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SOUND’ROCK

Iluminare se
consagra como
oportunidade
de negócios

Sorriso:
banda fará
lançamento
de single

A empresária Val Araújo re-
alizou a primeira edição da 
Iluminare dentro de sua loja, 
em um espaço sufi ciente para 
atender apenas a um público 
reduzido. Hoje, a mostra de ar-
quitetura e interiores cresceu 
e, neste ano, em sua sexta edi-
ção, amplia o leque de opções.      
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Quem pensa que a Capital do 
Agronegócio é só sertane-
jo se engana! O bom e velho 
rock n’ roll vem conquistando 
novos fãs e ganhando espaço 
em solo mato-grossense. Um 
exemplo disso é a banda sorri-
sense Sound’Rock, que nasceu 
em 2018. Apesar de nova, a 
banda traz como pegada prin-
cipal a proposta de resgate do 
rock clássico, estilo anos 50 a 
80.
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DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

FUTEBOL INGLÊS

VINHO!

Quem é
Wesley
Moraes?

Quanto
mais bem,
preparado 
melhor!

Eslováquia, Bélgica e... 
Premier League! A maior contra-
tação da história do Aston Villa 
é brasileiro e pouco conhecido 
por aqui. Wesley Moraes atuava 
no Club Brugge antes de se 
transferir para o time de Birmin-
gham nesta janela de transfe-
rência, em negócio que girou 
em torno de R$ 105 milhões.
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Para entrar no universo 
dos vinhos e suas infi nitas pos-
sibilidades, é preciso paixão pelo 
assunto. Os fatores que envol-
vem esse mundo vão além da 
relação vendedor/consumidor, é 
uma troca de experiências. 
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Tema mais importante desses primeiros seis meses do governo Bolsonaro, a Reforma da Previ-
dência teve seu texto-base votado e aprovado em primeiro turno. Votaram “Sim” os deputados 
Nelson Barbudo, José Medeiros, Dr. Leonardo, Emanuelzinho, Carlos Bezerra, Juarez Costa e 
Neri Geller. Somente a Prof.ª Neide foi contrária.                 Página 3
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A evolução de uma estrela depende 
de sua massa e temperatura, e dentro 
de cada uma delas conforme o tipo de 
estrela, são formados determinados 
elementos químicos

E a preocupação com o 
controle de conteúdo?
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do do mercado corporativo.
As empresas procuram controlar o 

conteúdo acessado por seus colabora-
dores, visto que acessos indevidos po-
dem comprometer o desempenho pro-
fi ssional pela perda de tempo, colocar a 
segurança da rede em risco, ou mesmo 

facilitar a saída de conte-
údos confi denciais, o que 
passa longe de ser inte-
ressante. Quanto às crian-
ças e aos adolescentes a 
maioria dos responsáveis, 
hoje em dia, se conten-
tam em tê-los “entretidos” 
o maior tempo possível, 
vendo, nisso, algo positivo, 
ignorando completamente 
os riscos envolvidos, bem 
diferente do que acontecia 
alguns anos atrás.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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A despeito da dissonância do presidente Jair Bolso-
naro (PSL), que na última hora retomou suas referências 
corporativistas na tentativa de defender mais vantagens 
para policiais, a comissão especial da Câmara dos Depu-
tados resistiu às pressões e aprovou uma boa versão da 
reforma da Previdência Social.

Aprovado com ampla maioria, de 36 votos a 13, o 
relatório preserva a espinha dorsal da proposta original, 
com impacto estimado nas contas públicas em torno de 
R$ 1 trilhão ao longo de dez anos, perto do que queria a 
equipe econômica. 

Como esperado, caiu o dispositivo que previa um 
regime de capitalização, ideia controversa, mal explica-
da e que não encontrou amparo político. Ficou o mais 
importante para o momento —idade mínima, equipara-
ção entre regimes dos servidores e da iniciativa privada 
e uma transição não muito longa para os trabalhadores 
já na ativa.

A rendição de Bolsonaro aos policiais federais —
depois de ser chamado de traidor pela categoria— quase 
impediu a votação nesta semana, o que teria pratica-
mente inviabilizado a apreciação pelo plenário antes do 
recesso.

Desta vez, a responsabilidade por evitar a perda de 
controle para os grupos de pressão coube aos parlamen-
tares favoráveis à reforma.  

Os pontos negativos foram a retirada de estados e 
municípios do texto, embora ainda haja chance de re-
paro nas próximas etapas da tramitação, e a perda de 
contribuições rurais de R$ 80 bilhões em uma década, 
mostra da força da bancada ruralista —que continua a 
defender isenções descabidas. 

O próximo passo é a votação no plenário da Câma-
ra, o que, segundo promessas das lideranças partidárias, 
deve ocorrer na próxima semana. Espera-se uma dura 
batalha, sempre com risco de diluição maior da propos-
ta. Entretanto há sinais de apoio político expressivo —e 
a esta altura já parece realista contar com uma reforma 
sufi cientemente robusta para reduzir o risco de descon-
trole nas contas públicas, ainda que outras medidas se-
jam necessárias. 

A mudança do sistema de aposentadorias não bas-
tará, decerto, para tirar a economia do país da estagna-
ção atual, mas se mostra imprescindível para estabelecer 
um ambiente de maior confi ança. De imediato, abre ca-
minho para a redução dos juros do Banco Central, hoje 
de 6,5% ao ano.

Ao longo do tempo, desde que haja avanços em 
áreas como tributação e regulação, pode-se esperar um 
aumento na disposição do setor privado para investi-
mentos. Setores ligados à infraestrutura e à construção 
civil despontam como os mais promissores, com eleva-
do potencial de geração de empregos.

Para apressar o processo, é fundamental que go-
verno e Congresso resistam às demandas corporativas 
e preservem o vigor da reforma. Concessões signifi cam 
mais défi cit orçamentário e dívida pública que, cedo ou 
tarde, implicará custos para todos os brasileiros.

Editorial

Passo previdente

Ranking dos Políticos - Facebook

uma supernova.
Em nosso planeta existem elemen-

tos químicos que se formaram dentro 
de diferentes tipos de estrelas, e para 
quem tiver curiosidade de saber qual ele-
mento químico se forma em cada tipo de 
estrela, na internet pode ser encontrado 
facilmente uma tabela periódica que diz 
em qual tipo de estrela cada elemento é 
formado.

Mas falando um pouco mais sobre o 
sol e o núcleo síntese, atualmente nossa 
estrela transforma átomos de hidrogênio 
em átomos de hélio, processo esse que li-
bera a energia que aquece nosso planeta. 
Daqui a aproximadamente 5 bilhões de 
anos, o sol irá se transformar em uma 
gigante vermelha, nesta fase o Sol irá 
aumentar seu tamanho e também irá co-
meçar a formar outros elementos quími-
cos em seu interior.

Então quando você escuta por aí que 
nós somos poeiras de estrelas, é verdade. 
O nosso corpo utiliza diversos elementos 
químicos, sendo os principais o hidrogê-
nio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fosfo-
ro, mas além desses outros 20 elementos 
são encontrados no nosso interior e ou-
tros 21 deles são usados de forma medi-
cinal. Ou seja, boa parte da tabela peri-
ódica está em nós. E o que não usamos 
no nosso corpo, é utilizado no nosso dia 
a dia nos mais diversos utensílios tecno-
lógicos da sociedade moderna. 

No ano internacional da tabela perió-
dica precisamos lembrar o quanto a ciên-
cia e os elementos químicos são impor-
tantes na nossa vida.

CAIUBI KUHN É GEÓLOGO, ESPECIA-
LISTA EM GESTÃO PÚBLICA, DOUTOR 
EM GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE 
(UNESP)

Somos poeira de estrelas

ALMOÇO COM RUSSI
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro 

revelou ter almoçado com o deputado esta-
dual Max Russi. No cardápio, o apoio do PSB 
a uma eventual reeleição do emedebista. 
“O que eu posso fazer? Ainda não defi ni se 
serei candidato à reeleição, mas hoje, por 
exemplo, almocei com o deputado Max, que 
disse que, se eu for candidato, o PSB vai nos 
apoiar”, disse o prefeito. Apesar das declara-
ções, ele disse que deixará a discussão em 
torno do processo eleitoral de 2020 para o 
próximo ano.

ENCONTRO COM MORO
A senadora Selma Arruda se reuniu com o 

ministro Sérgio Moro para tratar dos proble-
mas na segurança pública na região de fron-
teira. Na ocasião, ela discutiu pontos como 
a construção de uma penitenciária federal, 
a conclusão do novo prédio da Delegacia de 
Polícia Federal, o aumento do efetivo do Exér-
cito na região, a construção de um centro de 
reabilitação para dependentes de drogas e a 
instalação de uma base da aeronáutica no 
Estado. De acordo com Selma, o ministro se 
mostrou aberto às solicitações e prometeu 
que fará o possível para atender as deman-
das.

RUSGA LEGIFERANTE
O presidente da Assembleia, deputado 

Eduardo Botelho, se mostrou irritado com o 
veto do Executivo a um projeto seu que ho-
menageava o jornalista Paulo Leite, que mor-
reu em 2014. O parlamentar colocou o nome 
do jornalista em uma escola. O veto acabou 
derrubado pelos parlamentares por 20 votos a 
1. Em tempo: além deste, os deputados derru-
baram o veto à emenda que prevê a inclusão 
dos recursos do Fundo de Auxílio às Expor-
tações (FEX) na Receita Corrente Líquida do 
Estado, a fi m de facilitar o cumprimento dos 
critérios para pagamento da Revisão Geral 
Anual (RGA).

Procure orientação profi ssional sempre que precisar de 
controle de conteúdo para seus dispositivos tecnológi-
cos. Existem incontáveis opções, voltadas para as mais 
diversas necessidades. É sempre importante analisar o 
que você realmente precisa, para buscar a solução mais 
efi ciente e segura.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

CAIUBI KUHN

A Assembleia Geral das Nações Uni-
das declarou 2019 como o Ano Interna-
cional da Tabela Periódica dos Elemen-
tos Químicos. Isso pois a 150 anos trás 
o cientista russo Dmitri Mendelee criou 
o sistema atual de organização dos ele-
mentos químicos. Mas você sabe como 
surgiram e como surgem os elementos 
químicos?

Tudo começou com o big bang. Por 
volta de 13,7 bilhões de anos atrás surgi-
ram os três primeiros elementos quími-
cos após a grande explosão, sendo eles 
hidrogênio, parte do hélio e do lítio exis-
tente no universo.

Além destes três, são encontrados 
naturalmente na natureza outros 91 ele-
mentos químicos. Todos esses outros 
elementos foram formados a partir de 
um processo chamado de núcleo sínte-
se dentro de alguma estrela no univer-
so. Neste processo, os núcleos de dois ou 
mais átomos são somados, dando ori-
gem a um novo elemento químico. 

O universo é composto por diferen-
tes tipos de estrelas, como anãs ama-
relas (igual ao sol), anãs Marrons, anãs 
vermelhas, estrelas de nêutrons, gigan-
tes azuis, gigantes vermelhas, estrelas 
supergigantes entre outras. A evolução 
de uma estrela depende de sua massa e 
temperatura, e dentro de cada uma delas 
conforme o tipo de estrela, são formados 
determinados elementos químicos.

O Sol, nossa estrela, possui a mesma 
idade que a Terra, se formou a 4,6 bilhões 
de anos quando o universo já possuia 
mais de 8,1 bilhões de anos. Nossa es-
trela e todos os planetas do nosso siste-
ma solar surgiram a partir da explosão 
de uma estrela maior que deu origem a 

Crédito: Giannis Moisiadis
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“Para apressar o processo, é fundamental 
que governo e Congresso resistam às 
demandas corporativas e preservem o 
vigor da reforma

“
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Uma das coisas que caiu no esqueci-
mento, no mundo da tecnologia, é o con-
trole de conteúdo, onde os pais tentavam 
limitar (ou ao menos controlar) o que seus 
fi lhos acessavam na grande rede. Quinze, 
vinte anos atrás esse assunto era tratado 
como prioridade por quem tinha acesso 
à internet e crianças ou 
adolescentes em casa.

O controle de conteú-
dos utilizado poderia ser 
o nativo do Internet Ex-
plorer, navegador mais 
utilizado na época, ou 
algum aplicativo espe-
cifi co para tal fi nalidade. 
O importante, claro, era 
manter os conteúdos 
longe de quem não po-
deria vê-los.

O tempo foi passan-
do, as crianças e os ado-
lescentes passaram a ter 
cada vez mais acesso à internet e os res-
ponsáveis diminuíram de forma extre-
mamente expressiva suas preocupações 
com tal controle.

Encontramos, hoje em dia, opções va-
riadas para controlar, das mais diversas 
formas, o que está sendo acessado, mas a 
busca maior por tais soluções acaba sen-

Seis turistas estrangeiros morreram e outras 30 pessoas fi caram feridas 
por causa de um tornado e de chuvas de granizo na região de Calcídica, no nor-
te da Grécia. Dezenas de feridos leves foram levados a hospitais. Nos últimos 
dias, os termômetros marcavam temperaturas de até 37ºC na região, porém 
ela foi atingida pelas chuvas de granizo e pelo tornado que durou cerca de 20 
minutos.
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Deputada petista de MT ficou sozinha 

Maioria da bancada de MT 
vota sim pela Reforma
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Tema mais importante 
desses primeiros seis meses 
do governo Bolsonaro, a Re-
forma da Previdência teve 
seu texto-base votado e apro-
vado em primeiro turno, na 
noite de quarta-feira (10), na 
Câmara dos Deputados.

Sem muitas surpresas, 
os deputados Nelson Bar-
budo (PSL) e José Medeiros 
(Pode), que nunca esconde-
ram o apoio incondicional 
ao presidente Jair Bolsonaro, 
votaram “Sim” por convic-
ção. Outros cinco parlamen-
tares – Dr. Leonardo (SD), 
Emanuelzinho (PTB), Carlos 
Bezerra (MDB), Juarez Costa 
(MDB) e Neri Geller (PP) – 
também votaram favoráveis 
ao texto, muito também por 
determinação de seus par-
tidos, que depois de muita 
conversa com o Palácio do 
Planalto, fecharam questão 
sobre o assunto.

Dos oito parlamentares 
que representam Mato Gros-
so na Câmara dos Deputados, 
apenas a Professora Neide 
Rosa (PT) votou de forma 
contrária, assim como todos 
os deputados do Partido dos 
Trabalhadores.  

No geral, o projeto da 
Reforma da Previdência 
acabou superando as expec-
tativas de votos do próprio 
Governo. Recentemente, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, idealizador do pro-
jeto, acreditava que o apoio 

dos deputados giraria em 
torno de 339 votos, mas ob-
tiveram 379, 131 foram con-
trários. Para aprovação, bas-
tavam 308. Apesar da ampla 
votação, o texto aprovado 
sofreu consideráveis altera-
ções em relação ao original 
enviado pelo Governo.

Entre outros pontos, 
a imposição de uma idade 
mínima para os trabalhado-
res se aposentarem: 65 anos 
para homens; 62 anos para 
mulheres; o tempo mínimo 
de contribuição previden-
ciária, pela proposta, pas-
sará a ser de 15 anos para as 
mulheres e 20 anos para os 
homens. Além disso, o texto 
propõe regras de transição 
para quem já está no mer-
cado de trabalho. Algumas 
categorias, como professores 
e policiais, terão regras mais 
brandas. Na nova regra geral 
para servidores e trabalha-
dores da iniciativa privada 
que se tornarem segurados 
após a reforma, fica garanti-
da na Constituição somente 
a idade mínima. O tempo de 
contribuição exigido e outras 
condições serão fixados de-
finitivamente em lei. Até lá, 
vale uma regra transitória. 
Para todos os trabalhadores 
que ainda não tenham atin-
gido os requisitos para se 
aposentar, regras definitivas 
de pensão por morte, de acú-
mulo de pensões e de cálculo 
dos benefícios dependerão 
de lei futura, mas o texto traz 
normas transitórias até ela 
ser feita.
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NEM COM AMEAÇA

Sessão na ALMT 
continua  tendo 
metade do quórum
DA REPORTAGEM

No último dia 4, o pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), ficou extremamente 
irritado com os parlamenta-
res que deixavam o plenário 
como forma de impedir as 
votações da Casa.

Botelho chegou a ame-
açar tornar público a lista dos 
“faltosos”, mas mesmo assim, 
na sessão que o ocorreu na 
quarta-feira (10), o plená-
rio da ALMT contou apenas 
com 50% de seus deputados.

Para que as votações 
possam ocorrer, dos 24 par-
lamentares que compõem a 
Assembleia, são necessários 
13 inscritos e presentes. Na 
quarta-feira, por exemplo, 

havia a quantidade mínima 
para iniciar a sessão e desen-
volver o processo de votação 
das pautas do dia, mas dos 13 
inscritos, apenas onze esta-
vam presentes.

O regimento interno da 
ALMT determina que o par-
lamentar deve registrar seu 
comparecimento assinando 
a lista de presença e com sua 
senha pessoal para divulgar 
no telão sua presença.

O deputado João Batis-
ta (Pros) afirmou que não é 
difícil observar a prática. “É 
muito comum acontecer”, 
disse.

Eduardo Botelho não 
disse se vai levar adiante a 
ameaça de divulgar a lista 
dos faltosos. Afirmou apenas 
que a situação está resolvida 
por enquanto.

Foto: JLsiQueira / aLMt
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Sessão matutina da ALMT esvaziada 

Presidente adotou medida estratégica 

Alvará de construção já foi emitido 

NOVO SEDE

Rosana e presidente do JT 
assinam convênio do novo Fórum

TOMA LÁ DÁ CÁ?

Governo liberou R$ 16 mi
para MT antes da votação

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Mar-
tinelli (PL), e o presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, desembargador Car-
los Alberto Alves da Rocha, 
assinaram, na terça-feira, (9), 
em Cuiabá, o convênio para 
a construção da nova sede 
do Fórum de Sinop. O ato, 
realizado na sede do TJMT, 
foi acompanhado pelo pre-
sidente da Associação Mato-
-grossense dos Magistrados 
(Amam) e titular da Comarca 
de Sinop, juiz Tiago Abreu, e 
o Corregedor-geral da Justi-
ça, desembargador Luiz Fer-
reira da Silva. 

Com 12.666,27 metros 
quadrados, a edificação será 
construída em um terreno 
doado pela Prefeitura de 
Sinop ao Poder Judiciário e 
localizado no bairro Aqua-
rela das Artes. A transferên-
cia foi aprovada pela Câma-
ra Municipal. A estimativa é 
que sejam investidos R$ 42 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A proposta de emenda 
à Constituição (PEC) 6/19, 
mais conhecida como Re-
forma da Previdência, foi 
votada na Câmara dos De-
putados na noite de ontem 
(10). Às vésperas da votação, 
o governo Federal liberou 
R$ 1,1 bilhão em emendas 
parlamentares, sendo R$ 
16,8 milhões para municí-
pios de Mato Grosso.

Essa liberação foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União de segunda-feira (08), 
distribuída em 37 portarias. 
Em Mato Grosso 20 muni-
cípios receberão o recurso 
das emendas parlamentares, 
para assistência de média e 

milhões, com recursos do 
Tribunal de Justiça. “Esta-
mos muito felizes em estar 
aqui assinando com o de-
sembargador presidente, 
doutor Carlos. É um grande 
legado que o desembargador 
vai deixar para o município 
de Sinop, juntamente com 
nossa administração. Vai sig-
nificar muita prosperidade, 
ampliando os atendimentos. 
Essa construção vai possibili-
tar um avanço muito grande 
no Judiciário do Estado de 
Mato Grosso”, declarou Ro-
sana Martinelli.  Parceira do 
TJMT, a Prefeitura de Sinop, 
além da doação do terreno, 
o Executivo Municipal rea-
lizará o processo licitatório 
para seleção da construtora 
responsável e fará o acom-
panhamento dos serviços. 
A Justiça Estadual, por sua 
vez, realiza os investimen-
tos necessários para assegu-
rar a efetivação do projeto. 
Segundo o Tribunal, o pra-
zo de vigência do convênio 
firmado entre as partes é de 

alta complexidade, além da 
atenção básica.

As emendas parlamen-
tares constam no orçamen-
to da União, porém, quando 
elas serão pagas é decido 
pelo governo. Segundo de-
putados de oposição, essa 
pode ser uma tentativa de 
comprar apoio para aprova-
ção do projeto.

Dos R$ 16,8 milhões, 
Cuiabá ficará com R$ 10 mi-
lhões, destinados para a mé-
dia e alta complexidade. O 
segundo município receber 
o maior valor em emendas 
é Poxoréu (251 km ao Sul), 
com R$ 1,8 milhão para a 
atenção básica e R$ 500 mil 
para média e alta comple-
xidade, totalizando R$ 2,3 
milhões.

668 dias, contados a partir da 
assinatura.  Para o presidente 
do TJ, desembargador Car-
los Alberto Alves da Rocha, a 
nova sede contará com uma 
estrutura moderna, sustentá-
vel e possibilitará maior con-
forto tanto aos servidores 
quanto população que recor-
re à estrutura. O magistrado, 
que já passou por Sinop ain-
da em 1986, ressalta a parce-
ria com a Prefeitura e reitera 
o carinho pela cidade.

“Fico feliz porque pas-
sei por Sinop, em 1986, e tive 
o prazer de elevar a comarca 
de Primeira para a Segunda 
Entrância e instalar o Tribu-
nal de Júri. Hoje, depois de 
33 anos, [estamos] assinando 
esse convênio com o muni-
cípio de Sinop para a cons-
trução de um novo fórum 
moderno e que teremos o 
prazer de inaugurar no ano 
que vem, se Deus quiser”, ex-
pressou o presidente.

Alta Floresta receberá 
R$ 1 milhão a atenção bá-
sica, Alto Araguaia terá R$ 

400 mil. Apiacás e Poconé  
receberão R$ 300 mil cada 
em emendas parlamentares.
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Simples reúne tributos federais, estaduais, municipais e previdenciários 

Pequenos negócios têm até segunda
para retornar ao Simples Nacional
DA REPORTAGEM

As micro e pequenas 
empresas (MPE) excluídas 
do Simples Nacional têm até 
a próxima segunda-feira (15) 
para requerer o retorno ao 
sistema. 

O Comitê Gestor do 
Simples Nacional (SGSN) 
editou, no último dia 3, re-
solução que permite a volta 
ao Simples. Esse regime tri-
butário diferenciado reúne, 
em um único documento de 
arrecadação (DAS) os prin-
cipais tributos federais, es-
taduais, municipais e previ-
denciários.

Podem retornar ao pro-
grama negócios que tenham 
sido excluídos no primeiro 
dia do ano de 2018, que te-
nham aderido ao Programa 
Especial de Regularização 
Tributária das Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte optantes pelo Simples 
Nacional (Pert-SN) e não te-
nham cometido nenhuma 
das vedações previstas na Lei 
Complementar nº 123.

Dentre outras ativi-
dades proibidas, a lei com-
plementar prevê que não 
podem optar pelo Simples 
empresas que trabalham 
com gestão de crédito, ope-

rações de empréstimo, fi-
nanciamento de crédito, que 
tenha sócio domiciliado no 
exterior ou que tenha dentre 
os sócios entidade da admi-
nistração pública, direta ou 
indireta, federal, estadual 
ou municipal ou que possua 
débito com o INSS, ou com 
as fazendas públicas Federal, 
Estadual ou Municipal.

Para o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, o Sim-
ples Nacional tem impacto 
direto na sobrevivência da 
micro e pequena empresa.

“Estudos realizados 
pelo Sebrae mostram que, 
se o modelo de tributação 
acabasse, 67% das empresas 
optantes fechariam as por-
tas, seriam empurradas para 
a informalidade ou redu-
ziriam suas atividades. Por 
isso, esta Resolução é tão 
importante, representa uma 
oportunidade para as micro 
e pequenas empresas”, des-
taca.

A opção de retornar ao 
Simples Nacional poderá ser 
feita até o dia 15 de julho por 
meio de um formulário na 
página do programa na in-
ternet. O requerimento deve 
ter a assinatura do contri-
buinte ou de um represen-
tante legal.

EM 3 DIAS | Data vale para empresas excluídas do programa em 1º de janeiro de 2018
Foto: AgênciA BrAsil

Foto: DivulgAção

Foto: MArcelo cAMArgo

Foto: MArcelo cAMArgo

PIS-PASEP

Divulgado o calendário de
pagamento do abono salarial

MOTOS

Produção aumenta 8,4%
no primeiro semestre

SEGUNDO FGV

Inflação da terceira 
idade fica em 0,97% 
no segundo trimestre

Pagamentos começam no dia 25 de julho e irão até junho/2020

Produção de veículos teve um aumento de 2,8%
 no primeiro semestre 

Produção nacional chegou a quase 537 mil unidades 

DA REPORTAGEM

O calendário de pa-
gamento do Abono Salarial 
2019/2020 foi definido pelo 
Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (Codefat). A resolução 
com a medida está publicada 
no Diário Oficial da União de 
quarta (10). De acordo com o 
documento, o pagamento 
será realizado a partir de 25 
de julho próximo até 30 de 
junho de 2020.

A resolução estabelece 
que, para o pagamento do 
Programa de Integração So-
cial (PIS), será considerado o 
mês de nascimento do traba-
lhador. No caso do Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep), 
será observado o número 
de inscrição. Caberá à Caixa 
Econômica Federal efetuar o 
pagamento do PIS e o Banco 
do Brasil do Pasep.

As duas instituições 

AGÊNCIA BRASIL

A produção nacional de 
motocicletas aumentou 8,4% 
no primeiro semestre des-
te ano, totalizando 536.955 
unidades. No mesmo perí-
odo do ano passado, foram 
produzidas 495.420 moto-
cicletas. De acordo com a 
Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abra-
ciclo), em junho, foram pro-
duzidas 67.991 motocicletas, 
correspondendo a uma alta 
de 35,4% sobre o mesmo mês 
de 2018 (50.208 unidades). 
Na comparação com maio 
(100.997 unidades), houve 
recuo de 32,7%, resultado do 
menor número de dias úteis 
em junho e das férias par-
ciais nas fábricas.

“Esse desempenho está 
associado a uma demanda 
que vem evoluindo desde 
o segundo semestre do ano 
passado. O ritmo atual sina-
liza a retomada consistente 
dos negócios e é reflexo do 
aumento da concessão de 
crédito nas operações de va-
rejo”, afirmou o presidente 
da Abraciclo, Marcos Ferma-

DA REPORTAGEM

O Índice de Preços ao 
Consumidor da Terceira 
Idade (IPC-3i), que mede a 
variação da cesta de consu-
mo de pessoas com mais de 
60 anos de idade, registrou 
inflação de 0,97% no segun-
do trimestre deste ano. A 
taxa é inferior ao 1,49% do 
primeiro trimestre do ano. 
Segundo a Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), em 12 me-
ses, o IPC-3i acumula taxa 
de 4%.

Com este resultado, o 
IPC-3i acumulado em 12 
meses ficou acima da taxa 
acumulada pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Bra-
sil (IPC-BR), que mede a va-
riação da cesta de consumo 
de todas as faixas etárias e 
que foi 3,73%, no mesmo 
período.

financeiras serão também 
responsáveis pela execução 
dos serviços de pesquisa, de 
identificação dos trabalha-
dores com direito ao Abo-
no Salarial, de apuração e 
controle de valores, de pro-

Quatro das oito clas-
ses de despesa componen-
tes do índice registraram 
queda em suas taxas de 
variação do primeiro para 
o segundo trimestre. O 
maior recuo veio do grupo 
alimentação, cuja taxa caiu 
de 3,49% para 0,02% no pe-
ríodo. Também contribu-
íram para a queda da taxa 
do IPC-3i os grupos: habi-
tação (de 1,46% para 0,79%), 
comunicação (de 0,17% para 
0,13%) e despesas diversas 
(de 0,69% para 0,68%).

Por outro lado, quatro 
grupos tiveram alta na taxa: 
saúde e cuidados pessoais 
(de 1,28% para 2,05%), trans-
portes (de 0,14% para 0,77%), 
vestuário (de -0,32% para 
2,09%) e educação, leitura 
e recreação (de 1,09% para 
1,90%).

cessamento de dados e de 
atendimento às pessoas com 
direito ao abono.

O pagamento do PIS/
Pasep para trabalhadores 
identificados Relação Anu-
al de Informações Sociais 

(Rais) fora do prazo, entre-
gues até 25 de setembro, se-
rão disponibilizados a partir 
de 4 de novembro deste ano, 
conforme calendário de pa-
gamento anual constante na 
resolução.

nian.
As vendas no ataca-

do (concessionárias) atingi-
ram 528.720 unidades, alta 
de 17,2% ante o resultado do 

mesmo período do ano pas-
sado (451.318 unidades). Em 
junho, o volume foi de 72.115 
unidades, representando au-
mento de 41,9% ante o mes-

mo mês de 2018 (50.833 uni-
dades). Na comparação com 
maio, quando foram envia-
das às lojas 95.697 motoci-
cletas, houve queda de 24,6%.



Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Supermercado Basmar Ltda.

Supermercado Basmar Ltda. CNPJ : 15.361.991/0001-05. N.I.R.E: 
51200072791 em 07/10/1982. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REUNIÃO DE 
SÓCIOS. JOSE PASCHOAL BASTIAN (CPF: 297.626.779-00); JOEL AN-
TONIAZI (CPF nº 620.378.979-87),  sócios administradores da Sociedade 
Empresária Limitada Supermercado Basmar Ltda, no uso de suas atribui-
ções, de acordo com o art. 1.072, do Código Civil de 2002, Lei n.º 10.406 de 
10.01.2002, convocam os demais sócios da sociedade, para reunirem-se em 
Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 30 de julho de 2019, na sede da so-
ciedade, na Av. Gaspar Dutra, nº 722, Centro, Município de Cláudia-MT, CEP: 
78.540-000,  em primeira chamada às 14 horas, necessitando a presença 
dos titulares de  3/4 do capital social, e em segunda chamada às 14h30min, 
com qualquer número, para deliberarem sobre: ORDEM DO DIA: 1) Destitui-
ção dos atuais administradores da sociedade; 2) Designação de novo sócio 
administrador da sociedade, inclusive com poderes para venda de imóveis 
pertencentes a sociedade; 3) Alterar o objeto social da sociedade empresaria 
para exercer como atividade principal e exclusivo o CNAE 6810-2/01 Compra 
e venda de imóveis próprios.

Jose Paschoal Bastian / Joel Antoniazi – Sócios Administradores.

IDEAL AGRO S.A – CNPJ: 21.490.106/0003-52, situada na 
Rod. MT240, S/N, Km90 mais 3Km a esquerda, Fazenda 
Estrala do Norte, Zona Rural, Paranatinga/MT torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Industria e Comércio, Turismo e Regularização 
Fundiária – SEMATUR a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de “comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

ROBSON CAMARGO RASPINI – MEI, CNPJ nº 
25.526.886/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, es-
tabelecida na Rua dos Eucaliptos, nº 344, Setor Comercial, 
Sinop- MT, torna público que requereu perante a Secreta-
ria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Sinop, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para o desenvolvimento de 
atividades de serviços de lavagem, lubrifi cação e polimen-
to de veículos automotores no empreendimento Lavador 
Avenida.

SINOP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecido na Rua 
João Pedro Moreira de Carvalho, nº 3488, Setor Industrial, 
Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 07.266.183/0001-30, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, 
a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença 
de Operação – LO das atividades de Manutenção e repa-
ração de veículos automotores. Não foi determinado EIA/
RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais (66)99626-
3037

DELNICIA PEREIRA CANGUÇU, estabelecido na Rua 
das Violetas, nº2501, Jardim Violetas, Quadra 80 Data 
03, CEP: 78.552-205, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 
24.916.286/0001-18, Torna Público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Li-
cença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO das 
atividades de Fabricação de outros artefatos ou produtos 
de concreto, cimento, fi brocimento, gesso e materiais se-
melhantes. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernan-
da – Soluções Ambientais (66)99626-3037

BRAZ ALEXANDRO FERRARI DOS SANTOS - ME, esta-
belecido na Rua das Primaveras, nº 5819, Jardim Prima-
veras, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 17.387.702/0001-72, 
Torna Público que requereu junto a Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável do município de Si-
nop/MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI 
e a Licença de Operação – LO da atividade de Manutenção 
e Reparação de Motocicletas e Motonetas. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

NERI RODRIGUES DE CASTRO 89489217115, estabele-
cido na Avenida dos Ingás, nº 4596, Jardim das Violetas, 
Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 32.858.659/0001-70, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, 
a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a 
Licença de Operação – LO da atividade de Manutenção 
e Reparação de Motocicletas e Motonetas. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

RANGEL GUEDES DA SILVA 70747083304, estabelecido 
na Rua Dirson José Martini, nº 245, Setor Industrial, Sinop/
MT, inscrito no CNPJ nº 33.589.965/0001-10, Torna Público 
que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, a Li-
cença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 
Operação – LO das atividades de Manutenção e reparação 
de veículos automotores. Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais (66)99626-3037

RR ODONTOLOGIA LTDA, estabelecido na Avenida das 
Embaúbas, nº 1356, Setor Comercial, Sinop/MT, inscrito no 
CNPJ nº 14.842.990/0001-10, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO da atividade de: Clínica Odontológica. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
(66)99626-3037

CAVACO MADEFORTE E ARTEFATOS EIRELI, CNPJ. 
33.955.688/0001-12. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a LP–Li-
cença Prévia, LI–Licença de Instalação e LO–Licença de 
Operação de uma fábrica de cavaco, localizada no municí-
pio de Marcelândia/MT. Não determinado EIA/RIMA.

GILBERTO VANDRESEN BURGREVER, estabelecido na 
Avenida dos Jacarandás, nº 4346, Setor Industrial Norte, 
Sinop MT, inscrita no CNPJ nº 32.631.478/0001-06, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT, a Licença 
Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de 
Operação – LO da atividade de Serviços de lavagem, lubri-
fi cação e polimento de veículos automotores. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
(66)99626-3037

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP, 
CNPJ 09.450.799/0001-92, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença 
de Operação (LO) para atividades de Comércio varejista 
de medicamentos veterinários / Comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo / Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de insumos agropecuários / Comércio vare-
jista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais 
de estimação / Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários / Representantes comerciais e agentes do 
comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, 
localizada na AV. Perimetral Sudeste, N 11595, Centro, Mu-
nicípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, 
CNPJ 03.275.518/0001-26, torna público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Ope-
ração (LO) para atividades de  Manutenção e reparação de 
máquinas motrizes não-elétricas / Manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária / 
Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, locali-
zada na AV Perimetral Sudeste, N 9899, Centro, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PRO-
JETOS 3544-0266)

PEDRO RIVA & CIA LDA inscrito no CNPJ nº 
00.581.820/0001-14, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade de: Residencial Multifamiliar, 
o empreendimento está localizado na Rua 01 - Quadra 10 
Lote 07/08, Loteamento Menino Jesus II – Sinop/MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA

AUTO POSTO BORSSATTO LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Alteração de Razão Social, mesmo CNPJ e mesmo ende-
reço, atividade com. varejista de comb. p/ veic. automoto-
res, Rod. BR 163 – KM 852,6, Camping Clube, Sinop/MT. 
CNPJ:14.252.986/0001-00. Não EIA/RIMA.

PASOLINI & PASOLINI LTDA. Torna público que requere 
a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação 
Licença de Operação (LO), atividade com. varejista de 
comb. p/ veic. automotores, Av. Gov. Julio Campos, 1081, 
Stor Comercial, Sinop/MT. CNPJ: 02.019.083/0001-96. 
Não EIA/RIMA.

PAPAGAIO ARMAZÉNS GERAIS EIRELI. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Alteração de Razão Social e CNPJ e mesmo endereço e 
mesma atividade, atividade armazéns gerais – emissão 
warrant, Rod. BR 163 – KM 892, Zona Rural, Sinop/MT. 
CNPJ: 32.406.231/0001-96. Não EIA/RIMA.

ARAUNA PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Licença de Operação (LO), atividade com. atac. de comb. 
realizado por transportador retalhista (TRR), Rod. BR 158 
– KM 158, Quadra 30, Industrial, Confressa/MT. CNPJ: 
26.300.196/0001-23. Não EIA/RIMA.

TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Torna 
público que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente 
- SEMA, Renovação Licença de Operação (LO), atividade 
com. atac. de comb. realizado por transportador retalhista 
(TRR), Rua Salvador, 200, Q. 37 – L. 04, Setor Industrial, 
Sinop/MT. CNPJ: 01.170.800/0002-02. Não EIA/RIMA.

J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Torna pú-
blico que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente 
- SEMA, Renovação Licença de Operação (LO), Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e ampliação de 
área, atividade com. varejista de comb. p/ veic. automoto-
res, Rod. BR 163 – Km 827,5, Stor Ind., Sinop/MT. CNPJ: 
06.980.032/0001-87. Não EIA/RIMA. 

CECANS – CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S. Torna 
público que requere a Secret. Municipal do Meio Ambiente 
- SINOP, Licença de Operação (LO), atividade serviços de 
quimioterapia, Av. dos Flamboyants, 2145-A, Jd. Paraiso, 
Sinop/MT. CNPJ: 05.668.840/0001-40. Não EIA/RIMA.

Vagas de Emprego
1-Gerente de Fazenda, com experiência, para 
o município de Carlinda – MT;
2-Serralheiro, com experiência comprovada;
3-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
4-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
5-Vendedor, com experiência, conhecimento 
pacote Offi ce e conhecimento na linha auto-
motiva pesada;
6-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
7-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
8-Pessoa com Defi ciência;
9-Técnico em Enfermagem;
10-Vendas, com experiência;
11-Representante Comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
12-Vendedor Interno, para linha automotiva, 
com experiência;
13-Operador (a) de Caixa, com experiência;
14-Vendedora para Boutique, com experiência 
e referência;

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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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PROTOCOLO N° 23412 

 
A Oficiala do Registro de Imóveis de Feliz Natal – MT, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o que dispõe o artigo 213, §3º, da Lei 6.015/73, c/c artigo 1.665, §7º da Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial – CNGCE/MT, FAZ SABER 
aos terceiros interessados, em especial aos senhores DYRCE CISNEIROS GOMES, KAORU 
YAMAZAKI, ANTONIA HAIKO YAMAZAKI, CHO MAKITA e TOYOZIRO ASSKAWA, 
qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, que se encontra 
em trâmite nesta serventia, procedimento administrativo – Protocolo n° 13972 -, em que se requer a 
AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO EM MATRÍCULA DE TÍTULO 
DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO do imóvel rural denominado de Lote n.º 318 (trezentos e 
dezoito), da Quadra nº 04 (quatro), com área de 1.000,00 ha (um mil hectares), situado no Núcleo 
Colonial Rio Ferro, no município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, Matrícula n.º 039 do 
C.R.I. de Feliz Natal – MT, com a área georreferenciada de 998,2230 ha (novecentos e noventa e 
oito hectares vinte e dois ares e trinta centiares), certificação pelo SIGEF n.° e8debddc-b434-4897-
8a1c-5983c1015bc6, de propriedade de Luiz Antonio Casarin e sua esposa Olga Talaska 
Casarin. Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, 
poderão apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito na Rua Pinhalzinho, nº 
542/N, Centro, em Feliz Natal – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 17h00min, 
IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento. Selo de Controle Digital BES64574 – R$33,00, 
ISSQN: R$1,32. 
 
 
 

Feliz Natal-MT, 11 de julho de 2019. 
 

Cleonice Maria Loch Kopper 
Escrevente Autorizada em Substituição à Oficiala Titular 

PREFEITURA MUNICIPAL E COTRIGUAÇU – MT  
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO 

PROCESSO 056-2019 
A Prefeitura Municipal e Cotriguaçu, estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ: 
13.465.309/0001-67, AUTORIZA a empresa CRG CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita 
no CNPJ: 14.936.115/0001-05,  localizada na  Rua Paraiso, Nº 599, Praeirinho,  CEP: 
78070-650, CUIABÁ-MT, através do Contrato Nº;055/2019 celebrado entre as parte de 
acordo com a Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 002/2019  Processo de Compra 
nº 056/2019 OBJETO: ''CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EDIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGUNDA FASE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, SENDO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT E NO 
DISTRITO DE NOVA UNIÃO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO, ANEXO 
A ESTE EDITAL DE ACORDO COM TC/PAC 0416/2014", a dar início aos serviços da 
obra objeto do Contrato acima, obedecendo os padrões técnicos e as exigências descritas 
no edital e Contrato assinada entre as partes.  Cotriguaçu, 11 de Julho de 2019. 

Jair Klasner 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 035/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através 
da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 035/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA 
SERRADA PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELAS 
SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS, TRANSPORTE E EDUCAÇÃO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 24 de Julho 
de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo 
poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e das 13hs às 17hs ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo, 11 de Julho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 002/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de 
Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade TOMADA DE 
PREÇOS 002/2019, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF 01 - IRMÃ ADÉLIS, LOCALIZADO NO 
BAIRRO MÃE DE DEUS, PROPOSTA 11279.0480001/18-006 E PORTARIA 
2769/2018/MS/GM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS EM ANEXO. Que será realizada às 08h00m do dia 30 
de Julho de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e das 13h 
às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os impressos do Edital Completo poderão ser 
adquiridos, mediante comprovação de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) no endereço acima ou baixado gratuitamente site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  
Peixoto de Azevedo, 11 de Julho de 2019. 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  

EXTRATO RESUMIDO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2018 

Contratante: Município De Tabaporã/Mt. Contratado: Ferreira Mendes Construções Eireli-
Epp, CNPJ Sob N°: 10.891,212/0001-60, Estabelecida Na R. Teles Pires Nº 367 Bairro 
Dom Aquino Cep 78.015-290, Cuiabá - Mt. Objeto Do Contrato: Contratação De Empresa 
Especializada Para Execução De Obras De Restauração E Conservação De 
Pavimentação Asfaltica (Lama Asfaltica) Nas Vias Urbanas Do Município De Tabaporã  
Estado De Mato Grosso,,Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Projeto 
Básico,E Termo De Convênio 0425/2016/Secid. Data Do Contrato: 19 De Abril De 2018. 
Prazo Do Contrato: Até 19/Abril/2019. Valor Do Contrato: R$ 94.533,71 
((Noventa E Quatro Mil Quinhentos E Trinta E Três Reais E Setenta E Um Centavos)). 
Processo Licitatório: Carta Convite Nº. 015/2017 Para Que Ninguém Alegue Ignorância, 
Afixe E Publique-Se No Átrio Desta Municipalidade. Tabaporã/Mt, Em 19/04/2018. 

Sirineu Moleta 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: Comercio de Materiais de Construções SHM Ltda, nos 
itens 01 a 04, no valor total de R$ 346.229,20 (Trezentos e quarenta e seis mil, duzentos 
e vinte nove reais e vinte centavos). Juina-MT, 11 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
 

3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes do 
imóvel 4 Suíte(s) , 4 Quarto(s) 
,   Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 675 
m². Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop – 
MT. Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 

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

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

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

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

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

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000086-14.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição: 23/01/2018 
Valor da causa: R$ 59.460,48 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
RENATO MINORU HARA (REQUERIDO) 
DANIELA MARIA BANDEIRA (REQUERIDO) 
SIEGFRIED WEGNER (REQUERIDO) 
CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER (REQUERIDO) 
MIGUEL MINORU HARA (REQUERIDO) 
ROSA MISAKO HARA (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 

Procurador/Terceiro vinculado 
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO)  
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 37/2018 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000086-14.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RENATO MINORU HARA e outros (5) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 13.392,00 m², parte de um todo maior com 
108.580,00 m², denominada Lote n. 15 do Loteamento Matrinchã, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 26.453, Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1º Ofício de 
Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 27 de março de 2018. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

 Num. 65989096 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 
04/04/2018 17:08:12 http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje 
web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=180404170812065
00000005065049 
Número do documento: 18040417081206500000005065049 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2019 DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 DE 05 DE JULHO DE 2019 
 
“DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017 DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2017 deste consórcio, nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017; 
 
RESOLVE 

 
Art. 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Recursos Humanos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 

do Vale do Peixoto situado a Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste Edital, para 
contratação funcional. 

Parágrafo único. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo e a entrega dos documentos exigidos no Anexo I, deste 
Edital, implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga. 

 
Art. 2º - Os candidatos convocados são os seguintes: 

 
 
Art. 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário. 
 
Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. 
 

Registre-se 
Publique-se 

 
MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA 

Presidente do CISVP 
 

ANEXO I 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 
- Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
- Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I, da CF/88); 
- Certidão de Casamento ou Nascimento; 
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso) e CPF; 
- Carteira de Vacinação completa e atualizada do candidato e dos filhos menores de 05 anos (se for o caso); 
- Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 
- Cartão do PIS/PASEP; 
- Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à contratação;  
- Título de Eleitor; 
- Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais 
(com trânsito em julgado); 
- Atestado de Saúde Física e Mental (Pré‐Admissional) expedido por médico do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo;  
- Exames exigidos para admissão: - PSA para homens acima de 40 anos; - PCCU – Preventivo do Cancer Cervico Uterino (último exame realizado); - Uréia; - Creatinina; - 
EAS; - Raio X de Tórax AP/P; - Eletrocardiograma; - Glicemia em jejum; - Grupo Sanguíneo (fator RH); - VDRL; - HIV; - HBsAg – anti HCV (Hepatites); - Urina tipo I; 
Hemograma completo. 
- 02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes; 
- Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo‐ se comprovante de quitação de anuidade e certidão de 
regularidade;  
- Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 
- Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre devidamente registrado pelo MEC; 
- Declaração contendo endereço residencial; 
- Declaração negativa de acúmulo de cargo público; 
- Declaração de Bens; 
- Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função; 
- CPF dos dependentes maiores de 14 anos; 
- CPF do Pai e da Mãe; 
- Conta Corrente no Banco do Brasil S/A; 
- Carteira de Trabalho CTPS. 

MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA 
Presidente do CISVP 

 
 

THIAGO COLOCA 5 COLUNAS ARIAL 6  

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / HRPA 

 

Col. Código Candidato Identif. 

21º 0116 JOANA MISS DOS S. C. HALMENSCHLAGER 017.647.391-24 

22º 0125 LEIDIANE COELHO DA SILVA 043.268.271-65 

23º 0249 CREUZA CUNHA NASCIMENTO VIANA 011.765.331-42 
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Adenilson diz que é preciso entender melhor a venda 

Vereador solicita audiência pública 
sobre a venda do Gigante do Norte
DA REPORTAGEM

O vereador Adenilson 
Rocha (PSDB) solicitou uma 
audiência pública para tratar 
sobre a venda do Complexo 
do Gigante, área onde está 
localizado o Estágio Massa-
mi Uriú, o Gigante do Norte. 

O pedido foi apresen-
tado durante a 22ª sessão 
ordinária realizada na últi-
ma segunda-feira (8). O ofí-
cio propõe uma audiência 
Pública para que o Poder 
Executivo venha a público 
prestar esclarecimentos à 
população sobre a venda do 
estádio.

Segundo o vereador, 
na audiência, a população 
terá a oportunidade de ser 
esclarecida sobre os detalhes 
da negociação. “O objetivo 
de marcamos esta audiência 
e debater com a sociedade 
este assunto de grande im-
portância, por se tratar de 
um bem público que carrega 
um apelo histórico e cultu-

ra de nossa cidade. Preci-
samos entender melhor os 
detalhes, principalmente o 
preço, desta negociação”, co-
mentou Adenilson.

O Juiz da 6ª vara da 
comarca de Sinop, Mirko 
Gianotte, determinou que 
seja feita uma avaliação do 
imóvel. “Não somos contra 
a venda, somos contra nosso 
patrimônio público ser en-
tregue por um preço muito 
abaixo do mercado, ou seja, 
um valor injusto. A comu-
nidade sinopense tem que 
participar e definir se con-
corda com a venda e com o 
valor negociado”, enfatizou 
o vereador. Os vereadores 
aprovaram o pedido e agora 
será definido o dia, horário e 
local para audiência ser rea-
lizada.

INTERESSADOS
A Sucesspar Real Estate 

Desenvolvimento Imobiliá-
rio S.A, é uma empresa que 
prospecta investimentos do 

ESCLARECIMENTOS | Pedido foi aceito pelos parlamentares para que o Executivo esclareça a população 
Foto: Marcos silva 

SINOP

Trânsito intensifica 
trabalhos de prevenção 
e conscientização

MAIS 9 CIDADES

Disque denúncia é ampliado

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Trânsi-
to, Transporte e Urbano de 
Sinop tem realizado vários 
trabalhos com foco na pre-
venção e conscientização por 
um trânsito seguro. São ações 
em escolas, em empresas de 
grande porte para os traba-
lhadores em geral, além de 
projetos realizados nas ruas – 
muitos deles ocorrem com o 
apoio das crianças que já par-
ticipam do Projeto Agente 
Mirim. Especialista em Edu-
cação e Segurança no Trânsi-
to, o agente da Guarda Civil 

DA REPORTAGEM

Nove delegacias do Es-
tado receberam o sistema 
de armazenamento do dis-
que denúncia do 197. Ante-
riormente, somente Cuiabá 
e Várzea Grande detinham 
desta ferramenta. No inte-
rior, as denúncias eram ar-
mazenadas de forma manual. 
O incremento foi efetivado 
na segunda quinzena do mês 
de março deste ano e vai pos-
sibilitar um melhor gerencia-
mento e checagens das infor-
mações recebidas. 

Qualquer cidadão pode 
denunciar nos canais de 
emergências das forças de 
segurança e a identidade é 
mantida em sigilo.

Os municípios contem-
plados são Barra do Garças, 
Campo Verde, Chapada dos 

Municipal, Benhur Carvalho, 
faz um alerta. “A única forma 
de reduzir os índices de aci-
dentes e de mortalidade em 
Sinop é com as mudanças de 
comportamentos das pesso-
as que estão trafegando dia a 
dia pelas vias do município. 
Paciência, respeito, cortesia, 
cooperação, solidariedade 
e responsabilidade são fun-
damentais para transformar 
uma sociedade. Por isso, é 
importante a participação, 
conscientização e o desejo de 
cada um em perceber como 
atitudes corretas no trânsito 
podem salvar vidas”, diz Be-
nhur.

Guimarães, Juína, Lucas do 
Rio Verde, Nova Mutum, Si-
nop, Sorriso e Tangará da 
Serra. 

Dados da gerência ope-
racional do Centro Integrado 
de Operações de Segurança 
Pública (Ciosp) apontam que 
em Cuiabá e Várzea Gran-
de, no período de janeiro de 
2004 a 30 de junho de 2019, 
os números 197 e 181 recebe-
ram mais de 107 mil denún-
cias. 

Já no primeiro semestre 
de 2019 foram 3.637 denún-
cias. Dentre os crimes mais 
denunciados está o tráfico de 
drogas, com 1.587 chamados, 
seguido de uso ou porte de 
droga (214), roubo (152), ho-
micídio (125), furto ou rou-
bo de veículos (113), fugitivo 
(152), formação de quadrilha 
(155), dentre outros.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Portal sorriso

SORRISO

Assassino que arrancou o coração
da tia diz que não se arrepende

Antes, só Cuiabá e Várzea Grande detinham desta ferramenta

Antes, só Cuiabá e Várzea Grande detinham desta ferramenta

“Eu matei ela mesmo, não me arrependo de ter matado, ela 
mereceu morrer!”

DA REPORTAGEM

Com Portal Sorriso

Na tarde de quarta (10), 
Lumar Costa da Silva, 28 
anos, que matou e arrancou 
o coração da tia Maria Zélia 
Cosmos, 55, foi ouvido nova-
mente pelos investigadores 
da Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) da 
Polícia Civil de Sorriso.

Segundo os investiga-
dores, em seu depoimento, 
o rapaz disse que estava sob 
influência de drogas quan-
do cometeu o crime. “Com 
a nova oitiva, a Polícia Civil 
pretende que ele exponha os 
motivos da agressão e desse 
fato macabro que ele come-
teu. Chegando aqui na dele-
gacia ele estava tranquilo. Ao 
mesmo tempo em que ele 
parece lúcido ele fala que o 
universo controla ele. O que 
dá entender realmente é que 
ele, no momento do ato, es-
taria sob efeito de drogas e 
também sob influência de al-

gum problema psíquico que 
só especialistas para saber 
melhor”, disse Márcio Cou-
tinho, investigador da DHPP.

Em entrevista à im-
prensa, Lumar confessou o 
crime e disse não estar ar-
rependido do que fez. “Eu 
matei ela mesmo, não me 
arrependo de ter matado, ela 
mereceu morrer! Ela esta-
va me sacaneando, me cha-
mando de veado, de drogado 
e eu só queria paz. No dia eu 
tinha tomado LSD (droga 
sintética), e não tinha plane-
jado nada, foi acontecendo”, 
disse Lumar.

Ainda, no meio da en-
trevista, Lumar falou de sua 
possível relação conturbada 
com a mãe. “É um demônio, 
ela me batia, me enforcava, 
me expulsava de casa. Antes 
de vir para Sorriso, eu bri-
guei com ela por conta de 
uma música. Ela pegou facão 
e quis me matar. Eu devia 
ter matado aquela desgraça-
da por tudo que ela fez pra 

Grupo Pão de Açúcar – in-
teressado em instalar um 
atacarejo da marca Assaí na 
área do Gigante do Norte, 
provocou a Prefeitura de 
Sinop e o Poder Judiciário 
para adquirir o imóvel, ofe-
recendo R$ 26,7 milhões ou 
a permuta com construção 
de novo estádio estilo are-
na, com capacidade para 15 
mil lugares. Levantamento 
aponta que o preço mínimo 
do imóvel onde está o Gi-
gante é de R$ 41,1 milhões, 
podendo chegar a R$ 56,2 
milhões (preço mínimo e 
máximo). A avaliação não le-
vou em consideração as edi-
ficações (o estádio com suas 
estruturas e benfeitorias 
internas e externas), tratan-
do o terreno como se fosse 
“terra nua”. Caso o imóvel 
fosse negociado no sistema 
de leilão – que é o procedi-
mento que a prefeitura deve 
adotar – o valor de entrada 
para lances deveria ser de R$ 
40,8 milhões.

mim”, disse Lumar.
Depois de ser ouvido 

pelos investigadores, Lumar 
foi levado de volta para o 

Centro de Ressocialização 
de Sorriso, onde permanece 
preso em cela separada dos 
demais detentos.
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Quarteto do Sound ‘Rock vai agitar Sorriso neste sábado

Banda fará lançamento de
single e show beneficente
DA REPORTAGEM

Quem pensa que a Ca-
pital do Agronegócio é só 
sertanejo se engana! O bom 
e velho rock n’ roll vem 
conquistando novos fãs e 
ganhando espaço em solo 
mato-grossense. Um exem-
plo disso é a banda sorrisense 
Sound’Rock, que nasceu em 
2018. Apesar de nova, a ban-
da traz como pegada princi-
pal a proposta de resgate do 
rock clássico, estilo anos 50 
a 80.

Neste sábado (13), a 
banda comemora um ano de 
formação e se apresenta em 
Sorriso com o lançamento da 
primeira composição, o sin-
gle Reflexo Teu, em todas as 
plataformas digitais, simulta-
neamente com o lançamento 
do videoclipe oficial.

A banda é formada por: 
Leandro Feitosa (voz e gui-
tarra principal), Igor Palhari 
(contrabaixo), Marcos Lodi 
(segunda guitarra, gaita e 
teclado) e Rafael Lopes (ba-
teria). “Estamos muito fe-
lizes com o lançamento do 

primeiro single da Banda 
Sound’Rock. Especialmen-
te nesse dia 13 faremos uma 
apresentação especial no V8 
Rock Bar em comemoração 
ao aniversário de um ano da 
banda. A data também cele-
bra anualmente o rock e foi 
escolhida em homenagem 
ao Live Aid, megaevento que 
aconteceu nesse dia em Lon-
dres em 1985, com o objetivo 
de arrecadar fundos em prol 
dos famintos da Etiópia”, ex-
plicou Leandro Feitosa. Toda 
a arrecadação será destinada 
para entidade beneficente do 
município.

Empolgado, o grupo 
promete fazer o público re-
viver os clássicos do rock. “Se 
você curte ou ficou curioso, 
está feito o convite. O Show 
será no V8 Rock Bar, a partir 
das 23h. A entrada será um kg 
de alimento não perecível ou 
R$ 5, valor que será reverti-
do em alimentos para a enti-
dade beneficente”, destacou 
Rafael Lopes. Outras infor-
mações pelos telefones (66) 
99629-2012 (Leandro) e (66) 
99686-8436 (Marcos).

SORRISO | Sound’Rock fará o lançamento do primeiro single e reverterá renda do show para instituição social
Foto: AssessoriA
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SINOP

Convênio para construção de novo
Fórum; investimento de R$ 42 mi

L.R.VERDE

Policiais doam cabelo para confecção
de perucas a pacientes com câncer

FELIZ NATAL

Prefeitura pede 
parceria da Câmara 
para investimento 
em infraestrutura

Prefeita de Sinop e o presidente do TJ assinaram convênio

Com aprovação, Executivo de Feliz Natal pode 
investir em asfalto 

Iniciativa conta com 25 salões de beleza credenciados 

DA REPORTAGEM

A prefeita Rosana Mar-
tinelli e o presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, desembargador 
Carlos Alberto Alves da Ro-
cha, assinaram, em Cuiabá, 
o convênio para a constru-
ção da nova sede do Fórum 
de Sinop. O ato, realizado 
na sede do TJMT, foi acom-
panhado pelo presidente da 
Associação Mato-grossense 
dos Magistrados (Amam) 
e titular da Comarca de Si-
nop, juiz Tiago Abreu, e o 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Policiais cortaram o 
cabelo em prol de uma boa 
causa em Lucas do Rio Ver-
de. As militares doaram me-
chas de cabelo para a confec-
ção de perucas a pacientes 
que fazem tratamento de 
câncer no estado. O projeto 
“Força na Peruca” criado há 
pouco mais um ano conta 
com 25 salões de beleza cre-
denciados. 

Mais de 80 perucas já 
foram confeccionadas, sen-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Feliz 
Natal conseguiu, por meio 
de uma consulta com a Caixa 
Econômica Federal, a possi-
bilidade de investimento de 
mais de R$ 6 milhões em 
infraestrutura, garantindo 
o asfaltamento de mais de 
nove ruas do centro da cida-
de e mais uma importante 
avenida do bairro Bela Vista.

A consulta não garante 
a aprovação do recurso, mas 
já é um grande passo neste 
sentido. Agora, o executivo 
municipal busca a parceria 
junto à Câmara para a apro-
vação do importante projeto 
que vai garantir mais digni-
dade e saúde para a popula-
ção.

“Nós estamos em busca 
de esclarecer os vereadores 

sobre a importância deste 
investimento com recursos 
que, inclusive, estão sendo 
pleiteados por municípios 
vizinhos, como Cláudia, Si-
nop, Sorriso, e agora tam-
bém por Feliz Natal, porque 
sabemos o impacto que uma 
obra dessas traz para a qua-
lidade de vida da população. 
O prefeito Rafael Pavei já 
fez um importante trabalho 
político para chegarmos até 
essa etapa, então não pode-
mos de forma alguma perder 
este investimento”, explicou 
a secretária de finanças, Neu-
za Maria Fortunato.

As ruas beneficiadas no 
projeto são: Seara, São Lou-
renço D’Oeste, Pinhalzinho, 
Curitibanos, Lage, Concór-
dia, Travessas Moroé e Santa 
Maria e Trecho São Carlos, 
além da avenida principal do 
bairro Bela Vista.

Corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Luiz Ferrei-
ra da Silva.

Com 12.666,27 m², a 
edificação será construída 
em um terreno doado pela 
Prefeitura de Sinop ao Po-
der Judiciário e localizado 
no bairro Aquarela das Artes. 
A transferência foi aprovada 
pela Câmara. A estimativa é 
que sejam investidos R$ 42 
milhões, com recursos do 
TJ.

“Estamos muito feli-
zes em estar aqui assinan-
do com o desembargador 

do que 52 já estão em uso.
Entre as doadoras está 

a policial Renata Cristina, 
29 anos. Ela desapegou de 
quatro anos de cabelos com-
pridos em prol das pacientes 
que perdem os cabelos em 
função da quimioterapia. 
Além de doar, ela divulgou 
a ação nas redes sociais e 
atraiu novas doadoras.

A soldado Ivanil de Al-
meida Costa, do Distrito de 
Bom Jardim, em Nobres, 
resolveu cortar os cabelos 
depois de ver o exemplo da 
colega.

presidente, doutor Carlos. 
É um grande legado que o 
desembargador vai deixar 
para o município de Sinop, 
juntamente com nossa ad-
ministração. 

Vai significar muita 
prosperidade, ampliando 
os atendimentos. Essa cons-
trução vai possibilitar um 
avanço muito grande no Ju-
diciário do Estado de Mato 
Grosso”, disse Rosana.

Parceira do TJMT, a 
Prefeitura de Sinop, além da 
doação do terreno, o Execu-
tivo Municipal realizará o 

processo licitatório para se-
leção da construtora respon-
sável e fará o acompanha-
mento dos serviços. A Justiça 
Estadual, por sua vez, realiza 
os investimentos necessários 
para assegurar a efetivação 
do projeto. Segundo o Tri-
bunal, o prazo de vigência 
do convênio firmado entre 
as partes é de 668 dias, con-
tados a partir da assinatura. 

Assim, Sinop deve con-
tar com o segundo maior 
Fórum do Estado, ficando 
atrás, somente, do de Várzea 
Grande.
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AGRONEGÓCIO 

Vacinação alcançou 29,7 milhões de bovinos e bubalinos 

Pecuaristas vacinam mais 
de 29 milhões contra a aftosa
DA REPORTAGEM

Os pecuaristas de Mato 
Grosso vacinaram, em maio, 
29,7 milhões de bovinos e 
bubalinos contra a febre af-
tosa, quantidade correspon-
dente a 99,73% do rebanho 
total a ser vacinado no estado 
(29,8 milhões). O balanço foi 
divulgado nesta semana pelo 
Instituto de Defesa Agrope-
cuária (Indea).Nesta etapa, 
é obrigatória a vacinação de 
bovinos e bubalinos de to-
das as idades, “de mamando 
a caducando”, exceto na mi-
crorregião do Baixo Panta-
nal Mato-grossense.A baixa 
inadimplência é resultado do 
trabalho de divulgação, edu-
cação sanitária, fiscalização e 
fundamental apoio dos pro-
dutores rurais. A população 
de bovinos e bubalinos exis-
tentes no estado alcançou 30 
milhões cabeças neste ano. 
Desde 2005 as etapas têm 
alcançado índices de vacina-
ção superiores a 99% de imu-
nização em todas as regiões. 
Durante o período da etapa 
de vacinação, o INDEA fisca-
lizou 2471 estabelecimentos 
rurais, o que corresponde a 
2,6% dos estabelecimentos 
em Mato Grosso. O instituto 
e o Ministério da Agricultu-
ra Pecuária e Abastecimento 
são os órgãos oficiais respon-
sáveis pela regulamentação, 
divulgação, educação sanitá-
ria, controle e fiscalização da 
vacinação, cabendo ao pro-
dutor arcar com a aquisição e 
aplicação da vacina, informa 

a assessoria.

RAIVA -Um caso de rai-
va bovina foi diagnosticado 
em um assentamento na re-
gião de Sorriso. De acordo 
com o Indea, todas as pro-
priedades, num raio de 12 
km, estão tendo que vacinar 
os animais. Ainda segundo 
o Indea, a doença foi iden-
tificada por um veterinário 
autônomo que foi chamado 
para atender uma vaca que 
estava prenha. Entretanto, o 
profissional percebeu que o 
animal apresentava sinais da 
doença.Ele então, orientou 
que a vaca fosse sacrificada 
e coletou amostras para exa-
mes. O resultado foi positi-
vo para raiva. O veterinário 
comunicou o Indea, que fez 
a notificação de todas as pro-
priedades ao redor. “Cerca de 
200 fazendas foram notifica-
das e terão que vacinar todos 
os animais, bovinos, equinos, 
ovinos, cachorros, gatos, para 
que não haja risco de conta-
minação”, disse a veterinária 
do Indea, Danielle Macedo.

Os pecuaristas têm um 
prazo de 15 dias, a contar da 
notificação para fazer a va-
cinação. No caso dos bovi-
nos, uma segunda dose deve 
ser aplicar 30 dias depois da 
primeira. Segundo Daniela, 
o fato não acarreta prejuízos 
ao mercado da carne. Porém, 
existe risco de transmissão 
da doença para o homem. 
Dessa forma, é preciso fazer 
a vacinação com urgência 
para eliminar os focos.

ATINGIU META | Quantidade correspondente a 99,73% do rebanho a ser vacinado em Mato Grosso
Foto: Divulgação
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MILHO

Colheita chega a 62% da área
em MT; produtividade aumenta

MATO GROSSO

35% dos produtores antecipam
vendas e saca aumenta 13%

Imea informou que a colheita de milho continua registrando ótimo avanço 

Cereal ganhou quando havia expectativa de quebra da safra 
norte-americana O preço atingiu R$ 23,48 por saca 

DA REPORTAGEMA

O Imea informou que a 
colheita de milho em Mato 
Grosso para a safra 18/19 
continua registrando um 
ótimo avanço. Nesse sen-
tido, o Estado já apresenta 
62,09% da área já plantada 
e um aumento semanal de 
21,27 pontos percentuais.

A quinta estimativa 
para a safra 2o18/19 de mi-
lho em Mato Grosso, apre-
sentando manutenção da 
área cultivada e reajustes po-
sitivos quanto à produtivi-
dade e, consequentemente, 
na produção. No que tange 
à produtividade, a previsão 
passou de 107,03 saca/hecta-
re, do último relatório, para 
109,26 saca/ha, incremento 
de 2,08% ante o relatório an-
terior.

“Esta elevação foi pau-
tada, sobretudo, nos rendi-
mentos mais elevados ob-
servados até o momento, e 
maiores que os registrados 
em safras anteriores no mes-

mo período. Nesse sentido, 
as regiões oeste e sudeste 
foram os destaques ao exibir 
os rendimentos mais eleva-
dos do estado com 113,95 sc/

CEREAL BRASILEIRO

Em plena janela 
de soja, sobe 
exportação 
de milho
DA REPORTAGEM

Em plena janela de ex-
portação de soja, o volume 
total do milho a ser embar-
cado nos navios programa-
dos para carregar nos por-
tos brasileiros nesta semana 
é 14,63% maior do que o da 
oleaginosa. 

A informação é do ana-
lista da T&F Consultoria 
Agroeconômica, Luiz Fer-
nando Pacheco.

“A exportação de milho 
brasileiro ganhou força em 
junho quando havia expecta-
tiva de quebra da safra ame-
ricana. O Brasil chegou até 
a fazer embarques para uma 
indústria de carnes e uma 
indústria de etanol dos EUA. 
Os carregamentos de agora 
são consequência das vendas 
realizadas em julho”, explica 
o especialista de mercado.

DA REPORTAGEM

Com Só Notícias

A comercialização em 
Mato Grosso para a safra 
2018/19 apresentou, em ju-
nho, avanço mensal de 7,83 
pontos percentuais e alcan-
çou 77,04% da produção es-
timada já negociada. A evo-
lução se deve à valorização 
do cereal no mercado inter-
nacional, em conjunto com 
um câmbio atrativo aumen-
tando a competitividade do 
produto nacional, analisa 
o Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea).

“Isto acirrou a concor-
rência com a maior deman-
da interna, refletindo assim 

De acordo com a con-
sultoria AgRural, a colheita 
da segunda safra de milho 
(popularmente chamada sa-
frinha) na região Centro/Sul 
brasileira avançou 12% na 
comparação com a semana 
anterior, chegando a 44% da 
área projetada para esta tem-
porada. Mato Grosso, com 
60%, é o estado da região com 
a colheita mais avançada, de 
acordo com o relatório.

O cenário, porém, pode 
mudar nos próximos dias 
pela queda das temperaturas 
na região, o que pode dificul-
tar a perda de umidade dos 
grãos. “Mesmo a frente fria 
do fim de semana, que cau-
sou geadas no Paraná, não 
resultou em perdas, uma vez 
que praticamente toda a área 
ainda por colher já atingiu a 
maturação fisiológica”, apon-
ta a AgRural.

sobre o preço médio, que fe-
chou a R$ 24,82/saca, equi-
valente a 21,66% de aumento 
em relação ao mês anterior. 
No que tange à safra 19/20, 
também exibiu um grande 
avanço de 11,34 p.p. em ju-
nho, com 26,61% da produ-
ção já vendida. De olho nos 
cenários externo e interno 
quanto à disputa pelo cere-
al, os produtores aprovei-
taram essa oportunidade 
para realizar seus negócios, 
com destaque para as regi-
ões Norte e Médio Norte, 
que já anteciparam 35,55% 
e 33,03%, respectivamente, 
das vendas. Com isso, o pre-
ço atingiu R$ 23,48/saca, ou 
seja, um aumento mensal de 
13,75%”, conclui o instituto.

ha e 111,81 saca/ha, respecti-
vamente. Desta forma, com 
a área mantida, e o aumento 
dos rendimentos, é espera-
do que a produção do milho 

mato-grossense alcance os 
31,08 milhões de toneladas, 
o que equivale a 12,68% de 
acréscimo se comparado a 
safra 17/18”.
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CULTURA DO VINHO EM SINOP UMA PAIXÃO 
DE SABORES QUE VAI ALÉM DO NEGÓCIO
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com
(colaboração de José
Roberto Gonçalves)

Para entrar no univer-
so dos vinhos e suas infinitas 
possibilidades, é preciso pai-
xão pelo assunto. Os fatores 
que envolvem esse mundo 
vão além da relação vende-
dor/consumidor, é uma tro-
ca de experiências. Desen-
volver uma boa safra querer 
detalhes minuciosos, um 
típico trabalho de artesão, 
ou seja, produzir essa bebi-
da tão refinada, mas que está 
acessível em todas as classes 
é como esculpir uma obra 
de artes. Essa é a filosofia 
adotada pelos proprietários, 
Marlon Menegat e Patrícia 
Colla de Andrade, que desde 
2011 implantaram a Sabores 
do Sul na cidade de Sinop. 
Dois amantes do segmento e 
que a tem muito mais como 
um negócio. Nesta edição 
do Vitrine eles conversaram 
com a reportagem do Diá-
rio do Estado MT e falaram 
das tendências de mercado, 
dicas para os iniciantes, até 
os mínimos cuidados que se 
tem, desde o cultivo da fruta, 
até o armazenamento pré-
-venda. Então aproveite o 
fim de semana, o clima pro-
pício, abra um bom vinho e 
venha degustar essa deliciosa 
entrevista.

DIÁRIO DO ESTADO 
MT – Queria que vocês co-
meçassem falando das ten-
dências, de como é esse uni-
verso dos vinhos?

MARLON MENEGAT 
– Em nível mundial, o con-
sumo de vinho tem decresci-
do, não tem aumentado. No 
Brasil tem aumentado pou-
quíssimo. Em alguns países 
da Europa, degusta-se mais 
de 50 litros per capita. Nós 
degustamos só 2 litros, então 
dá mais ou menos três garra-
fas por pessoa por ano, mas 
o espumante tem aumenta-
do muito mais. O consumo 
mundial desta bebida tem 
aumentado. Em nível de 
Brasil, segundo o (Instituto 
Brasileiro do Vinho) Ibra-
vin, existe uma nova ‘pegada’ 
de você degustar aquilo que 
gosta. Se gosta de (vinho) 
seco, toma seco; se gosta de 
(vinho) suave, toma suave, 
se gosta de espumante, toma 
espumante; mas, deguste o 
vinho.  

DE – Qual o perfil das 
pessoas que tomam vinho?

MM – Existe uma aber-
tura muito maior. Se alguns 
anos atrás a classe A, por 
exemplo, degustava vinhos, 
hoje temos outras, como a B, 
a C e a D. Mas é essa a pro-
posta do Ibravin: fazer com 
que todos degustem vinho, 
seja qual o tipo e o preço 
dele. Quem pode pagar por 
um vinho de R$ 500, R$ 1 
mil? Perfeito. São poucos 
os que podem. A maioria 
vai degustar um mais bara-
to. Hoje o mercado é muito 
aberto. As classes que estão 
emergindo estão degustando 
muito vinho. Mais até do que 
as classes A ou AA.

DIÁRIO DO ESTADO 
MT – E quem tem condi-
ções financeiras, muitas ve-
zes não pode por questões 
de saúde, né...

PATRÍCIA COLLA DE 
ANDRADE – O vinho já foi 
tido como bebida elitiza-
da, mas vem uma tendên-
cia mundial de mudar esse 
cenário, até porque todas 
as regiões produtoras têm 
interesse no aumento do 
consumo do vinho e o Bra-
sil vem nesse ritmo. O Ibra-
vin, como o Marlon citou, 
foi criado realmente para o 
desenvolvimento da bebida 
no país. Lançou também ano 
passado, nas redes sociais, 
uma hashtag “Seu Vinho, 
Suas Regras”, porque era 
passada a imagem de o vinho 
ser degustado com um ritual, 
em taças de cristal. Vem ago-
ra uma tendência de desmis-
tificar o consumo da bebida, 
para que as pessoas gostem, 
apreciem. O Ibravin tam-

bém tem foco nas regiões 
produtoras, já que os vinhos 
nacionais têm se destacado 
no mercado mundial pela 
qualidade que tem adquirido 
nos últimos anos.

DE – E vem surtindo 
efeito essa intervenção?

PCA – Com certeza, nós 
temos dados, mesmo em ní-
vel de Brasil, comparando 
com o consumo local, que 
aqui na região de Sinop, na 
empresa mesmo, o público 
de classes B e C tem se inte-
ressado. Tantos vinhos bra-
sileiros, quanto estrangei-
ros estão num valor inicial 
acessível para que a pessoa 
possa conhecer o vinho, uma 
bebida apaixonante. Quanto 
mais você degusta, mais você 
quer. O paladar vai evoluin-
do. Existem algumas marcas 
que são fortes, conhecidas há 
muitos anos, e existem mar-
cas que estão se destacando, 
aparecendo no mercado e, 
por vezes, desbancando al-
gumas marcas tradicionais.

MM – Hoje o clien-
te está muito está muito 
mais aberto a novas opções. 
Quem cria isso são as lojas. 
A adega Sabores do Sul, que 
é um empório gourmet, traz 
dois sommeliers, é muito di-
fícil encontrar uma empre-
sa onde você possa encon-
trar profissionais abrir a sua 
mente. É válido ter alguém 
fazendo um trabalho e ven-
dendo, por exemplo, o vinho 
que você gosta.  

DE – E se a pessoa for 
iniciante?

MM – Sabemos que os 
brasileiros têm preferência 
por coisas doces inicialmen-
te, então oferecemos um vi-
nho suave, meio seco, para 
um moscatel. Nós nascemos 
e crescemos tomando suco, 
um suco docinho. Para ir 
mudando, tem que ser deva-
garzinho nesse processo do 
mundo dos vinhos. Não po-
demos ir de uma vez par um 
vinho seco, muito corpo. Por 
isso a pegada, mesmo euro-
peia, é com vinhos fáceis, fá-
ceis de degustar, mais macio, 
mais frutado, que seja macio 
para degustar e de prefe-
rência com um preço mais 
acessível. Antes só vinham as 
melhores marcas, mas tudo o 
que é muito bom também é 
muito caro. Mas a gente não 
precisa disso, a gente precisa 
desenvolver o mercado base.

PCA – O mercado vai 
evoluindo. Por isso, a nos-
sa presença, minha e do 
Marlon, é para desmitificar. 
Treinamos a nossa equipe, 
damos atenção às redes so-
ciais. O importante é iniciar 
no mundo do vinho, e ir ad-
quirindo hábito. Todos nós 
temos preferências, isso é 
particular de cada um. Não 
precisa ter medo por não co-
nhecer vinhos, é justamen-
te por isso que nós estamos 
aqui, para apresentar um 
universo bacana, apaixonan-
te, proporciona lazer. Vinho 
é muito mais do que uma 
bebida. É uma emoção, uma 
memória afetiva que você 
tem no momento da degus-
tação.

MM – Um dos mais 
charmosos vinhos doces do 
mundo chama Tocai é o fa-
moso vinho de reis e rainhas. 
Queremos que mais lojas 
gourmets que trabalham 
nesse mundo do vinho fo-
quem nas pessoas. Qual que 
é o melhor vinho do mundo? 
Aquele que você gosta!

DE – E quanto àque-
la máxima de que o vinho 
“quanto mais velho, me-
lhor”. Tecnicamente, isso 
realmente é válido, ou puro 
mito?

MM – Somente para 1% 
dos vinhos do mundo vale 
essa máxima. 97% dos vinhos 
do mundo deguste o mais 
rápido possível, porque ele 
vai morrer! Caso você ganhe 
um vinho de presente, não o 
guarde, deguste-o logo! Exis-
tem vinhos para durarem, 
que ficam de 18 a 24 meses 
armazenados em barrica de 
carvalho, no qual foram co-

lhidos apenas três mil kg (de 
uva) por hectare. Para se fa-
zer um vinho de até R$ 50 
colhe-se de 15 a 35 mil kg/
ha. Quando eu faço um vi-
nho que vai ter longevidade 
(20, 30, 40 anos ou mais), a 
tendência é de colher até três 
mil kg/ha.

PCA – Até porque a par-
reira consegue concentrar 
todo o açúcar, todos os nu-
trientes para poucos frutos, 
que são de excelente quali-
dade para, daí se conseguir 
produzir. Além dessa produ-
ção de parreiral menor, toda 
a produção do vinho é mais 
complexa, lenta, demorada. 
Esses vinhos, durante a pre-
paração, vão para pequenas 
barricas, envelhecendo 6, 
12, 18, alguns 48 meses, para 
depois serem engarrafados 
para adormecerem nas ade-
gas subterrâneas, e só depois 
de alguns meses serem colo-
cados no mercado.

DE – Acaba sendo o 
conjunto da obra: desde 
a obra-prima (fruto) até o 
processo de produção?

PCA – Exato, inclusive 
o processo de serviço. Um 
vinho desse, que fica guar-
dado 8, 10, 12 anos, também 
tem que ser aberto e pre-
parado para degustação de 
uma forma diferente. 

Os aromas do vinho 
estão todos concentrados, 
porque o vinho é um ali-
mento, algo vivo, mas está 
adormecido há muitos anos 
dentro da garrafa. Existe 
um processo de decantação, 
aguardar uma ou duas horas, 
dependendo do vinho, para 
que ele possa ser degustado 
e você consiga extrair o me-
lhor dele. Além do decanter, 
a temperatura em que o vi-
nho é servido interfere mui-
to no resultado final. Posso 
provar um vinho e te indicar 
como excelente porque eu 
gostei. 

DE – É praticamente 
como esculpir uma obra de 
arte?

PCA – Com certeza! E 
eu acredito muito nessa rela-
ção entre o mundo do vinho 
e as obras de arte.

MM – Até porque o 
mundo do vinho tem muita 
história, muita cultura. Não 
é simplesmente sentar e be-
ber um vinho. De onde ele 
veio? Se você se apaixonar, 
vai perceber que tem mui-
tas nuances nesse meio que 
são incríveis. Mas é impor-

A Sabores do Sul trata esse universo como uma obra de arte e quer trazer mais adeptos para este mundo 
Foto: Wagner Parrera
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tante tomar cuidado para 
não puxar muito para esse 
lado charmoso e glamoro-
so. Existem vinhos feitos 
em latinhas, igual a cerveja. 
Os brasileiros se preocupam 
muito com o nível alcoólico 
dele. Na Europa, o concei-
to está mudando, a maioria 
(das pessoas) está querendo 
vinhos com menos álcool. 
Existem várias máximas que 
precisam ser desmistificadas. 
Nós temos uma adega com 
quase mil rótulos de vinhos 
de 15 países diferentes. Nes-
ta semana, ofereceremos 
um curso no qual estavam à 
disposição mais de 40 rótu-
los de 7 países diferentes em 
duas noites incríveis. Todo 
mundo amou! É fantástico 
porque você degusta coisas 
que no dia a dia não tem.

DE – Como é a procu-
ra, a cultura do vinho em 
Sinop?

MM – Nós ainda es-
tamos engatinhando, país 
inteiro, a maior parte das 
pessoas não tem conheci-
mento algum sobre vinhos, 
até mesmo os que dizem 
que sabe, sabem nada! Se eu, 
profissional sommelier não 
sei nada, imagina quem diz 
que sabe! Existe ainda muita 
falta de informação e muita 
desinformação.

PCA – E muito pre-
conceito, no sentido de as 
pessoas conhecerem, sobre 
uma ou duas vinícolas, al-
guns tipos de vinho e elas 
acham que aquela é a legíti-
ma verdade, e acaba criando 
um preconceito com os pro-
dutos que não são daquela 
região. 

Assim como algumas 
pessoas acham, por terem 
estudado alguma coisa, por 
histórico familiar, conhecem 
um pouco de vinho, elas não 
têm abertura para que você 
possa dialogar, dar dicas, 
passar informação. Com as 
redes sociais ficou mais fá-
cil, nós mesmos produzimos 
alguns vídeos de orientação 
para conhecer, a quebrar 
esse tabu de que é uma bebi-
da elitizada. Outra coisa que 
interfere nessa cultura do vi-
nho é que ele é tratado como 
bebida alcoólica, sendo que 
na Europa é considerado um 
alimento. Por isso, a tributa-
ção acaba pesando e o preço 
final acaba interferindo. Ain-
da está engatinhando, é um 
processo devagar (de cons-
cientização). Existem festi-
vais, como o nosso, que é o 

2º Festival de Inverno, um 
momento no qual consegui-
mos aproveitar um pouco do 
friozinho em Sinop!

DE – Existem momen-
tos ideais para tomar um 
bom vinho?

MM – Até quando cho-
ve o dia inteiro é um bom 
momento! Quem gosta do 
mundo do vinho vai degus-
tar no calor, no ar condi-
cionado, ou vai sentar num 
restaurante climatizado ou 
na varanda de casa, mais 
fresquinha à noite. O calor-
zão mesmo é durante o dia, 
e à noite dá uma amenizada. 
Existem duas vertentes do 
mundo do vinho. Se eu sou 
um conhecedor, tenho poder 
aquisitivo, eu tenho meu ar 
condicionado, tenho minha 
área gourmet, minha ade-
guinha para climatizar, para 
eu degustar o vinho na tem-
peratura correta, ah eu não 
tenho tanto condição, então 
coloco o vinho na geladeira, 
então são duas pegadas dife-
rentes. Para essa pessoa que 
está iniciando no mundo do 
vinho, tem a pegada do vi-
nho mais jovem, que pode 
ser degustado mais gelado, 
e tudo para que a pessoa não 
tenha esse conflito. 

DE - Aqui na Sabores 
do Sul não é só o vinho que 
é comercializado. Que ou-
tros tipos de produtos estão 
disponíveis ao público?

MM- A gente tem toda 
uma linha de empório, toda 
uma linha de embutidos, 
queijos, licores e whisky do 
mundo inteiro, toda uma 
linha de cerveja artesanal, 
toda uma linha de acessórios 
do mundo do vinho. Então a 
gente até brinca que hoje a 
Sabores do Sul é uma loja 7 
em 1, porque são sete verten-
tes acompanhando o mundo 
do vinho.

DE - Voltando a falar 
um pouco do público de 
Sinop, está satisfatória essa 
procura?

MM - O mercado do 
mundo do vinho nunca pode 
ser satisfatório, você tem 
que estar investindo sem-
pre para estar conseguindo 
novos clientes, conseguindo 
um novo trabalho. Porque se 
você parar, o que se fez mui-
to tempo no Brasil, princi-
palmente quando começou 
a entrar vinhos importados, 
principalmente do Chile, 
todo mundo parou de fazer 

esse trabalho. O primeiro 
lugar hoje que o vinho passa 
é o supermercado, e o foco 
deles, alguns vão mudar, 
mas outros nunca vão mu-
dar, eles nunca vão cuidar do 
vinho, o vinho é um trabalho 
para eles. Tem um produto 
gourmet lá, dando trabalho. 
As pessoas consomem pou-
co, na verdade, então ele não 
cuida bem. Então eu sempre 
digo, quanto mais lojas que 
abraçam a ideia, cuidando 
bem do vinho, deixando cli-
matizado 24 horas, e não só 
o vinho dentro da loja, o vi-
nho no estoque, o vinho com 
um mês ele estraga. Porque 
a maioria de nós hoje não 
gosta de vinho branco ou 
vinho rosé, principalmente 
em regiões de clima quente? 
Porque o mercado sempre 
foi o grande fornecedor, e 
ele deixava o vinho aonde? 
Lá no estoque com 45 graus, 
em uma semana o vinho está 
podre. Aí o cara me toca um 
branco e está azedo.

Então assim, o fomen-
to da cultura do vinho é que 
tem que continuar no Brasil.

DE - Pelo que se per-
cebe das respostas de vocês, 
não basta apenas estar nes-
se ramo para visar o lucro. 
Tem que gostar de fazer, se-
não o empreendimento não 
prospera.

PCA - Com certeza, pri-
meiro tem que estar no cora-
ção, tem que ser uma paixão, 
você tem que gostar disso, 
porque é muito além de um 
negócio isso aqui. Hoje nós 
temos com a evolução da 
internet, umas lojas online, 
infelizmente temos muitos 
vinhos que chamamos de 
vinho de fronteiras, que não 
os vinhos que entram ilegal-
mente no país, ele pode ser 
falsificado ou original, não 
importa, ele é ilegal. Não 
tem os tramites legais, não 
recolhe os impostos, por isso 
existe uma ampla concor-
rente, muito forte e desleal. 

DE - Em Sinop essa si-
tuação é muito forte?

MM - Infelizmente sim, 
tem muito vinho de frontei-
ra, de origem desconhecida. 
Isso é uma coisa que a gente 
tenta implementar aqui na 
Sabores do Sul. O conheci-
mento do público em geral, 
para que as pessoas possam 
realmente conhecer. Aí é 
uma escolha dele, mas nós 
estamos fazendo a nossa 
parte. 

Patrícia e Marlon, proprietários da Sabores do Sul

Na Sabores do Sul tem mais de mil rótulos disponíveis Participantes da 2º Festival de Inverno 
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BANCO 6

SBC
IDENTIDADE

IMUNDICIA
HAREMESTAR

ENEMCOR
IRALIAIA
THORPEU

DOISSUPER
ASSULIE
UTEROOSSO

ATENASIL
ORMCANTA

FRIAATUA
ACROBACIA
LONASASI

Carteira
de (?),
docu-
mento

É violado
no plágio
de uma

obra

Aparelho 
substituí-
do pelo 

chuveirinho

Seguidor
de um
mestre

Orelha,
em inglês

Exame Na-
cional do

Ensino Mé-
dio (sigla)

A da
gema do

ovo é
amarela

Coroa
luminosa

dos
santos

D. Pedro
(?), impe-
rador do

Brasil

Escola
Pública
(abrev.)

Deus do
Trovão
(Mit.) 

(?) de ca-
bra, arma
do arrom-

bador

Jogo de
mesa que

utiliza
tacos

Órgão da
gestação
(Anat.)

Alimento
favorito
do Pluto

(HQ)

Busca;
procura 

(?) Araújo,
atriz bra-

sileira

Ácido ribo-
nucleico
(Biol.)

O freio
que evita

derra-
pagens

Interjei-
ção que
exprime

dor

Manobra
de voo de
exibição

Cobertu-
ras de
circos

Assim,
em es-
panhol

Planta do
deserto
Taxa de
hotéis

Prova auto-
mobilística

Descon-
trolado

(?)-Homem,
herói (HQ)

Emitem
(ruído)

Mal-(?):
incômodo
Parte do
oceano

Entoa a
música
Exerce

atividade 

Oposto de
"norte"

Sílaba de
"renda"

Capital
da Grécia
Situação 

crítica (gír.)

Esperma
(Biol.)
Quanti-
dades

O dobro
de um

Carta do
baralho

Camarei-
ra (bras.) 
(?) aqui: 
cá está

Casa de
odaliscas

Falta de
limpeza

3/abs — así — ear. 4/thor. 5/harém. 6/atenas. 7/auréola.

Anitta rebate críticas 
após ser acusada de 
apropriação cultural

Anitta fez um desabafo nas redes sociais 
após ver seu nome envolvido em uma nova 
polêmica, na última quarta-feira (10). Desta 
vez, a famosa foi acusada de apropriação cul-
tural. “Vocês nunca estão satisfeitos”, dispa-
rou a artista. Isso porque a carioca apareceu 
com o cabelo cacheado no videoclipe de “Mui-
to Calor”, em parceria com Ozuna. “Só enrola 
o cabelo quando sobre o morro”, “está fingindo 
que é negra” e “oportunista” foram alguns dos 
comentários feitos pelos internautas. Para 
contrariá-los, a beldade fez questão de mos-
trar fotos antigas em que aparece com o cabe-
lo natural. “Quando eu era criança meu cabelo 
era mais enrolado que esse do vídeo. Eu que 
meti produto na adolescência e ele mudou 
para sempre”, afirmou. Já sobre as questões 
de “usar a comunidade para se promover”, 
Anitta também foi categórica. “O único vide-
oclipe meu gravado em uma favela se chama 
‘Vai Malandra’. Os demais são clipes onde eu 
fui convidada”, justificou.

TV  e Entretenimento

Uso de aplicativo bancário
Busco orientações quanto a meios de segu-

rança para usar app de bancos. Sempre usei o 
app via celular e atualmente acusa erro de se-
nha... Estranhei, pois a senha está correta. En-
fim, gostaria, se possível, receber orientações 
sobre quais medidas de segurança devo tomar. 
Qual antivírus usar? – Evelyn

De maneira geral, Evelyn, os celulares são 
muito mais seguros que computadores tradicio-
nais. Os celulares isolam certos dados do apli-
cativo em um armazenamento compartimen-
talizado. O acesso às informações de digitação 
também é restrito, então não é fácil para um 
aplicativo capturar uma senha digitada em ou-
tro, por exemplo.

Na prática, isso significa que você deve ter 
três grandes preocupações:

Manter o sistema do celular atualizado. In-
felizmente, no Android, isso depende da marca 
e do modelo comprado. Celulares da linha “An-
droid One” são os que recebem atualizações mais 
rápidas, porque usam Android “puro”, diretamen-
te do Google. Se você prioriza segurança acima 
de personalizações dos fabricantes, procure mo-
delos “Android One”. Independentemente do mo-
delo comprado, sempre instale as atualizações 
ofertadas. No iPhone, as atualizações sempre 
vêm diretamente da Apple: desde que seu iPhone 
não tenha saído de linha, as atualizações conti-
nuarão chegando.

Não instalar aplicativos suspeitos. Esse 
também é um problema maior no Android, já 
que inclusive a loja oficial Google Play às vezes 
tem problemas com programas nocivos. Porém, 
mesmo que você instale um desses programas, 
você deve receber um alerta informando que o 
aplicativo pediu permissões administrativas, de 
sobreposição de janela ou para utilizar recursos 
de acessibilidade. Essas permissões devem ser 
sempre negadas, a não ser que você confie muito 
no aplicativo. Também tenha cuidado ao instalar 
o aplicativo do seu banco. Certifique-se de que 
você está baixando o app correto — conferir o nú-
mero de downloads e o nome do desenvolvedor 
pode ajudar. Configurar um bloqueio no seu tele-
fone. A maneira mais fácil de burlar a segurança 

Quais cuidados são necessários para 
usar aplicativos bancários no celular?

de qualquer celular é com acesso físico a ele. Se 
alguém tiver acesso físico ao seu celular e ele não 
estiver bloqueado, é possível instalar um progra-
ma espião.  Além de seguir essas orientações para 
proteger o seu telefone, fique atenta ao ler e-mails. 
Muitos golpes são realizados por e-mail na forma 
de atualizações cadastrais fajutas, ameaças de 
bloqueio de conta e por aí vai.

O objetivo é sempre convencer você a clicar 
em um link para resolver o suposto “problema” ou 
até solicitar suas informações pessoais e bancá-
rias. Não caia nessa. Na dúvida, fale diretamente 
com sua agência ou no SAC do seu banco. Sobre 
o problema que você está tendo com a sua senha, 
ela pode ter sido bloqueada por algum acesso 
suspeito. Procure sua agência para regularizar a 
situação. 

Chip roubado dá acesso aos contatos?
Meu chip foi roubado, liguei para a operadora 

e eles fizeram o bloqueio ou cancelaram... Quem 
está com chip tem acesso aos contatos? - Tamara 
Lima Tamara, não sei se entendi bem o que acon-
teceu. Se eles roubaram sua linha (o chamado 
golpe de “troca de chip”), o criminoso nunca teve 
acesso ao seu chip em si. Esse golpe envolve ape-
nas a ativação da linha na operadora. Se eles rou-
baram o chip (o cartãozinho físico que fica dentro 

do seu celular mesmo), aí a história é um pouco 
diferente. Dependendo do seu celular, pode ser 
que contatos estejam armazenados no chip. Mas 
isso, hoje é raríssimo.

O armazenamento de contatos no chip era re-
alizado na época em que celulares tinham pouca 
memória interna e entendia-se que a pessoa po-
deria manter o chip mesmo trocando de celular 
para manter os contatos salvos. Com os dados 
armazenados on-line (“na nuvem”), isso não faz 
mais sentido. Se você tem um celular recente com 
Android ou um iPhone, os contatos só são copia-
dos para o chip se você exportá-los pelo aplicati-
vos de contatos no celular. 

O mais comum é que seus dados de conta-
tos estejam armazenados em sua conta Google 
ou Apple. Portanto, você precisa ficar de olho se 
essa conta foi acessada. Em geral, tendo seu chip 
em mãos, um invasor só poderá ter acesso à sua 
conta redefinindo a senha por SMS. Em outras pa-
lavras, se a sua senha não foi redefinida (e você 
ainda consegue acessar sua conta com a mesma 
senha), não houve acesso indevido. Por outro lado, 
se você cair em algum golpe de phishing (página 
clonada) na web, o invasor poderá ter acesso aos 
seus contatos, e-mail e muito mais. Por isso, ative 
a verificação em duas etapas no serviço. Veja aqui 
como fazer.



Wesley Moraes chega ao Aston Villa: ilustre desconhecido 

Muitas perguntas sobre futuro de Everton incomodaram Renato 

Santos deve negociar Jean Mota 
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Quem é Wesley Moraes, a contratação
mais cara da história do Aston Villa?
DA REPORTAGEM

Eslováquia, Bélgica e... 
Premier League! A maior 
contratação da história do 
Aston Villa é brasileiro e 
pouco conhecido por aqui. 
Wesley Moraes atuava no 
Club Brugge antes de se 
transferir para o time de 
Birmingham nesta janela de 
transferência, em negócio 
que girou em torno de € 25 
milhões (R$ 105 milhões). 
Mas, afinal, quem é Wesley?

Natural de Juiz de Fora/
MG, o centroavante, 22 anos, 
é uma daquelas clássicas his-
tórias de jogadores que não 
chegam a jogar profissional-
mente no Brasil e tentam a 
sorte logo cedo no exterior. 
O primeiro clube do jogador 
de 1.91m foi o Trencin, da 
Eslováquia. Depois de uma 
temporada por lá, o jogador 
foi para o Club Brugge, da 
Bélgica, onde virou ídolo. 
Agora, Wesley realiza o so-
nho de jogar na Inglaterra, 
em uma das ligas mais bada-
ladas do planeta.

“Graças a Deus, essa 
oportunidade chegou. Um 
passo à frente na minha car-
reira. Agora, é procurar me 
adaptar o mais rápido possí-
vel e ajudar o Aston Villa com 
gols. Era um desejo meu de 
vir jogar na Inglaterra e o As-
ton Villa me proporcionou 
isso. Estou muito feliz”, disse.

A transferência do joga-

dor para os Villans também 
foi a maior venda da história 
do futebol belga. Pelo Brug-
ge, o atacante disputou 130 
jogos, marcou 38 gols e deu 
14 assistências. Foram quatro 
taças: dois Campeonatos Bel-
gas (2015/2016 e 2017/2018) 
e duas Supercopas da Bélgi-
ca (2016/2017 e 2018/2019). 
Além disso, Wesley foi eleito 
duas vezes o melhor jogador 
jovem da Bélgica, em 2017 
e 2018, e virou xodó da tor-
cida. “Foram anos incríveis, 
os melhores que eu tive até 
hoje na minha carreira. Eu só 
tenho a agradecer ao Brugge, 
à diretoria e aos torcedores 
pelo tempo que eu passei lá. 
Conseguimos ser campeões 
da Supercopa e do Campeo-
nato Belga duas vezes. Existe 
um carinho imenso da torci-
da comigo e meu com eles, 
e isso vai ficar sempre”, con-
tou.

RECOMENDAÇÃO
As boas atuações por lá 

lhe renderam uma carta de 
recomendação escrita pelo 
técnico da seleção da Bélgi-
ca, Roberto Martínez, indi-
cando o jogador para a orga-
nização da Premier League. 
Agora, o atacante chega a um 
dos clubes mais tradicionais 
da Inglaterra, que já foi cam-
peão da Champions League 
na temporada 1981/1982 
(quando o torneio ainda se 
chamava Copa dos Campe-

VOCÊ CONHECE? | Brasileiro nunca jogou profissionalmente no Brasil e estava no Club Brugge, da Bélgica
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

REFORÇO

Flamengo confirma contratação do
zagueiro espanhol Pablo Marí

GRÊMIO

Renato Gaúcho veta 
Everton Cebolinha 
para entrevistas

SANTOS

Sampaoli vê boa chance de venda e prepara equipe sem Jean Mota

Foto: Divulgação

Defensor de 25 anos é nome aprovado por Jorge Jesus e assina até dezembro/2022 
DA REPORTAGEM

O Flamengo anunciou 
na manhã desta quinta-feira 
a contratação do zagueiro 
espanhol Pablo Marí. O joga-
dor, 25 anos, estava no Man-
chester City e assinou con-
trato com o Rubro-Negro até 
dezembro de 2022. O clube 
confirmou o acordo em rede 
social.

A expectativa é que o 
novo reforço desembarque 

DA REPORTAGEM

O técnico do Santos, 
Jorge Sampaoli, imagina a 
saída de Jean Mota nos pró-
ximos dias e arma o time 
sem a presença do meia, des-
taque no primeiro semestre. 
O treinador ouviu de mem-
bros da diretoria sobre Jean 
ser quem tem mais chance 
de ser negociado nessa janela 
de transferências. Ele é alvo 
constante do futebol árabe e 
esteve na mira do Borussia 
Mönchengladbach, da Ale-

DA REPORTAGEM

Everton é jogador do 
Grêmio. E assim permane-
cerá enquanto não surgir 
uma proposta suficiente para 
o clube abrir conversa para 
vendê-lo. Só que, até lá, o 
jogador não mais comentará 
sobre o futuro. Após o em-
pate por 1 a 1 com o Bahia, 
Renato Gaúcho passou uma 
determinação à assessoria de 
imprensa: o Cebolinha está 
vetado para entrevistas.

Desde o ano passado 
como protagonista da equi-
pe, o camisa 11 virou o atle-
ta mais cobiçado da Arena. 
Nesta temporada, a situa-
ção permaneceu igual. Para 
completar, Everton acabou 
como um dos destaques da 
seleção brasileira no título da 
Copa América, como o gole-
ador da competição com três 
gols. Na última terça, após 

manha, em 2018.
Oficialmente, o Peixe 

nega qualquer proposta pelo 
artilheiro do Campeonato 
Paulista. Nos bastidores, po-
rém, admite opções para o 
jogador no exterior e prevê 
novidade em breve. O Alvi-
negro detém 80% dos direi-
tos econômicos.

Jean Mota tem sido re-
serva durante toda a pausa 
no Campeonato Brasileiro 
por causa da Copa América. 
Sampaoli prepara o Santos 
com Carlos Sánchez como 

reapresentação, o atacante 
concedeu coletiva. O futuro 
pautou a sabatina dos jor-
nalistas. Tanto no intervalo 
quanto ao término do con-
fronto diante do Bahia nesta 
quarta, Everton voltou a ser 
interpelado e o tema foi o 
mesmo. Chegou a dizer que 
a proposta precisa atender 
às exigências do Grêmio. Só 
que Renato não deseja mais 
que o pupilo fique no epi-
centro da negociação.

“As propostas precisam 
chegar e agradar ao clube. 
Quem está falando que o 
Everton sairá? Pedi para tirá-
-lo do foco, das entrevistas. 
Se ele sair, será normalmen-
te, mas não adianta 15 mi-
lhões de euros, 20 milhões 
de euros, 25 milhões de eu-
ros. Propostas podem che-
gar. Cheguem com uma boa, 
aí o clube pode conversar”, 
declarou Renato.

ões) e que tem John Terry, 
ídolo da seleção inglesa e ex-
-capitão do Chelsea, como 
auxiliar-técnico. A pressão 
por ser a contratação mais 
cara da equipe, no entanto, 
não abala o jogador.

“Em todo time que eu 

passei, existia pressão. Não 
tem essa de recorde de trans-
ferência. Tem que esquecer o 
dinheiro e pensar no futebol, 
porque não é o dinheiro que 
faz o futebol, e sim o contrá-
rio. É um clube tradicional, 
muito grande e muito orga-

nizado, e espero correspon-
der dentro de campo”, afir-
mou o centroavante.

Fã de Ronaldo Fenô-
meno e Balotelli, Wesley co-
meçou aos 6 anos no futsal 
e chegou a fazer testes no 
Cruzeiro e no Atlético. De-

pois, foi parar nas catego-
rias de base do Itabuna/BA, 
onde teve boa sequência de 
jogos, que o fizeram viajar 
para o outro lado do mundo 
e assinar o primeiro contra-
to profissional, aos 17, com o 
Trencin.

camisa 10, com Sasha e Ma-
rinho pelas pontas e Uribe 
na frente. Cueva e Evandro 
também podem ser arma-
dores. Além de Jean, Lucas 
Veríssimo e Eduardo Sasha 
são vistos como grandes ati-
vos de mercado pelo Peixe. 
Veríssimo, porém, só sairia 
com uma proposta de 10 mi-
lhões de euros (R$ 43 mi) e 
Sasha tem 50% dos direitos 
econômicos ligados ao In-
ternacional, então a oferta 
teria de ser alta para o “sim” 
do Alvinegro.

no Rio de Janeiro no próxi-
mo domingo. No mesmo dia, 
às 10h, o Rubro-Negro en-
frenta o Goiás na retomada 
do Brasileirão, pela 10ª roda-
da, no Maracanã. O jogador 
foi mapeado pelo Centro de 
Inteligência em Mercado do 
Flamengo e aprovado pelo 
técnico Jorge Jesus, que pe-
diu um zagueiro canhoto à 
diretoria.

Na última temporada, 
Marí defendeu o Deportivo 

La Coruña, da segunda divi-
são espanhola, e fez 36 de 38 
jogos como titular. O jogador 
encerrou o vínculo que iria 
até 2020 com o Manchester 
City. 

No entanto, nunca foi 
aproveitado no time de Pep 
Guardiola desde que chegou, 
em 2016. O jogador ainda 
tem no currículo Mallorca-
-ESP, Gimnàstic-ESP, Giro-
na-ESP e NAC Breda-HOL.

O Flamengo busca za-

gueiros para o elenco des-
de dezembro, quando teve 
Dedé como principal alvo. 
Na Gávea, o espanhol dis-
putará vaga principalmen-
te com os titulares Rodrigo 
Caio e Léo Duarte. 

No momento, quem 
joga do lado esquerdo é o ca-
misa 4, que também chegou 
nesta temporada. Para a po-
sição, o Rubro-Negro conta 
ainda com Rhodolfo, Thuler, 
Dantas e Rafael Santos.
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6ª edição da Iluminare acontece de 9 a 18 de agosto, no Ghizoni, em Sinop 

Iluminare cresce e se consagra
como oportunidade de negócios
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A empresária Val Araújo realizou a primei-
ra edição da Iluminare dentro de sua loja, em 
um espaço suficiente para atender apenas a 
um público reduzido. Hoje, a mostra de ar-
quitetura e interiores cresceu e, neste ano, em 
sua sexta edição, amplia o leque de opções. Os 
tradicionais espaços decorados seguem pre-
sentes, mas o objetivo principal está em pro-
porcionar sensações diferenciadas ao público 
visitante e gerar oportunidades de negócios.

Após quatro anos sendo realizada em Sinop, 
a mostra pegou a estrada e foi a Sorriso ano 
passado. Este ano, a Capital do Nortão recebe 
novamente a Iluminare em um espaço bas-
tante amplo. De acordo com Val, serão exatos 
9.187 m² para a feira.

“Neste espaço estarão ambientes decorados, 
com empresas e arquitetos de Sinop e região. 
Profissionais da arquitetura e empresários de 
Cuiabá estarão presentes prestigiando a mos-
tra e também aproveitando para negociar di-
retamente com as empresas aqui presentes”.

O tema desse ano é “sensações”, como des-
taca a empresária.  “A mostra quer provocar 
sensações nos visitantes, muito além dos 
cinco sentidos. Essas sensações passam pela 
felicidade, alegria, diversão nos diversos am-
bientes montados”.

O crescimento da Iluminare demonstra que 
esta não se trata mais apenas de uma mostra 
de arquitetura e interiores, e sim uma feira 
para movimentar a economia local em di-
versos aspectos. “Os empresários veem como 
uma oportunidade de negócios, tanto quem 
expõe quanto quem visita. Os arquitetos e 
interessados no ramo terão palestras diaria-
mente sobre temas direcionados. A família 
toda é beneficiada também, porque vamos 
oferecer atrações culturais diversas e espaço 
gastronômico. Além disso, as crianças terão 
um espaço kids”.

A edição 2019 da Iluminare será realizada 
de 9 a 18 de agosto, no Ghizoni Centro de 
Eventos, em Sinop.

ARQUITETURA E INTERIORES | Mostra reúne arquitetura, tendências, cultura e experiências para 
atender públicos diferenciados

Foto: Divulgação


