
GRAMPOLÂNDIA

Fábrica de
multas ou
redução de
acidentes?

Procurador
se compromete
a investigar
próprio MPE

A Secretaria de Trânsito e 
Transporte Urbano de Sinop 
deu início ao processo de 
instalação dos dispositivos 
de gestão de trânsito vol-
tados a coibir o excesso de 
velocidade por motoristas, 
avanço semafórico e parada 
sobre faixa de pedestres. 
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Depois do pedido da de-
putada Janaina Riva ao 
presidente da Assem-
bleia para que o procu-
rador-geral de Justiça, 
José Antônio Borges 
fosse até a ALMT pres-
tar esclarecimentos 
sobre a denúncia de 
que membros do MPE 
supostamente estariam 
envolvidos no esquema 
da Grampolândia, ele se 
comprometeu a investi-
gar o caso.
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Divulgação

Divulgação

SINOP

Pernambucanas inaugura
hoje 1ª loja no Nortão

A Lojas Pernambucanas chega hoje em Sinop com 110 anos do 
mercado, trazendo uma estrutura com 1.250 m² que gerará 23 em-
pregos diretos e cerca de 70 indiretos. Aos clientes serão ofertadas 
opções completas em vestuário para os públicos feminino, masculino 
e infantil.                             Página - 8

 assessoria

João Carlos MoranDi

Um acidente ontem pela manhã foi registrado 
entre o trevo de acesso a Santa Carmem com a 
BR-163, em Sinop. Duas carretas, uma carrega-
da com milho, bateram, mas por sorte, nenhum 
dos condutores se feriu.         Página 7

SINOP

Duas carretas 
colidem em
entrocamento 
de rodovias
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Às vezes, Deus permite que estejamos 
na “lama” desta vida para nos ensinar 
algo e para que voltemos a ser humildes 
de coração

Enviando a localização
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solicitado o endereço, passe o ende-
reço. Se acha interessante oferecer 
a localização, ofereça, mas não a en-
vie como se estivesse fazendo o que 
foi solicitado.

Tenha sempre em mente que 
a informação que facilita para um 

pode não ser a solução 
para outro. Talvez você 
faça do smartphone uma 
parte extremamente im-
portante da sua vida, en-
quanto outras pessoas 
talvez se contentem com 
recursos mais “básicos” 
e corriqueiros do dis-

positivo. Oferecer recursos e facili-
dades para seus contatos é sempre 
bem-vindo. Tentar “exigir” que eles 
façam uso dos mesmos recursos 
que você já é algo fora da realidade.

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito importantes, e você pode 
entrar em contato pelo fone (66) 
99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil 
em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) confirma a 
cada dia um pendor alarmante para prescindir do 
bom senso ao tratar dos mais variados assuntos. Dos 
palpites presidenciais não escaparam nem mesmo as 
taxas de Fernando de Noronha.

O mandatário qualificou como roubo a cobran-
ça, por seu próprio governo, de R$ 212 de estrangei-
ros e de R$ 106 de brasileiros para visitar o Parque 
Nacional Marinho situado no arquipélago de 21 ilhas 
e 17 km². Atribuiu a essa tarifa o baixo afluxo de turis-
tas ao Brasil.

Bolsonaro se equivoca, como de hábito, em vá-
rias frentes. O pagamento da entrada, que vale por 
10 dias, não impediu que a visitação aumentasse 60% 
desde 2012. O presidente parece ainda desconhecer 
que o acesso é pago em outros 15 parques nacionais, 
como Abrolhos, Iguaçu e Itatiaia.

Além disso, cobrar entrada se afigura como pra-
xe em alguns dos monumentos naturais mais famo-
sos do mundo, como Yosemite e Grand Canyon, nos 
EUA. O dinheiro arrecadado serve para manter a in-
fraestrutura da área de conservação, como trilhas e 
sua sinalização, e a segurança dos visitantes, da fauna 
e da flora oferecida por vigilantes e guardas florestais.

A invectiva contra Fernando de Noronha talvez 
se encaixe noutra ordem de motivações. O ambiente 
marinho, ao que parece, tornou-se um tema ingrato 
para o ex-deputado federal autuado por fiscais por 
pescar em outra área interditada para a atividade.

Com seu desprezo manifesto pela preservação 
ambiental desse ecossistema particularmente frágil 
em Noronha, Bolsonaro indica desconhecer que a 
taxa federal não constitui a maior barreira pecuniária 
para manter a visitação anual no teto de 89 mil tu-
ristas previstos no plano de manejo (em 2018 foram 
mais de 100 mil).

Bem mais salgada é a estadual, de R$ 73,52 por 
um dia e R$ 5.183,78 por 30. Se ficar pelos dez facul-
tados pelo ingresso federal, o visitante terá de desem-
bolsar um total de R$ 626,37, além dos R$ 106 (ou R$ 
212, se estrangeiro).

Mesmo essa despesa alta se justifica, porque dela 
se originam os recursos para limpeza urbana e tra-
tamento de mais de 200 toneladas mensais de lixo, 
levado para processamento no continente.

São várias as restrições em Noronha, como a 
proibição de voos noturnos, para não afetar o com-
portamento de aves, e da captura de sardinhas, usa-
das como iscas na pesca oceânica, vetada.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
contudo, já promete que suspenderá as interdições, 
atropelando as razões técnicas. O barato de Bolsona-
ro e Salles poderá custar caro a Noronha.

Editorial

O barato de Noronha

Ranking dos Políticos - Facebook

No contexto de atuação de Deus em 
nossa vida vemos nas escrituras sagra-
das, a dádiva do livre-arbítrio que nos 

permite ter a opção de escolha e na medi-
da em que elevamos a Ele nosso valor, tudo 
se aperfeiçoa. Você pode estar na base. Por 
ocorrências adversas desta vida não temos o 
controle absoluto do que pode nos acontecer. 
Em algumas fases ruins, podemos estar por 
baixo, tristes, envergonhados, desanimados, 
deprimidos, mas a verdade é que qualquer 
fase difícil, é a “lapidação” e a construção ne-
cessária, para nos fazer chegar ao topo.

Às vezes, Deus permite que estejamos na 
“lama” desta vida para nos ensinar algo e para 
que voltemos a ser humildes de coração, solí-
citos à sua vontade, entretanto, temos a ten-
dência de questionar essas circunstâncias 
negativas e por algum momento não compre-
ende-las, entretanto podemos também pen-
sar de outra maneira, isto é, que Deus permite 
dias ruins, para que possamos ser um su-
porte forte e preparado para ajudar na cons-
trução de pessoas que estão ao nosso redor. 
Deus pode nos colocar onde Ele deseja, para 
que possamos cumprir algumas missões, que 
algumas vezes não compreendemos, todavia, 
temos que crer que Ele nos auxiliará dando 
forças necessárias para aguentarmos firmes 
e nos usar da melhor maneira possível para 
que sejamos bênçãos na vida de muitas pes-
soas. Lembre-se: toda boa construção precisa 
de bases sólidas, use o paralelo da matéria-
-prima sendo um tijolo.

Todo tijolo tem utilidade. O mais impor-
tante de tudo que foi exposto, é que somos 
úteis, temos um valor ímpar quando estamos 
submissos nas mãos do Criador, e não impor-
ta se nos encontramos em cima, no meio ou 
em baixo de uma estrutura em construção, o 
notável é saber que estamos sendo utilizados 
para boa e perfeita obra do Salvador.

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SI-
QUEIRA É SECRETÁRIO DE CONTROLE EX-
TERNO

Seja um “tijolo” em construção

CLIMÃO
O ministro da Saúde Henrique Mandet-

ta lamentou a ausência do prefeito de Cuia-
bá Emanuel Pinheiro no evento realizado 
na manhã de terça (23) e que marcou a re-
abertura do Hospital Estadual Santa Casa. 
“Niuan, transmita ao prefeito um abraço 
desse ministro que quer tanto o bem da Pre-
feitura de Cuiabá. Sinto falta dele aqui. Ele 
foi lá em Brasília me pedir com tanta ênfase 
que reabríssemos a Santa Casa. Hoje esta-
mos reabrindo”, disse o ministro, dirigindo-
-se ao vice-prefeito Niuan Ribeiro.

NÃO ME PERTURBE
Conforme a Anatel, a suspensão das cha-

madas pelas empresas de telecomunicações 
ocorrerá em até 30 dias, contados da data do 
cadastramento. A lista é única e agrega as 
principais empresas do setor: Algar, Claro/
Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.  
Válido informar que se uma pessoa solicitar 
a sua inclusão na lista do Não me Perturbe 
e continuar recebendo ligações de oferta de 
bens e serviços de telecomunicações, pode 
ligar para o número 1331 e fazer uma recla-
mação. As sanções podem variar de adver-
tência a multa de até R$ 50 milhões.

MANDA QUEM PODE...
Durante a reabertura do Hospital Estadu-

al Santa Casa, o governador Mauro Mendes 
vestiu, meio a contragosto, um jaleco feito 
especialmente para a ocasião. As vestimen-
tas foram preparadas não somente para ele, 
mas também para o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, o secretário de Estado de 
Saúde, Gilberto Figueiredo, e a primeira-da-
ma, Virginia Mendes. Inicialmente, Mendes 
disse que não usaria o jaleco, em razão de não 
ser médico ou outro profissional da Saúde.

Algumas pessoas simplesmente não se familiarizam 
(e nem querem se familiarizar) com alguns recursos 
que a tecnologia tem para oferecer. Para uma pessoa 
que conhece bem a cidade, por exemplo, é muito mais 
vantagem receber o endereço do que uma localização. 
Não é todo mundo que gosta de ir até um destino sendo 
“guiado” pelo celular.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

FRANCISNEY LIBERATO 
BATISTA SIQUEIRA

O tijolo é um produto extremamente útil 
para uma construção civil, originada da pa-
lavra em espanhol tejuelo, diminutivo de 
tejo, quer dizer: caco de telha. Artesanal ou 
industrial, normalmente ele é feito de cerâ-
mica e de cor avermelhada, podendo ser en-
contrado em diversas formas e cores.

Relatos históricos revelam que os tijolos 
foram uma inovação tecnológica impor-
tante nos tempos antigos, pois permitiu o 
erguimento de edifícios resistentes à tem-
peratura e à umidade, numa época em que 
o homem deixava de ser nômade, passando 
a ter a necessidade de possuir construções 
resistentes e duráveis.

Os tijolos, por óbvio, não tem capacidade 
alguma de discernir para que, ou para onde 
serão úteis, entretanto, se bem utilizados, 
são capazes de erguer as mais altas torres e 
edifícios, que poderão ter duração de déca-
das. Fazendo um paralelo com a nossa vida 
comportamental, podemos notar algumas 
semelhanças do “tijolo” com a propositura 
que cada um de nós temos enquanto indiví-
duos. A ideia da utilidade é a principal delas, 
pois todos nós temos uma tendência natural 
para algo. Alguns indivíduos são voltados 
para áreas onde existe a necessidade de um 
olhar criativo, já outros, nas áreas que exi-
gem extrema racionalidade e atenção, o fato 
é que cada indivíduo possui algo intrínseco 
e que se torna especial na medida em que 
se permite a devida construção e aperfeiço-
amento, logo podemos ser tijolos, se assim 
quisermos.

Existem, também, algumas diferenças 
interessantes nesse paralelo com “tijolos”: 
1º Temos o poder de fazer de nossas tendên-
cias e aptidões algo positivo e agregador. 
2º Não necessitamos que alguém promova 
a nossa utilidade, como é o caso dos enge-
nheiros, pedreiros e serventes que decidem 
como será empregado os tijolos em uma 
construção.

Crédito: Wanessa Andrade
IMAGEM DO DIA

“O mandatário qualificou como roubo a 
cobrança, por seu próprio governo, de R$ 
212 de estrangeiros e de R$ 106 de bra-
sileiros para visitar o Parque Nacional 
Marinho

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Hoje em dia as pessoas utilizam 
muito os recursos tecnológicos. Fer-
ramentas que facilitam nosso dia a 
dia são lançadas com muita frequ-
ência, e algumas acabam virando 
“moda”. É bem comum, atualmente, 
que você peça o endereço para al-
guém, via What-
sApp, e a pessoa te 
envie sua localiza-
ção. A informação 
pode ser integrada 
com serviços que 
te guiem até o local, 
sendo uma grande 
facilidade em al-
guns casos.

Mas, no fim das contas, o que você 
pediu foi o endereço. Aí você, nova-
mente, solicita a informação, e muitas 
pessoas dizem que não tem necessi-
dade, pois já enviaram a localização. 
Outras sequer tiveram a preocupação 
de saber o endereço em que estão.

Não importa a tecnologia que te-
nhamos ao nosso alcance, temos que 
ser “normais”. Qual informação foi 
solicitada? Sei que pode parecer “evi-
dente” que a localização, de alguma 
forma, substitua a informação do en-
dereço, mas não é bem assim. Se foi 

Cinco pessoas morreram em razão das chuvas que atingem a Região Me-
tropolitana do Recife desde a madrugada desta quarta (24), segundo o Corpo de 
Bombeiros. O temporal também derrubou barreiras e árvores e causa diversos 
pontos de alagamento, que dificultam a circulação dos ônibus. Em algumas 
cidades, aulas da rede municipal foram canceladas.
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Procurador disse que não vai interferir em possível CPI 

Procurador se compromete
a investigar próprio MPE
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois do pedido da de-
putada Janaina Riva, ao 
presidente da Assembleia 
Legislativa para que o pro-
curador-geral de Justiça de 
Mato Grosso, José Antônio 
Borges fosse até a ALMT 
prestar esclarecimentos so-
bre a denúncia de que mem-
bros do Ministério Público 
Estadual supostamente esta-
riam envolvidos no esquema 
da Grampolândia, ele esteve 
reunido na terça-feira (23), e 
se comprometeu a investigar 
o caso. O presidente Edu-
ardo Botelho (DEM), disse 
que o procurador-geral foi 
muito esclarecedor em sua 
reunião com os líderes parti-
dários. E que se comprome-
teu a investigar duramente o 
próprio MPE, inclusive con-
tratando uma equipe de au-
ditoria externa para apurar 
os fatos. “O procurador foi 
muito esclarecedor. Ele se 
comprometeu a fazer uma 
investigação muito dura em 
cima do próprio MPE. Ele 
disse que vai contratar uma 
auditoria externa para apu-
rar os fatos revelados pelos 
réus no esquema e vai nos 
manter sempre informados”, 
disse Botelho.

Ainda de acordo com o 
presidente da ALMT, a pos-
sibilidade de abertura de 
uma CPI no Legislativo para 
também apurar o fato ape-

sar de já ter sido levantada a 
possibilidade por um grupo 
de parlamentares, não tem 
nada definido. “Agora, se vai 
ter CPI ou não, não posso 
responder. CPI é composta 
por oito assinaturas. Se tiver 
oito deputados assinando, 
ela é aberta. No momen-
to, me parece que não tem. 
Mas não posso garantir nada, 
porque isso com o tempo 
pode mudar”, acrescentou o 
presidente.

Mesmo se mostrando inte-
ressado em investigar o caso, 
o procurador-geral anda ir-
ritado com as críticas que 
vêm sendo desferidas ao Mi-
nistério Público. 

“O MPE é uma instituição 
séria, independente das pes-
soas que estão lá dentro e nós 
vamos fazer as investigações. 
Agora, prejulgar que houve 
grampolândia no MPE, alto 
lá! Vamos fazer o necessário 
para esclarecer os fatos. Se 
houve, terá responsabiliza-
ção dos culpados”, afirmou.

Porém, Borges não des-
carta a possibilidade de afas-
tamento dos membros do 
MPE que estão envolvidos. 
“Há possibilidade de afastar, 
mas primeiro tem que exis-
tir a real necessidade disso 
e a comprovação mínima 
para ocorrer no processo. O 
MPE não é o José Antônio, o 
Paulo Prado. É uma institui-
ção criada pela democracia 
na Constituição de 1988. O 
MPE está acima das pessoas. 

GRAMPOLÂNDIA | Borges disse que MPE é uma instituição séria e que vai se esforçar para esclarecer os fatos
Foto: Mauricio BarBant

Foto: Maria anFFe/GcoMMt

Foto: Marcos VerGueiro/secoM

Foto: DiVulGação

APLICAÇÃO DA LEI

TCE fiscaliza aplicação dos recursos 
que combate o Trabalho Escravo em MT

PAVIMENTAÇÃO

Bancada mato-grossense se une 
e libera emendas para MT-220

FLORESTA EM PÉ

MT reduz em 26% 
desmatamento 
no bioma amazônico 
em junho

MT é um dos estados que mais utiliza trabalho escravo no 
país 

Desde fevereiro MT vem obtendo resultados positivos R$ 10 milhões em emendas destinadas 

DA REPORTAGEM

Pela primeira vez desde 
a criação da lei que instituiu 
o Fundo Estadual de Erradi-
cação do Trabalho Escravo 
(Fete), em 2009, o Tribunal 
de Contas de Mato Grosso 
realiza um levantamento 
para verificar o controle e a 
execução das despesas pro-
venientes do Fundo. O obje-
tivo é verificar se os recursos 
do Fete estão cumprindo a 
sua finalidade, de reparar 
os danos causados ao meio 
ambiente do trabalho, aos 
trabalhadores e à coletivi-
dade, por infração aos direi-
tos humanos e aos direitos 
fundamentais. Por meio de 
sorteio, o relator do instru-
mento de fiscalização é o 
conselheiro interino Moises 
Maciel.

Segundo a secretária 
da Secretaria de Controle 
Externo (Secex) de Adminis-
tração Estadual do TCE-MT, 

DA REPORTAGEM

O deputado federal, 
Juarez costa (MDB-MT), 
anunciou esta semana o re-
passe de R$ 10 milhões para 
obras em rodovias estaduais. 
O montante diz respeito às 
emendas parlamentares que 
os deputados têm direito. O 
valor total faz parte da união 
de alguns membros da ban-
cada mato-grossense na Câ-
mara dos Deputados.

De Juarez, R$ 2 milhões 
foram destinados para as 
obras na MT-220, o restan-
te do recurso vem também 
das emendas referentes aos 
deputados Carlos Bezerra 
(MDB), Leonardo Albuquer-
que (SDD), Neri Geller (PP) e 
Emanuelzinho (PTB). “Com 
a contrapartida viabilizada 
pelos deputados, temos o 
compromisso do vice-go-
vernador Otaviano Pivetta 
de que o Estado já libere de 
imediato o recurso para con-
clusão da pavimentação des-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

pelo quinto mês conse-
cutivo. Os dados do Sistema 
de Alerta do Desmatamento 
(SAD), elaborado pelo Ima-
zon, apontam que em junho 
de 2019 o Estado reduziu o 
desmatamento em 26% na 
comparação com junho do 
ano anterior. 

Já no acumulado agosto 
de 2018 a junho de 2019 em 
relação ao mesmo período 
de 2017 a 2018, a redução foi 
de 22%.

Dos oito Estados da 
Amazônia Legal avaliados 
pelo Instituto, Mato Grosso 
é o único que vem apresen-
tado redução no desmata-
mento desde fevereiro deste 
ano. “Estamos alcançando 
bons resultados graças à co-
esão da secretaria, compro-
metimento e dedicação de 
toda a equipe. Mato Grosso 
mais uma vez se destaca na 
implementação de políticas 
públicas ambientais”, come-
mora a secretária de Estado 
de Meio Ambiente Mauren 
Lazzaretti. 

Ela explica que o Es-
tado combina as ações de 

comando e controle com 
incentivos para valorização 
da floresta em pé, como o 
Plano de Manejo Florestal 
Sustentável. Outra frente 
de atuação mato-grossense 
para conter o desmatamen-
to e valorizar a floresta em 
pé é o desenvolvimento de 
estratégias integradas para o 
Desenvolvimento Rural de 
Baixa Emissão (DBRE). De 
acordo com o Instituto Ear-
th Innovation, de 39 jurisdi-
ções que abrigam florestas 
tropicais em seu território, 
Mato Grosso é a única que 
mantém uma ampla gama 
de iniciativas mais avança-
das que abordam a produ-
ção agropecuária sustentável 
para propriedades de grande 
e pequeno porte.

FISCALIZAÇÃO
Entre janeiro e maio 

de 2019, a equipe da Coor-
denadoria de Fiscalização 
de Flora aplicou mais de 
R$ 222 milhões em multas 
por crimes relacionados ao 
desmatamento ilegal. Nesse 
período foram embargados 
mais de 44 mil hectares e 
apreendidos cerca de 3,6 mil 
metros cúbicos de madeira 
de origem ilegal.

Adriana Bonilha, o Levanta-
mento foi incluído no Plano 
Anual de Fiscalização (PAD) 
2019 do TCE-MT em razão 
do ineditismo do tema; por 
solicitação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), e 
com base em um inquérito 
civil instaurado pelo Minis-
tério Público Estadual em 
2017. 

Tanto a denúncia do 
TCU quanto o inquérito do 
MPE apuram uso irregular 
do recurso arrecadado por 
meio de multas administra-
tivas, acordos ou decisões 
judiciais, estimado em R$ 1,3 
milhão.

A denúncia, feita pelo 
Conselho Estadual Gestor 
do Fundo de Erradicação do 
Trabalho Escravo (Cogefete), 
aponta que o recurso arre-
cadado está sendo deposita-
do na conta única do Estado 
(fonte 100) e utilizado pelo 
Executivo estadual para ou-
tros fins, que não o de reali-

sa rodovia”, afirma Juarez.
Além dos recursos des-

tinados pelos membros da 
bancada mato-grossense em 
Brasília, outros R$ 32,5 mi-
lhões sairão dos cofres do 
Governo do Estado.

O objetivo dessa junção 
de emendas lideradas por Ju-
arez, partiu do conhecimen-
to das dificuldades encontra-
das para a viabilização dos 
recursos para as obras, quan-
do de uma reunião com o 
presidente da associação de 
produtores, Tião Piovezan.

O processo de pavi-
mentação asfáltica teve iní-
cio ainda na gestão do ex-
-governador Pedro Taques 
(PSDB), que chegou a pavi-
mentar 90 km da rodovia, 
restando ainda 65 km a se-
rem concluídos.

Hoje a MT-220 é a prin-
cipal via de acesso entre Si-
nop e o noroeste do estado, 
caminho importante para 
o escoamento da produção 
agrícola e pecuária. 

zar ações específicas visando 
a erradicação do trabalho 
escravo, previstas na Lei nº 
9.291/2009, que criou o Fete.

“O trabalho escravo 
fere o princípio da dignida-
de da pessoa humana e da li-
berdade, previstos na Cons-
tituição”, ressalta o auditor 
André Luiz de Campos Ba-

racat. Além disso, o auditor 
lembra que Mato Grosso é 
um dos estados que mais uti-
liza trabalho escravo no país. 
Dados da Superintendência 
Regional de Trabalho de MT 
revelam que, de 2003 a 2018, 
foram resgatados 4.366 tra-
balhadores em situação aná-
loga à escravidão no Estado. 

Isso tem que ficar claro. So-
mos agentes políticos transi-
tórios. Então, vamos investi-
gar e fazer o que tem que ser 

feito. A instituição está acima 
das pessoas”, disse.

O procurador ainda fez 
questão de dizer ao término 

da reunião com os líderes 
partidários na Assembleia, 
que não vai pedir e nem in-
terferir para que a CPI seja 

instaurada. “Não pedi nada. 
Até porque, isso é uma de-
cisão política deles, não mi-
nha”, resumiu.
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“Quem ficou rica com o Agostinho 
foi a Rede Globo”, diz Pedro Cardoso

TV  e Entretenimento

O ator Pedro Cardoso, 
que por 13 anos deu vida a 
Agostinho Carrara, na sé-
rie ‘A Grande Família’, da 
Rede Globo, foi o convidado 
do programa ‘Provocações’, 
comandado por Marcelos 
Tas na TV Cultura. Entre 
os assuntos debatidos, o 
artista falou sobre o ‘mais-
-valia’ que fez a emissora 
carioca ganhar dinheiro em 
cima de seu personagem. “O 
Agostinho não me deixou 
rico. Quem ficou rica com o 
Agostinho foi a Rede Globo. 
A Rede Globo que é o capita-
lista naquele negócio, é que 
tem possibilidade de ficar 
rico. Tenho 57 anos e não te-
nho uma economia que me 
possibilite não trabalhar”, 
disse Cardoso.

“Se eu não acordar de 
manhã e for trabalhar, não 
tem uma estrutura de explo-
ração do trabalho de outras 
pessoas que faz dinheiro 
para mim, onde eu apenas 
emprego o meu capital ali, 
não acho isso uma relação 
justa, acho isso uma rela-
ção que produz pobreza. Por 
isso digo que sou de extre-
ma esquerda, sem o aspecto 
ditatorial, mas da convicção 
da responsabilidade social”, 
completou.

Latino e personal 
trainer terminam 
pela 2ª vez e 
cancelam viagem 
Latino e Jéssica Rodrigues terminaram pela 
segunda vez o noivado. Devido ao fim da 
relação, o cantor e a personal trainer tiveram 
que cancelar uma viagem que fariam juntos 
para Ibiza, na Espanha, na última terça-feira 
(23). De acordo com o jornal “Extra”, a moça 
foi para a Europa sozinha, pois vai passar 22 
dias lá, onde tocará como DJ.

Amigos do ex-casal teriam afirmado que 
dessa vez não acreditam que haja reconci-
liação. Vale lembrar que os pombinhos já ha-
viam terminado em outubro do ano passado.

Entretanto, no período em que estiveram 
separados, o artista fez terapia para aprender 
a lidar com o ciúme. Dois meses depois, no 
fim de 2018, Latino e Jéssica reataram.
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Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Secretária, com experiência e  referência;
3-Gerente de Fazenda, com experiência, para o municí-
pio de Carlinda – MT;
4-Serralheiro, com experiência comprovada;
5-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
6-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
8-Secretária do Lar, com experiência e referência;
9-Escrita Fiscal Rural, com experiência e referência;
10-Pessoa com Deficiência;
11-Técnico em Enfermagem;
12-Vendas, com experiência;
13-Representante Comercial, para proteção veicular, 
com experiência;
14-Vendedor Interno, para linha automotiva, com 
experiência;
15-Operador (a) de Caixa, com experiência;
16-Vendedora para Boutique, com experiência e 
referência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

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

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

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

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

BOLETIM SINE 072/2019
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: LUZIA NOGUEIRA – CPF: 025.091.389-52 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 31/05/2012, e; firmado 
Aditivo Contratual em 28/11/2017, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 05 
da QUADRA 04 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se 
em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 30/10/2018, 30/11/2018, 30/12/2018, 30/01/2019, 28/02/2019 
e 30/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 01 DE 
ABRIL DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 035/2019 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “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”. Sagrou-se vencedora a empresa 
S. S. DE AGUIAR - ME, com o valor total de R$ 1.227.850,00 (Um milhão, duzentos e 
vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Na fase de habilitação as concorrentes 
atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. 
Peixoto de Azevedo-MT, 24 de Julho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

O Município de Nova Mutum, torna público o cancelamento da Tomada 
de Preços 026.2019, por conveniência administrativa.

Presidente da CPL em Exercício

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2019
AVISO DE CANCELAMENTO

Maikel Guilherme Roehrs

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 24 de julho de 2019.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto aquisição de aviamentos, 
tecidos e itens de artesanato para atender os projetos sociais e 
secretarias municipais, das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 185526, 186251, 187597, 191213, 195631, 196585, 206305, 
213984, 223275, 225221, 225238, 225240, 225244, 225245, 225246, 
225251, 819324, 819351, 819353, 819354, 819678, 823125, 825064, 
825066, 825070, 825107, 825108, 825110, 825117, 825119, 825120, 
825121, 825122, 825127, 825132, 825134, 825135, 825137, 825138, 
825141, 825147, 825148, 829852, 832846, 832850, 832852, 832853, 
832855, 832859, 832861, 832878, 833039, 833040, 833042, 833044, 
833046, 833047, 833048, 833050, 833051, 833053, 833054, 833070, 
833072, 833074, 833076, 833077, 833080, 833081, 833084, 833085, 
833086, 833088, 833089, 833090, 833093, 833094, 833096, 833097, 
833099, 833101, 833103, 833105, 833115, 833116, 833117, ALTO 
GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS EIRELI EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 19.496.182/0001- 61 no valor de R$ 
254.664,44; Itens 176967, 186250, 186252, 198603, 203954, 205714, 
206306, 213992, 219821, 224884, 224892, 225219, 225222, 225247, 
225250, 226453, 819027, 819329, 825065, 825067, 825068, 825069, 
825109, 825111, 825118, 825124, 825131, 825133, 825136, 825140, 
825142, 825146, 826730, 832844, 832845, 832848, 832849, 832851, 
832854, 832856, 832860, 832868, 833041, 833043, 833049, 833075, 
833078, 833079, 833083, 833091, 833095, 833098, 833102, 833104, 
833120, 833121, SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME inscrita no 
CNPJ sob o número 25.073.418/0001-50 no valor de R$ 160.388,60. 
Foram fracassados os itens: 833035, 833037, 833045, 833087. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 23 de Julho de 2019.

Pregoeiro Substituto

AVISO DE RESULTADO

Eduardo Henrique Correia Miiller

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Ari Genézio Lafin

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FINALIDADE: O processo 
refere-se à contratação de empresa especializada para o serviço de 
telefonia móvel para o uso da administração municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e Decreto Federal 9.412/2018. CONTRATADO: TELEFONICA BRASIL 
S.A. VALOR GLOBAL: R$ 11.696,30 (Onze mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Prefeito Municipal

AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019
O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade 
do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
014/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
ABATEDOURO DE AVES MUNICIPAL, LOCALIZADO NO 
ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO (PORANGA), CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A 
realizar-se-á no dia 01 DE AGOSTO DE 2019, às 08:00 horas (Horário 
da Cidade de Sorriso – MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de 
Sorriso – MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Everton foi o destaque da vitória em Assunção 

Grêmio: lições de jogos contra o
Libertad para não ser surpreendido
DA REPORTAGEM

O primeiro sinal de 
que a temporada do Grêmio 
poderia ser turbulenta foi a 
derrota em casa para o Li-
bertad, na segunda rodada 
da fase de grupos da Liber-
tadores. O 1 a 0 contra em 
plena Arena acendeu o alerta 
de que o time precisaria fa-
zer mais para se classificar às 
oitavas de final. E fez.

Na partida pela quinta 
rodada, no Defensores del 
Chaco, a equipe mudou li-
geiramente o estilo, amassou 
o adversário, principalmente 
no primeiro tempo, e Ever-
ton garantiu a vitória por 
2 a 0 com dois gols. Agora, 
no segundo reencontro da 
temporada entre os times, o 
Tricolor procura abrir vanta-
gem em casa para não preci-
sar passar por novo turbilhão 
de emoções no duelo decisi-
vo, no Paraguai.

MUITO CHUTE,
POUCA MIRA
A partida do longín-

quo 12 de março, na Arena, 
exemplificou tudo que pode 
dar errado no sistema pro-
positivo do Grêmio. Se a bola 
não entrar, todo o trabalho 
parecerá em vão. O time de 
Renato Gaúcho terminou a 
partida com o dobro da pos-
se de bola do adversário. Em 
metade deste tempo, ficou 
no campo do rival.

O problema foi que, 
em um contra-ataque pela 
esquerda, os paraguaios pe-
garam a defesa gremista des-
guarnecida e marcaram com 
Bareiro, no fim do primeiro 
tempo. No segundo, o Trico-
lor aumentou a pressão e fi-
nalizou quase três vezes mais 
do que o Libertad.

Porém, os ataques sem-
pre pendiam para o lado 
direito, com Marinho e, de-
pois, Diego Tardelli. Foram 
10 cruzamentos para a área 
— todos errados. Everton e 
Jean Pyerre tentaram cinco 
vezes cada, mas não balan-
çaram a rede. Em outras três 
chances de bola parada, ne-
nhuma rendeu situação de 
perigo.

EFICIÊNCIA COM
PRAGMATISMO
Na partida do Paraguai, 

em 23 de abril, Renato mu-
dou um pouco a proposta. 
O time ficou menos tempo 
com a bola no pé — até por-
que marcou o primeiro gol 
cedo com Everton, aos 29 
minutos da etapa inicial —, 
mas foi eficaz nas finaliza-
ções.

No total, arrematou o 
mesmo número de vezes do 
que o adversário. Porém, só 
dois dos nove chutes foram 
para fora. Dentre os sete 
que tomaram o caminho da 
meta, dois entraram. O Li-
bertad, por sua vez, concluiu 

LIBERTADORES | Equipes se enfrentaram duas vezes pela fase de grupos, com uma vitória para cada lado
Foto: ReuteRs

Antony marcou seu primeiro gol no Morumbi diante da 
Chapecoense Borja chegou a 10 gols pela Verdão na Libertadores

Foto: Divulgação
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SANTOS

Autuori não quer negociar, mas
aposta é em seu poder de persuasão

QUEM DIRIA

Borja supera Ademir na artilharia
do Palmeiras na Libertadores

SÃO PAULO

Antony relata 
decisão difícil,
mas se diz feliz 
por renovação

Foto: Cahê Mota

Santos aposta no poder de persuasão de Paulo Autuori

DA REPORTAGEM

Paulo Autuori deixou 
clara na apresentação oficial 
a vontade de não participar 
de negociações por refor-
ços, vendas ou renovações. 
O Santos, porém, aposta no 
poder de persuasão do novo 
diretor de futebol.O Peixe vê 
Autuori como decisivo para 
convencer atletas a virem ou 
a permanecerem. O homem-
-forte do futebol alvinegro 
fará um projeto para integrar 
profissional e base e otimizar 
o dia a dia do clube entre co-
missões técnicas e elencos.

Autuori é respeitado 
no mercado e, no Brasil, não 
quer mais saber de ser técni-
co. O objetivo do profissional 
de 62 anos é se firmar como 
dirigente. No Santos, será o 
elo entre campo e a gestão 
e levará ao presidente José 
Carlos Peres as necessidades 
de Jorge Sampaoli.

Na procura por deter-

DA REPORTAGEM

O centroavante Miguel 
Borja, do Palmeiras, alcançou 
uma marca história na noite 
da última terça-feira. Ao vol-
tar a balançar as redes, o co-
lombiano ultrapassou Ade-
mir da Guia, um dos maiores 
ídolos da história do Verdão, 
e Lopes na artilharia do clube 
na Libertadores.

Borja marcou o segun-
do gol do Palmeiras no em-
pate por 2 a 2 com o Godoy 
Cruz, na Argentina, pelo jogo 
de ida das oitavas de final. No 
lance, ele recebeu de costas 
para o marcador, fez o giro 
e tocou na saída do goleiro, 
anotando um golaço.

Foi apenas o primeiro 
dele na edição 2019 da Liber-
tadores, mas o décimo com 
a camisa do Palmeiras pelo 
torneio continental – no ano 
passado, ele marcou nove 
tentos. Agora, Borja se isolou 
como terceiro maior artilhei-
ro do clube na história da 
competição, atrás somente 
de Alex (12) e Tupãzinho (11).

DA REPORTAGEM

Após desencantar com 
seu primeiro gol no Mo-
rumbi como profissional do 
São Paulo, em goleada con-
tra a Chapecoense na última 
segunda-feira, Antony co-
mentou sua proposta para 
sair do Tricolor, mas reve-
lou felicidade em seguir, 
além de sua relação com a 
torcida.

“Foi uma decisão difí-
cil de poder ter proposta de 
fora, mas foi uma decisão 
também em família, deci-
di com meus empresários, 
com minha família, então 
acho que a gente decidiu 
renovar com o São Paulo e 
estou muito feliz por isso”, 
disse em entrevista aos ca-
nais ESPN.

“Sinceramente, foi 
muito rápido isso na minha 

Ainda sem ter sido uti-
lizado após a Copa América, 
Borja foi a aposta de Luiz Fe-
lipe Scolari para o primeiro 
duelo com o Godoy Cruz, já 
que Deyverson vinha de más 
atuações. O camisa 9 não 
jogava como titular desde 
a partida contra o Sampaio 
Corrêa, em 30 de maio, pela 
Copa do Brasil.

Na saída de campo, 
Borja falou sobre o atual 
momento e celebrou o gol, 
que acabou com um jejum 
de quase cinco meses sem 
balançar as redes – o último 
havia sido anotado na vitó-
ria por 3 a 2 sobre o Ituano, 
no dia 27 de fevereiro, pelo 
Campeonato Paulista.

“Sigo trabalhando, fa-
zendo o que sei fazer. Nin-
guém esquece o que sabe, 
preciso só um pouquinho 
mais de confiança. Futebol é 
assim, só tem que continuar 
trabalhando, saber que, com 
vontade, vamos fazer um 
grande jogo na volta e que 
estamos trabalhando cada 
dia mais”, disse Borja.

nove vezes também, mas 
Paulo Victor foi exigido em 
apenas três oportunidades.

Outra mudança que 
surtiu efeito foi variar os la-
dos do ataque. Cerca de 35% 
dos avanços aconteceram 
pelo lado direito, e 36,5% 
pelo lado esquerdo. Apenas 
29% da posse foi conduzida 
pelo meio.

Houve, inclusive, a in-
versão dos atacantes para 
confundir a defesa. O segun-
do gol, por exemplo, nasceu 
com Everton do lado direi-
to. Ele conduziu da ala para 
o meio e fuzilou o goleiro 
Martin Silva da altura da 
marca do pênalti.

Além disso, foram 10 
cruzamento para a área, dos 
quais três geraram conclu-
sões. Uma arma que Renato 
tem treinado nas últimas se-
manas para levar o que fun-
ciona do Brasileirão para a 
Libertadores.

É provável supor, por-
tanto, que o Grêmio assuma 
a iniciativa nos primeiros 90 
minutos da decisão. O que 
precisará fazer, e o retros-
pecto mostra, é equilibrar a 
construção com a finaliza-
ção.

Os placares da primei-
ra fase, se repetidos, servem 
para o Tricolor avançar às 
quartas de final. Renato não 
pode, contudo, se apegar 
tanto a uma fórmula consa-
grada nos últimos anos.

vida. 
Eu peço muito equilí-

brio para Deus, os empre-
sários, a família, que têm 
sempre conversado comigo, 
têm sempre me dado apoio, 
e esse equilíbrio que eu peço 
para Deus, que me mantém 
a pessoa que sou hoje, pé no 
chão”, seguiu o atacante.

Após se destacar na 
Copa São Paulo deste ano, 
conquistado pelo Tricolor, 
o atacante se estabeleceu 
como titular da equipe. São 
24 jogos e três gols anotados.

Questionado sobre sua 
relação com a torcida do 
São Paulo, Antony reafir-
mou: “Sempre fui torcedor 
do São Paulo, sempre acom-
panhei, e hoje passa um fil-
me né, na minha cabeça, de 
hoje estar podendo jogar e 
representando os torcedo-
res na arquibancada”.

minado reforço, por exem-
plo, a ideia é que Autuo-
ri e Sampaoli conversem, 
definam posição carente e 
opções para o setor. Peres 
seguirá com a maioria das 

tratativas, auxiliado pelo 
gerente de futebol Gabriel 
Andreata e pelo gerente ju-
rídico Pedro Felipe. Paulo 
Autuori assinou contrato até 
dezembro de 2020. O presi-

dente Peres tentava trazê-lo 
desde o início da gestão. O 
último trabalho foi no Atlé-
tico Nacional (COL), como 
técnico, antes de se demitir 
em maio.
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Onça-pintada foi deixada filhote em pet shop e passou por reabilitação 

Fábrica de 
multas ou 
redução de 
acidentes?
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Trânsito e 
Transporte Urbano de Sinop 
deu início ao processo de ins-
talação dos dispositivos de 
gestão de trânsito voltados a 
coibir o excesso de velocida-
de por motoristas, avanço se-
mafórico e parada sobre faixa 
de pedestres. Até o momento, 
nenhum dos itens está ope-
rando ou mesmo emitindo 
multas.

Isso porque na estratégia 
implementada pela Pasta são, 
pelo menos, três fases distin-
tas a serem executadas: a 1ª 
consiste na instalação; a 2ª, na 
aferição dos equipamentos 
pelo Inmetro; a 3ª e última 
compreende o funcionamen-
to dos aparelhos, durante 30 
dias, sob caráter pedagógico 
e de alerta aos motoristas in-
fratores.

De acordo com o crono-
grama da Secretaria, neste 
momento, os controladores 
estão sendo dispostos em 
localidades centrais, a exem-
plo das avenidas Sibipirunas 

com Júlio Campos; Jacaran-
dás com Júlio Campos; Dom 
Henrique Froehlich com o 
Cemitério Municipal; Itaú-
bas, na baixada próxima à re-
serva R-2; André Maggi pró-
ximo à Rua dos Papagaios; 
Ingás, próximo à Rua dos 
Cajueiros; Rua das Orquíde-
as, próximo à EMEB Sadao 
Watanabe. 

Em todos os casos, ambos 
os sentidos das vias vão rece-
ber os itens.

Os equipamentos fazem 
parte de uma estratégia com 
o propósito de construir um 
trânsito mais seguro e a im-
plementação de processos 
sistemáticos que aliem me-
didas educativas e a mo-
dernização das técnicas de 
fiscalização. Só no primeiro 
semestre deste ano, mais de 
1,1 mil acidentes foram re-
gistrados no município; 21 
pessoas morreram em ocor-
rências tanto nas vias muni-
cipais (como ruas e avenidas) 
quanto nas rodovias dentro 
dos limites da cidade. No 
quesito taxa de mortalidade 
para cada 100 mil habitantes, 

TRÂNSITO | Equipamentos são 
locados por 24 meses por um valor 
de mais de R$ 8 milhões
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ARRAIÁ DA BELEZA

Doe leite e ganhe um tratamento capilar 

SINOP

Duas carretas colidem 
em entrocamento 
de rodovias

SINOP

Prefeitura e Senac 
ofertam cursos 
técnicos gratuitos

Tchó e Béppi apresentam peça em novembro 

Os serviços serão disponibilizados nos CRAS 

BR-163 ficou parcialmente interditada 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A ação social faz parte 
da consciência sobre a res-
ponsabilidade de que cada 
um pode exercer um papel 
dentro da sociedade, e po-
dem ser de muitas maneiras 
desde que visem colaborar 
com a sociedade e com os 
menos favorecidos. Pessoas 
engajadas com ações sociais 
geralmente são pessoas pre-
ocupadas com seu entorno e 
não se conformam simples-
mente em observar, querem 
contribuir com o que tem ou 
com o que podem.

Em Sinop, o salão Elaine 
Guilherme está na 10ª edição 
do “Arraiá da Beleza”, ofere-
cendo um tratamento capilar, 
hidratação, pela doação de 
três litros de leite que serão 
destinados ao orfanato Meni-
no Jesus, Elaine, proprietária 
do salão diz que sempre este-
ve envolvida com o orfanato 
oferecendo cortes de cabelo e 
depois decidiu doar, além do 
corte de cabelo, o leite. “Faz 
três anos que decidimos fazer 
essa ação com arrecadação de 
leite, e a intenção é abastecer 
o Centro durante o ano todo”, 
declarou.

De acordo com ela, cada 
ano que passa mais pessoas 
se envolvem e se dispõem a 

AGÊNCIA BRASIL

Um acidente na manhã 
desta quarta-feira (24) foi 
registrado na rotatória do 
trevo de acesso a Santa Car-
mem, na BR-163, e de acesso 
à Rua colonizador Enio Pipi-
no, em Sinop. 

Uma carreta prata, com 
placas de Sinop, carregada 
com milho, acabou tomban-
do e parte da carga se espa-
lhou na rodovia. Os carretei-
ros não se machucaram.

A outra carreta envol-
vida é uma Mercedes-Benz, 
branca, placas de Contagem/
MG. As duas ficaram na ro-
dovia e no canteiro que divi-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Assis-
tência Social de Sinop fechou 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Co-
mercial (Senac) para ampliar 
o leque de cursos profissio-
nalizantes ofertados nos Cen-
tros de Referências de Assis-
tência Social (CRAS).

De acordo com o secre-
tário Ademir Bortoli, serão 
disponibilizados cursos téc-
nicos de Recursos Humanos, 
Administrativos e de Recep-
ção para o público masculino 

e feminino. “É uma intenção 
da prefeita Rosana Martinelli 
levar esses cursos para os bair-
ros para dar, principalmente, 
à comunidade, a oportunida-
de de adquirir conhecimento, 
de forma totalmente gratuita 
e, assim, adentrar no merca-
do”, frisa o secretário.

Interessados devem 
procurar as unidades do 
CRAS Palmeiras, Paulista, 
Boa Esperança e Menino, a 
partir do mês de agosto, para 
realizarem a inscrição. Os 
cursos iniciam no dia 9 de se-
tembro.

ajudar, e emocionada ela ain-
da acrescenta “eu me surpre-
endo cada vez mais porque 
percebo que tem muito mais 
pessoas boas do que ruins, 
muitas vezes só não sabem 
como ajudar”, pontuou.

O propósito do evento é 
“zero custo x zero lucro”, com 
a parceria de empresas que 
doam os produtos para as hi-
dratações oferecidas no salão 
durante o Arraiá é possível, 

de a rodovia e a rua. A cabi-
ne tombou e a carreta com 
grãos ficou com as rodas 
para o alto.

Um dos caminhões es-
taria seguindo sentido Itaú-
ba e entrou na rotatória para 
acessar a Enio Pipino. A ou-
tra carreta andava sentido 
Sorriso quando houve a co-
lisão.

A carreta estava com 
32 toneladas de milho e iria 
descarregar em uma empre-
sa em Sinop. Uma das pistas 
sentido Sorriso ficou interdi-
tada. As equipes da Rota do 
Oeste removeram as carre-
tas, bem como o milho para 
normalizar o tráfego.

em conjunto, por em prática 
a ação solidária.

Durante a entrevista ao 
Diário do Estado MT, Elai-
ne faz declara que sempre 
esteve envolvida com ações 
sociais, mas que o orfanato 
é o qual ela pretende levar 
consigo como causa princi-
pal. “Só doa quem tem para 
dar, e doam o que? Doam lei-
te, doam tempo, doam amor, 
doam dedicação, apoio, tra-

balho”, completou. “A gente 
via para ajudar e sai ajudado, 
o retorno é gratificante, aque-
las crianças querem brincar, 
correr, querem colo”, con-
cluiu. Quem quiser doar o 
leite e receber uma hidrata-
ção pode ir ao endereço do 
Elaine Guilherme Salon, até 
sexta, na rua das Avencas, 954, 
St. Residencial Sul, maiores 
informações pelo telefone 
(66) 3531-9475

foram 54,81 óbitos no ano de 
2018, número mais alta desde 
2010, quando a STU come-
çou a realizar a mensuração.

A Prefeitura de Sinop inves-
tirá em uma série ações que 
contemplam a instalação de 
câmeras, equipamentos fixos 
e móveis de controle de velo-
cidade, barreiras eletrônicas, 
registradores de velocidade, 

avanço semafórico e parada 
sobre faixa, Central de Inte-
ligência de Controle de Trân-
sito, sistemas de processa-
mento. Além disso, os dados 
gerados pelo sistema, núme-
ros de veículos que passam 
pelos locais, darão subsídios 
para estudos de melhorias na 
estrutura viária e adequações 
de tráfego.

ESTUDOS
Os equipamentos para 

controle do excesso de velo-
cidade serão instalados com 
base nas indicações de estu-
dos técnicos de engenharia 
preliminares. Segundo a se-
cretaria, esse escopo deverá 
ser unificado, também, atra-
vés de captura de imagens e 
reconhecimento eletrônico 

de placas de veículos, vídeo 
monitoramento de infrações 
não metrológicas e monito-
ramento de imagens para ge-
renciamento de tráfego e se-
gurança em parceria com os 
entes municipais desta área, 
com a finalidade de permitir 
maior conhecimento sobre 
a circulação de veículos nas 
vias do município.
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São 110 anos de tradição que chegam em Sinop 

Lojas Pernambucanas inicia
hoje atividades em Sinop
DA REPORTAGEM

Com assessoria

Sinop recebe hoje (25) uma 
das mais importantes marcas 
varejistas do Brasil. A Lojas 
Pernambucanas chega à Ca-
pital do Nortão e, com 110 
anos do mercado, traz uma 
estrutura com 1.250 m², que 
gerará 23 empregos dire-
tos e cerca de 70 indiretos. 
Aos clientes de Sinop serão 
ofertadas opções completas 
em vestuário para os públi-
cos feminino, masculino e 
infantil, além das novidades 
nos segmentos de tecnolo-
gia, informática e eletropor-
táteis.

Essa será a 13ª unidade 
inaugurada em 2019, das 32 
que deverão ser abertas até o 
final deste ano para intensi-
ficar a capilaridade dos pro-
dutos e serviços da marca.

“Sinop é uma região im-
portante no plano de ex-
pansão da Pernambucanas. 
Estamos confiantes que a 
chegada da marca na cida-
de nos aproximará ainda 
mais das famílias de Sinop, 
que vão poder contar com 
uma grande variedade de 
produtos acessíveis e de alta 
qualidade, praticidade e agi-
lidade em serviços financei-
ros, como a Conta Digital 
Pernambucanas, além de 
uma experiência de compra 
Figital, que une o melhor do 
físico e do digital”, afirma 
o CEO da Pernambucanas, 
Sérgio Borriello. A loja fica 
localizada na Avenida Júlio 
Campos, nº 469, no coração 
do setor comercial.

A marca própria “Pernam-
bucanas Casa”, que reúne 
jogos de cama, mesa, banho 
e decoração, também inte-

INAUGURAÇÃO | Marca varejista nacional pioneira em inovações, a Pernambucanas abre hoje ao público sinopense
GWA ComuniCAção

grará o mix de produtos. Os 
mais de 300 itens contam 
com atributos como prati-
cidade, conforto e design 
diferenciado. Além disso, a 
loja também irá ofertar os 
aparelhos celulares da marca 
Xiaomi, que passaram a ser 
comercializados pela Per-
nambucanas, nas lojas físicas 
e virtual, desde o dia 21 de 
maio.

Para comemorar a inaugu-
ração de Sinop, entre os dias 
25 e 28 de julho, os relógios 
e as linhas de vestuário e lar 
estarão com 20% de descon-
to nas compras feitas com o 
Cartão Pernambucanas. No 
dia, ainda, os clientes que 
comprarem qualquer pro-
duto também ganharão uma 
bolsa exclusiva.

CONTA DIGITAL
Por meio da Pefisa, finte-

ch e braço direito do gru-
po, desde o dia 30 de abril, 
a Pernambucanas oferece a 
seus clientes a Conta Digital. 
Com diferenciais como sim-
plicidade e praticidade nos 
serviços financeiros, além 
de menos burocracia, a Con-
ta Digital Pernambucanas 
conta com o forte relaciona-
mento de uma varejista com 
mais 110 anos de experiência 
e a capilaridade de uma em-
presa com mais de 350 lojas 
no país. A conta é aberta e o 
cartão é emitido em qual-
quer uma das 355 lojas, de 
forma 100% digital por meio 
de tablets, e toda a gestão é 
feita pelos clientes por meio 
do aplicativo. A entrega do 
cartão físico é a mais rápi-
da do Brasil, feita em até 10 
minutos, também de forma 
integralmente digital.

Essa é mais uma iniciativa 

da marca que permite uma 
experiência dinâmica ao 
cliente. Nas lojas, por exem-
plo, o uso do tablet, o Wi-fi 
gratuito e o totem de auto-
atendimento tornam a jor-
nada de compra ainda mais 
personalizada e ágil, que se 
integra aos aplicativos com 
facilidades como a Sacola 
de Descontos, os Cupons e 
o Clube de Vantagens Prime. 
Tudo para fortalecer ainda 
mais o relacionamento pró-
ximo, característico da rede.

SOBRE A
PERNAMBUCANAS
Há mais de 110 anos, a Per-

nambucanas evolui junto 
com a família brasileira. Re-
ferência no varejo nacional, a 
companhia tem como marca 
registrada o pioneirismo e a 
contribuição para o progres-
so de diversas cidades do 
país. Conta com um time de 
estilistas que identificam as 
principais tendências mun-
diais da moda e oferece uma 
ampla variedade de produ-
tos em vestuário, lar, ele-
troportáteis, telefonia e in-
formática. Está presente em 
mais de 250 cidades, em dez 
estados e no Distrito Federal, 
com mais de 355 lojas e cerca 
de 11 mil colaboradores. Sua 
estrutura também inclui um 
moderno centro de distri-
buição na cidade de Araça-
riguama (SP), um escritório 
central e uma Universidade 
Corporativa, ambos em São 
Paulo.

Além do varejo, a com-
panhia tem a sua fintech, a 
Pefisa, braço financeiro do 
grupo, responsável pelo de-
senvolvimento e gestão dos 
produtos como a Conta Digi-
tal Pernambucanas, cartões, 

empréstimo pessoal e segu-
ros. Sempre se reinventando 
e acompanhando às neces-
sidades de seus clientes, a 
Pernambucanas oferece uma 

inovadora plataforma digi-
tal de relacionamento em 
varejo e produtos financei-
ros, com aplicativo, compra 
online, tablet (concessão de 

crédito 100% digital em 7 mi-
nutos), emissão instantânea 
de cartão com chip, atendi-
mento digital e Wi-Fi grátis 
em todas as lojas.


