preparar muito melhor o aluno para o mercado de trabalho
Foto: Arte/DivulgAção

VITRINE

consegue descontruir isso. 
O que está envolvida nessa 
manobra? Conhecimento 
de fisiologia, de cinesiologia, 
de bioquímica, todo esse co-
nhecimento, esse domínio, 
para conseguir descontruir. 
E isso se forma na relação 
professor e aluno.

DE – Outro diferencial é o 
de a Fasipe sempre se mostrar 
disponível para a comunidade. 
Os carros-chefe normalmente 
são os cursos da saúde. Queria 
que tu comentasse sobre essa 
extensão que a faculdade pro-

move.
IB – O Fa-

sipe Ação são 
ações que os 
cursos faziam 
de uma forma 
isolada. Junta-
va o curso de 
Enfermagem, 
Biomedicina e 
Fisioterapia e 
faziam ações 
pontuais. Mas, 
neste molde 
que nós esta-
mos trabalhan-
do atualmente, 
nós levamos a 
faculdade até 
a comunidade. 
Nós chama-
mos de ‘Fasipe 
Ação’. É a Fasi-
pe interagindo 
no meio, onde 
a sociedade ne-
cessita. É a Fa-
sipe podendo 
oferecer toda 
a sua estrutura 
laboratorial em 

um ambiente isolado, então 
movimentamos a faculdade 
até a sociedade. Esse aspec-
to promove duas interações 
muito fortes e complemen-
tares: primeiro, a sociedade 
tem acesso aos recursos que 
a faculdade disponibiliza. 
Triagem, manipulação ne-
cessária relacionada a condi-
cionamento físico; nível gli-
cêmico, tipagem sanguínea. 
Ela consegue usufruir des-
ses serviços imediatamente. 
Num segundo ponto é o aca-

dêmico acessando a socieda-
de. Como sempre buscamos 
alinhar essa questão teórico-
-prática, o aluno vai até essa 
massa que, futuramente, vai 
usufruir desses serviços, e 
ele passa a ter a sociedade 
para interagir. Ele percebe 
como um profissional faz na 
prática. Esse elo fomenta o 
que nós chamamos de Fasipe 
Ação. São duas necessidades: 
social e acadêmica. 

DE – Além das ações pon-
tuais, tem o serviço prestado 
diariamente com a Fasiclin...

IB – O que a gente ofe-
rece aqui é um atendimento 
bem acessível. Tem um agen-
damento, um ordenamento 
para melhor atender a popu-
lação. Mas a pessoa tem aces-
so a um nutricionista, um 
fisioterapeuta, atendimen-
to odontológico, consegue 
acessar exames laboratoriais, 
conversar e organizar uma 
condição psicoafetiva com o 
curso de Psicologia, direito, 
contabilidade. Enfim, todo 
esse serviço fica acessível à 
comunidade. Os serviços da 
saúde prevalecem, porque a 
demanda na região é muito 
elevada.

DE – Um dado interes-
sante é que a Fisioterapia ze-
rou a fila de espera municipal.

IB – Zerou, claro que 
foi um trabalho muito in-
tenso, e os profissionais da 
instituição colaboraram 
para intensificar a presta-
ção de serviço. Nesse ponto, 
você prepara o acadêmico 
para que ele possa intervir 
na sociedade. Você tem que 
sair dos livros para atuar na 
prática aonde a vida, de fato, 
acontece.

DE – Você acha que, dian-
te de todos esses elementos, o 
aluno Fasipe sai melhor prepa-
rado para o mercado de traba-
lho?

IB – Com absoluta 
certeza. Um dia desses esta-
va em uma outra cidade, e 
uma professora me disse o 
seguinte: “quando vem um 

aluno da Fasipe eu não te-
nho preocupação, porque 
esse aluno já sabe atender, 
ele sabe o que precisa anali-
sar, ele compreende o pro-
cesso clínico”. Questionei 
a ela sobre o que as outras 
faculdades têm oferecido. 
“(Os alunos) vêm muito mal 
preparados”. Isso nos mostra 
que o corporativismo dentro 
de uma instituição traz pre-
juízo. Para procurar um psi-
cólogo, naturalmente você 
está tendo uma necessidade, 
precisa aliviar algum com-
portamento, algo que está al-
terando a tua funcionalidade 
diária. Mas e se o profissional 
não consegue fazer essa ab-
sorção correta? A Fasipe dá 
meios para que o aluno seja 
humanizado no processo de 
relação, que ele entenda que 
o processo teórico-prático 
seja de fato aplicável.

DE – No último fim de se-
mana, foi realizada uma ação, 
e neste sábado tem mais um. 
Como vai se proceder?

IB – No dia 29 de ju-
nho, o Fasipe Ação foi reali-
zado no Carandá Shopping, 
e agora teremos no Colégio 
Albert Sabin, neste sábado, 
dia 6 de junho, das 8h às 12h. 
Essa ação é ligada ao Dia de 
Cooperar. Vamos levar toda 
a estrutura, oferecer atendi-
mentos à população, sempre 
primando pela necessida-
de daquela região e levando 
essa relação teórico-prática 
para os nossos acadêmicos 
para criar esse vínculo aca-
dêmico-sociedade.

DE – Quantos cursos a 
Fasipe oferece?

IB – São 18 cursos. 
Nosso processo seletivo está 
aberto. Basta procurar a uni-
dade Florença e tirar todas as 
dúvidas. O interessado pode 
fazer o processo no ato e já 
sair com o resultado se foi 
aprovado ou não. A gente 
deixa aberto para que o fu-
turo aluno venha conhecer 
nossa estrutura e se encantar 
com a área que mais lhe in-
teressa.

Processo seletivo 2019/2 está aberto para os 18 cursos de gradua-
ção da FAsipe 

Fasipe Ação estará no Colégio Albert Sabin
 neste sábado 

Foto: AssessoriA

Fasipe promove eventos extracurriculares para enriquecer currículo dos acadêmicos 

Essa ge-
ração que 
está che-
gando aí 

precisa ser 
desafiada o 
tempo in-

teiro

“
“

O que 
agrega ao 

acadêmico 
não é ape-
nas o livro 
que ele lê, 
e sim a re-
lação que 

ele cria 
dessa teo-
ria absor-

vida com a 
prática

“

“
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BANCO 2

FD
IV

ARTIFICIO
BAMAOAR

FUSOMANSA
NEVOADL
DANDREA

LATDOOGA
ANULAME

LAR
CRSALSA
IILINEAR

CASSINOL
TEMOU

NHA
CAMISAAT
ÃETRUDE

FORNECEDOR

U

Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Fogos de
(?): são

usados no
réveillon

Sílaba de
"bater"

Remo,
em inglês

Diferença
de horário

entre
países

O império
de Júlio
César
(Hist.)

Vestido
com

roupa
 de frio

Obrigação
do lavra-
dor, antes
do plantio 

Atração
em Las
Vegas
(EUA)

É pintada
com

esmalte

Fazer
parar;
deter

Unidade
de me-
dida de
terrenos

"Marca re-
gistrada"
do clube

de futebol

Antigo
Testa-
mento

(abrev.)
Distribui
os produ-
tos aos
lojistas

"(?) – O 
Extrater-
restre",
filme

Severo;
ríspido

Divisa;
fronteira

(?) Beltrão,
atriz

Visitante 
de um país

Pacífica;
calma

Pegar (?):
surfar

A índole
da vilã

Ovário de
peixes

Sentença; oração
(Gram.)

Grande quantidade;
fartura

Sílaba de
"galho"
Maluco
(gíria)

Desacreditado
publicamente

Bruma;
neblina
Latitude
(abrev.)

Torna
inválido 
Que não
foi cozido

Cópias de
contratos

Exame não
escrito

Título de
Drácula

(Lit.)

Sem altos
e baixos
Esperma

(Biol.)

Ritmo cuba-
no (Mús.)

Scooby-(?),
cão da TV
Apelido de

Luciana

Letra
"tê"

Ivo Meirel-
les, cantor

Açucarar
Badala

em igre-
jas (pl.)

Tenho receio de
Animal-

símbolo da
fidelidade

3/doo — oar. 4/fuso. 5/conde. 6/linear. 10/fornecedor.

Jô Soares cancela 
peça de teatro por 
problemas de saúde

Jô Soares precisou cancelar a despedida 
da peça “O Livro Ao Vivo”. O espetáculo seria 
apresentado no Teatro FAAP, em São Paulo, no 
próximo fim de semana. Segundo a colunista 
Keila Jimenez, o motivo teria sido a situação 
de saúde do famoso. Ele estaria afônico de-
pois de enfrentar um forte resfriado.

Amigos próximos também contaram à 
jornalista que o apresentador está debilitado 
também por causa da idade. Em janeiro, o ve-
terano completou 81 anos. Jô deixou a Globo 
em 2016. Desde então, ele tem se mantido lon-
ge da mídia.

TV  e Entretenimento

Gretchen surfa com maestria na onda 
de sucesso. Depois de renascer como rai-
nha da internet e ganhar visibilidade in-
ternacional ao aparecer no clipe de “Swish 
Swish”, da diva do pop Katy Perry, a eterna 
rainha do rebolado se prepara para mais 
um grande desafio: estrear como atriz em 
A Dona do Pedaço.

Na trama, prevista para ir ao ar a partir 
do dia 11/7, ela será a dançarina Gina, que 
causará um reboliço ao aparecer como na-
morada de Eusébio (Marco Nanini). No en-
tanto, a vida nem sempre foi generosa com 
carioca de 60 anos. 

Durante uma conversa com Gshow nos 
bastidores de gravação da novela das 9, 
lembrou momentos difíceis na vida, em 
que até fome passou. “Quando fiquei grávi-
da dos gêmeos Gabriel (22 anos) e Rafael, 
o pai não quis saber. Saí de Pernambuco e 
fui para São Paulo sem nem ter onde mo-
rar. Às vezes, não tinha dinheiro nem para 
comer”, conta ela, que ainda teve que lidar 
com a morte de um dos filhos (Rafael) dois 
dias depois do nascimento. 

No auge da maturidade, a cantora diz 
que arrependimento não faz parte de sua 
vida. “Tudo que aconteceu, hoje é resulta-
do das experiências que passei. Deus me 
preparou para quando chegasse onde es-
tou, servir de exemplo de superação para 
as pessoas”. Com a carreira cheia de altos 
e baixos, ela brinca quando o assunto são 
as finanças: 

Avó e mãe
E se falta novidade na carreira novi-

dade, na vida pessoal o ritmo é o mesmo. 
Prestes a ser avó em dose tripla dos filhos, 
Thammy Miranda, Décio Nascimento Jr 
e Gabriel Miranda, a cantora comemora: “ 
Minha vida é uma festa”. E a família ainda 
crescerá mais. A artista adotará mais um 
filho.

Gretchen fala sobre saudade do marido: 
‘Ele que me aguarde quando chegar’

 Saudade do maridão 
Longe há 3 meses do marido, o empre-

sário português Carlos Marques, a cantora 
não vê a hora de matar a saudade. “Por en-
quanto estamos nos resolvendo nas cha-
madas de vídeo, mas não é a mesma coisa. 

Nunca tínhamos ficado tanto tempo sepa-
rados”. 

Ansiosa, ela que atualmente mora em 
Mônaco, não vê a hora do empresário ver o 
resultado de sua lipoaspiração de alta de-
finição:



Brasil goleou na primeira fase, mas este jogo será uma nova história 

Mágico Plomo recebe a camisa das mãos de Cueva na Arena 

Gil deve ser utilizado do lado esquerdo da defesa
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Seleção quer “apagar” 5 a
0 da memória dos jogadores
DA REPORTAGEM

A classificação do Peru 
para a final da Copa Améri-
ca ligou um alerta na seleção 
brasileira. Além da prepa-
ração técnica e tática, habi-
tual independentemente de 
quem fosse o adversário no 
próximo domingo, a comis-
são técnica pretende dedi-
car atenção especial ao fator 
mental.

A maior preocupação 
do momento é apagar da ca-
beça dos jogadores o registro 
da goleada por 5 a 0 aplicada 
nos peruanos no fechamen-
to da fase de grupos, há 12 
dias. A Seleção quer evitar 
qualquer sensação de que a 
final, no Maracanã, possa ser 
tranquila como sugere o pla-
car do último encontro, na 
Arena Corinthians.

Para isso, Tite, Edu Gas-
par e o restante da comissão 
vão bater na tecla de que o 
jogo contra o Peru era bas-
tante difícil até a marcação 
do segundo gol, um vacilo 
incrível do goleiro Gallese, 
que acabou sendo um dos 
melhores em campo na vi-
tória da última quarta sobre 
o Chile. Ele foi um dos res-
ponsáveis por colocar o Peru 
na final.

Os jogadores do Brasil 

também serão alertados so-
bre a diferença de expecta-
tiva sobre as duas seleções. 
Depois de um 5 a 0, dificil-
mente os peruanos farão 
algo pior, enquanto a res-
ponsabilidade, também por 
estar jogando em casa, cairá 
sobre a Seleção.

Além da questão men-
tal, a comissão técnica repe-
tiu a estratégia da semifinal e 
enviou três representantes a 
Porto Alegre para acompa-
nhar a semifinal entre Peru 
e Chile. O auxiliar Cleber 
Xavier e os analistas Fernan-
do Lázaro e Carlos Eduardo 
Bressane estiveram na Arena 
do Grêmio e viram de perto 
a surpreendente vitória do 
time de Guerrero, Cueva e 
companhia.

Os três viajaram para 
o Rio de Janeiro na manhã 
desta quinta e começaram 
o trabalho com o restante 
da delegação brasileira, que 
chegou à Granja Comary na 
noite de quarta. Brasil e Peru 
disputarão o título da Copa 
América neste domingo (7), 
às 16h, no Maracanã.

As duas seleções já têm 
também um terceiro con-
fronto marcado para 2019: 
disputarão um amistoso em 
Los Angeles no dia 10 de se-
tembro.

É OUTRO JOGO... | Temor é que grupo entre em campo condicionado pela vitória tranquila da primeira fasefinal
Foto: Divulgação

Foto: instagram

Foto: Divulgação

SEGUNDO SEMESTRE

Sinop define Carioca como
técnico para competições

TRUQUE DESVENDADO

Carta na meia de 
Cueva é “amuleto” 
de mágico peruano

CORINTHIANS

Entenda como Gil deve ser utilizado por Carille

Foto: assessoria

Carioca (à dir.) foi auxiliar-técnico de Marcos Birigui por nove anos 

DA REPORTAGEM

A diretoria do Sinop FC 
definiu o novo técnico para 
a sequência da temporada 
2019, que tem pela frente a 
Copa Verde e a Copa FMF, 
ambas valendo vagas para os 
campeões na Copa do Brasil 
de 2020.

Iniciou os trabalhos no 
comando da equipe na se-
mana passada o técnico Ale-
xandre Antônio, conhecido 
como Carioca. Ele trabalhou 
ao lado do atual gerente de 
futebol do clube, Marcos Bi-
rigui, por nove anos, no car-
go de auxiliar-técnico.

De acordo com o pre-
sidente do Sinop, Agnaldo 
Turra, ele é uma pessoa de 
confiança e terá essa oportu-
nidade na carreira. Ao lado 
do novo técnico, estará o 
preparador-físico Jackson. A 
diretoria também confirmou 
que os treinos com os joga-
dores com idade para Copa 
FMF continuaram e está 
abrindo para avaliação de jo-
vens atletas.

DA REPORTAGEM

Depois de ser tratado 
por muito tempo como “so-
nho” e especulado, Gil foi, 
enfim, anunciado oficial-
mente como novo reforço 
do Corinthians no fim da 
tarde da última terça-feira. 
Ao mesmo tempo em que 
chega como mais uma opção 
e com status de titular, o de-
fensor deve causar uma dor 
de cabeça para o treinador 
Fábio Carille pensando em 
que perderá o lugar nos 11 
iniciais do Alvinegro: Henri-
que ou Manoel.

Em sua primeira passa-
gem pelo Corinthians, que 
durou entre 2013 e 2015, 
Gil conquistou títulos do 
Campeonato Paulista (2013), 
da Recopa Sul-Americana 
(2013) e do Brasileiro (2015). 
Ao todo, o defensor dispu-
tou 184 jogos oficiais, atuan-
do na grande maioria deles 
pelo lado esquerdo da defe-
sa, onde tem mais facilidade, 
apesar de destro. Na China, 
vestindo a camisa do Shan-
dong Luneng, o setor canho-
to seguiu sendo o preferido 
do zagueiro.

Caso a comissão técni-

DA REPORTAGEM

Um oito de ouros na 
meia do peruano Cueva cha-
mou a atenção durante a se-
mifinal da Copa América, na 
noite de quarta-feira, na Are-
na do Grêmio. A carta do ba-
ralho virou uma espécie de 
amuleto do jogador do San-
tos nos jogos pela seleção. E a 
explicação reside no mágico 
Ernesto Nicolás Carpio Tira-
do Lindley, ou apenas “Plo-
mo”, como é conhecido.

O ilusionista se aproxi-
mou da seleção de seu país 
na Copa América de 2015 e 
“viralizou” nacionalmente 
com seus truques diante de 
jogadores de futebol. Além 
de Cueva, de quem virou 
amigo, o “Mago Plomo” já 
se apresentou para o técnico 
Ricardo Gareca e os astros 
Pirlo e Ronaldinho Gaúcho.

Mas a amizade com o 
meio-campista santista fi-
cou mesmo em evidência no 
Peru. Aliás, a “carta-amuleto” 
faz parte do ritual do joga-
dor para entrar em campo 
há mais tempo. O mágico 
procura o camisa 8 antes das 
partidas pela seleção para lhe 
entregar o objeto da sorte.

Em entrevista à tele-
visão peruana ATV, Plomo 
classificou o gesto como uma 

ca liderada por Fábio Carille, 
junto ao atleta, decidam pela 
permanência no lado da de-
fesa em que o recém-contra-
tado atuou nos últimos anos 
de sua carreira, a tendência 
é de que Henrique ceda seu 
lugar na equipe titular. Ao 
mesmo tempo, Manoel, o 
outro titular absoluto, não 
tem vínculo em definitivo 
com o Corinthians, estando 
emprestado pelo Cruzeiro 

forma de transmitir “uma 
onda, uma energia boa” a 
Cueva. Desde a Copa Amé-
rica de 2015, segue a “Blan-
quirroja” por onde ela vai.

O mágico esteve na 
Arena e viu de perto a vitó-
ria por 3 a 0 do Peru sobre 
o Chile que garantiu a clas-
sificação para a final contra o 
Brasil, no domingo. Depois 
das câmeras registrarem a 
imagem da carta, Cueva re-
tribuiu o presente e entregou 
sua camisa a Plomo ao fim 
do jogo. Ele registrou tudo 
em seu perfil oficial no Ins-
tagram.

Na zona mista do está-
dio do Grêmio, os jornalistas 
brasileiros tentaram ques-
tionar Cueva sobre o oito de 
ouros, ainda sem saber da 
origem. Ele desconversou, 
em tom descontraído: “Esta-
va jogando pôquer”, brincou.

Apesar de perder uma 
chance clara logo no início 
do jogo, Cueva saiu mais que 
satisfeito do duelo contra os 
chilenos. A vaga para a final 
foi garantida com ímpeto e 
poucos riscos. Porém, agora 
o Peru terá de superar o Bra-
sil no Maracanã. E só mesmo 
um truque de mestre elabo-
rado pelo técnico Ricardo 
Gareca irá tirar o título dos 
donos da casa.

até o fim da temporada.
Outro motivo que pode 

pesar a favor da saída do ca-
misa três, já consolidado no 
clube, é a questão da defini-
ção de Carille dos reservas 
imediatos de seus jogadores 
entre os 11 iniciais. 

Marllon, opção no 
banco de reservas, é tratado 
como alternativa de Mano-
el. Já a opção para Henrique 
era Pedro Henrique, que foi 

negociado por empréstimo 
com o Athletico-PR até o fim 
da atual temporada.

Dessa forma, Gil e Hen-
rique devem ser as opções 
do Corinthians para o lado 
esquerdo da defesa até o fim 
da temporada. 

O contrato do recém-
-chegado é válido pelos seis 
próximos meses, com opção 
de renovação pelos próxi-
mos três anos.
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Retorno de Sandro Louco “impulsionou” contrabando de celulares 

Entrada de celulares em freezer teria
relação com volta de ‘Sandro Louco’
DA REPORTAGEM

As investigações da Ge-
rência de Combate ao Cri-
me Organizado (GCCO), 
referente à ‘Operação As-
sepsia’, apontam que a 
tentativa de entrar com 86 
celulares dentro de um fre-
ezer na Penitenciária Cen-
tral do Estado (PCE) pode 
ter relação com a volta de 
Sandro da Silva Rabelo, 
conhecido como ‘Sandro 
Louco’ a Cuiabá. Os apare-
lhos, que são vendidos por 
até R$ 5 mil no local, ren-
deriam mais de R$ 450 mil.

Conforme apurado du-
rante as investigações, os 
dois líderes do Comando 
Vermelho (Paulo Cesar dos 
Santos, vulgo “Petróleo”, e 
Luciano Mariano da Silva, 
conhecido como “Marreta”) 
estão presos já há algum 
tempo e mesmo de dentro 
do presídio gerenciavam 
parcela das atividades da 
facção.

Coincidências à parte, se-
gundo destacou o Gaeco, a 
entrada dos celulares ocor-
reu poucos dias antes do 
líder máximo do Comando 
Vermelho em Mato Gros-
so, “Sandro Louco”, ter sido 
trazido de volta do presídio 
federal onde se encontrava 
cumprindo pena.

“Interessante essa coinci-
dência entre a chegada do 
chefe supremo da facção 
e a entrada do freezer re-
cheado com 86 celulares, 
apurada nestes autos. Isso 
demonstra que os três po-
liciais militares, juntamen-
te com os dois diretores 
da PCE, aliaram-se a esses 
líderes e entabularam a 

NA PCE | Segundo investigações, a comercialização de aparelhos renderia R$ 450 mil
Foto: Divulgação

entrada dos celulares, para 
o bom proveito da facção, 
oportunizando a sua ex-
pansão e boa administração 
da atividade criminosa”, diz 
trecho da denúncia.

Com a vinda do líder má-
ximo, a intensificação das 
atividades se faria necessá-
ria. “Petróleo e Marreta vi-
ram esse momento como 
o ideal para ampliação das 
atividades, lançando mão 
do vínculo que mantinha 
com os demais denuncia-
dos para obter aquela imen-
sa quantia de celulares”.

Um aparelho celular que 
pode ser comprado por 
R$ 700, por exemplo, che-
ga a ser vendido a R$ 5 mil 
no interior do presídio. Os 
86 celulares e demais ape-
trechos apreendidos, que 
podem ter sido adquiridos 
pelo mercado negro por R$ 
40 mil a R$ 50 mil, seriam 
transformados em mais de 
R$ 450 mil.

O Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Or-
ganizado (Gaeco) ofereceu 
denúncia, na última quarta-
-feira (3), contra dois líde-
res do Comando Vermelho, 
três policiais militares e 
dois agentes penitenciários 
que ocupavam os cargos de 
vice e de diretor da Peni-
tenciária Central do Estado. 
O grupo foi alvo da ‘Ope-
ração Assepia’, que apurou 
facilitações para entrada de 
aparelhos celulares na uni-
dade prisional.

Foram denunciados: Pau-
lo Cesar dos Santos, vulgo 
“Petróleo”, e Luciano Ma-
riano da Silva, conhecido 
como “Marreta”, ambos 
pertencentes ao Comando 

Vermelho; o então diretor 
da Penitenciária Central, 
Revétrio Francisco da Cos-
ta; o vice-diretor, Reginal-
do Alves dos Santos e os 
militares Cleber de Souza 
Ferreira, Ricardo de Souza 

Carvalhaes de Oliveira e 
Denizel Moreira dos Santos 
Júnior.

Conforme consta na de-
núncia, no dia 6 de junho 
passado, por volta das 13h, 
misteriosamente os portões 

da PCE se abriram e uma 
camionete Ford Ranger, 
preta, ingressou na unida-
de levando sobre a carro-
ceria um freezer branco 
“recheado” de celulares. Os 
ocupantes dos veículos não 

foram identificados por de-
terminação dos diretores. 
O equipamento que deve-
ria ser colocado na sala do 
diretor acabou sendo dis-
ponibilizado em um corre-
dor.


