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PALHAÇOTERAPIA

Uma semana
para a 6ª
Iluminare
em Sinop

A sexta edição da Iluminare 
será realizada de 9 a 18 de 
agosto, no Ghizoni Cen-
tro de Eventos, em Sinop. 
Há exata uma semana 
do início, os preparativos 
estão a mil. E a expectativa 
da empresária Val Araújo, 
idealizadora da mostra de 
arquitetura e interiores, é a 
melhor possível.
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O ambiente hospitalar pode parecer um triste, muitas vezes melancólico. Reina nesses ambien-
tes a sensação de dor e sofrimento e sorrir, brincar e cantar são atitudes que não acontecem 
com muita frequência em um ambiente hospitalar.                                 Página -7

INTER

ESQUENTOU

Técnico
vibra com
uma das
melhores
atuações

TJ/MT vai 
processar 
professora 

A alegria de Odair Hell-
mann ficou explícita após a clas-
sificação do Inter às quartas de 
final da Libertadores. O técnico 
colorado valorizou a supremacia 
da equipe na vitória por 2 a 0 
sobre o Nacional, na noite de 
quarta-feira, no Beira-Rio.
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Uma das servidoras, Maria 
Aparecida Lopes Moreira, pre-
sidente do Sintep/MT de Sinop, 
chegou a dizer que a decisão 
do TJ/MT já era esperada e se 
referiu o Judiciário como “porco”, 
alegando que o Governo teria 
“comprado” a liminar contra os 
grevistas.
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Site Daniel Coutinho

aSSeSSoria

Humor e alegria a pacientes

Divulgação

Jairo Narciso da Silva, 64 anos, procurou a delegacia de Sinop para confessar 
ter matado e enterrado a mulher dele, há 24 anos, e pensou que não seria preso 
por ter cometido o crime. Entretanto, segundo o delegado, o crime de ocultação 
de cadáver é permanente e o suspeito pode responder pelo fato.     Página -7

Marido ‘arrependido’ confessa
ter matado a esposa há 24 anos



o INPE, condenado publicamente por 
divulgar dados negativos sobre o desma-
tamento da Amazônia, mostra que exis-
tem pessoas que não conseguem aprender 
com o exemplo dos outros

Bateria reserva?
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Esses acessórios são carregados pre-
viamente e podem ter diversos forma-
tos e capacidades, mas nem sempre 
são uma boa opção: se o dispositivo 
tiver algum problema pode danificar 
a bateria do celular, ou mesmo com-
ponentes envolvidos no processo de 
carregamento.

Use esses acessórios ape-
nas em casos de extrema ne-
cessidade, e, claro, não “eco-
nomize” na hora da compra: 
quanto melhor a qualidade do 
dispositivo, menores as chan-
ces de problema.

Sinceramente não conside-
ro um acessório que deve fazer 

parte do dia a dia do usuário. Prefiro 
recorrer à tomada e, acima de tudo, 
usando carregadores originais. Bate-
rias bem cuidadas duram mais, e isso 
significa tranquilidade e economia.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Faz parte do bom comportamento democrático 
que o governante, uma vez escolhido pelas urnas, des-
ça do palanque eleitoral e dê lugar a uma nova etapa 
da vida pública. Se deve pautar-se pelos compromis-
sos de campanha e buscar a implementação de seu 
programa, não é recomendável, por outro lado, que 
perca de vista o respeito pela minoria e a convivência 
civilizada com a divergência.

No plano das relações políticas e institucionais, 
um presidente precisa seguir à risca a Constituição e 
comportar-se segundo critérios republicanos, reco-
nhecendo a legitimidade de seus opositores eleitos, 
estejam eles no Legislativo ou no comando de entes 
federativos.  

Em tempos de exagerada polarização ideoló-
gica, esses critérios basilares parecem ameaçados, 
como se observa em um número não desprezível de 
países. No Brasil, já são caudalosos os maus exemplos 
em apenas sete meses do governo de Jair Bolsonaro 
(PSL).

O presidente, um tanto à moda de seu mode-
lo norte-americano, Donald Trump, tem se pautado 
por atitudes de confronto com autoridades e órgãos 
públicos que por algum motivo lhe desagradem. Não 
hesita em aprofundar cisões e contemplar, acima de 
todos, a fração mais ideológica do eleitorado com a 
qual se identifica.

Os recentes episódios envolvendo a relação do 
mandatário com o Nordeste e seus governadores de 
estado, na maioria eleitos por siglas de oposição, ates-
tam essa orientação funesta de investir na divisão e 
no ressentimento —característica, aliás, comumente 
apontada como um erro do discurso de esquerda, ba-
seado no “nós contra eles”.

Depois de referir-se de maneira preconceituosa 
aos nordestinos e a governantes da região, Bolsonaro, 
na tentativa de redimir-se, promoveu uma pantomi-
ma na inauguração de um aeroporto em Vitória da 
Conquista, na Bahia. Na cerimônia, diante de plateia 
selecionada para aplaudir um orador de chapéu de 
vaqueiro e fraseado postiço, Bolsonaro colheu o des-
caso do governador Rui Costa (PT), que não compa-
receu ao ato.

Nada obriga o mandatário a concordar com ad-
versários ou a mudar de ideia quanto a seus projetos. 
É indispensável, porém, que procure um mínimo de 
distensão e se comporte segundo padrões republica-
nos —sob pena de continuar agravando rancores que 
contaminam a normalidade democrática.

Editorial

Agora, o Nordeste

Ranking dos Políticos - Facebook

que estas tomassem as medidas neces-
sárias antes de criar o alarmismo mun-
dial que municia nossos concorrentes.

Desmatamentos, é bom que se diga, 
podem ser legais ou ilegais e o INPE não 
tem ferramentas para separar uns dos 

outros. Se ele não tem a atribuição de detec-
tar desflorestamentos irregulares, também 
não deveria ter a liberdade de divulgar dados 
gerais lidos conforme o viés político e inte-
resses comerciais de cada um.

O Instituto fez a lambança de informar ao 
mundo que houve aumento no desmatamen-
to da Amazônia antes de investigar a natu-
reza dos dados; e o Presidente completou a 
bagunça detonando publicamente a institui-
ção e os seus dirigentes. Era tão simples lidar 
com os fatos: bastava uma conversa com os 
ministérios envolvidos – Casa Civil - Meio 
ambiente – Agricultura – Ciência e Tecno-
logia – combinando que a divulgação seria 
feita em comum acordo entre todos e se fosse 
constatado desmatamento irregular a notícia 
seria dada já anunciando medidas de comba-
te.

Mas essa é uma tarefa que deve ficar a car-
go dos ministros porque o Presidente, defini-
tivamente, quando abre a boca só cria confu-
são para o governo e para o País.

Agora, se o INPE não tem viés ideológi-
co de esquerda com certeza peca pela falta 
de malícia. Ter malícia não é ser malicioso: 
quem a tem descobre o mal para evitá-lo; já 
o malicioso o antevê (o mal) para exercê-lo; 
como nos ensina o filósofo Matias Aires.

Na verdade países, governos e pessoas 
(todos nós) rufam os tambores para anunciar 
virtudes que têm ou julgam ter, e, se pude-
rem, escondem todos os defeitos debaixo do 
balaio.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁ-
RIO E ESCRITOR

O Presidente 
e o INPE

RESPOSTA POPULAR
Assessores do Alencastro e o próprio 

prefeito Emanuel Pinheiro volta e meia se 
surpreendem com a recepção positiva que 
o emedebista tem recebido nos diferentes 
bairros de Cuiabá. Em tempos de desgaste 
geral com a classe política, Pinheiro vem 
sendo acolhido com carinho por onde passa. 
Na quarta-feira (31), em agenda no Centro de 
Cuiabá, foi abordado por cuiabanos que pe-
diram abraços e até para tirar foto.

DEMITIDO DA RECEITA
O ex-auditor da Receita Federal Marcosval 

Paiano foi alvo de mandado de busca e apre-
ensão na nova fase da Operação Lava Jato. 
Paiano é conhecido da Polícia Federal. Em 
2008, foi alvo da Operação Vulcano e chegou 
a ser preso por supostamente participar de 
um grupo que simulava exportações para se 
favorecerem de benefícios fiscais. Em 2016, 
o MPF ofereceu denúncia contra ele por cor-
rupção passiva, inserção de dados falsos em 
sistema de informações, omitir informação, 
ou prestar declaração falsa às autoridades fa-
zendárias e formação de quadrilha.

DINHEIRO PÚBLICO
Eleito como o mais votado em Mato Grosso 

na eleição de 2018, com quase 130 mil votos, 
o deputado federal Nelson Barbudo é o par-
lamentar mais econômico do estado e figura 
entre os 10 que menos gastaram recursos da 
cota parlamentar da Câmara Federal nestes 
primeiros seis meses de mandato. De acordo 
com levantamento feito no Portal da Transpa-
rência, Barbudo é o 9° deputado mais econô-
mico do país, com um gasto de apenas R$ 37,4 
mil dos R$ 234 mil que teve direito nos seis 
primeiros meses de 2019.

Não confie em baterias portáteis que prometam carga 
rápida ao seu celular. Na tentativa de oferecer maior 
quantidade de energia em menos tempo esses dispo-
sitivos podem estar calibrados para fornecer corrente 
muito maior que a recomendável para o telefone, cau-
sando danos irreversíveis à bateria do mesmo. Todo o 
cuidado é pouco.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA

Em 1994, no governo do Itamar Franco, 
o Ministro da Fazenda Rubens Ricúpero 
enquanto se preparava para dar uma en-
trevista, não percebendo que estava sendo 
filmado comentou com o jornalista “as coi-
sas boas a gente divulga, as ruins, esconde”. 
Foi um escândalo nacional porque o PT e a 
mídia detonaram o Ministro, que acabou re-
nunciando.

Claro que este é um falso escândalo apro-
veitado pela política, mestre na arte de dis-
torcer dizeres e de “coar mosquito e engolir 
camelo” como diz a Bíblia. Todos nós costu-
mamos esconder os defeitos e exagerar as 
virtudes, mesmo e principalmente se aque-
les forem graves e estas irrelevantes.

Só que a política não convive bem com a 
ingenuidade e distrações, como deveria sa-
ber de cor e salteado o presidente Bolsonaro, 
mais uma vez pego com as calças na mão, 
contrariando o ditado que “macaco velho 
não mete a mão em cumbuca”.

O recente caso do INPE, órgão condenado 
publicamente pelo Presidente por divulgar 
dados negativos sobre o desmatamento da 
Amazônia, mostra que existem pessoas que 
não conseguem aprender com o exemplo 
dos outros. São tantas as tolas e impróprias 
frases que levaram políticos ao fracasso que 
custa a crer que veteranos como ele não se 
resguardem delas.

Mesmo sem conhecer o histórico do INPE 
inclino-me a crer que ali, se não há uma ten-
dência ideológica, por certo existe ingenui-
dade no sentido de anunciar sem nenhum 
filtro os dados coletados.

Assim, parece que o ideal seria comuni-
car primeiramente às autoridades brasilei-
ras eventuais fatos negativos observados e 

Crédito: Agência Brasil
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“Os recentes episódios envolvendo a rela-
ção do mandatário com o Nordeste ates-
tam essa orientação funesta de investir 
na divisão e no ressentimento

“
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Em temos remotos da telefonia mó-
vel era extremamente comum que os 
usuários contassem com mais de uma 
bateria, para manter seus aparelhos 
funcionando por maiores períodos de 
tempo. Na época os carregadores de 
mesa também faziam parte dessa roti-
na, especialmente pela necessidade de 
se descarregar comple-
tamente a bateria antes 
de iniciar uma nova 
carga, evitando, assim, 
o “efeito memória”. 
Dessa forma, enquan-
to uma bateria estava 
em uso, a outra estava 
fazendo seu ciclo de 
descarga completa e nova carga. Tudo 
extremamente prático, para os padrões 
da época, claro.

Os tempos mudaram, a tecnologia 
evoluiu e hoje não temos mais esse 
costume. Uma parcela significativa 
dos aparelhos modernos, inclusive, só 
permite o acesso à bateria mediante 
desmontagem, exigindo intervenção 
profissional. Com dispositivos gran-
des e com consumo elevado de bateria 
uma opção, adotada por muitos, é usar 
pequenas baterias sobressalentes, que 
são utilizadas para recarregar a bateria 
dos celulares em caso de necessidade. 

Em cerimônia de assinatura do contrato de concessão da Ferrovia Norte-
-Sul, em Goiás, na quarta-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do mi-
nistro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que a Ferrogrão, 
que ligará Sinop ao porto de Miritituba/PA, terá o processo licitatório pronto 
até o início de 2020.



JOSÉ MEDEIROS

A VOLTA DA 
ARARATH...

Dono do MDB, Carlos Bezer-
ra coleciona processos na Justi-
ça. A PGR reabriu, nesta semana, 
o caso em que o deputado mato-
-grossense é um dos encrenca-
dos em um suposto esquema de 
fraudes em licitação na reforma 
do aeroporto de Rondonópolis.  
A ação é derivada da Operação 
Ararath, em 2013. O governador 
da época, Silval Barbosa (então 
no mesmo MDB de Bezerra), é 
um dos investigados. A investi-
gação da PF apura o desvio de R$ 
7,5 milhões da obra do terminal.

EX-GOVERNADORES 
NA MIRA...

Deu na coluna Cuiabá Urgente do jornal Diário 
de Cuiabá: Dono do Grupo Petrópolis, o empresário 
Walter Faria é o principal alvo da PF, na Operação 
Rock City (“Cidade de Pedra”). É a 62ª fase da Ope-
ração Lava Jato, que investiga um esquema de lava-
gem de dinheiro, de R$ 329 milhões.  As “batidas” da 
PF também se deram em Mato Grosso pelo fato de o 
Grupo Petrópolis ter uma unidade em Rondonópolis 
(212 km ao Sul de Cuiabá), onde, entre outras, fabrica 
a cerveja Itaipava. Em Cuiabá, houve um mandado de 
busca e apreensão. O Grupo Petrópolis foi utilizado 
para fazer doações de campanha eleitoral para políti-
cos de outubro de 2008 a junho de 2014. No meio po-
lítico, o comentário era de que dois ex-governadores 
de MT podem estar encrencados nesse esquema.

PAULO TAQUES 
DENUNCIADO...

Nos últimos 2 anos, Paulo Taques saiu do 
céu e foi para o inferno. Advogado conceituado, 
daqueles que tinham o privilégio de escolher 
os clientes graúdos, se tornou ainda mais po-
deroso com a chegada do primo Pedro Taques à 
cadeira de governador, de cuja gestão se tornou 
secretário da Casa Civil. Veio o escândalo dos 
grampos e descobriu-se que Paulo seria o men-
tor dessa ação criminosa, que vitimou dezenas 
de pessoas. Chegou ao ponto de grampear a 
amante. Foi preso e viu aquele bom conceito na 
sua vida pública e privada cair por terra. Hoje, 
solto, fora do governo e desmoralizado, Paulo 
luta pela sobrevivência num mercado advoca-
tício extremamente concorrido.

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 02 de agosto de 2019 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Professores ignoram decisão da Justiça e mantém greve 

Professora chama TJ de “porco” e 
AMAM acionará servidora na Justiça
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois da decisão do Tri-
bunal de Justiça em classifi-
car a greve dos professores 
como uma ilegalidade, os 
servidores públicos se re-
voltaram contra a decisão da 
desembargadora Maria Ero-
tides Kneip. Uma das servi-
doras, Maria Aparecida Lo-
pes Moreira, presidente do 
Sintep/MT de Sinop, chegou 
a dizer que a decisão do TJ/
MT já era esperada e se re-
feriu o Judiciário como “por-
co”, alegando que o Governo 
teria “comprado” a liminar 
contra os grevistas.

“Na verdade, era esperado. 
A gente até achou que de-
morou muito para recorrer 
ao Judiciário porco, né, para 
comprar uma liminar con-
tra nossa greve. Inclusive, 
na rede municipal, tivemos 
na última greve uma ação 
judicial dizendo que nossa 
greve era abusiva, com um 
mandado de prisão contra 
presidente do Sintep. E na 

verdade a gente continuou 
até onde precisou continuar. 
“Os desembargadores e os 
juízes não estão com a gente. 
Eles estão com o Governo, 
isto está claro. Todo mundo 
está vendo isso, só não vê 
quem não quer”, disse a ser-
vidora em áudio que circula 
pelo WhatsApp.

REPERCURSSÃO
A fala da servidora chamou 

atenção e causou reação em 
diversas frentes. Dentro do 
próprio Sintep/MT, mesmo 
não concordando com a de-
cisão do TJ/MT, o secretário 
de redes municipais Sintep/
MT, Henrique Lopes, clas-
sificou como um excesso as 
falas da servidora. “Não vou 
levantar nenhuma suspeita 
sobre a conduta da desem-
bargadora. Talvez a colega 
tenha cometido algum des-
lize, cometido algum exces-
so, em função do histórico 
que tem sido a conduta do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso”, disse o dirigente em 
entrevista ao site MidiaNews.

CLIMA QUENTE | Polêmica aconteceu após decisão de desembargadora classificar greve como ilegal
Foto: Sintep/Mt
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ELEIÇÕES 2020

Emanuel tem apoio de Botelho 
e causa crise nos democratas

FIM DO ACORDO

Brasil e Paraguai cancelam ata 
sobre compra de energia de Itaipu

MT-100
Operários e maquinários 
em movimento nas 
obras da rodovia 

DEM entra em sinuca de bico pelo Alencastro 

Operários e maquinários em movimento nas obras 
da rodovia 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O DEM e o MDB fize-
ram uma dobradinha de su-
cesso nas eleições de 2018, 
tanto que há uma vontade 
da cúpula de ambos os parti-
dos em repetir essa dose nas 
principais cidades de Mato 
Grosso visando as eleições 
municipais de 2020.

Mas na capital do esta-
do a situação vive uma gan-
gorra constante. Dessa vez 
o que estava bom, deu uma 
azedada quando o prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinhei-
ro (MDB), revelou ter o apoio 
do presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT), para a disputa da 
reeleição. “O Botelho acha 
que devo ser candidato, acha 
que devo dar sequência ao 
trabalho, ao ritmo que es-
tamos implementando em 
Cuiabá. Ele nota nosso es-
forço para que as relações da 
gestão pública municipal se-
jam mais humanizadas, mais 
próximas da população. Foi 
isso que ele falou e me dei-
xou muito feliz. Ele disse que 
devo ser candidato à reelei-
ção com apoio do próprio 

DA REPORTAGEM

Brasil e Paraguai cance-
laram ontem (1) a ata de um 
acordo entre os dois países, 
voltado para a compra de 
energia elétrica produzida 
pela Usina Hidrelétrica de 
Itaipu. O documento foi as-
sinado pelo embaixador do 
Brasil no Paraguai, Carlos 
Simas Magalhães, e pelo em-
baixador paraguaio no Bra-
sil, Federico González, em 
Assunção. Com essa medida, 
as áreas técnicas dos dois go-
vernos voltarão a negociar 

DA REPORTAGEM

A população de Alto 
Araguaia e Alto Taquari, mu-
nicípios de Mato Grosso, já 
deparam com a movimen-
tação de operários e maqui-
nários para a conclusão da 
obra do asfalto da MT-100. 
A demanda faz parte da in-
dicação de nº 672/2019 feita 
pelo deputado estadual De-
legado Claudinei (PSL) para 
a Secretaria de Estado de In-
fraestrutura (Sinfra).

Claudinei conta que vi-
sitou essa rodovia em 2018 
e, após ser eleito para assu-
mir o mandato parlamentar, 
retornou e buscou atender 
essa solicitação da população 
para o recapeamento da via. 

“Novamente, só tenho 
que agradecer ao secretário 
de Infraestrutura e ao Po-
der Executivo estadual por 
atender as nossas indicações 
em prol da sociedade mato-
-grossense. Uma das justifi-
cativas apontadas pela con-
cessionária responsável pela 
execução da obra na época 
que estava paralisada era 
que o período das chuvas 
que impedia a retomada das 
obras”, conta o parlamentar.

O deputado conta que 
tomou conhecimento de 

inúmeras reclamações dos 
moradores que alegavam 
estar sofrendo prejuízos 
porque a estrada estava in-
transitável pelas péssimas 
condições.  Um deles foi 
José Valdivino Madureira, 
54 anos, que mora em Alto 
Taquari há exatamente 20 
anos. 

“Na verdade, a rodovia 
era boa, mas com o tempo 
foi piorando. Antes eu fazia 
o trecho em apenas 55 mi-
nutos e hoje faço em três 
horas”, conta o morador. Já 
a professora Naur Pedrosilva 
Oliveira, 82 anos, conta que 
os filhos a impediram de di-
rigir na rodovia com receio 
que acontecesse algo com 
ela. 

“Há 47 anos moro na re-
gião e este trajeto faço quase 
diariamente. Era horrível e 
não tinha melhorias. Espero 
que fique boa com as obras”, 
diz a moradora. A obra conta 
com a recuperação de cerca 
de 90 quilômetros ao longo 
da rodovia MT-100, sendo 
de responsabilidade da Via 
Brasil MT-100 Concessioná-
ria de Rodovias S/A, que re-
alizou a contratação de em-
preiteiras para a execução 
dos serviços de tapa-buracos 
e pavimentação asfáltica.

DEM. Foi uma opinião dele, 
que ele já externou publi-
camente, só estou falando 
porque anteontem ele rei-
terou isso para mim”, disse 
Emanuel. O problema é que 
o presidente dos Democratas 
no estado, Fábio Garcia, já 
declarou a intensão da sigla é 
ter candidato próprio como 
cabeça de chapa na disputa 

a contratação da energia de 
Itaipu. O pedido de anulação 
da ata foi feito pelo governo 
paraguaio, após a divulgação 
das condições do documen-
to, o que desencadeou uma 
crise política no país vizinho. 
Após a assinatura do cance-
lamento do acordo, o novo 
chanceler paraguaio, Anto-
nio Rivas Palacios, explicou 
que, em princípio, uma reu-
nião sobre o assunto esta-
va prevista para ocorrer em 
Brasília, mas o governo bra-
sileiro concordou em adian-
tar a anulação da ata.

CONTRA-ATAQUE
A Associação Mato-

-grossense de Magistrados 
AMAM), após tomar conhe-
cimento das declarações da 
presidente do Sintep/MT de 
Sinop, decidiu que vai entrar 
com uma representadora 
contra a servidora, tanto na 
esfera cível, quanto criminal. 
“Somos defensores da liber-
dade de expressão. Contu-
do, discursos meramente 
difamatórios não podem ser 
aceitos sob esse pretexto. No 
estado democrático de Di-
reito se pode muito, mas não 
tudo. 

“Entendemos que uma 
pessoa em posição de lide-
rança não deva, jamais, fazer 
acusações tão sérias como a 
de venda de sentença e par-
cialidade sem apresentar 
provas. Por isso, medidas já 
estão sendo tomadas pela 
associação, que atua na defe-
sa da magistratura, para ga-
rantir a reparação dos danos 
causados”, diz o presidente 
da Associação dos Magistra-
dos, juiz Tiago Abreu.

Mais cedo, o Ministé-
rio das Relações Exteriores 
informou que acompanha 
“com grande atenção” os 
desdobramentos da crise 
política no Paraguai. “O Bra-
sil acompanha com grande 
atenção os acontecimentos 
no Paraguai que envolvem o 
processo de “juízo político” 
contra o presidente Mario 
Abdo Benítez”, diz o comu-
nicado do Itamaraty.

O caso, que resultou 
na renúncia do chanceler 
Luis Castiglioni e do embai-
xador paraguaio no Brasil 

Hugo Caballero, aumentou 
a pressão sobre o presiden-
te Mario Abdo Benítez, que 
corre o risco de sofrer um 
processo de impeachment. 
“Ao reiterar total respeito ao 
processo constitucional do 
Paraguai, o Brasil confia em 
que o processo seja condu-
zido sem quebra da ordem 
democrática, em respeito 
aos compromissos assumi-
dos pelo Paraguai no âmbi-
to da cláusula democrática 
do Mercosul - Protocolo de 
Ushuaia”, afirma ainda a nota 
do Itamaraty.

pelo Alencastro. Recente-
mente o suplente de senador 
declarou defender “um novo 
projeto para Cuiabá”, e que 
esse novo projeto não passa 
pela reeleição de Emanuel.

Mas o atual prefeito 
emedebista parece não estar 
acreditando nas intenções 
do mandatário democrata.

“Só posso dizer que ele 

[Garcia] vai ter muito tra-
balho, porque é a vontade 
pessoal das bases do partido 
dele. As forças políticas que-
rem [a reeleição], as forças 
partidárias querem, então 
para mim é uma honra isso. 
Agora, ele vai ter trabalho. O 
DEM já está claramente divi-
dido e eu fico orgulhoso com 
isso”, alfinetou o prefeito.
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TV  e Entretenimento

“Fez o que fez e ainda 
saiu livre”, diz Najila 
sobre Neymar

Dois meses após denunciar um suposto estupro 
de Neymar, que acabou não sendo indiciado no final 
das investigações da 6ª Delegacia de Defesa da Mu-
lher, Najila Trindade evita sair de casa em São Paulo. 
A modelo fica incomodada com os olhares e a situa-
ção piora quando ela é reconhecida. Sem cerimônia, 
algumas pessoas sacam o celular e tiram fotos. Ela 
está sendo acompanhada por um psicólogo e não 
tem planos definidos para o futuro. A modelo ficou 
arrasada ao saber que a delegada Juliana Lopes Bus-
sacos, da 6.ª Delegacia de Defesa da Mulher, de San-
to Amaro, afirmou não ter encontrado provas para 
indiciar Neymar no inquérito do estupro que ela 
denunciou. As investigações foram encerradas na 
segunda-feira e enviadas para o Ministério Público. 
A delegada informou que não poderia oferecer deta-
lhes da decisão, pois o inquérito corre sob segredo de 
justiça. “Ele fez o que fez e ainda saiu livre”, disse a 
modelo ao advogado Cosme Araújo assim que soube 
do fim das investigações.
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quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 04. 
Valor: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

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

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

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes do 
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 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701207200  913105121
279002701390700  55306431
279002701152100  486596491
279002800815800  042672871
279002800778700  041412671
279002800371700  142525268

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

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 

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

Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Técnico em enfermagem, com COREM;
3-Estoquista, com experiência;
4-Auxiliar administrativo, com experiência em emissão de 
notas fiscais, faturamento e demais rotinas administrativas, 
informática básica (experiência com sistemas);
5-Gerente de fazenda, com experiência, para o município 
de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experiência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e redes 
sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com experiência, acima 
de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento pacote Office e 
conhecimento na linha automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção veicular, com 
experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, com experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

SC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI CNPJ 
nº 30.604.585/0001-10, 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: Condomínio Residencial, 
o empreendimento está localizado na Rua Novo Horizonte 
esq. c/ Estrada Amélia, nº 815, Bairro: Residencial Novo 
Horizonte – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

ARY PEDRO BEDIN, CPF 091.763.739-91, torna público 
que requer junto a SAMA o pedido de Renov. da Licença 
de Operação nº191/2017, para a atividade de Armazém 
Gerais (emissão de warrants), localizada na Fazenda Dois 
Irmãos, localizado na Rodovia BR242, KM 8, zona rural, 
município de Sorriso - MT. Não foi realizado o EIA/RIMA

FRIZZO COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA, 
CNPJ 27.405.167/0001-99, torna público que requereu 
junto a SAMA o pedido de LP/LI/LO, para a atividade de 
Comércio varejista de materiais de construção em geral, 
localizada Av Noemia Tonello Dalmolin, Nº2191 Parque 
Universitario, Sorriso - MT. Não foi realizado o 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), atividade 
com. varejista de comb. p/ veic. automotores, Rodovia 
BR 163 0 Km 827,5 Setor Industrial, Sinop/MT. CNPJ: 
06.980.032/0001-87. Não EIA/RIMA.

IRAN MASIERO BRANDÃO, CNPJ: 33.517.679/0001-40, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA:  as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LO), da atividade de:  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes – açougues e 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - minimerca-
dos, mercearias e armazéns. Endereço: Av. Noemia Tonello 
Dalmolin, nº 1271, Bairro Taiamã. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

FRIGOWEBER S/A. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), ati-
vidade fabricação de produtos de carne, Estrada Monaliza, 
Bairro Chácara Sinop, Sinop/MT. CNPJ: 04.268.778/0001-
37. Não EIA/RIMA.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2019

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços para 
fornecimento de equipamentos em regime de comodato, incluindo os 
reagentes e insumos para o Laboratório Municipal, Tipo: Menor preço por 
lote - Data de Abertura: 14 de agosto de 2019. HORÁRIO: 14h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 01 de agosto de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2019

Objeto:  ”aquisição de papel A4,  bobina para relógio ponto informatizado 
e suprimento para impressora (Brother), para atender as Secretarias 
Municipais”, Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 14 de agosto 
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Odair Hellmann fala sobre a classificação às quartas de final 

Após vaga, Odair vibra com uma
das melhores atuações do Inter
DA REPORTAGEM

A alegria de Odair Hell-
mann ficou explícita após a 
classificação do Inter às quar-
tas de final da Libertadores. 
O técnico colorado valori-
zou a supremacia da equipe 
na vitória por 2 a 0 sobre o 
Nacional, na noite de quarta-
-feira, no Beira-Rio.

Na entrevista coletiva 
ao lado de Rodrigo Moledo, 
o treinador disse que a parti-
da foi uma das mais brilhan-
tes ao longo da temporada. 
Tanto que entendeu que o 
Colorado merecia até resul-
tado mais dilatado por tudo 
o que produziu.

“Não sei se foi o me-
lhor, mas uma das grandes 
atuações que tivemos. Nem 
sempre aliamos a perfor-
mance, construção e criação. 
Cada jogo tem sua história. 
Colocamos tudo em prática. 
O placar foi até baixo para 
o que ocorreu no jogo, mas 
importante. Conseguimos 
vitória fora e em casa con-
sistentes. Assim seguiremos 
firmes e fortes para seguir à 
próxima fase”, festejou Odair.

A performance tática 
do Inter também foi saudada 
pelo comandante. Ele expli-
cou que o estudo prévio do 
rival deu oportunidade de 

anular as principais jogadas 
e produzir o contraveneno. 
“O Nacional marca forte pelo 
lado. Encontramos espaços 
nas trocas de funções estuda-
das anteriormente. Que bom 
que deu certo”, afirmou.

Odair ainda falou sobre 
a importância da torcida. O 
público, de 48.530 torcedo-
res, foi o maior após a remo-
delação do Beira-Rio. Só que 
o elogio não se restringia aos 
presentes nesta quarta, mas 
também aos que estiveram 
no Parque Central, na vitória 
por 1 a 0, na semana passada.

“Quero agradecer ao 
torcedor. Mais um recorde. 
Eles nos ajudaram. E tam-
bém agradeço a quem foi 
ao Uruguai. Meu respeito e 
admiração. Entramos no es-
tádio e eles já estavam em 
situação adversa. Cantaram, 
empurraram, nos ajudaram. 
Esta união e simbiose entre 
torcida e grupo fortalecem o 
processo”, finalizou.

Com o resultado, o In-
ter está classificado às quar-
tas de final da Libertadores. 
Enfrentará o Flamengo, que 
eliminou o Emelec nos pê-
naltis. Antes, no entanto, 
volta a concentrar forças no 
Brasileirão. Neste sábado, o 
time enfrenta o Fluminense, 
às 18h, no Maracanã.

LIBERTADORES | Técnico diz que alterações de funções ajudaram na construção da vitória por 2 a 0
Foto: Eduardo dEconto

Lucas Venuto, atacante do Vancouver Whitecaps, reforçará o 
Santos Iporá passou pelo Real Noroeste e encara o Cuiabá nas oitavas

Foto: divulgação/MlS

Foto: divulgação

COMO MANDANTE

Flamengo alcança marca de um
milhão de ingressos vendidos

COPA VERDE

Cuiabá encara 
Iporá e o LEC pega 
o União ABC

DOIS REFORÇOS

Santos acerta 
contratações em
último dia de janela 
internacional

Foto: divulgação

Torcida do Mengão lotou o Maraca diante do Emelec 

DA REPORTAGEM

Virou rotina! A torcida 
do Flamengo lotou o Mara-
canã mais uma vez na noite 
de quarta e comemorou a 
classificação às quartas de 
final da Libertadores após 
decidir a vaga nos pênaltis. 
Com os 61.202 pagantes con-
tra o Emelec, o Rubro-Negro 
chegou à marca de 1.000.036 
ingressos vendidos em 21 
jogos como mandante na 
temporada. Em 2018, o clu-
be precisou de 28 partidas 
para atingir tal feito. Assim 
como no ano passado, o Fla-
mengo é o primeiro clube 
no Brasil a levar mais de um 
milhão de torcedores pagan-
tes aos estádios neste ano. O 
expressivo número está lon-
ge de ser alcançado por ou-
tros times brasileiros. Para 
se ter uma ideia, o segundo 
clube que mais comerciali-
zou ingressos nas partidas 
com o mando de campo na 
temporada é o Corinthians, 
com 702.530 bilhetes ven-
didos, também em 21 jogos 
computados (lembrando 
que a capacidade da Arena 
Corinthians é menor que a 
do Maracanã). O Rubro-Ne-
gro ainda lidera na média 
de público (47.621 pagantes 

DA REPORTAGEM

Foi definido na quarta-
-feira (31) o adversário do 
Cuiabá nas oitavas de final da 
Copa Verde 2019. Após per-
der por 1 a 0 fora de casa, o 
Iporá venceu o Real Noroeste 
por 2 a 0 em Goiás e se clas-
sificou para enfrentar o Dou-
rado.

O primeiro jogo está 
marcado para a próxima 
quarta-feira (7), no Estádio 
Francisco José Ferreira, em 
Iporá. O jogo de volta e de-
cisivo provavelmente será 
no dia 14 de agosto, na outra 
quarta-feira, na Arena Panta-
nal.

O Cuiabá disputou a 
Copa Verde nas quatro edi-
ções, desde 2014. A equipe 
se sagrou campeã no ano de 
2015, com título emocionan-

DA REPORTAGEM

O Santos acertou a 
contratação de dois reforços 
para a temporada na noite 
de quarta-feira, horas antes 
do fechamento da janela in-
ternacional de transferên-
cias no Brasil: o zagueiro 
Luan Peres, que estava no 
Brugge, da Bélgica, e o ata-
cante Lucas Venuto, do Van-
couver Whitecaps, do Cana-
dá, clube que joga a Major 
League Soccer nos EUA.

O Santos registrou a 
dupla na CBF antes mesmo 
da realização de exames 
médicos, para que o prazo 
da janela fosse respeitado. 
Luan Peres e Lucas Venuto 
são aguardados nos próxi-
mos dias para completar 
o processo de contratação. 
Com as confirmações do za-
gueiro e do atacante, o San-
tos chegará a 14 reforços no 
ano – já contando o lateral-
-direito Pará.

Além de Pará, já che-
garam em 2019 o goleiro 
Everson, o zagueiro Felipe 
Aguilar, os laterais-esquer-
dos Jorge e Felipe Jonatan, 
os volantes Jobson e Jean 
Lucas (que já deixou o clu-

te após conquistar virada his-
tórica por 5 a 1 em cima do 
Remo na Arena, chamada de 
“Milagre do Pantanal”.

No ano passado, quan-
do a competição foi disputa-
da no primeiro semestre, no 
comando do técnico Itamar 
Schülle, o Cuiabá passou das 
oitavas de final sobre o Ope-
rário/MS e foi eliminado 
pelo Atlético/ES, com duas 
derrotas nas quartas de final.

Já o Luverdense enfren-
ta o União ABC/MS, que su-
perou o Galvez/AC com duas 
vitórias (1 a 0 e 3 a 1). O ad-
versário do Sinop nas oitavas 
de final saiu ontem (1º), do 
confronto entre Costa Rica/
MS e Gênus/RO. Os sul-
-mato-grossenses venceram 
o jogo de ida por 2 a 0, mas o 
jogo de volta terminaria após 
o fechamento desta edição.

be), os meias Cueva e Evan-
dro e os atacantes Soteldo, 
Marinho e Uribe.

LUAN PERES
Hoje com 25 anos, o 

zagueiro foi revelado pela 
Portuguesa e teve passagens 
por RBB, Ituano, Ponte Pre-
ta e Fluminense antes de ser 
vendido ao Brugge, em ju-
nho de 2018. 

Ele atende a uma preo-
cupação de Jorge Sampaoli, 
que pode perder Lucas Ve-
ríssimo, cotado para sair, e 
ainda convive com o impas-
se na renovação de Gustavo 
Henrique. 

Antes do acerto com o 
Santos, o Brugge chegou a 
recusar duas propostas do 
Grêmio pelo jogador.

LUCAS VENUTO
Aos 24 anos, o meia-

-atacante revelado pelo RBB 
tem uma característica que 
lembra o atual camisa 10 do 
Santos: é baixinho, tal qual 
Soteldo – tem 1,64 de altura, 
contra 1,60 do venezuelano. 
Antes de defender o Van-
couver Whitecaps, teve pas-
sagem de quatro anos pelo 
Áustria Viena.

por jogo) em 2019 no país e 
no Campeonato Brasileiro 
(46.395 por partida). O time 
da Gávea também tem o re-
corde de pagantes na tem-
porada (64.844 torcedores 

contra o Athletico-PR, pelas 
quartas da Copa do Brasil).

Para chegarmos ao nú-
mero de pagantes a conta é 
simples: somamos a quanti-
dade de ingressos utilizados 

disponíveis no boletim fi-
nanceiro do jogo que gera-
ram renda ou subtraímos o 
público total pelos ingressos 
utilizados que estão zerados 
na arrecadação.
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B.O. sobre o desaparecimento da mulher, registrado 
na época do crime 

Marido ‘arrependido’ confessa o
assassinato de esposa há 24 anos
DA REPORTAGEM

Jairo Narciso da Silva, 64 
anos, que procurou a de-
legacia de Sinop, na terça-
-feira (30), para confessar 
ter matado e enterrado da 
mulher dele, há 24 anos, 
pensou que não seria preso 
por ter cometido o crime. 
Entretanto, segundo o dele-
gado, o crime de ocultação 
de cadáver é permanente e 
o suspeito pode responder 
pelo fato.

Ainda segundo o dele-
gado Ugo Angelo Rech de 
Mendonça, o idoso relatou 
que matou a mulher, Luzi-
nete Leal Militão, na épo-
ca com 28 anos, dentro do 
quarto do casal, enquanto 
ela dormia. O crime ocor-
reu em outubro de 1994.

Ele alegou ter cometido 
o homicídio por ciúmes da 
mulher, que tinha o costu-
me de sair à noite para ir a 
festas. Em princípio, o sus-
peito golpeou a vítima com 
uma barra de ferro, mas ao 
perceber que ela não havia 
morrido, ele a asfixiou. Em 
seguida, enterrou o corpo 
da vítima no banheiro que 
estava em construção.

Junto com o corpo, ele 
enterrou joias e os docu-
mentos pessoais da vítima 
para simular que ela tives-
se fugido de casa. Inclusive, 
logo após o crime, o sus-

peito registrou um boletim 
de ocorrência para comu-
nicar o desaparecimento 
da mulher. No documento 
ele alegou abandono do lar. 
Na época, os registros eram 
feitos à mão e, como ainda 
não havia um campo para 
‘comunicante’, o suspeito é 
identificado como vítima. 
No caso, seria vítima de 
abandono. Na ocasião do 
crime, os dois filhos e duas 
irmãs da vítima estavam 
na casa, mas não ouviram 
nada. Luzinete tinha um fi-
lho de 10 anos, do primeiro 
relacionamento, e outro de 
8 anos, filho do suspeito.

Depois que Jairo confes-
sou o assassinato, o dele-
gado conseguiu falar, por 
telefone, com as irmãs de 
Luzinete, que moram em 
uma cidade vizinha, mas 
elas não prestaram depoi-
mento ainda. Os filhos só 
ficaram sabendo do homi-
cídio essa semana.

Algum tempo depois do 
crime, Jairo vendeu a casa. 
Por essa razão, a polícia 
aguarda uma decisão da 
Justiça para escavar o local 
indicado pelo suspeito, em 
busca dos restos mortais da 
vítima. Ao contrário do que 
o suspeito imaginava, se-
gundo o delegado, embora 
o homicídio tenha prescri-
to, Jairo pode ser indiciado 
por ocultação de cadáver.

SINOP | Idoso confessou ter matado mulher pensou que não poderia ser preso pelo crime, segundo delegado
Foto: Polícia civil

Foto: assessoria

Foto: assessoria

SORRISO

Ceasa e Industria de polpas
de frutas inauguram dia 21

CLÁUDIA

Palhaçoterapia 
levando humor e 
alegria à pacientes

EM JULHO

Preço da saca de 
batata tem queda 
de mais de 30%

Indústria de polpas e central de abastecimento deve fomentar pequeno produtor 

Ações visam melhorar relações entre paciente 
e profissionais 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Meio 
AInaugura em Sorriso, no 
dia 21 de agosto, a indústria 
de polpas de frutas e doces e 
a Central de Abastecimento 
e Comercialização (Ceasa) da 
Cooperriso. A inauguração 
será as 19h no próprio espa-
ço da Ceasa, na Incubadora 
de Empresas, localizada na 
Rua Dr. Ari Luís Brandão no 
Industrial Nova Prata.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Márcio Kuhn, 
com a despolpoadeira, os 
produtores cadastrados no 
Frutifica irão inicialmente 
produzir polpas de maracu-
já, goiaba, acerola e abacaxi. 
“A máquina tem capacidade 
de produção de mil quilos 
por hora”, pontua Kuhn. Para 
a instalação da despolpoa-
deira foram investidos R$ 
205 mil.

Outra novidade é a im-
plantação da Ceasa. “Com a 
Ceasa o consumidor poderá 
adquirir os produtos dire-
tamente do produtor com 
um preço mais em conta. A 
produção também será mais 
bem conservada. É uma 
forma mais justa de comer-
cialização e todos ganham 
com isso. São investimen-
tos muito importantes que a 
Prefeitura Municipal realiza 
no município”, ressalta o se-
cretário.

Todas as ações inte-
gram o projeto Frutifica Sor-
riso. Hoje o município conta 
com 95 famílias cadastradas 
no Frutifica, destas, 40 estão 
regularmente produzindo 

DA REPORTAGEM

O ambiente hospitalar 
pode parecer um triste, mui-
tas vezes melancólico. Reina 
nesses ambientes a sensação 
de dor e sofrimento e sorrir, 
brincar e cantar são atitu-
des que não acontecem com 
muita frequência em um am-
biente hospitalar. Para dar 
sentido de humanização a 
esses lugares, palco, muitas 
vezes, de grandes tristezas, 
o oncologista infantil, Pa-
tch Adams, desenvolveu em 
1980, a palhaçoterapia, com 

DA REPORTAGEM

No setor atacadista, o 
preço médio da saca de bata-
ta, com 50 quilos, apresentou 
queda de 32%, neste mês, se-
gundo levantamento da Se-
cretaria Estadual de Agricul-
tura Familiar (Seaf). 

No início do mês, o valor 
médio para atacado era de R$ 
190. Atualmente, a saca está 
sendo comercializada por R$ 
130. Esses valores têm como 
base os preços praticados na 
Central de Abastecimento de 
Cuiabá.

De acordo com o enge-
nheiro agrônomo Luiz Hen-
rique Carvalho, a queda é 
ocasionada pela grande ofer-

a figura de palhaços levando 
amor, humor e alegria me-
lhorando a relação entre pa-
ciente e médico.

Propondo mudar a rea-
lidade hospitalar a prefeitura 
de Cláudia por meio do Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Fa-
mília (NASF), iniciou o proje-
to desenvolvido por Adams. 
O intuito da ação é diminuir 
a ansiedade durante a espera 
para atendimento, melhorar 
a qualidade de vida, afastar a 
depressão, combater o estres-
se e proporcionar impactos 
positivos para a autoestima.

ta do produto. Nesse período 
de seca, a produção tende a 
ser mais alta. No caso varejo, 
o valor médio do quilo da ba-
tata é R$ 3,50, nos supermer-
cados. Já na feira do porto, o 
preço médio é R$ 5.

Ainda no atacado, jiló, 
pepino e pimenta de cheiro 
também apresentaram que-
da nos preços. No caso da 
pimenta de cheiro, a redução 
foi de 31%. Já o preço do jiló 
foi reduzido em cerca de 30% 
e está sendo comercializado 
a R$ 35. O pepino entrou em 
processo de ‘safrinha’, o que 
ocasionou maior oferta do 
produto e redução nos pre-
ços. Em sete dias, o valor va-
riou entre R$ 55 e R$ 40.

frutas em uma área de 60 
hectares. São 45 mil mudas 
de árvores frutíferas. “Con-
tudo, nossa meta é chegar a 
100 mil mudas plantadas e 
produzindo até 2020”, enfa-
tiza o responsável pelo pro-

CASAL 
RENDIDO...

Um jovem foi preso suspeito de 
render um casal que chegava em casa 
na noite dessa terça-feira (30), em Nova 
Ubiratã. A prisão foi efetuada na quarta-
-feira (31), quando Fabiano Alves Mar-
tins, de 18 anos, foi localizado pela po-
lícia no Bairro Santa Helena. Conforme 
boletim de ocorrência, o casal estava 
chegando em casa quando foi surpre-
endido pelo suspeito, que apontou uma 
arma no rosto do homem e obrigou os 
dois a entrarem na residência, manten-
do ambos em cárcere privado. A vítima 
relatou que o suspeito pegou sua cartei-
ra e retirou R$ 700 e, em seguida, fugiu.

VÉICULO 
PEGA FOGO...
Um veículo ficou destruído depois 
de um incêndio na quinta-feira (1º) 
em Sorriso. O Corpo de Bombeiros 
foi acionado, entretanto, as chamas 
já haviam tomado contato do carro 
no momento em que eles chega-
ram no local.O incidente foi regis-
trado na Avenida Blumenau Sul, no 
Bairro Rota do Sol. Aos bombeiros, 
o dono carro relatou que havia aca-
bado de abastecer o veículo em um 
posto de combustível. O fogo teve 
início logo depois que ele deixou o 
estabelecimento. Não houve regis-
tro de feridos.

DESABAMENTO 
DE SHOPPING...
O excesso de peso durante a troca da co-
bertura de fez o telhado de uma loja no 
shopping de Tangará da Serra desabar e fe-
rir duas pessoas. A conclusão é de peritos 
que avaliaram o local após o desabamento. 
O teto da loja desabou na tarde de terça-fei-
ra (30). A Polícia Civil investigar as causas 
do acidente. Duas pessoas ficaram feridas, 
sendo uma mulher de 52 anos e um homem 
de 29. De acordo com o perito, houve uma 
troca de cobertura de forma inadequada, 
porém, não existe risco nenhum para as 
demais estruturas do shopping. O telhado 
estava em obras e telhas estavam sendo 
empilhadas na cobertura.

DivUlGação

jeto, Serginaldo Palmeira.
Além de adquirir as 

mudas com valor subsidiado 
pela Prefeitura Municipal, os 
produtores cadastrados no 
programa também contam 
com assistência técnica es-

pecializada, análise de solo 
e patrulha mecanizada para 
a construção de tanques de 
irrigação. Somente nos últi-
mos dois anos, foram cons-
truídos 40 tanques de irriga-
ção.
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A 6ª edição da Iluminare será realizada de 9 a 18 de agosto, em Sinop 

Com início na próxima 6ª, Iluminare se
destaca como oportunidade de negócios
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A sexta edição da Iluminare será re-
alizada de 9 a 18 de agosto, no Ghizo-
ni Centro de Eventos, em Sinop. Há 
exata uma semana do início, os prepa-
rativos estão a mil. E a expectativa da 
empresária Val Araújo, idealizadora da 
mostra de arquitetura e interiores, é a 
melhor possível.

“Esse ano trouxemos o tema ‘Sen-
sações’. A mostra quer provocar sen-
sações nos visitantes, muito além dos 
cinco sentidos. Essas sensações pas-
sam pela felicidade, alegria, diversão 
nos diversos ambientes montados”, 
explica Val.

Como a empresária antecipou, a 
Iluminare deste ano cresceu conside-
ravelmente. Os tradicionais espaços 
decorados seguem presentes, mas o 
objetivo principal está em gerar opor-
tunidades de negócios. Após quatro 
anos sendo realizada em Sinop, a 
mostra foi a Sorriso ano passado. Ago-
ra, em 2019, a Capital do Nortão rece-
be novamente a mostra em um espaço 
bastante amplo. De acordo com Val, 
serão 9.187 m² para a feira.

“Neste espaço estarão ambientes de-
corados, com empresas e arquitetos 
de Sinop e região. Profissionais da ar-
quitetura e empresários de Cuiabá es-
tarão presentes prestigiando a mostra 
e também aproveitando para negociar 
diretamente com as empresas aqui 
presentes”, destaca.

O crescimento da Iluminare de-
monstra que esta não se trata mais 
apenas de uma mostra de arquitetura 
e interiores, e sim uma feira para mo-
vimentar a economia local em diver-
sos aspectos. “Os empresários veem 
como uma oportunidade de negócios, 
tanto quem expõe quanto quem visita. 
Os arquitetos e interessados no ramo 
terão palestras diariamente sobre te-
mas direcionados. A família toda é 
beneficiada também, porque vamos 
oferecer atrações culturais diversas e 
espaço gastronômico. Além disso, as 
crianças terão um espaço kids”, com-
pleta a empresária.

VI EDIÇÃO | Mostra reúne arquitetura, tendências, cultura e experiências para atender públicos diferenciados
Foto: Site Daniel Coutinho


