
CIRURGIA PLÁSTICA

R. Oliveira
e Fred: 2
mil minutos
de jejum

CRM vai
investigar
morte de
paciente

“Atacante vive de gols”. Essa é uma 
frase sempre utilizada no meio do fu-
tebol. Os jogadores da posição sabem 
precisam das redes para sobreviver, e 
é por isso que Ricardo Oliveira e Fred 
estão próximos dos 40 anos e ainda 
muito “vivos” nas suas carreiras. O 
caminho das redes, eles conhecem 
bem. No entanto, a fase não está boa 
para os camisas 9, que somam 2.035 
minutos de jejum.                   Página  -6

O Conselho Regional de 
Medicina de Mato Grosso 
(CRM-MT) vai investigar 
a morte de uma pacien-
te que teve complicações 
após uma cirurgia plástica 
no Hospital Sotrauma, em 
Cuiabá, no sábado. Shimene 
Aparecida Oliveira Souza 
morreu cerca de 20 dias 
após o procedimento esté-
tico.
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Divulgação

arquivo pessoal

BARRADOS

ENTERRADA VIVA

Professores 
proibidos 
de ocuparem 
órgãos públicos

Guarda é
concedida
ao pai

A decisão limitar foi dada 
pela desembargadora Marilsen 
Andrade Addario. Ela classificou 
o ato como “ameaça concreta”, 
que poderia causar “seríssimos 
prejuízos” aos cidadãos que que 
dependem desses serviços.
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A guarda provisória da 
bebê indígena Analu Paluni Ka-
mayura Trumai foi concedida ao 
pai, Kayani Trumai Aweti, após 
decisão judicial. Com um ano e 
quatro meses, Analu estava sob 
tutela da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) e acolhida na Casa 
da Criança e do Adolescente 
Hygino Penasso, em Canarana. 
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assessoria

Divulgação

poliana Mazzo

Os ossos e documentos que seriam de Luzinete Leal Militão, 
que foi morta pelo marido há 24 anos, foram encontrados nesta 
sexta-feira. A escavação para buscar os restos mortais foi auto-
rizada pela Justiça, a pedido da Polícia Civil.        Página 7
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Polícia encontra ossos e documentos
que seriam de mulher morta em 1994
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No topo da luta por um direito penal fol-
gazão, que não dê nada e não atrapalhe os 
negócios, estão os poderosos da corrupção 
ativa e passiva

Dificuldade de concentração?
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do é que se evite a primeira dose, digo, 
o primeiro acesso. Se você realmente 
quer se concentrar, seja radical: desli-
gue a internet. Sim, por mais que ela 
esteja lá, quietinha, existe uma “tenta-
ção” muito grande, que acaba fazendo 

com que você, cedo ou tarde, 
perca o foco e comece a gastar 
seu tempo com outras ativi-
dades. E depois que começa, 
as chances de voltar ao que 
estava fazendo, com a mesma 
concentração de antes, são 
mínimas.Busque, sempre, o 
ambiente ideal para seu tra-
balho ou estudo, e mantenha 
distância da internet sempre 

que concentração for importante para 
seus resultados. É melhor se concen-
trar, fazer o que tem que ser feito com 
a qualidade necessária e, só então, se 
dedicar à outras atividades.

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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Cinco anos após uma devastadora epidemia de 
ebola provocar mais de 11 mil mortes na costa oci-
dental da África e gerar pânico internacional ao atin-
gir os Estados Unidos e a Europa, a mortífera doen-
ça volta a assolar aquele continente. A Organização 
Mundial da Saúde declarou que o surto na República 
Democrática do Congo, que já dura quase um ano, 
constitui emergência internacional de saúde pública 
— classificação criada em 2005 e que o órgão só havia 
empregado em outras quatro oportunidades.

A declaração da OMS ocorreu dias depois de 
um caso de ebola ter sido registrado em Goma, cida-
de com quase 2 milhões de habitantes localizada na 
fronteira com Ruanda, fato que aumentou conside-
ravelmente o risco de que a moléstia venha a grassar 
por outras nações. Até agora, o vírus infectou cerca de 
2,5 mil pessoas e vitimou mais de 1,7 mil, fazendo da 
atual epidemia a segunda pior da enfermidade.

O surto presente, no entanto, guarda diferenças 
importantes com o de cinco anos atrás. De um lado, 
o desenvolvimento recente de uma vacina com alta 
taxa de eficiência, bem como de terapias experimen-
tais, dotou médicos e enfermeiros de maior poder de 
fogo para enfrentar o ebola. De outro, os inúmeros 
problemas da região onde se concentra a maioria das 
ocorrências torna o controle do vírus mais complexo.

Trata-se de uma área de conflito armado, na qual 
a violência contra os profissionais de saúde tem sido 
uma constante. Desde janeiro, registraram-se quase 
200 ataques a centros de tratamento e seus funcioná-
rios, com sete mortes.

Moradores das comunidades afetadas, ademais, 
têm resistido aos medicamentos e à vacinação, resul-
tado de um ambiente em que se misturam ignorância 
quanto à doença e desconfiança em relação a agentes 
de saúde estrangeiros.

Não bastassem tais empecilhos, as ações da OMS 
vêm enfrentando a escassez de recursos. A organiza-
ção recebeu até o momento apenas metade dos cerca 
de US$ 100 milhões necessários para sua atuação.

Segundo autoridades que visitaram a região, 
suprimentos como as roupas protetoras utilizadas 
para evitar infecções estão no fim, e luvas e seringas, 
sendo reutilizadas. A comunidade internacional vem 
se comportando até agora com relativa indiferen-
ça diante da epidemia. Não deveria. Uma das lições 
deixadas pelo último grande surto de ebola foi a im-
portância do comprometimento de países de todos 
os continentes no enfrentamento desse mal aterro-
rizante.

Editorial

De novo o ebola

Ranking dos Políticos - Facebook

convergem esforços para obter esse efeito.
“Mas são pobres!”, dirá o leitor, penali-

zado, da dura situação de tais criminosos. 
Pobres? Pobre é aquele brasileiro, magro 
como a fome, pelo qual passei ainda há 

pouco na rua.
Arquejava em seu labor de papeleiro, tracio-

nando uma carroça pesada, com tanto papel e 
papelão que seu excesso lateral obstruía par-
te da outra pista. Aquele sim é pobre. Pobre e 
honesto ao ponto de trabalhar como “animal” 
de tração para não se corromper. Talvez seja 
também ignorante, mas é intelectualmente ho-
nesto como não são tantos que falam bonito em 
seu nome. E o abandonam com sua indecente 
carroça. Não me venham – por favor! – falar 
em pobreza, infância sofrida, de quem importa 
toneladas de maconha, rouba carga de cami-
nhões, assalta bancos, explode carros-fortes e 
estoca munição pesada para lutar contra a so-
ciedade. E não se peja de pôr mulher e filhos no 
carro para iludir a polícia.

No topo da luta por um direito penal folga-
zão, que não dê nada e não atrapalhe os negó-
cios, estão os poderosos da corrupção ativa e 
passiva, custodiados por caríssimos advogados 
que operam num clube muito restrito de intimi-
dade com a Corte.

No topo da luta por um direito penal folga-
zão, camarada, bonachão, estão muitos mem-
bros do Congresso Nacional, que têm frêmitos 
de ódio e temor da Lava Jato e que se juntam a 
qualquer bandido se for para tirar Sérgio Moro 
da cena. Um fio de esperança que rompe o fio 
da decência. Esses não têm por hábito atirar na 
polícia, mas disparam as armas da injúria e da 
calúnia, assassinam reputações e têm respon-
sabilidade direta sobre as leis penais e proces-
suais que não mudam ou mudam para pior. No 
topo da luta estão os “garantistas” do STF, sus-
tentando princípios que os bandidos invocam e 
a cuja sombra lavam seu dinheiro.

PERCIVAL PUGGINA É MEMBRO DA ACADE-
MIA RIO-GRANDENSE DE LETRAS

Brasil, alegria 
de bandido

ESTAVA EM RETIRO
O promotor de Justiça Jaime Romaquelli, 

do Gaeco, afirmou que vai analisar se as au-
sências do delator da Operação Rêmora Luiz 
Fernando da Costa Rondon nas audiências 
referentes ao caso têm o propósito de retar-
dar o processo. Segundo Romaquelli, caso 
fique comprovado o suposto “artifício”, o em-
presário pode ter sua delação revogada. Ron-
don iria depor na quinta (1º), mas não com-
pareceu. A defesa do empresário disse que 
ele não foi intimado e está em um retiro es-
piritual em Nova Olímpia. Essa já é a segun-
da vez que ele falta a audiência do processo.

“CRÍTICAS CHULAS”
O Governo do Estado decidiu não comen-

tar as declarações de uma integrante do Sin-
dicato dos Trabalhadores no Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep-MT), que chamou o 
Judiciário de “porco” e disse que o Executivo 
“demorou para comprar uma liminar”. A de-
claração foi dada após o Tribunal de Justiça 
conceder uma liminar decretar a abusivida-
de da greve dos professores e ordenando o 
retorno às aulas. “O Governo do Estado não se 
posicionará sobre o assunto”, limitou-se. Nos 
bastidores, as críticas foram vistas por mem-
bros do Executivo como “chulas”.

DOLEIRO PRESO
A Politec foi procurada pela Polícia Fe-

deral paulista para saber da origem do RG 
falso em nome de Marcelo de Freitas Bata-
lha, apreendido com o doleiro Dario Mes-
ser (foto), preso em SP. Conforme a Politec, 
o documento não foi emitido pela Diretoria 
Metropolitana de Identificação Técnica, a 
quem cabe produzir os RGs. Ainda segun-
do o órgão, não se constatou haver registros 
vinculados ao nome de Batalha no Instituto 
de Identificação de MT. De fato, no RGA falso 
o nome do diretor técnico aparece no docu-
mento falso como Airton, quando a grafia 
correta é Aílton.

A internet é repleta de coisas que podem “roubar” sua 
atenção e sua concentração. Se não puder, por algum 
motivo, desligar a conexão durante o período em que 
precisar se concentrar, ao menos desabilite notifica-
ções de aplicativos, evitando que tais avisos estimu-
lem ainda mais a dar aquela “olhadinha” em serviços 
que podem “enterrar” sua produtividade.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

PERCIVAL PUGGINA

Quantos policiais deixariam de morrer 
todo ano se quem os matou estivesse onde de-
veria estar, atrás das grades de um presídio? 
Duvido que não tenham, todos, longo prontuá-
rio de ocorrências, intimações, prisões e con-
denações a certificar sua disposição de viver 
fora da lei. Ninguém inaugura sua vida crimi-
nosa matando policiais.

Só que nenhum daqueles eventos teve o tra-
tamento necessário para assegurar a proteção 
da sociedade. Com raras, raríssimas exceções, 
todos foram conduzidos, pelas instituições, 
de modo a favorecer o transgressor. Presídios 
brasileiros têm porta de vai e vem. Convivem, 
aqui, altos índices de criminalidade e tolerân-
cia institucional para com os criminosos.

Temos, aqui, progressistas que atrasam 
tudo. Indivíduos perigosos passeiam impunes 
por nossas ruas e estradas, vivendo de viola-
ções e gerando insegurança. Na longa lista de 
preceitos protetivos que o engenho humano 
possa conceber para livrar a pele de bandidos, 
nada há que nossa legislação, nossos ritos, 
usos e costumes não consagrem. Como escre-
veria Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, 
se vivos fossem, “Aqui, majestade, em se rou-
bando ou matando, nada dá”.

E não dá nada mesmo. Às normas toleran-
tes, pusilânimes face ao crime, mas inclemen-
tes com a sociedade, muitos se juntam para 
tornar folgada a vida dos bandidos. Tudo fa-
zem para que tais atividades não tragam so-
bressaltos, riscos e cárcere a quem escolher 
a vida criminosa. Entre outros, verdadeira 
multidão de legisladores, magistrados, profes-
sores de Direito, promotores, defensores, advo-
gados, comunicadores, sociólogos, assistentes 
sociais, políticos e religiosos – corações moles 
como merengue da vovó – tagarelando sobre 
uma nova humanidade e uma nova sociedade, 

Crédito: WA State Patrol/ Twitter
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“A organização recebeu até o 
momento apenas metade dos cerca 
de US$ 100 milhões necessários para 
sua atuação

“
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Vejo muita gente, atualmente, re-
clamando de dificuldade de concen-
tração durante o trabalho ou estudo. A 
justificativa, na maioria das vezes, é a 
correria da vida moderna, o excesso de 
coisas para se fazer e a cobrança exa-
gerada por resulta-
dos. Sinceramente, 
o maior dos proble-
mas é um pouco di-
ferente: a internet.

Sim. A rede 
mundial de compu-
tadores, que tanto 
nos ajuda, também 
é a grande “vilã” 
quando o assunto 
é concentração. Com uma infinidade 
de atividades que podem nos distrair, 
como comunicadores instantâneos, 
redes sociais, sites de todos os tipos, 
vídeos, enfim, tudo que se possa imagi-
nar e mais um pouco, é necessário que 
o usuário tenha muita disciplina para 
não “naufragar” sua atenção em coisas 
que fogem do seu objetivo. Vamos ser 
sinceros: essa conversa de “uma olha-
dinha” em coisas alheias ao que você 
está fazendo é só uma “desculpa” para 
começar algo que todos sabemos que 
vai bem além da “olhadinha”. Assim 
como muitos vícios, o mais recomenda-

Um pequeno avião fez um pouso de emergência na última quinta (1º), nos 
arredores de Seattle, no estado de Washington, EUA. Ninguém ficou ferido. A 
CNN afirma que o soldado Clint Thompson estava dirigindo pela State Route 7, 
quando observou a aeronave descendo e se aproximando da pista. Ao perceber 
que o avião ia realmente pousar, ele ligou suas luzes de emergência para blo-
quear o tráfego para evitar acidentes. A câmera do carro registrou o pouso e o 
vídeo foi divulgado no Twitter da polícia de Washington.



JOSÉ MEDEIROS

PIRES CHEIO...
O prefeito de Cuiabá Emanuel 

Pinheiro (MDB) reagiu com bom-
-humor ao ser questionado, na ma-
nhã desta quinta-feira (1º), sobre os 
recentes pedidos de empréstimos 
feitos pela Prefeitura de Cuiabá. 
“Olha, ‘tô’ com excesso de institui-
ção querendo emprestar, graças a 
Deus. Meu ‘problema’ agora está 
sendo administrar tanta agenda de 
gente querendo emprestar. Falei: 
calma, pessoal. Não precisa tanto 
assim não”, brincou ele. Nos últi-
mos meses, a Câmara de Cuiabá 
concedeu autorizações para Ema-
nuel contrair empréstimos para a 
execução de obras.

MAURO APOIANDO FRANÇA...
Mauro Mendes (DEM) já não anda tão 

arredio às articulações, nos bastidores, so-
bre a sucessão do prefeito Emanuel Pinheiro 
(MDB). O governador até sinalizou que vê com 
bons olhos a filiação do ex-prefeito Roberto 
França.MM considera RF “um grande nome” 
no contexto político de MT e o considerou 
“um grande quadro” para disputar a Prefei-
tura de Cuiabá em 2020. O ex-prefeito diz 
que foi sondado pelo PSDB, PSB e pelo DEM 
liderado pelo governador. Nesta semana, MM 
se desmanchou em elogios a RF. Contudo, ob-
servou que uma definição sobre candidatura 
não depende apenas dele. Depende de outras 
pessoas dentro do DEM. O governador acha 
que o assunto deve ser amadurecido pela cú-
pula democrata. 

PROFESSORES QUEREM MAIS...
O secretário de redes municipais do Sin-

dicato dos Trabalhadores no Ensino Público de 
Mato Grosso (Sintep/MT), Henrique Lopes, ne-
gou ver como “avanço” a proposta do Governo do 
Estado em pagar o ponto cortado, por conta da 
greve, até o dia 10 de agosto.A medida foi apre-
sentada pela secretária de Estado de Educação, 
Marioneide Kliemaschewsk, nesta semana. Se-
gundo Henrique Lopes, salário é um direito do 
servidor e não atende a nenhuma das pautas 
dos grevistas. “Com todo respeito à secretária 
Marioneide, que é uma colega nossa de traba-
lho: a categoria não ficou 67 dias em greve para 
considerar como avanço apenas a restituição de 
ponto, que é referente à questão do salário, que é 
uma questão de sobrevivência, que é um direito 
do trabalhador”, disse.
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TJ/MT proíbe professores de 
ocuparem prédios públicos
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A polêmica envolvendo a 
paralisação dos servidores 
públicos continua. Depois de 
classificar ilegal o movimen-
to grevista, o Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso (TJ-
-MT), proibiu que o Sindica-
to dos Trabalhadores do En-
sino Público de Mato Grosso 
(Sintep/MT), ocupe órgãos 
públicos do Estado para pro-
mover suas manifestações.

Há pelo menos 15 dias 
membros do sindicado fa-
zem campana em frente ao 
Palácio Paiaguás, sede do 
Governo do Estado, como 
também do Tribunal de 
Contas do Estado e até o pró-
prio Tribunal de Justiça.

Durante o mês de junho os 
professores bloquearam por 
algumas horas a BR-364, dias 
depois foram até a frente da 
Secretaria de Estado de Fa-

zenda (Sefaz) e impediram a 
entrada das pessoas.

O caso mais grave se deu 
na semana passada quando 
os manifestantes invadiram 
a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, onde um tu-
multo começou e uma con-
fusão generalizada com a 
polícia da ALMT chegou a 
acontecer.

A decisão limitar foi dada 
na quinta-feira (01), pela 
desembargadora Marilsen 
Andrade Addario, além dis-
so, existe a determinação do 
pagamento de multa de R$ 
100 mil para cada que for 
descumprido. 

“Conclui que, devido à 
programação divulgada pelo 
SINTEP/MT, na qual indica 
o direcionamento dos atos 
de protesto sobre a Sede do 
Governo, no Palácio Paia-
guás, localizado à Rua C, 
S/N, Centro Político Admi-
nistrativo, Cuiabá-MT, po-

GREVE NA EDUCAÇÃO | Desembargadora viu como “ameaça concreta” ações do Sintep aos cidadãos que necessitam dos serviços
Foto: RepRodução/tJ-Mt

Foto: Washington Luis/goveRno do tocantins

Foto: divuLgação/sinFRa-Mt

PARCEIRA

Governadores de MT e TO discutem 
construção de rodovias 

BOLSONARO MANDOU

Presidente do Inpe é exonerado após 
embate sobre dados de desmatamento

VAZA-JATO

Aumenta pressão 
para afastamento 
de Deltan Dallagnol 
da Lava Jato

Objetivo é trazer crescimento para região do Araguaia

STF articula afastamento de Dallagnol 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os governadores de 
Mato Grosso, Mauro Men-
des e Mauro Carlesse do 
Tocantins, ambos do DEM, 
se reuniram no final da tar-
de de quarta-feira (01), para 
tratarem da interligação das 
rodovias MT-242 e TO-500, 
com o objetivo de alavancar 
o crescimento econômico 
da região do Araguaia.“Essas 
duas rodovias vão ligar toda 
a região do Araguaia de 
Mato Grosso até a ferrovia 
em Curupi. É mais um im-
portante corredor de escoa-
mento da produção que será 
aberto. Esse é um grande 
projeto que temos a certeza 
que irá transformar o Ara-
guaia, que já é a nova fron-
teira agrícola do Estado”, 
destacou Mauro Mendes.

A ideia é que ambos os 
estados trabalhem de forma 
conjunta na elaboração dos 
estudos que vão construir as 
rodovias. “Essa é uma obra 

DA REPORTAGEM

O presidente do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), Ricardo 
Galvão, será exonerado do 
cargo após a polêmica em 
torno de dados de desmata-
mento da Amazônia, infor-
mou o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações. 

O próprio Galvão co-
mentou a decisão a jornalis-
tas, afirmando que a situação 
ficou insustentável por conta 
de suas declarações quando 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse que os dados do Inpe 
sobre desmatamento da 
Amazônia eram mentirosos.

“Eu tinha uma preo-

DA REPORTAGEM

As novas conversas di-
vulgadas pelo Vaza Jato, em 
que Deltan aparece promo-
vendo investigações judiciais 
em retaliação a ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, parece estar provocando 
uma nova postura do STF. 
Segundo reportagem de 
Thais Arbex, da Folha de S. 
Paulo, a procuradora-geral 
da República, Rachel Dodge, 
vem sendo pressionada para 
agir no caso Deltan e pare-
ce ter convocado reunião 
emergencial na quinta-feira 
(01). Dodge, no entanto, não 
estaria muito disposta a isso, 
então deve caber ao próprio 
STF agir.

O ministro Alexandre 
de Moraes, que relata pro-
cesso contra “fake news”, so-
licitou em regime de urgên-
cia (48 horas) a entrega de 
todo o material que a Polícia 
Federal obteve a partir de su-

posto hacker. Assim, o caso 
sairia das mãos da PF, que 
parece não se importar com 
o conteúdo dos vazamentos. 
Segundo a Folha, os minis-
tros não pouparam críticas a 
Deltan. Para os membros do 
STF, o procurador passou a 
usar a operação de combate 
à corrupção como instru-
mento de intimidação.

Em reportagem da Vaza 
Jato publicada pela Folha 
na quinta-feira (01), Deltan 
Dallagnol e procuradores de 
Curitiba investigaram o pre-
sidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), DIas To-
ffoli, e a esposa dele, Roberta 
Rangel, para retaliar decisões 
do ministro contrárias aos 
interesses da Lava Jato.

A Constituição veda 
que procuradores de primei-
ra instância, como Deltan e 
colegas, investiguem minis-
tros do Supremo, exatamen-
te para impedir retaliações 
após decisões contrárias.

que vai ligar os dois Estados. 
É muito mais investimen-
to para o Araguaia e para o 
Tocantins. Esse novo traça-
do poderá escoar a safra de 
Mato Grosso e o Tocantins 
poderá levar calcário para 
os produtores do nosso es-
tado vizinho. Tudo isso irá 
alavancar o crescimento”, 

cupação muito grande que 
isso ia respingar no Inpe. 
Isso não vai acontecer. O 
ministro (Marcos Pontes), 
inclusive, nós discutimos em 
detalhe como vai ser a con-
tinuação da administração 
do Inpe, agora é claro, diante 
do fato, a maneira como eu 
me manifestei com relação 
ao presidente, criou-se um 
constrangimento que é in-
sustentável. Então eu serei 
exonerado”, disse Galvão na 
sexta-feira (02).

O pesquisador, que 
estava no Inpe desde 1970, 
cumpria mandato à frente 
do órgão até 2020. Ele é for-
mado em Engenharia de Te-
lecomunicação pela Univer-
sidade Federal Fluminense 

derá haver prejuízos ao fun-
cionamento das atividades 
da administração pública 
neste espaço, se ocupado por 
manifestantes integrantes do 
citado movimento grevista, 
conforme histórico recente 
das ações decorrentes das 
manifestações, com a ocu-
pação e o bloqueio da entra-
da de prédios públicos, não 
restado alternativa senão in-
gressar a presente ação”, diz 
trecho do processo.

A desembargadora classifi-
cou o ato como uma ameaça 
concreta, o que pode causar 
“seríssimos prejuízos” aos 
próprios servidores públi-
cos, como também, aos ci-
dadãos que que dependem 
desses serviços.

“Desse modo, defiro a limi-
nar pleiteada, para determi-
nar que o requerido se abste-
nha de praticar qualquer ato 
atentatório à posse do autor, 
seja no Palácio Paiaguás ou 

(UFF), mestre em Engenha-
ria Elétrica pela Unicamp e 
doutor em Física de Plasmas 
Aplicada pelo Massachu-
setts Institute Of Tecnology 
(MIT).

CRISE
A polêmica começou 

com declarações de Bol-
sonaro no dia 19 passado, 
quando, em encontro com 
jornalistas estrangeiros, ele 
acusou os dados do Inpe de 
serem “mentirosos” e insi-
nuou que Galvão estaria “a 
serviço de alguma ONG”. 

“A questão do Inpe, eu 
tenho a convicção que os 
dados são mentirosos, e nós 
vamos chamar aqui o presi-
dente do Inpe para conver-

sar sobre isso, e ponto final 
nessa questão”, disse. 

“Mandei ver quem está 
à frente do Inpe. Até parece 
que está a serviço de algu-
ma ONG, o que é muito co-
mum”, completou.

Na ocasião, Bolsonaro 
chegou a dizer que esses da-
dos são “uma cópia de anos 
anteriores”. “Pelo nosso sen-
timento isso não correspon-
de à verdade”. 

Após o questionamento 
do presidente, Galvão disse 
que ficou escandalizado com 
as declarações.  Em entrevis-
ta, o ex-chefe do Inpe disse 
que a atitude foi “pusilânime 
e covarde” e as declarações 
parecem mais “conversa de 
botequim”.

destacou o governador de 
Tocantins. 

REUNIÃO - O gover-
nador Mauro Mendes está 
no Estado do Tocantins para 
participar da 18ª Edição do 
Fórum dos Governadores da 
Amazônia Legal. O encontro 
tem como objetivo traçar es-

tratégias que possam fortale-
cer toda a região. O trabalho 
é tanto para divulgar as regi-
ões e suas potencialidades de 
investimento, como também 
criar mecanismos em que os 
projetos de desenvolvimen-
to possam atender as ne-
cessidades de quem vive na 
Amazônia Legal.

em qualquer prédio público 
da administração estadual, 
sob pena de multa diária no 
importe de R$100.000,00 

(cem mil reais), até o limite 
de 20 (vinte) dias, em caso de 
descumprimento do precei-
to. Expeça-se mandado proi-

bitório, com prerrogativas 
do artigo 212, §§ 1º e 2ª, do 
CPC/15 e reforço policial se 
necessário for”, decidiu.
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TV  e Entretenimento

Humorista Ary Toledo está 
há 37 dias internado com 
problemas pulmonares

O humorista Ary Toledo, de 81 anos de idade, está 
internado há 37 dias no Hospital Sírio Libanês, para 
tratar de problemas pulmonares, conforme noticiou 
o programa A Tarde é Sua. Procurada pelo ESTRE-
LANDO, a assessoria de imprensa do hospital afir-
mou não ter autorização da família para falar sobre 
o caso do humorista. - O quadro é muito delicado, 
porém estável. Mas muito muito muito delicado. 
Ele não fala, não anda, está deprimido e não pres-
ta muita atenção no que a gente está falando nesse 
momento. Tem um histórico de pneumonias antigas, 
mas essa é a mais forte. Derrubou o grande Ary e ele 
perdeu mais de 20 quilos, disse a assessora de Ary, 
Fátima de Freitas, ao programa apresentado por Sô-
nia Abrão. O artista foi diagnosticado com pneumo-
nia aguda, bronquiolite, água nos pulmões, além de 
um fungo chamado aspergillus:  Ary é viúvo da atriz 
Marly Marley, com quem se relacionou por mais de 
40 anos, e não tem filhos.
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Google corrige falha que poderia 
hackear Android com arquivo de vídeo

O Google corrigiu uma vulnerabilidade 
na programação do Android que pode per-
mitir que um celular, tablet ou outro apare-
lho baseado no sistema seja hackeado caso 
o usuário abra um arquivo de vídeo cons-
truído especialmente para essa finalida-
de. A brecha foi classificada como “crítica” 
pelo próprio Google.

O erro foi confirmado nas versões 7 
(Nougat), 8 (Oreo) e 9 (Pie) do Android e cor-
rigido no pacote de atualização de julho de 
2019. Cada fabricante precisa repassar o 
pacote de atualização para os celulares — 
um processo que pode demorar.

O problema está presente no processa-
mento de arquivos do tipo High Efficiency 
Video Coding (HEVC, ou “codificação de ví-
deo alta eficiência”). Esse formato, também 
conhecido como H.265, foi projetado para 
a transmissão de vídeo 4K e 8K. Por esse 
motivo, ele não é compatível com alguns 
modelos mais antigos de celular e não é 
utilizado em muitos aplicativos que traba-
lham com vídeos de qualidades mais bai-
xas, como é o caso do WhatsApp.

Embora isso limite a possibilidade de 
certos ataques, ainda seria possível embu-
tir o vídeo malicioso em uma página web 
e espalhar o link da página por WhatsApp 
ou outros aplicativos de mensagens, por 
exemplo. Os detalhes de exploração da bre-
cha nesse cenário, no entanto, são desco-
nhecidos.  O nível do patch de segurança 
instalado pode ser conferido no painel de 
configurações do telefone, na área de sis-
tema, junto de outras informações sobre a 
versão do Android. Qualquer data anterior 
a “julho de 2019” ainda estará vulnerável a 
essa falha.

Probabilidade de ataque

Apesar da gravidade do problema, essa 
não é a primeira vez que uma brecha grave 
é encontrada no processamento de vídeos 
do Android. Em 2015, uma falha semelhan-
te foi batizada de “Stagefright”.

Embora muitos celulares tenham de-
morado a receber a atualização na época, 
não é conhecido nenhum ataque real que 

tenha se aproveitado do problema. Na prá-
tica, como o Android possui defesas que di-
ficultam ataques reais, não é possível saber 
se essa nova falha será explorada ou não.

Mesmo sem ter aparecido em ataques, 
foi a Stagefright que motivou o Google a 
criar a rotina de atualizações mensais do 
Android que existe até hoje e permite que 
usuários verifiquem se já possuem ou não 
a atualização conferindo o “nível patch”.



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 emis-
são 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 experi-
ência;
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 veicu-
lar, 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

POSTO DE MOLAS E MECANICA JL EIRELI, CNPJ n° 
33.462.248/0001-23,torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção 
e reparação de veículos automotores (automóveis, trato-
res etc.), localizada na Rua Colonizador Ênio Pepino, Km 
7005,  Bairro de Chácaras, município de SINOP-MT. 

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 
036/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em 
rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, 
implantação de sistema de acompanhamento e localização, e prestação 
de serviço de posicionamento por satélite (GPS), em tempo real e 
ininterrupto, para o controle de veículos, incluindo o fornecimento de 
equipamentos, componentes e licença de uso de software, incluindo os 
equipamentos rastreadores e os respectivos serviços de instalação, 
configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento 
dos veículos da frota municipal de Ipiranga do Norte - MT”, a seguinte 
Empresa: 1) SISTEMAS DE RASTREAMENTO E AUTOMAÇÃO ARAXÁ 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 18.092.867/0001-80, 
localizada na Avenida João Moreira Sales, n.° 286, Bairro Arasol, na 
Cidade de Araxá – MG, CEP: 38.182-264, vencedora da presente 
licitação, com valor global de R$ 59.475,00 (Cinquenta e Nove Mil, 
Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 02 de Agosto de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

Miraldo Gomes De Souza

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO SISTEMA E 
PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS (LEI ORGÂNICA, LEIS 
COMPLEMENTARES, LEIS ORDINÁRIAS, DECRETOS, ETC.) E 
CONSULTA A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EM ARQUIVOS NO 
FORMATO DE TEXTO EDITÁVEL (HTML) E IMAGEM (PDF), POR MEIO 
DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT. FINALIDADE: 
integração da legislação municipal no sistema e publicação on-line dos 
atos oficiais (lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos, 
etc.) e consulta a documentos administrativos, em arquivos no formato de 
texto editável (html) e imagem (pdf). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: CESPRO 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ Nº 17.875.435/0001-82. 
VALOR GLOBAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses.

Ari Genézio Lafin

RESULTADO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT., através do Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público para a “CONCESSÃO USO DE 
BENS PÚBLICOS, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, SENDO UM 
QUIOSQUE NA PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, 
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL NAS 
CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL E ANEXOS”, SAGROU-SE 
vencedora a empresa GILBERTO VIANA DE JESUS 65146549168, 
CNPJ Nº 34.030.976/0001-29, com proposta para ITEM 1 no valor de 
33,37% (trinta e três inteiros e trinta e sete centésimos por cento) do 
salário mínimo vigente).

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040/2019

Ari Genézio Lafin

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 040/2019. - Sorriso – MT, 02 de agosto de 2.019.

Prefeito Municipal

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
 

PROCESSO 1000538-87.2019.4.01.3603 
 

CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
 

POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A.  ADV POLO ATIVO 
Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 

POLO PASSIVO REQUERIDO: CELSO ANTONIO DURIGON, REJANE MARIA DURIGON 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS. FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A 
INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e respectiva 
Secretaria, tramita a AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 
SUPRAMENCIONADA, de área de terras de 1.5639ha, parte de um todo maior denominado 
"Fazenda Água Clara", situada no lugar denominado Gleba Atlântica, Município de Sinop/MT, 
objeto da matrícula n. 20.357, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem 
como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 7.512,77 (sete mil, quinhentos e doze reais e 
setenta e sete centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, 
contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO 
DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio 
Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, 
com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 
1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no 
endereço supra, e publicado na forma da lei. 
 

SINOP, 1 de março de 2019. 
 

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

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 07/03/2019 14:52:33 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19030117503778500000037839059 

Número do documento: 19030117503778500000037839059 
Num. 38092956 - Pág. 1 

JGC 03 e 05/08/2019 
 

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT

PROCESSO 1001181-79.2018.4.01.3603

CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113)

POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A. ADV POLO ATIVO 
Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO
POLO PASSIVO REQUERIDO: GERSON FRAGA, LUCIMARA GONSALVES, ADEMIR 
TOMELIN, ADRIANE ZUBLER TOMELIN, TARCISIO EDEVALDO TOMELIM, CLAUDINEIA 
BRIGO TOMELIN, UDO PIOTROWSKY, MARTA PIOTROWSKY, ERNO RESCHKE ADV POLO 
PASSIVO

EDITAL
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel área de 
6,5365ha, parte de um todo maior de 14,52ha, localizado em Sinop/MP e objeto da matrícula n. 
25.251, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) 
no valor de R$ 20.239,68. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, 
contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO 
DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio
Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor 
Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br.

O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na 
forma da lei.

MURILO MENDES
Juiz Federal
Ass inado

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/01/2019 17:04:54  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19011015140330200000027912536 

Número do documento: 19011015140330200000027912536 
Num. 28085465 - Pág. 1 

JGC 03 e 05/08/2019

leiloesjudiciais.com.br/mt    0800-707-9272

LEILÃO DE ALTA FLORESTA/MT 

Sobrado 450m² a.t., 
Alta Floresta/MT, 

Rua M, Setor Norte 02. 
Inicial R$ 103.305,00 

 (PARCELÁVEL)

Terreno 480m², 
Alta Floresta/MT, 

R. Betânia, St. Bom Pastor. 
Inicial R$ 61.736,00 

(PARCELÁVEL)

Lote c/ 03 sítios em Alta

 Floresta/MT: A) 25ha; 

B) 12ha (parte ideal);

 C) 12ha (parte ideal). 

Inicial R$ 312.887,00 

(PARCELÁVEL)

Terreno 450m² 
(parte ideal), Alta

 Floresta/MT, c/ casa e área
 de lazer c/ churrasqueira 
240m² a.c., R. Guimarães

 Rosa, 111. 
Inicial R$ 231.073,00

(PARCELÁVEL)

Fazenda,
 Alta Floresta/MT,

 178ha, c/ edificação.
 Inicial R$ 210.260,00

 (PARCELÁVEL)

Edific. 180m², Alta 
Floresta/MT, 1.000m² a.t., 

Rua J2, Setor J. 
Inicial R$ 136.022,00

 (PARCELÁVEL)
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R.Oliveira e Fred: 2.035 minutos sem fazer gol 

Artilheiros, Ricardo Oliveira e
Fred somam 2 mil minutos de jejum
DA REPORTAGEM

“Atacante vive de gols”. 
Essa é uma frase sempre uti-
lizada no meio do futebol. 
Os jogadores da posição sa-
bem precisam das redes para 
sobreviver, e é por isso que 
Ricardo Oliveira e Fred es-
tão próximos dos 40 anos e 
ainda muito “vivos” nas suas 
carreiras. O caminho das 
redes, eles conhecem bem. 
No entanto, a fase não está 
boa para os camisas 9, que 
somam 2.035 minutos de 
jejum. Eles se enfrentarão 
neste domingo (4), às 18h, no 
clássico entre Atlético-MG e 
Cruzeiro, no Independência, 
pela 13ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Ambos começaram o 
ano em alta. Foram muito 
bem no primeiro trimestre 
da temporada, que iniciou 
para Atlético-MG e Cruzeiro 
na segunda quinzena de ja-
neiro. Nesses primeiros três 
meses, disputaram a artilha-
ria do Campeonato Mineiro 
e estiveram muito bem na 
Copa Libertadores.

A primeira fase do Esta-
dual terminou com a disputa 
acirrada entre os dois centro-
avantes pela artilharia. Fred 
fez seis gols em sete jogos, 
enquanto Ricardo balançou 
as redes cinco vezes em ape-

nas três atuações. Alerrandro, 
que tomou conta do ataque 
alvinegro com a utilização 
dos reservas no Mineiro, 
entrou nessa briga, fazendo 
oito gols em oito partidas. 
Nas fases finais, no entanto, 
foi pouco aproveitado.

Nos duelos eliminató-
rios do Estadual, Fred seguiu 
o bom ritmo, chegando a 12 
gols, número que garantiu a 
ele o posto de artilheiro da 
competição. Ricardo balan-
çou a rede somente na ida da 
decisão.

Pela Libertadores, Ri-
cardo Oliveira marcou qua-
tro gols em dois jogos contra 
o Danubio-URU, na etapa 
eliminatória. Ainda fez um 
gol contra o Cerro Porteño, 
na fase de grupos, encerran-
do a participação no torneio 
com cinco gols em nove par-
tidas. Fred teve uma média 
um pouco melhor. Balançou 
as redes quatro vezes em seis 
jogos. O desempenho dos 
dois fez com que subissem 
no ranking dos brasileiros 
com mais gols na Libertado-
res. Ricardo está em quinto, 
com 19, empatado com Gui-
lherme, ex-Galo. Fred, com 
um gol a menos, está em sex-
to, junto com Tita e Marceli-
nho Carioca.

A FASE MUDOU...

JEJUM MINEIRO | Camisas nove de Galo e Raposa estão, cada um, há 14 partidas sem balançar as redes
Foto: Divulgação

Escobar e Alê desfalcam o Cuiabá contra o CRB

Daniel Alves foi presenteado com a camisa do São Paulo durante a Copa América

Foto: assCom

Foto: Rubens ChiRi / 

DUELOS DAS QUARTAS

Libertadores terá brasileiro na final

REFORÇO DE PESO

São Paulo contrata Daniel Alves

SÉRIE B

Sem Escobar 
e Alê, Cuiabá treina 
para encarar o CRB

COPA VERDE

Sinop pega o 
Costa Rica nas 
oitavas de final

Foto: Divulgação

Chaveamento colocou 4 brasileiros do mesmo lado nas quartas de final 

DA REPORTAGEM

A Libertadores voltará 
a ter um representante bra-
sileiro em sua final. Após a 
ausência em 2018, quando 
Boca Juniors e River Plate 
decidiram, o Brasil tem uma 
equipe garantida na decisão 
de 2019 com a confirmação 
do Grêmio nas quartas de 
final. O Tricolor gaúcho en-
frentará o Palmeiras, e quem 
passar pega Internacional ou 
Flamengo na semifinal. Daí 
sairá uma das equipes que 
estará em Santiago, no dia 23 
de novembro.

Por outro lado, com 
as quedas de Athletico-PR e 
Cruzeiro, não há mais chan-
ces de uma final brasileira. 
A outra chave das quartas 
de final da Libertadores tem 
River Plate x Cerro Porteño 
e LDU x Boca Juniors. Dos 
oito classificados, apenas a 
equipe paraguaia nunca con-
quistou o torneio – sequer 
chegou à decisão.

Desde 1989, quando a 
Libertadores adotou o siste-
ma de mata-mata das oitavas 

DA REPORTAGEM

Daniel Alves é do São 
Paulo. O lateral-direito, de 
36 anos, chegou a um acordo 
com o Tricolor nesta quinta-
-feira para um contrato até 
dezembro de 2022. O joga-
dor usará a camisa 10.

Sem clube desde o fim 
do contrato com o Paris 
Saint-Germain, no fim de 
julho, Daniel Alves aceitou o 
projeto a longo prazo ofere-
cido pelo São Paulo, que visa 
colocá-lo na Copa do Mundo 
de 2022, no Catar.. 

O São Paulo anunciou 
a contratação com uma pu-
blicação nas redes sociais 
em que mostra um porta-
-retratado de Daniel Alves 
menino e uma televisão que 
exibe imagens do Tricolor 
bicampeão do mundo contra 
o Milan, no Japão, em 1993. 
Ao fundo, Daniel Alves narra:

– Agora é domingo e 
nós estamos assistindo o fu-
tebol na TV preto e branca. 
Esse é o melhor dia da se-
mana com muita alegria em 
nossa casa – disse o lateral.

Em seguida, o vídeo 
mostra imagens do Morum-
bi:

– Agora é 2019, e eu po-
deria ter escolhido qualquer 
lugar para jogar, mas escolhi 
voltar para o Brasil, pelo meu 
país, pelo meu povo, pelo 

DA REPORTAGEM

O Cuiabá segue sua 
preparação longe de casa 
para a sequência da Série 
B do Campeonato Brasilei-
ro. Após o empate em 2 a 2 
contra o líder Bragantino/
SP, no Estádio Nabizão, o 
Dourado permaneceu no 
interior de São Paulo, mais 
precisamente em Vargem/
SP, treinando e concentrado 
para o duelo pela 14ª rodada, 
contra o CRB/AL, hoje (3), 
às 18h, no Estádio Rei Pelé, 
em Maceió.

O técnico Itamar 
Schülle terá o desfalque de 
dois jogadores essenciais 
no elenco: o volante e ca-
pitão Escobar e o meia Alê, 
um dos destaques da equi-
pe durante as últimas duas 
temporadas. Ambos estão 

DA REPORTAGEM

O Sinop vai enfrentar 
o Costa Rica/MS nas oita-
vas de final da Copa Verde. 
Na noite de quinta (1º), a 
equipe do Mato Grosso do 
Sul empatou em 2 a 2 com 
o Genus, em Porto Velho/
RO, e, como havia vencido a 
primeira partida por 2 a 0, 
ficou com a vaga para a fase 
seguinte.

O primeiro jogo en-
tre Costa Rica e Sinop terá 
mando do time sul-mato-
-grossense e será disputado 
na próxima quarta-feira (7). 
O jogo de volta será no Es-
tádio Gigante do Norte, em 
Sinop, no dia 14.

O vencedor do con-

meu clube de coração. É irre-
al, mas estou aqui – afirmou 
Daniel Alves. Em seu Insta-
gram, Daniel Alves postou o 
vídeo divulgado pelo clube 
com a legenda:

– Sonhar é possível e 
realizar também..... um dia 
sonhei com meu primo jogar 
no São Paulo e no Barcelona, 
hoje estou realizando a parte 
que faltava desse sonho!

O São Paulo vinha con-
versando com os atuais pa-
trocinadores além de novas 
empresas na tentativa de 
buscar maneiras de viabilizar 
o lateral-direito.

O diretor executivo de 
futebol Raí foi o responsável 
direto nas negociações pelo 

suspensos com o terceiro 
cartão amarelo. Havia a es-
perança de o treinador po-
der contar com o zagueiro 
Ednei e o meia Escudero, 
mas os atletas mesmos dis-
seram que ficarão no depar-
tamento médico.

O provável time deve 
ser escalado com: Victor 
Souza; Jonas, Leandro Sou-
za, Anderson Conceição 
e Paulinho; Djavan, Jean 
Patrick e Marino; Felipe 
Marques, Júnior Todinho e 
Rincon. O confronto será 
direto, pois o Cuiabá está 
na 11ª posição com 17 pon-
tos, três a menos que o CRB, 
que está em 7º com 20 pon-
tos. Uma vitória do Dourado 
deixa os times empatados 
em pontos, mas mesmo as-
sim o CRB fica à frente, pelo 
número de vitórias.

fronto enfrentará, nas quar-
tas de final, o ganhador do 
duelo entre Cuiabá e Iporá/
GO. 

Algoz do Sinop e do 
União no Brasileiro da Série 
D, o time goiano garantiu 
vaga ao vencer o Real Noro-
este/ES por 2 a 0. Na partida 
da ida, o Iporá havia perdi-
do por 1 a 0, resultado que 
reverteu jogando em casa.

Já o outro representan-
te de Mato Grosso, o Luver-
dense, terá como adversá-
rio na Copa Verde o União 
ABC/MS que se classificou 
com duas vitórias sobre o 
Galvez/AC. A primeira por 
1 a 0, em Campo Grande e 
a segunda, em Rio Branco, 
por 3 a 1.

de final à decisão, é a quar-
ta vez que quatro brasileiros 
chegam entre os oito melho-
res do torneio. 

Em duas das três oca-
siões anteriores um deles 

foi campeão: em 2010, com 
o Internacional, e em 2012, 
com o Corinthians. No en-
tanto, é a primeira vez que 
todos estão do mesmo lado 
da chave. Será a 21ª vez que 

o Brasil terá um finalista des-
de 1992. No intervalo, o país 
conquistou 13 de seus 18 tí-
tulos. Os argentinos são os 
maiores vencedores do tor-
neio, com 25 taças.

O grande problema, 
para os dois e para os treina-
dores de Atlético-MG e Cru-
zeiro, é que eles só tiveram 
uma boa média de gols nos 
três primeiros meses de tem-
porada. O último de Fred foi 
em 23 de abril, no 2 a 0 sobre 
o Deportivo Lara, na Liberta-
dores. Ricardo Oliveira, por 
sua vez, encontrou as redes, 
pela última vez, no dia 27 da-
quele mesmo mês, na vitória 
por 2 a 1 sobre o Avaí, na pri-
meira rodada do Brasileirão. 
Desde então, ambos dispu-
taram 14 partidas. Apesar do 
longo jejum, ainda são arti-
lheiros das respectivas equi-
pes no ano: Fred, com 16, e 
Ricardo Oliveira, com 13, 
empatado com Alerrandro.

Nesse período de jejum, 
Ricardo Oliveira chegou a 
perder a condição de titular 
para Alerrandro, que iniciou 
as partidas contra o Cruzeiro, 
pelas quartas de final da Copa 
do Brasil. Ele foi titular em 12 
das 14 partidas que disputou, 
atuando, no total, por 1.030 
minutos. O último jogo desse 
jejum do camisa 9 alvinegro 
foi nessa quarta, diante do 
Botafogo, na volta da oitavas 
de final da Copa Sul-Ameri-
cana. Apesar de não ter feito 
gol, ele saiu satisfeito com o 
desempenho. A tendência é 
que ele siga como titular.

Fred, assim como Ri-
cardo Oliveira, também per-
deu a condição de titular, 
durante o jejum de 1.005 mi-
nutos. Mano Menezes abriu 
mão de jogar com centroa-
vante desde a volta da Copa 
América, atuando com Pedro 

Rocha como “falso 9”. Em 14 
partidas sem marcar, Fred 
jogou 11 como titular. A últi-
ma atuação foi na terça-feira, 
contra o River Plate, pelo 
segundo jogo das oitavas de 
final da Libertadores. Depois 
do jogo, o atacante deu uma 

declaração forte, afirmando 
que não se encaixa no estilo 
de jogo do Mano. Como o 
Cruzeiro joga a ida da semifi-
nal da Copa do Brasil, contra 
o Inter, na quarta que vem, 
Fred deve ser titular no clás-
sico de domingo.

capitão da Seleção. O atleta 
está de férias em Fortaleza e 
deve chegar à capital paulis-
ta nos próximos dias para ser 
apresentado.

– Daniel Alves é a per-
sonificação do que essa ges-
tão vislumbra para o São 
Paulo. Um dos principais 
jogadores no mundo e re-
conhecido pelo seu imen-
so profissionalismo, por sua 
determinação ferrenha e sua 
sede interminável por títulos 
e vitórias. É, também, um ci-
dadão engajado socialmen-
te e apaixonado pelo nosso 
país. O São Paulo, portanto, 
ganha em todas as frentes 
possíveis. Um dia disse ao 

Daniel que ele viria jogar no 
São Paulo, seu clube do co-
ração. Hoje tenho a imensa 
alegria e orgulho de ter cum-
prido essa promessa – disse 
o presidente Carlos Augusto 
de Barros e Silva, o Leco, em 
comunicado no site do clube. 
Daniel Alves foi eleito o me-
lhor jogador da última Copa 
América. A conquista do tor-
neio de seleções pelo Brasil, 
no Maracanã, foi o 40º título 
da carreira do lateral. Aos 36 
anos e em sua 19º tempora-
da como profissional, ele foi 
campeão, em média, mais de 
duas vezes por ano. Daniel 
Alves é o jogador com mais 
títulos na carreira da história 
do futebol.
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Jairo (de branco) chegou escoltado por policiais para acompanhar a escavação 

Polícia encontra ossos e documentos
que seriam de mulher morta em 1994
DA REPORTAGEM

Os ossos e documentos 
que seriam de Luzinete 
Leal Militão, que foi mor-
ta pelo marido há 24 anos, 
foram encontrados no fi-
nal da manhã desta sexta-
-feira (2) em Sinop. A esca-
vação para buscar os restos 
mortais foi autorizada pela 
Justiça, a pedido da Polícia 
Civil. Jairo Narciso da Silva, 
64 anos, procurou a polí-
cia na terça-feira (30) para 
contar que havia matado 
a mulher, por ciúmes, em 
outubro de 1994.

Segundo peritos e a po-
lícia, os ossos, uma bolsa e 
documentos de identidade 
estavam em um buraco, a 
60 centímetros de profun-
didade, abaixo do piso do 
banheiro da casa. A ossada 
foi encaminhada para perí-
cia e DNA, que confirmará 
que se trata da vítima em 
questão. A operação foi fei-
ta por policiais da Delegacia 
de Homicídios de Sinop, 
Perícia Oficial e Identifica-
ção Técnica (Politec) e fun-
cionários do cemitério da 
cidade.

ESCAVAÇÃO
Os dois filhos da vítima 

acompanharam os poli-
ciais. Muito abalados com o 
caso, eles não quiseram fa-
lar com a imprensa. Eles só 
ficaram sabendo do homi-
cídio essa semana e, até en-

tão, acreditavam que a mãe 
havia abandonado a famí-
lia, conforme Jairo alegava.

Duas irmãs da vítima en-
traram na casa e acompa-
nharam de perto o trabalho 
da polícia. 

Além da escavação, os 
policiais devem fazer a re-
constituição do crime. Do 
lado de fora, a escavação foi 
observada por moradores, 
jornalistas e curiosos. 

A casa fica na Avenida das 
Itaúbas, no Jardim das Pal-
meiras.

Jairo chegou escoltado 
por policiais e indicou o 
local onde enterrou o cor-
po de Luzinete. À época, a 
vítima tinha um filho de 10 
anos de um relacionamen-
to anterior, e um segundo 
filho de 8 anos, fruto do ca-
samento com o suspeito.

Algum tempo depois do 
crime, Jairo vendeu a casa. 
Por essa razão, a polícia 
aguardava uma decisão da 
Justiça para escavar o local 
indicado pelo suspeito, em 
busca dos restos mortais da 
vítima.

Os atuais donos da casa 
moram fora do país. As pes-
soas que alugavam a casa 
deixaram o local na quin-
ta (1º) assim que souberam 
que a residência era o local 
de um crime. Jairo trabalha 
em um sítio, na Gleba Mer-
cedes, em Sinop, e chegou 
acompanhado da atual mu-
lher.

SINOP | Luzineide Leal, à época com 28 anos, foi morta pelo marido e enterrada em casa
Foto: Poliana Mazzo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CANARANA

Guarda de bebê indígena 
enterrada viva é concedida ao pai

QUERÊNCIA

Índios ganham prêmio da ONU por sistema de produção

IPIRANGA DO NORTE
Idoso que estuprou amiga 
da neta é condenado a 
9 anos de prisão

Processo, que julga o caso da menina, segue na 1º Vara de 
Canarana 

Acusado foi condenado pelo juízo da 2ª vara criminal de 
Sorriso 

ONU recebeu 847 inscrições de 127 países 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A guarda provisória da 
bebê indígena Analu Paluni 
Kamayura Trumai foi con-
cedida ao pai, Kayani Trumai 
Aweti, após decisão judicial. 
Com um ano e quatro meses, 
Analu estava sob tutela da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e acolhida na Casa 
da Criança e do Adolescente 
Hygino Penasso, em Cana-
rana. O processo, que jul-
ga o caso da menina, segue 
na 1º Vara de Canarana, sob 
responsabilidade do juiz Da-
rwin de Souza Pontes, em se-
gredo de Justiça. Em setem-
bro do ano passado, a Justiça 
solicitou um exame de DNA 
para comprovar a paternida-
de da criança.

No último dia 28 de fe-
vereiro, o Ministério Públi-

DA REPORTAGEM

Olhar Cidade

Associação Indígena 
Kisêdjê (AIK), que represen-
ta os índios da etnia de mes-
mo nome, localizados em 
Querência, região do Xin-
gu, foi uma das vencedoras 
do Prêmio Equatorial 2019. 
Trata-se de uma premiação 
concedida a cada dois anos 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para soluções 
de desenvolvimento susten-
tável locais e indígenas. O 
Conselho Indígena de Rorai-
ma também foi premiado.

DA REPORTAGEM

Um idoso, 81 anos, foi 
condenado pelo juízo da 2ª 
Vara Criminal de Sorriso a 
nove anos de reclusão em 
regime fechado em razão da 
prática de estupro de vulne-
rável. O crime ocorreu em 
Ipiranga do Norte no dia 15 
de fevereiro de 2016. Con-
forme consta na ação penal, 

o acusado teria praticado os 
atos diversos da conjunção 
carnal em desfavor de uma 
amiga da neta, que brincava 
no quintal da residência do 
idoso. O crime consistia em 
passar as mãos por debaixo 
das roupas do órgão sexual da 
menina de 9 anos de idade à 
época. Segundo o magistrado 
Anderson Candiotto, da sen-
tença ainda cabe recurso.

co Estadual se manifestou 
pela guarda a favor do pai 
da criança, Kayani Trumai 
Aweti, de outra etnia. Porém, 
havia também o interesse 
da mãe, que é adolescente e 
também de uma tia de Ana-
lu. Após o resultado positivo 
do exame de DNA, Kayani 
também foi submetido a es-
tudos psicossociais e antro-
pológicos, para avaliar se ele 
tinha condições de receber a 
menina.

RELEMBRE O CASO
A criança foi resgatada 

por policiais militares após 
denúncia anônima, infor-
mando que uma indígena de 
15 anos tinha dado à luz um 
bebê que havia sido enterra-
do ao lado da residência onde 
mora a família. A criança foi 
colocada na vala por volta de 
14h e resgatada às 21h. In-

REPASSES DA SAÚDE...
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), 

repassou aos Fundos Municipais de Saúde o valor 
total de R$ 5.865.838,24, destinado ao custeio de 
leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Efe-
tivado na sexta-feira (02), o repasse faz referência 
à competência de abril de 2019. Dividido entre cin-
co municípios mato-grossenses, o valor foi des-
tinado a Cuiabá (R$ 3.219.159,24), Várzea Grande 
(R$ 396.704,00), Tangará da Serra (R$ 1.258.075,00), 
Juína (R$ 388.700,00) e Lucas do Rio Verde (R$ 
603.200,00). Nesta semana, a SES-MT também efe-
tivou o repasse total de R$ 1.377.642,66 aos Fundos 
Municipais de Cuiabá e Rondonópolis. O recurso é 
proveniente da 12ª parcela do Fundo Estadual de 
Equilíbrio Fiscal (Feef) e destinado ao custeio de 
ações emergenciais na área da Saúde.  

FAMÍLIAS 
REMANEJADAS...
O prefeito de Matupá, Valtinho Miotto, es-
teve acompanhando a 1ª etapa das obras 
de construção de 24 casas para as famílias 
classificadas como de vulnerabilidade eco-
nômica dentro do Programa de Regulariza-
ção Fundiária Urbana de Interesse Social, 
e que por força da Legislação Ambiental 
foram remanejadas ou realocadas da Zona 
Paisagística-002 (Áreas Verdes) para outros 
terrenos desta região da cidade. Elas esta-
rão sendo contempladas com kit material 
de construção e o custo integral da mão-de-
-obra. As moradias de 56 M₂ contarão com 
sala, cozinha, quarto, área de serviço e va-
randa. 

RECONSTRUÇÃO 
DE PONTE...
A secretaria de Obras, Infraestrutura e Trans-
portes de Nova Ubiratã concluiu, as obras de 
reconstrução da ponte sobre o Rio Von Den 
Steinen, localizada no Distrito de Entre Rios 
na divisa com o município de Feliz Natal.Or-
çado em R$ 443 mil, proveniente de recursos 
do Fundo Estadual de Transporte e Habitação 
(Fethab), a iniciativa visa garantir o escoa-
mento de grãos e o recebimento de insumos 
agrícolas para a safra 2019/2020. Conforme o 
gestor da pasta, Cosmen Brito de Souza, foram 
utilizados aproximadamente 106 metros cúbi-
cos de toras, sendo que deste total, 28 mts3 fo-
ram doados pelos proprietários das fazendas 
Caguaçu e Paraíso. 

Divulgação

vestigações da Polícia Civil 
logo apontaram que a bisavó 
da recém-nascida, Kutsamin 
Kamayurá, 57 anos, e a avó 
Topoalu Kamayura, 33, pre-
meditaram o infanticídio. A 
motivação seria porque não 
aceitavam que a adolescen-
te fosse mãe solteira. Em 
depoimento, ambas confir-
maram que haviam tentado 

que a adolescente abortasse 
a criança.

Topoalu e Kutsamin 
foram presas pelo crime e 
atualmente respondem por 
tentativa de homicídio. Em 
liberdade, atualmente a avó 
e bisavó, respectivamente, 
não usam mais a tornozelei-
ra, determinado à época por 
um período de 6 meses.

Na edição deste ano, a 
ONU recebeu 847 inscrições 
de 127 países; foram sele-
cionados 22 vencedores - os 
demais eleitos são de Benim, 
Camarões, Equador, Índia, 
Indonésia, Quênia, Micro-
nésia, Nigéria, Paquistão, 
Peru, Tanzânia e Vanuatu. 
A cerimônia de premia-
ção será realizada em 24 de 
setembro, em Nova York 
(EUA), quando os indígenas 
receberão o prêmio no va-
lor de US$ 10 mil, resultado 
do trabalho que vêm desen-
volvendo com produção de 
óleo de pequi na Terra Indí-

gena Wawi.
A comunidade indígena 

começou o plantio de pequi-
zais como forma de recupe-
rar as terras, produzir mais 
alimento para sua população 
e gerar renda sustentável. 
“Quando a gente falava que 
ia plantar pequi, muitas pes-
soas disseram que ia demo-
rar muito para dar resultado. 
E eu respondia: não estou 
plantando para mim, mas 
para o futuro”, disse Yaiku 
Suyá, coordenador de alter-
nativas econômicas da AIK, 
para o ISA. “É uma honra re-
ceber um prêmio como esse, 

que anima o trabalho e ani-
ma a comunidade”.

Toda a produção é re-
alizada pelos Kisêdjê, desde 
a coleta das frutas em muti-
rão, realizada entre outubro 
e dezembro, até a produção 
do óleo em si. 

Em 2018, a associação 
atingiu um desempenho re-
corde: a safra resultou em 
315 litros da substância. O 
óleo de pequi é comerciali-
zado com restaurantes, lojas 
e mercados de alto padrão. 
Ele pode ser comprado tam-
bém na loja online do Insti-
tuto Socioambiental.

O CRIME
Jairo disse ter matado a 

mulher no quarto do casal, 
enquanto ela dormia. Ele 
disse que usou uma bar-
ra de ferro para golpeá-la 
na cabeça. Entretanto, ao 
perceber que ela não ha-
via morrido, ele a asfixiou. 

Depois, pegou o corpo de 
enterrou no banheiro que 
estava em construção, junto 
com os documentos pesso-
ais da vítima. Logo após o 
crime, o suspeito registrou 
um boletim de ocorrên-
cia para comunicar o de-
saparecimento da mulher. 

No documento ele alegou 
abandono do lar. Na épo-
ca, os registros eram feitos 
à mão e, como ainda não 
havia um campo para ‘co-
municante’, o suspeito era 
identificado como vítima. 
No caso, seria vítima de 
abandono.Depois que Jairo 

confessou o assassinato, o 
delegado conseguiu falar, 
por telefone, com as irmãs 
de Luzinete, que moram 
em uma cidade vizinha, 
mas elas não prestaram de-
poimento ainda. Os filhos 
só ficaram sabendo do ho-
micídio essa semana.
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Shimene morreu cerca de 20 dias após o procedimento estético 

CRM vai investigar morte de paciente
que teve complicações após plástica
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Conselho Regional de Medicina de 
Mato Grosso (CRM-MT) vai investigar a 
morte de uma paciente que teve compli-
cações após uma cirurgia plástica no Hos-
pital Sotrauma, em Cuiabá, no sábado (27). 
Shimene Aparecida Oliveira Souza, 36 
anos, morreu cerca de 20 dias após o pro-
cedimento estético. Em nota, o hospital 
informou que o corpo da vítima foi enca-
minhado ao Instituto Médico Legal (IML) 
para investigação.

Segundo o CRM, uma sindicância ex-
traoficial – quando não há denunciante 
–, para apurar o caso. O órgão deve ouvir 
os profissionais envolvidos na cirurgia e 
requisitar os prontuários médicos da pa-
ciente. A sindicância tem prazo de 180 dias 
para ser concluída e pode ser prorrogada 
pelo mesmo prazo. Ao final do período, 
caso o órgão entenda que os médicos são 
responsáveis pela morte da paciente, um 
processo ético-profissional deve ser aberto 
contra eles.

CIRURGIA
E MORTE
O procedimento estético feito pela pa-

ciente não foi divulgado. A paciente deu 
entrada na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do mesmo hospital em que fez a ci-
rurgia na sexta (26). Segundo os médicos, 
ela tinha insuficiência respiratória aguda e 
foi internada para tratamento de pneumo-
nia e derrame pleural (água no pulmão).

À polícia, o marido da vítima contou que 
ela reclamou de dor nas costas logo que 
chegou em casa após ter alta. Em consulta 
médica, o profissional diz ter identificado 
uma pneumonia, receitou antibióticos e a 
liberou.

Mesmo com o tratamento, Shimene 
continuou sentido dores e procurou uma 
UPA. Na unidade, ela foi diagnosticada 
com água nos pulmões. Sob orientação 
do profissional, a paciente foi levada no-
vamente para o hospital responsável pela 
cirurgia.

Segundo o boletim de ocorrência, “so-
mente após insistirem muito no hospital 
onde ela havia sido operada é que ela foi 
internada”.

CUIABÁ | CRM deve ouvir profissionais envolvidos na cirurgia e requisitar prontuários médicos
Foto: Site Daniel Coutinho


