
O motorista de uma carreta morreu em um acidente na BR-163 em Sorriso, nesta terça-feira. Em menos de 48 horas, 11 perderam a vida nas rodovias 
federais que cortam o estado. No domingo, 3 vieram a óbito na BR-070 (General Carneiro). Na segunda, um morreu na mesma rodovia, mas próximo 
a Cáceres. No mesmo dia, 4 morreram no km 456 da BR-364, em Várzea Grande.                                    Página -7

RODOVIAS FEDERAIS

Motorista morre em acidente e
número de óbitos sobe para 11

COPA DO BRASIL

Ano letivo
só deverá
terminar em
fevereiro
A secretaria estadual de Educa-
ção (Seduc) informou que enca-
minhará para as escolas esta-
duais que estavam em greve, há 
75 dias, documento orientativo 
e uma minuta com sugestão de 
calendário para a reposição das 
aulas em 42 dias letivos (33 são 
de sábados, domingos e feriados, 
o que não conta como dia letivo).
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Grêmio e Athletico jogam hoje pelo jogo de ida das semifinais. Em comum, as duas equipes têm 
a conquista de taças recentes e filosofias semelhantes no aproveitamento das categorias de 
base.                            Página -6

ÚNICO DO PAÍS

FELIZ NATAL

Sistema de
bibliotecas
contemplado
em edital

Vereadores
votam contra
projeto de
asfalto

Quatro bibliotecas de 
Mato Grosso receberão investi-
mentos de R$127,9 mil, depois 
que o projeto RevitaBibliote-
cas, do Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Mato Grosso, venceu 
o 7º Concurso de Ajudas 2019, 
conduzido pelo Programa Ibero-
-Americano de Bibliotecas Públi-
cas.                              Página - 8

O asfalto seria concedido 
por meio de um financiamento, 
no valor de R$ 6 milhões, junto 
à Caixa Econômica Federal, pelo 
programa Finisa, usado por 
diversos municípios da região 
Norte. Reprovação veio em 
segunda votação.    
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Se você me ver na lista de seguidores de 
Bruna Surfistinha, pode correr atrás de 
mim com camisa de força, pois vou dar 
muito trabalho para ser preso

Termos nos serviços online?
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em coisas como essas.
Se isso é motivo para “desespero”? 

Mais ou menos. Antes de qualquer 
coisa, reavalie quais os serviços on-
line que você utiliza ou já utilizou e 
pensar na possibilidade de fazer novo 

acesso e buscar, em algum 
lugar, por seus termos e 
condições. Por mais que 
você não tenha como “de-
saceitar” os termos, pode 
interromper a continuida-
de dos serviços.

Caso encontre algo que 
não goste nos termos pode 
ao menos minimizar os 
riscos, ocultando ou apa-

gando informações. Como falei, pode 
não ser possível reverter qualquer 
coisa que já tenha acontecido, mas é 
possível melhorar o cenário a ser vi-
vido daqui para frente. É, com certeza, 
um tempo bem gasto.

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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A eleição de Mauricio Macri na Argentina, quase 
quatro anos atrás, foi um marco da recente guinada à 
direita da América do Sul. Enquanto o chavismo dege-
nerava em ditadura e calamidade social na Venezuela, 
forças liberais e conservadoras chegaram ao poder du-
rante o período no Peru, no Chile, no Paraguai e, claro, 
no Brasil. 

Além de pioneira, a vitória de Macri se apresentava 
das mais promissoras. Empresário, com a experiência 
de prefeito de Buenos Aires, o novo presidente defendia 
em tom sereno uma agenda ambiciosa de ajustes e re-
formas que o faria celebrado por analistas, governantes 
e investidores mundo afora.

A recapitulação torna espantoso o resultado das 
prévias eleitorais realizadas pelo país vizinho no do-
mingo (11). Nessa espécie de ensaio para o pleito de fato, 
marcado para outubro, a chapa governista saiu derrota-
da por ampla margem.

Na corrida pela Casa Rosada, a liderança, com mais 
de 47% dos votos, ficou com a candidatura de Alberto 
Fernández, que tem como vice ninguém menos que 
Cristina Kirchner —antecessora de Macri, processada 
por corrupção e patrocinadora de um populismo de es-
querda que devastou o país. A surpresa e os contrastes 
diminuem, porém, quando se observam os aconteci-
mentos econômicos e políticos do ano passado para cá.

No início de maio de 2018 a Argentina se viu sacu-
dida por uma disparada das cotações do dólar, que obri-
garam o banco central a promover uma elevação verti-
ginosa das taxas de juros. Em questão de semanas, o país 
teve de recorrer ao velho socorro do Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

Evidenciou-se, ali, o fracasso da estratégia gradu-
alista do governo —que amarga inflação na casa dos 
50% ao ano e deve entregar um Produto Interno Bruto 
(PIB) 3% inferior ao recebido em 2015. Desde então, Ma-
cri distanciou-se do liberalismo, chegando a promover 
controles de preços. Não por acaso, escolheu para vice 
na campanha à reeleição Miguel Pichetto, um peronista 
histórico.

Cristina Kirchner, por sua vez, sabe das dificulda-
des de defender seu legado calamitoso no pleito. Optou, 
assim, por entregar a um moderado a cabeça de chapa. 
Em tal configuração, mesmo uma vitória oposicionista, 
agora mais provável, não parece indicar uma volta ao in-
tervencionismo de tons autoritários do passado recente. 
De todo modo, crescem as incertezas na região, o que se 
refletiu nos mercados nesta segunda (12).

Mais do que nunca, conviria que o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) deixasse de se manifestar sobre a dis-
puta no país vizinho. Seu apoio ostensivo à Macri já era 
intromissão inapropriada; agora, pode significar riscos 
concretos para interesses brasileiros, como o acordo en-
tre Mercosul e União Europeia. Entretanto, como logo 
se viu, não se deve contar com essa sensatez.

Editorial

Pêndulo argentino

Ranking dos Políticos - Facebook

mim com camisa de força, pois vou dar 
muito trabalho para ser preso e, após 
isso, me enviar para um presídio de 
Segurança máxima.

E que tal você ser seguidor ou seguidora 
de Geisy Arruda? Não gostou? Talvez Pablo 
Vitar seja o seu perfil, legal não? Nas pá-
ginas deles vocês encontrarão conselhos 
maravilhosos que realmente influirão na 
sua vida. Não sei gente onde vai parar este 
mundo.

As imoralidades que víamos poucos 
meses atrás de pessoas desqualificadas en-
fiando crucifixo no ânus, outros defecando 
em praças públicas seminus com aqueles 
seios horríveis parecendo mais com um 
ovo frito, vem diminuindo consideravel-
mente graças à algumas atitudes enérgicas 
do Governo federal, o que a família brasi-
leira em sua esmagadora maioria, decente, 
agradece.

Vocês se lembram dos rolêzinhos nos 
shoppings? Alguns escritores “lights”, que 
vem há décadas dando soco em ponta de 
faca, vieram à público dizer que estes fací-
noras e bandidos eram vítimas da socieda-
de, enquanto eu pus a cara a tapa pedindo 
cacete para estes canalhas, única maneira 
que eu via para cortar este mal pela raiz.

E graças a Deus o cacete comeu no lom-
bo destes safados que nunca mais quise-
ram fazer rolezinhos na propriedade de ou-
tros. Não se esqueçam, se eu estiver na lista 
de seguidores de algum Digital Influencer 
desqualificado, me mandem por favor para 
o Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho. Aí 
sim, meu tempo chegou....

EDUARDO GARGAGLIONE PÓVOAS É 
ODONTÓLOGO

Digital 
influencer

NA CARNE
O Tribunal de Contas do Estado, que faz 

o controle da gestão pública em Mato Gros-
so, anunciou que vai ter que realizar cortes 
na própria carne para se adequar à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Conforme o presi-
dente Domingos Neto, o órgão vai exonerar 
servidores e reduzir cargos em cessão, além 
de enviar um projeto de lei para Assembleia 
para uma readequação organizacional dos 
cargos comissionados. O Tribunal compro-
meteu 1,26% da Receita Corrente Líquida do 
Estado com pessoal, quando o limite máxi-
mo é de 1,23%.

SORRIDENTE
Condenado a mais de 25 anos de prisão 

(organização criminosa, concussão e lava-
gem de dinheiro), o ex-governador Silval 
Barbosa aproveitou o domingo dos pais para 
curtir uma piscina ao lado de familiares. O 
momento foi registrado nas redes sociais por 
seu filho mais velho, Rodrigo da Cunha Bar-
bosa. Silval, que aparece na imagem bastante 
sorridente, ficou menos de quatro anos pre-
so em regime fechado e domiciliar e foi para 
o semiaberto em maio. Ele fez uma delação 
premiada e deve devolver R$ 70 milhões ao 
Estado por meio de imóveis.

PETISTA ILUSTRE
O ex-candidato à Presidência da Repúbli-

ca, Fernando Haddad (PT) virá a Mato Gros-
so nos próximos dias com a caravana “Lula 
Livre”. A visita deverá ocorrer no dia 22 de 
agosto, uma quinta-feira. A programação do 
petista ainda não está fechada, mas há um 
desejo de Haddad em visitar a comunidade 
quilombola Mata Cavalo, em Nossa Senho-
ra do Livramento. Haddad ainda deve vir à 
Capital para realizar atividades na UFMT. 
Ele foi derrotado nas urnas pelo atual presi-
dente Jair Bolsonaro no segundo turno das 
eleições de 2018: 44,87% dos votos válidos e 
Bolsonaro 55,13%.

Leia os termos e condições dos serviços online que for 
utilizar. Não importa se é “cansativo” ou se você acredi-
ta que “ninguém lê”. Sua segurança e sua tranquilidade 
estão em suas mãos, e é você quem deve primar por 
elas. Alguns minutos de leitura podem evitar muito, mas 
muito transtorno.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

EDUARDO GARGAGLIO-
NE PÓVOAS

Virou moda no mundo moderno digita-
lizado, as pessoas dizerem que é seguidora 
do ou da, Digital Influencer fulano ou si-
crano. Para “cortar” minha orelha, fui até o 
Dicionário Aurélio para ver e ter a certeza 
absoluta do significado da frase Digital In-
fluencer.

Lá encontrei isto: “O digital influencer 
é a pessoa capaz de influenciar o compor-
tamento e opinião de milhares de pessoas 
por meio do conteúdo que publica em seus 
canais de comunicação como Facebook, 
Twiter, Instagram e Youtube.

Eu iria além. Diria que alguns conside-
rados digitais influencers, com raríssimas 
exceções, podem, sem nenhuma dúvida, 
serem considerados como uma máquina 
de revelar idiotas.

Por que? Óbvio, se amanhã a “cantora” 
Anita se auto definir como Digital Influen-
cer e você for à página dela e lá constar 
meu nome como um de seus seguidores, 
sem titubear você pode me considerar um 
dos maiores cretinos, desmiolado e “sem 
noção” deste planeta.

Se o seu namorado, o tal de Scooby, sur-
fista bilionário que vive viajando mundo 
afora, também for um, e eu estiver na sua 
lista, pode me considerar um retardado 
mental.

O que tem essa moça para me oferecer 
a ponto de eu ler sequer uma linha ou uma 
palavra escrita por ela, ou por seu namo-
rado, que venha a interferir na minha ma-
neira de ser ou de viver?

Se você me ver na lista de seguidores 
de Bruna Surfistinha, pode correr atrás de 

Crédito: Reprodução
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“A surpresa e os contrastes diminuem, 
porém, quando se observam os aconte-
cimentos econômicos e políticos do ano 
passado para cá

“
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Lembra que falamos na edição pas-
sada sobre os termos de uso em aplica-
tivos? Então, eles também podem ser 
encontrados em outros locais, especial-
mente onde você, com certeza, gasta 
uma parte do seu dia: a internet.

Todos (ou quase 
todos) os serviços on-
line nos quais você se 
cadastra contam com 
um termo de uso, que 
você deve concordar 
caso queira avançar 
com o cadastro. Apre-
sentado, normalmen-
te, logo nas primeiras 
telas, tem como obje-
tivo deixar clara a relação entre vocês 
e, evidentemente, os direitos de cada 
parte.

Não estou dizendo que sites que 
queiram prejudicar o usuário de for-
ma direta vão colocar tal condição em 
seus termos, mas existem problemas 
que devem ser levados em considera-
ção. Compartilhar sua localização, dar 
informações sobre seu equipamento 
e sua conexão ou armazenar as infor-
mações do seu cartão de crédito não 
soa como algo passível de aceite, não é 
mesmo? Bom, se você não costuma ler 
os termos, lamento informar que pro-
vavelmente você já tenha dado o aceite 

Uma família de capivaras foi flagrada atravessando a Avenida André Ma-
ggi, em Cuiabá, em frente à Assembleia Legislativa, na faixa de pedestres. O 
fato foi registrado na semana passada. A médica veterinária especializada 
em animais silvestres Danny Moraes flagrou o momento em que os veículos 
pararam, em horário de pico, para que as capivaras pudessem atravessar a 
avenida, uma das mais movimentadas de Cuiabá.
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Aceitação do Tesouro Nacional é fundamental para o processo

Tesouro Nacional demonstra boa 
vontade para autorizar empréstimo
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O senador Wellington Fa-
gundes (PL) e o deputado 
federal Neri Geller (PP), ar-
ticularam junto à direção 
do Tesouro Nacional uma 
reunião com o governador 
Mauro Mendes (DEM) e o se-
cretário de Estado de Fazen-
da, Rogério Gallo na manhã 
de ontem (13).

O objetivo do encontro 
foi tratar da liberação do 
empréstimo junto ao Ban-
co Mundial, que precisa da 
União assinar como avalis-
ta do estado de Mato Gros-
so. Via Advocacia-geral da 
União, o parecer havia sido 
negado ainda no primeiro 
semestre, por motivos de dí-
vida do Estado com o Gover-
no Federal.

Na reunião, os repre-
sentantes de Mato Grosso 
conseguiram sensibilizar o 
secretário do Tesouro Nacio-
nal, Mansueto Almeida que 
se mostrou disposto a con-
tribuir.

“Nós vamos analisar, mas 
quero salientar o seguinte, 
que o Estado de Mato Grosso 
na atual gestão tem feito um 
excelente trabalho de ajuste 
fiscal. O governador pegou 
um Estado com as contas de-
sequilibradas, que está com 
nota C e já, desde o início do 
ano, tem aprovado medidas 
importantes na Assembleia 
Legislativa. Sinalizando que 

o Estado de Mato Grosso 
busca de fato um equilíbrio 
fiscal de recuperar a sua ca-
pacidade de investimento. 
Para nós do tesouro nacional 
é uma alegria ver sua equi-
pe empenhada na busca do 
ajuste fiscal e do controle de 
suas despesas”, apontou o se-
cretário.

Nesta oportunidade foi 
conseguido que análise do 
pedido de empréstimo te-
nha continuidade em seu 
rito mesmo com Mato Gros-
so não tendo cumprido com 
o programa de Reestrutura-
ção e Ajuste Fiscal, pactuado 
com o Governo Federal em 
2017 para ter sido cumprido 
no ano de 2018. 

“Essa foi uma agenda im-
portante para Mato Grosso, 
mais um capítulo para nós 
conseguirmos efetivar a nos-
sa repactuação de dívida do 
Bank of América com o Ban-
co Mundial. Agradeço mui-
to aos técnicos do tesouro 
que estão tendo uma atitude 
muito diligente com o Esta-
do de Mato Grosso atenden-
do aqui a nossa bancada fe-
deral e o senador Wellington 
Fagundes. Ainda temos ou-
tras etapas para serem venci-
das”, destacou o governador.

Ainda existem outras duas 
etapas até que o processo 
chegue ao Senado Federal 
para aprovação dos parla-
mentares. “Como esse as-
sunto vai para a comissão 

REUNIÃO NO TESOURO | Mendes e Gallo estiveram em Brasília para reunião com Mansueto em busca de liberação
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MOVIMENTO RACHADO

Janaína vê interesses paralelos 
como motivo do fracasso da greve

SEM ASFALTO

Vereadores vão contra a população e 
reprovam projeto de asfalto em Feliz Natal 

FRENTE PARLAMENTAR

Instalada na ALMT 
Frente vai defender 
agricultura familiar 

Para a deputada os professores saíram perdendo 

Setor econômico abarca 150 mil famílias e carece de 
políticas públicas 

5 votaram contra o projeto do Executivo em benefício dos cidadãos 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os professores da rede 
pública de ensino de Mato 
Grosso voltam hoje às aulas 
depois de 75 dias de greve. 
Em entrevista ontem (13), ao 
programa Tribuna da Rádio 
Vila Real, a deputada Janaí-
na Riva (MDB), afirmou que 
foram os servidores da edu-
cação que saíram perdendo 
com a paralisação. Ela disse 
que havia uma divisão den-
tro da categoria e que o mo-
vimento teria sido influen-
ciado por motivos eleitorais 
do Sintep-MT.

“Vejo que os profissio-
nais da Educação também 
perderam com a greve. Co-
meçaram com uma pauta 
e ouvi de alguns profes-
sores que tinha mais coisa 
envolvida ali: uma questão 
interna do Sintep - porque 
está próximo das eleições 
da presidência - e isso tudo 
acabou sendo usado duran-

DA REPORTAGEM

Na noite de segunda-
-feira (12) durante a 26ª 
sessão ordinária da Câma-
ra dos Vereadores de Feliz 
Natal, os parlamentares do 
município, em sua maioria, 
novamente foram contra a 
população e reprovaram em 
segunda votação o Projeto de 
Lei do executivo que previa 
o asfaltamento de inúmeras 
ruas da cidade. 

A pavimentação asfálti-
ca seria concedida por meio 
de um financiamento, no va-
lor de R$ 6 milhões, junto à 
Caixa Econômica Federal, 
pelo programa Finisa, usado 
por diversos municípios da 
região Norte. 

“O executivo sempre 
busca oferecer a melhor 
qualidade de vida possível, 
entretanto, infelizmente não 
recebemos o apoio de parte 
dos vereadores”, destacou o 
prefeito Rafael Pavei. 

Os parlamentares que 
reprovaram o projeto são, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Responsável pela pro-
dução de 70% dos alimentos 
que chegam às mesas das fa-
mílias brasileiras, a agricul-
tura familiar aparece como 
uma das principais ativida-
des econômico-sociais do 
país, mas ainda enfrenta di-
versos problemas. A falta de 
políticas públicas, como cré-
dito para o fomento da pro-
dução e regularização fundi-
ária, é entrave que impede o 
crescimento da atividade e o 
desenvolvimento do setor.

Em Mato Grosso, 150 
mil famílias vivem na zona 
rural trabalhando na produ-
ção de carne, leite, peixes, 
raízes, frutas e legumes, mas 
pouco desta produção che-
ga ao mercado. Muitos dos 
pequenos produtores ainda 
não conseguiram regularizar 
seus lotes nem escriturar a 
atividade e estão impedidos 
de vender para programas 
sociais dos governos, pre-
feituras e para o mercado 
formal. Para tentar resolver 
estas questões por meio da 
implementação de estudos, 
pesquisas e políticas públi-
cas, a Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT) 
instalou nesta segunda-feira 
(12), a Frente Parlamentar 
em Defesa da Regularização 
Fundiária e da Agricultura 
Familiar de Mato Grosso. 
O grupo de trabalho parla-
mentar será presidido pelo 
deputado estadual Valdir 
Barranco (PT) e terá como 
membros titulares os de-

putados Dilmar Dal Bosco 
(DEM), Thiago Silva (MDB), 
Elizeu Nascimento (DC), 
Max Russi (PSB) e Janaina 
Riva (MDB).

“Infelizmente, o go-
verno tem se especializado 
em criar empecilhos para o 
desenvolvimento da agri-
cultura familiar. A obrigato-
riedade da Autorização Pro-
visória de Funcionamento 
(APF), por exemplo, impede 
a liberação de crédito para 
estas famílias, o que só corre 
em Mato Grosso. Em 2018, 
o Banco do Brasil deixou 
de emprestar R$ 1 bilhão 
para os pequenos produ-
tores que não tinham a tal 
APF. Além disso, temos que 
rever questões como embar-
gos ambientais e trabalhar 
para oferecer ao setor aces-
so à regularização fundiária 
e assistência técnica rural 
continuada. Esta Frente tem 
este compromisso”, garantiu 
o deputado Valdir Barranco.

Patrus Ananias, ex-mi-
nistro do Desenvolvimento 
Social e de Desenvolvimento 
Agrário, fez a principal pa-
lestra do evento. “Se bem as-
sistida, a agricultura familiar 
trabalha em harmonia com o 
meio ambiente preservando 
nascentes d´água, evitando o 
uso de agrotóxicos e trazen-
do alimentos limpos e sau-
dáveis à mesa dos brasileiros. 
Precisamos resolver proble-
mas como a regularização 
fundiária, competitividade 
comercial e apoio tecnológi-
co se quisermos, de fato, ga-
rantir a produção de alimen-
tos”, destacou Ananias.

te as discussões”, disse a de-
putada.

A deputada acredita 
que por causa do desvio do 
foco é que o movimento 
acabou perdendo força e o 
apoio popular, inclusive de 
parte dos próprios profes-
sores.

“E falo isso porque 
ouvi dos próprios profissio-
nais da Educação - alguns 
são bastante próximos a 
mim. Eles diziam que ti-
nha muita coisa envolvida 
no movimento. E o saldo é 
que alguns ficaram sem re-
ceber confiança que o me-
lhor encaminhamento era 
esse. Sendo que, em minha 
opinião, isso que a gente 
conseguiu com as negocia-
ções teria conseguido sem 
precisar passar por todo esse 
período e sem que professo-
res ficassem sem receber os 
salários”, apontou.

Janaina também disse 
que alguns servidores re-
cebiam agressões verbais, 

Ademir Alves de Oliveira 
(Pipoca), Adriana de Souza 
Silva, Sidônia Kessler, Ta-
tiany de Souza Costa e Txon-
to Ikpeng. Já os membros 
do legislativo que ficaram a 
favor da população foram, 

de assuntos econômicos. Lá 
nos temos os três senado-
res que atuaram na mesma 
linha. Esse empréstimo é 

Cleverson Anacleto, Pasca-
lina Grassioto e o Vereador 
Marcelo.

O chefe do executivo, 
ainda finalizou destacando 
que a busca por uma Feliz 
Natal mais próspera conti-

nua.  “Reafirmamos o nosso 
propósito, iremos continu-
ar firmes lutando pelos ci-
dadãos. Fomos eleitos pelo 
povo, então nada mais justo 
do que defendermos os inte-
resses deles”, concluiu Pavei.

sendo chamados de “bolso-
naristas” e que tinham vo-
tado no governador Mauro 
Mendes e por isso tinham 
mesmo que passar pelas di-
ficuldades.

“Do mesmo jeito que 
alguns agrediam ‘ah, esses 
são todos bolsonaristas, vo-

taram no Mauro, tem que 
passar por isso’. Outros fala-
vam ‘isso é um bando de pe-
tista que está coordenando 
o movimento’. Então, tinha 
de tudo ali dentro. A greve 
começou rachada e acho 
que piorou no decorrer do 
processo”, acrescentou ela.

bom para Mato Grosso, dá 
um fôlego fiscal e ajuste nas 
contas, a questão salarial e 
as obras que precisam ser 

tocadas, principalmente, as 
obras inacabadas. Então, ele 
tem o apoio de toda a banca-
da, porque tenho certeza que 

isso vai viabilizar a curto e 
médio prazo a situação eco-
nômica do Estado”, afirmou 
o senador Fagundes. 
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TV  e Entretenimento

Após virar Uber, ex-galã 
da Globo dá aulas de
interpretação

Iran Malfitano recentemente virou notícia por 
estar trabalhando como motorista de aplicativo. 
Agora, o artista passou a dar aulas de interpretação 
para cinema e TV em um curso de um shopping no 
Recreio, Zona Oeste do Rio. As informações são do 
jornal Extra. O convite foi feito por um amigo, logo 
após a notícia de que Iran estava trabalhando como 
motorista surgir na mídia. Ainda de acordo com o 
jornal, o ator tem conciliado as duas funções. Iran 
ficou famoso na TV Globo pelos trabalhos em ‘Ma-
lhação’, ‘Cobras & Lagartos’, ‘A Favorita’, entre outras. 
Ele chegou a passar por um período na Record TV 
também, onde atuou em tramas de destaque como, 
‘Milagres de Jesus’, ‘Os Dez Mandamentos’ e ‘A Terra 
Prometida’.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Morre o ator João Carlos Barroso, 
de Zorra Total e Roque Santeiro

Família e amigos confirmaram 
nesta segunda-feira (12), a morte do 
ator João Carlos Barroso. O carioca, 
famoso por papéis de humor, tinha 
69 anos e enfrentava um câncer. Se-
gundo Ghis Lima, sobrinha do ator, 
ele morreu às 19h de segunda-feira.

Barroso fez seu último papel na 
novela “Sol Nascente”. Na trama das 
seis, ele interpretou o Delegado Mes-
quita entre 2016 e 2017. Também fez 
parte do elenco do humorístico “Zor-
ra Total”.

O auge da carreira foi entre os 
anos 1970 e 1980, quando fez os su-
cessos “Estúpido Cupido”, “O Bem 
Amado”e “Roque Santeiro”.

A carreira, no entanto, começou 
ainda na infância, quando foi abor-
dado por uma equipe de filmagem 
argentina para fazer um teste. O ano 
era 1961 e ele ganhou um papel no 
filme “Pedro e Paulo”, com Francisco 
Cuoco e Jardel Filho.

Uma sobrinha de Barroso fez uma 
homenagem ao tio na manhã desta 
terça-feira (13).

“Descanse em paz tio querido! 
Pessoa mais bondosa e carinhosa 
que já conheci, tanto amor pela famí-
lia que não cabia em você, você sem-
pre se preocupou antes com os ou-
tros e com você por último né?”, disse 
ela. “Tão carismático, mas tão tímido, 
tinha vergonha de andar por aí pois 
toda hora era parado por algum fã (ri-
sos) e ficava todo vermelho! Tão que-
rido, um artista exemplar que é raro 
de se ver hoje em dia”, escreveu.



Vagas de Emprego
1-Técnico em enfermagem, com COREN;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Segurança, masculino, 25 a 35 anos, 
com experiência;
4-Estoquista, com experiência;
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 informá-
tica 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

BOLETIM SINE 

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

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

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

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

BOLETIM SINE 072/2019
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora as empresas: LUVERMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA-ME; CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA; DROGARIA SÃO JORGE LTDA –ME; COMERCIAL MARK 
ATACADISTA EIRELI-ME; MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA-ME; GREEN FARMACEUTICA EIRELI-EPP; RINALDI & COGO LTDA-EPP; C.A. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME; ADILVAN 
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME; PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA; AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Juina-MT, 12 
de Agosto de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 
Aviso De Retificação E Prorrogação De Licitação 

Processo Licitatório Nº 031/2019 
Pregão Presencial Para Registro De Preços Nº 024/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item.  
A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato 
Representada Por Sua Pregoeira Designada Pela Portaria 
Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos 
Interessados Que Será Prorrogada A Abertura Da Licitação 
Modalidade Pregão Presencial, Para Registro De Preços 
Para Aquisição De Oxigênio Medicinal, Oxigênio Industrial E 
Acetileno Para Atender A Demanda Da Secretaria Municipal 
De Saúde E Secretaria Municipal De Transportes E Obras 
Públicas Do Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme 
Especificações Do Edital De Licitação. Para Mudanças E 
Restruturação Do Edital. A Nova Data De Abertura Do 
Presente Pregão Será No Dia 28 De Agosto De 2019, Às 
08h00. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No 
Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto 
Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores 
Informações A Partir Das 07h00min Às 11h00min E No Site 
Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo 
Mundo, Mt, 13 De Agosto De 2019. Luciana Da Silva Betarelo 
- Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

DE JULGAMENTO DE RECURSOS AO

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que os recursos 
interpostos pelas empresas: COOPSERV'S – COPERATIVA DE 
TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, contra a decisão do 
pregoeiro em não credenciá-la para o Pregão Presencial nº 053/2019, e 
R.O. DA SILVA & CIA LTDA, contra a decisão do pregoeiro que declarou 
vencedora do certame a empresa DA SILVA & MANTOVANE LTDA-ME. 
Foram NEGADOS PROVIMENTO.

Rafael Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis, 13 de agosto de 2019.

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019

Prefeito Municipal

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT. 
FORNECEDOR: IMOBILIÁRIA PROGRESSO LTDA – ME. VIGÊNCIA: 
12 meses, contados a partir de sua publicação. OBJETO: Locação de 
imóvel para instalação da sede da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. DO FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, X da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2019

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT. 
FORNECEDOR: IMOBILIÁRIA PROGRESSO LTDA – ME. VIGÊNCIA: 
12 meses, contados a partir de sua publicação. OBJETO: Locação de 
imóvel para instalação da sede da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. DO FUNDAMENTO 
LEGAL: artigo 24, X da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR 
TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de agosto de 2019.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO

Na publicação do Diário da União, página 193, Diário Oficial do Estado, 
pagina 79 e Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 
Grosso, pag. 47 – terça-feira, 13 de agosto de 2019. Retifica-se o valor por 
extenso da execução do contrato. PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 07/2019. ONDE SE LÊ: R$ 
601.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil,trezentos e quarenta e três 
reais). LEIA-SE: R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais.)

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 22 de Julho 2019, com inicio às 14:00, 
tendo como objeto aquisição de peças genuínas e de primeira linha para 
os veículos escolares, máquinas e veículos pesados da secretaria de 
infraestrutura e obras das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
218135, 218150, 829221, TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA 
TRATORES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 70.430.558/0001-92 
com o desconto de 14,10%; Itens 218133, 822943, 829220, DIMAQ 
CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 05.220.404/0001-04 com o desconto de 13,50%; Itens 218147, 
218154, 824301, FALCAO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 07.346.954/0001-08 com o 
desconto de 14,30%; Itens 218137, 218145, 221179, 822945, BIELMAQ 
COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 17.274.687/0001-56 com o desconto de 18,20%; Itens 
227912, IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 30.865.963/0001-19 com o desconto de 41,80%; Itens 
218131, 218143, 221178, 224065, NE EQUIPAMENTOS, PECAS E 
LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
09.619.626/0001-55 com o desconto de 24,00%; Itens 226048, 829222, 
829223, 829224, TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 30.369.251/0001-09 com o desconto de 40,90%; 
Itens 221869, 829218, 829219, 829225, 829226, 829227, 829228, 
829229, O MONTAGNA & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
24.969.636/0004-57 com o desconto de 62,60%.
Nova Mutum - MT, 13 de Agosto de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Diretor SAAELRV

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

Av. Pará, 219 E – Bairro Cidade Nova, CEP 78.455-00

João Pagotto

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO 
RIO VERDE – MT, C.N.P.J. nº 01.377.043/0001-53, localizada na Av. 
Pará, 219 E – Bairro Cidade Nova, por meio do seu Diretor, torna público a 
REVOGAÇÃO por conveniência administrativa do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 008//2019, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em telemetria, telecomando, monitoramento e operação de 
sistema de captação, tratamento e abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto sanitário para fornecimento de equipamento, 
implantação, monitoramento e operação do sistema de automação e 
gerenciamento e controle dos processos que envolvem a 
operacionalização dos serviços de abastecimento de água tratada e 
coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Lucas do Rio 
Verde-MT, com fundamento no Art. 49 da Lei Federal n° 8666/93.
Lucas do Rio Verde - MT, 12 de agosto de 2019.
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Arthur é a maior venda da história do Grêmio 

Grêmio e Athletico aliam taças a ganho 
financeiro e arrecadam mais de R$ 450 mi
DA REPORTAGEM

Após duelos em 2016 e 
2017, Grêmio e Athletico vol-
tam a se encontrar na Copa 
do Brasil na quarta-feira, no 
jogo de ida das semifinais, na 
Arena, em Porto Alegre. Em 
comum, as duas equipes têm 
a conquista de taças recentes 
e filosofias semelhantes no 
aproveitamento das catego-
rias de base. Nos últimos três 
anos, arrecadaram mais de 
R$ 450 milhões com nego-
ciações de jovens jogadores.

De 2016 para cá, o Grê-
mio faturou R$ 267 milhões 
com vendas de atletas forma-
dos nas categorias de base, 
enquanto o Furacão acumu-
lou R$ 194 milhões também 
com pratas da casa. São R$ 
461 milhões movimentados 
pelas duas equipes nas prin-
cipais negociações.

“Ninguém forma tanto 
quanto o Grêmio. O Grêmio 
está bem mesclado. Se pre-
cisar, sobe alguém. Estamos 
de olho em mais um ou dois 
garotos lá embaixo, mas com 
calma. O Grêmio tem consci-
ência e por isso forma”, afir-
ma o técnico Renato Gaúcho.

O resultado financeiro 
apareceu aliado ao trabalho 
de campo justamente com 
os mais jovens. Nos títulos 
do Grêmio, Renato Gaúcho 
sempre teve em gols deci-
sivos de jovens forjados em 

casa. Na Copa do Brasil de 
2016, por exemplo, Pedro 
Rocha foi o nome da final 
contra o Atlético-MG. Na Li-
bertadores de 2017, Luan foi 
o Rei da América, com Ar-
thur como coadjuvante de 
luxo.

No Athletico, a Copa 
Sul-Americana do ano passa-
do veio também com a cola-
boração decisiva de pés for-
mados no CT do Caju bem 
conhecidos por Tiago Nunes. 
Santos segurou tudo debaixo 
das traves, Pablo empilhou 
gols – foram cinco na com-
petição, dois deles nas duas 
finais – e os mais novatos Léo 
Pereira e Renan Lodi deram 
sangue novo na conquista do 
título inédito.

Para o duelo desta quar-
ta-feira, na Arena, o Athleti-
co pode ter quatro titulares 
formados na base: o goleiro 
Santos e o zagueiro Léo Pe-
reira são titulares absolutos. 
Marcelo também tem atuado 
com frequência e deve ser ti-
tular. E Lucas Halter deve ser 
o substituto de Pedro Henri-
que, que não pode atuar na 
Copa do Brasil.

O Tricolor também 
mantém em sua estrutura 
jogadores da casa, como Ma-
theus Henrique, Jean Pyerre 
e Everton. Luan e Pepê, ou-
tras crias do CT gremista, fi-
cam no banco de reservas e 
podem aparecer como alter-

GANHO NA BASE | Adversários na semifinal da Copa do Brasil devem ter pelo menos três titulares formados em casa
Foto: Miguel Vidal

Nova Mutum e Cacerense decidem vaga no domingo 

Márcio Azevedo, na lateral-esquerda, não é unanimidade no 
Athletico 

Foto: FMF

Foto: andré rodrigues

“CHEGO ANIMADO”

Bruno Silva assina com o Inter

2ª DIVISÃO

Poconé goleia e põe a mão na vaga;
Cacerense e Nova Mutum empatam

RETOMAR O AUGE

Grêmio e Athletico 
se reinventam em
busca de time ideal 
e vaga na final

Foto: Jorge rodrigues

Bruno Silva já está em Porto Alegre para assinar com o Inter 

DA REPORTAGEM

O novo reforço do Inter 
para 2019 já está em Porto 
Alegre. Após rescindir con-
trato com o Fluminense, o 
volante Bruno Silva desem-
barcou na capital gaúcha no 
final da noite de segunda-
-feira. O atleta passou por 
exames médicos nesta terça-
-feira. Se aprovado, assinará 
contrato com o Inter até o 
final do ano, com opção de 
renovação por mais um ano 
ao término do vínculo.

“Agradeço ao Inter pela 
oportunidade. Eu chego bas-
tante animado e querendo 
retribuir com muito traba-
lho”, disse o volante, em en-
trevista à Rádio Gre-Nal no 
Aeroporto Salgado Filho.

Bruno Silva disputou 
apenas quatro partidas no 
Brasileirão e pode defender 
outra equipe no campeonato 
– o prazo para inscrições vai 
até 27 de setembro. Também 
poderá ser inscrito nas quar-

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Os jogos de ida das se-
mifinais do Campeonato Ma-
to-grossense Segunda Divisão 
foram realizados sábado (10) e 
segunda-feira (12). Os visitan-
tes se saíram melhor e estão 
mais próximos do acesso do 
que os mandantes, justamen-
te duas equipes do Nortão e 
Médio Norte do estado.

No sábado, o Grêmio 
Sorriso, quarto colocado na 
fase de classificação, pegou o 
favorito Poconé, que fez 10 
dos 12 pontos possíveis na pri-
meira fase. Mesmo jogando 
no Estádio Egídio José Prei-
ma, em Sorriso, os visitantes 
não tomaram conhecimento 
dos donos da casa e golearam 
por 4 a 1. Nathan (2), Pikachu e 
Rafael Humberto (contra) ma-
racaram para o Cavalo Panta-
neiro. Jeferson diminuiu para 
o Lobo do Norte.

Com o resultado, o Po-
coné pode até perder por dois 
gols de diferença, mesmo jo-
gando em casa, para garantir a 
vaga na decisão e também na 
elite do Estadual em 2020. O 
Grêmio Sorriso, que não ven-
ceu uma partida sequer até 
agora na competição, precisa 
vencer por três gols para levar 
a decisão para os pênaltis, ou 
a partir de quatro para se ga-

DA REPORTAGEM

Grêmio e Athletico es-
tão a “apenas” quatro jogos 
do título da Copa do Brasil, 
mas os dois times ainda ten-
tam se reinventar para resga-
tar o melhor futebol e avan-
çar no torneio. O jogo de ida 
será nesta quarta, às 20h30, 
na Arena do Grêmio. A volta 
será em 4 de setembro, uma 
quarta, às 19h, na Arena da 
Baixada.

O Grêmio, sensação 
nos últimos anos, tenta re-
cuperar seu futebol - que 
muitos apontavam, com ra-
zão, como o melhor do Bra-
sil. Com um jogo baseado na 
troca de passes em veloci-
dade e na intensidade tanto 
para atacar quanto para mar-
car, o Tricolor gaúcho con-
quistou a Copa do Brasil de 
2016, a Libertadores de 2017 
e a Recopa de 2018, além de 
dois estaduais (em 2018 e 
2019) nesse período.

A equipe de Renato 
Gaúcho tem conquistado 
os resultados em 2019, tan-
to que está na semifinal da 
Copa do Brasil e nas quar-
tas da Libertadores (encara 
o Palmeiras nos dias 20 e 27 
deste mês). Mas o time já não 
apresenta o futebol vistoso 
de 2017 e 2018. O símbolo 
dessa queda talvez seja Luan, 
que chegou a ser cogitado na 
Seleção para a última Copa, 
mas que virou reserva no 
Grêmio. O desafio de Re-
nato é encontrar um novo 
protagonista na criação, para 
“substituir” Luan, e também 
definir quem será o centro-
avante titular - André ainda 
não conseguiu deslanchar, 
Felipe Vizeu se machucou, e 
Luciano chegou para tentar 
assumir a titularidade.

Enquanto os gaúchos 

procuram um novo protago-
nista e um camisa 9, o Ath-
letico ainda busca o equilí-
brio após a saída de Renan 
Lodi - vendido ao Atlético 
de Madrid em julho. Már-
cio Azevedo está longe de 
ser unanimidade. Além dis-
so, o camisa 6 - diferente do 
antecessor - praticamente 
não chega à linha de fundo. 
Tiago Nunes tem dado mais 
liberdade para Jonathan pela 
direita para compensar.

O comandante rubro-
-negro também sofre para 
encontrar o meio-campo 
ideal. Lucho González, titu-
lar no início do ano, caiu de 
produção e perdeu a vaga. 
Nikão e Marcelo Cirino têm 
revezado na criação, sem 
sucesso. Bruno Nazário tem 
conquistado espaço e pode 
pintar como titular. Em re-
formulação, o Athletico caiu 
para o Boca Juniors na Li-
bertadores, mas conquistou 
a J.League/Conmebol no Ja-
pão.

Apesar de não viverem 
seus auges, Grêmio e Athle-
tico têm armas interessan-
tes. O Tricolor gaúcho con-
ta com nomes como Pedro 
Geromel, Matheus Henrique 
e Everton, que dão o equi-
líbrio ao time. Já o Furacão 
aposta principalmente no 
jovem Bruno Guimarães, no 
velocista Rony e no expe-
riente Marco Ruben.

O esquema tático dos 
dois times é semelhante. O 
Grêmio usa um 4-2-3-1. O 
Athletico varia entre o 4-1-4-
1 (seu esquema-base hoje) e 
o 4-2-3-1. Matheus Henrique 
e Bruno Guimarães constro-
em por dentro, mas as duas 
equipes investem muito nas 
jogadas pelos lados - desta-
que para o gremista Everton 
e o rubro-negro Rony.

tas de final da Libertadores 
contra o Flamengo.

O prazo para inscrições 
na competição continental 
é de 72 horas antes do jogo 
de ida, marcado para o dia 
21, às 20h30, no Maracanã. 
Bruno, no entanto, já entrou 
em campo na Copa do Brasil 
pelo Fluminense e não pode-
rá ser usado no torneio.

Com o reforço, o Inter 
busca suprir algumas baixas 
recentes na posição. Atual-
mente, o clube não conta 
com o capitão Rodrigo Dou-
rado (dores no joelho esquer-
do), com Edenílson (lesão 
muscular na coxa direita) e 
com Rodrigo Lindoso (entor-
se tornozelo esquerdo).

A oportunidade de ne-
gócio e o desejo antigo em 
contar com o atleta também 
favoreceram o acerto. O In-
ter havia tentado a contrata-
ção do volante ainda ao final 
de 2017. Agora, a chance de 
disputar a Libertadores bri-
lha aos olhos do atleta.

rantir no tempo normal.

DECISÃO EM
CÁCERES
Na outra semifinal, dis-

putada na segunda à noite, 

nativas durante a partida.
O Furacão tem consoli-

dado uma política de valori-
zação de jovens no Estadual. 
Disputa a competição com 
um time formado basica-
mente por atletas sub-23. 

Assim revelou diversos 
nomes, como Lodi e Léo Pe-
reira, além de Bruno Guima-
rães, buscado no Audax, e o 
próprio técnico Tiago Nunes.

Os gaúchos, por sua vez, 
lideram o Brasileirão de As-
pirantes no momento. Em 
2018, por conta das férias dos 
profissionais após o Mundial 
de Clubes, o Grêmio usou a 
mesma estratégia no Gau-
chão. 

Apesar dos resultados 
ruins dos jovens, daquele 
time saíram nomes como 
Jean Pyerre e Matheus Hen-
rique, titulares atualmente, e 
Pepê, uma das principais al-
ternativas no momento.

Os dois clubes também 
têm uma prospecção cons-
tante de jovens que já atua-
ram como profissionais, mas 
que chegam para o time de 
aspirantes, como foram os 
casos de Bruno Guimarães e 
Sidcley, entre outros. 

No Grêmio, alguns ga-
rotos são contratados inclusi-
ve para o time sub-20, como 
ocorreu com Pedro Rocha e 
Walace. Nessas categorias, 
são lapidados até a promoção 
aos grupos principais.

em Lucas do Rio Verde, Nova 
Mutum e Cacerense ficaram 
no empate em 0 a 0. O re-
sultado deixa o confronto em 
aberto. 

Um novo empate no 

jogo de volta levará a decisão 
para os pênaltis. 

As equipes decidem a 
vaga para a final no domingo 
(18), às 18h, no Estádio Geral-
dão, em Cáceres.
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Aulas deste ano letivo serão concluídas em fevereiro de 2020 

Ano letivo nas escolas estaduais
deve terminar em fevereiro/2020
DA REPORTAGEM

A secretaria estadual de 
Educação (Seduc) informou 
que encaminhará para as es-
colas estaduais que estavam 
em greve, há 75 dias, docu-
mento orientativo e uma 
minuta com sugestão de ca-
lendário para a reposição das 
aulas em 42 dias letivos (33 
são de sábados, domingos 
e feriados, o que não conta 
como dia letivo). Parte das 
escolas voltou a ter aulas e as 
demais voltam hoje (14).

A secretária Marioneide 
Kliemaschewsk explicou que 
a elaboração do calendário 
de reposição ocorrerá pelas 
próprias escolas, juntamente 
com os Conselhos Delibera-
tivos da Comunidade Escolar 
que passarão a minuta desse 
calendário às assessorias pe-
dagógicas para validação e 
homologação da secretaria.

“É importante ressaltar 
que a Seduc não está inerte 
diante de todo esse processo. 
Encaminharemos às unida-
des escolares um documento 
orientativo e uma proposta 
de calendário para reposição 

dos 42 dias letivos”, explicou 
a secretária.

Conforme a sugestão da 
Seduc para as escolas que 
aderiram à greve, o ano le-
tivo de 2019 será finalizado 
por volta de 15 de fevereiro 
de 2020. Logo após essa data, 
haverá um período de férias 
de 30 dias. O ano letivo de 
2020 para essas escolas co-
meçará na segunda quinzena 
de março.

“Em 2020, a Seduc terá 
dois calendários vigentes, 
um para as escolas que não 
aderiram à greve e que co-
meçarão o ano letivo em fe-
vereiro e outro para as esco-
las que estavam paralisadas, 
cujo ano letivo está previsto 
para começar por volta de 23 
de março”, acrescentou a se-
cretária.

PAGAMENTO DOS
SALÁRIOS
Quanto aos salários dos ser-

vidores que tiveram o ponto 
cortado, o Governo do Esta-
do fará o pagamento dos dias 
de reposição referente aos 
meses de maio e de junho em 
uma folha complementar no 

EFEITO GREVE | Foram 75 dias parados, que devem ser repostos conforme calendário sugerido pela Seduc
Foto: AssessoriA

Foto: reprodução

SORRISO

Motorista morre em acidente; 11
foram a óbito em menos de 48h

L.R.VERDE

Menor é executado a tiros em
bairro; 28º homicídio no ano

RONDONÓPOLIS

BR-163: tráfego é 
alterado para avanço 
de duplicação

Acidente envolveu duas carretas e um carro de passeio

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O motorista de uma 
carreta morreu em um aci-
dente na BR-163 em Sorri-
so, nesta terça-feira (13). A 
identidade da vítima não foi 
informada até o fechamen-
to desta edição. Por causa da 
ocorrência, a pista da rodo-
via foi interditada nos dois 
sentidos. Em menos de 48 
horas, 11 perderam a vida nas 
rodovias federais que cortam 
o Estado.

Segundo a Rota do Oes-
te, concessionária que admi-
nistra o trecho, o acidente 
envolveu duas carretas e um 
carro de passeio. Os dois ve-
ículos de carga teriam bati-
do de frente e, na sequência, 
uma peça que se soltou de 
um deles atingiu o carro de 
passeio. Um dos cinco ocu-
pantes do carro foi encami-
nhado ao Hospital Regional 
de Sorriso. Nas carretas es-
tavam apenas os motoristas. 
As causas do acidente ainda 
devem ser apuradas.

11 MORTES
Em menos de 48 horas, 

foram 11 mortes registradas 
em acidentes nas rodovias 
federais que cortam Mato 
Grosso. No domingo (11), um 
grave acidente entre um Cel-

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Um adolescente, 17 
anos, foi assassinado na 
noite de segunda-feira, no 
Jardim Amazonas, em Lu-
cas do Rio Verde. E

le estava nas proxi-

DA REPORTAGEM

Como parte dos servi-
ços realizados entre as obras 
de duplicação do km 117,6 
ao km 119,4 da BR-163, em 
Rondonópolis, a Rota do 
Oeste alerta aos motoris-
tas que está sendo realizada 
uma interdição parcial do 
acesso ao Distrito Indus-
trial Augusto Bortoli Razia 
pela Avenida Projetada 01, 
localizada no sentido sul 
da rodovia (Rondonópolis / 
Campo Grande). A alteração 
no tráfego será realizada até 
domingo (18).

A Rota do Oeste escla-
rece que o fechamento par-
cial da passagem de veículos 
pelo acesso da Projetada 01 
é fundamental para possi-
bilitar o avanço das obras 
de duplicação realizadas no 
trecho, bem como garantir a 
mobilidade de quem trafega 
pela região.

 Os serviços realiza-
dos esta semana tem como 
finalidade o encaixe da pis-
ta nova na via já existente e 
concluir as obras de drena-

gem.Com o estreitamento 
da passagem pela Projetada 
01, os motoristas terão que 
redobrar a atenção, reduzir 
a velocidade, respeitar a si-
nalização e seguir as orien-
tações tráfego repassadas 
pelas equipes que traba-
lham no local.  

Os usuários pode-
rão utilizar o acesso no km 
116,600, próximo à Cerveja-
ria Petrópolis como acesso 
alternativo ao Distrito In-
dustrial, durante o período 
de interdição.

As obras de duplicação 
entre o km 117,6 e o km 119,3 
tiveram início em abril des-
te ano. Atualmente, as equi-
pes atuam na etapa que an-
tecede a aplicação do asfalto 
(CBUQ). 

Esta é a execução da 
primeira etapa do proje-
to elaborado para a região. 
Todo trabalho realizado 
pela Rota do Oeste conta 
com discussão prévia com 
administração pública e 
sociedade local, que são os 
mais impactados pelas me-
lhorias realizadas.ta e uma Zafira deixou três 

pessoas mortas, na BR-070, 
próximo a General Carneiro. 
Uma das vítimas foi a óbi-
to no local e outras duas no 
hospital.

Na manhã de segun-
da (12), o servidor público 

VIAJANDO COM ARMAS...
Um uruguaio foi preso em Rondonó-

polis, com espingardas e munições den-
tro da bagagem dele. O homem – que não 
teve a identidade divulgada –, era passa-
geiro de um ônibus que seguia de Crici-
úma (SC) para Castelo dos Sonhos (PA). 
Ao todo, duas armas foram encontradas 
duas espingardas e 200 munições de ca-
libre 38 e calibre 22. As armas estavam 
com a numeração raspada. A ação foi fei-
ta, segundo a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), após denúncia anônima. À polícia, 
o uruguaio alegou que mora no Pará e, na 
localidade, existem muitas onças. Por 
isso, segundo o depoimento, ele precisa 
se manter armado.

SUSPEITO LIBERADO...
A Justiça revogou a prisão do personal trai-
ner de 27 anos, acusado de envolvimento no 
latrocínio de Francisco Moacir Pinheiro, de 53 
anos, que era professor da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (UFMT) em Sinop. A deci-
são é da juíza Rosângela Zacarkim dos Santos, 
da 1ª Vara Criminal de Sinop´. A vítima foi en-
contrada morta em dezembro do ano passado. 
O suspeito, Kelvin Rodrigues Vargas, estava 
preso desde janeiro no Presídio Ferrugem. 
Durante audiência de instrução realizada na 
semana passada, a defesa entrou com pedido 
de revogação da prisão preventiva, alegando 
o acusado é réu primário, possui trabalho e 
residência fixa e, por isso, pode responder o 
processo em liberdade.

MANIFESTAÇÕES 
NA CAPITAL...
Manifestantes realizaram protestos con-
tra cortes de verbas para a Educação e 
reforma da Previdência na tarde desta on-
tem (13) em Cuiabá. Outros estados do país 
também registram protestos. As mani-
festações começaram a partir das 14h, na 
Praça Alencastro, Centro de Cuiabá. Após 
a concentração e os discursos, os manifes-
tantes percorreram algumas ruas e retor-
naram à praça. Os participantes levaram 
faixas e utilizaram um carro de som para 
dizerem palavras de ordem contra o Go-
verno Federal. Trabalhadores e estudantes 
protestam contra a Reforma da Previdên-
cia e cortes na educação em MT. 

diVuLGAção

midades da Praça do Gari, 
quando foi perseguido por 
dois homens em uma moto.

A vítima ainda tentou 
correr, no entanto, foi al-
cançada pelos executores e 
morta a tiros. Em seguida, a 
dupla fugiu. 

A Polícia Militar faz 

e ex-vereador Luiz da Guia 
Alcântara e outras duas pes-
soas morreram, na BR-070, 
próximo a Cáceres, após o 
veículo em que eles estavam 
(Duster), bater em um bar-
ranco e cair em uma das va-
zões do Rio Paraguai.

No mesmo dia, quatro 
pessoas morreram e uma fi-
cou ferida em uma colisão 
entre um Jeep Compass, um 
caminhão que transportava 
gás GLP, e um terceiro veí-
culo no km 456, da BR-364, 
em Várzea Grande.

dia 20 de agosto. Os salários 
dos meses de julho e agosto 
serão acrescentados na folha 
de agosto, que será paga no 
dia 10 de setembro.

A proposta do Governo do 
Estado para encerrar a greve 
foi feita na última segunda-
-feira (5) e contemplou não 
apenas os profissionais lota-
dos na Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc), mas 
todos os servidores públicos 
estaduais, com o objetivo de 
assegurar a Revisão Geral 
Anual (RGA) e os demais au-
mentos previstos em lei.

Na proposição apresenta-
da, assim que o Estado voltar 
aos limites da LRF, todo o es-
paço fiscal aberto abaixo de 
49% da Receita Corrente Lí-
quida (RCL) será usado para 
a concessão da RGA e dos au-
mentos remuneratórios aos 
servidores.

Deste espaço fiscal, 75% será 
destinado à RGA para todos 
os servidores públicos e os 
25% restantes para os reajus-
tes já concedidos nas leis de 
carreira – que beneficiariam 
os profissionais da Educação, 
Meio Ambiente e Fazenda.

buscas para tentar prender 
os criminosos. 

A motivação do assas-
sinato será investigada pela 
Polícia Civil. Foi o 28º ho-
micídio em Lucas do Rio 
Verde este ano.

FIM DE SEMANA - No 

sábado, um adolescente, 15 
anos, foi baleado na Rua 
Bergamo, bairro Veneza, 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local. 

Ele estava com uma 
perfuração, provocada por 
arma de fogo, na altura na 
nuca.
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Investimentos serão feitos em quatro bibliotecas 

Sistema de bibliotecas é o único
do país contemplado em edital
DA REPORTAGEM

Quatro bibliotecas de 
Mato Grosso receberão in-
vestimentos de R$127,9 mil, 
depois que o projeto Revi-
taBibliotecas, do Sistema 
de Bibliotecas Públicas de 
Mato Grosso, venceu o 7º 
Concurso de Ajudas 2019, 
conduzido pelo Progra-
ma Ibero-Americano de 
Bibliotecas Públicas (Iber-
bibliotecas). O programa 
foi o único selecionado no 
Brasil.

De acordo com a asses-
soria, do total, R$ 68,68 
mil serão destinados pelo 
Iberbibliotecas e R$ 59,24 
mil serão de contrapartida 
da Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel). O concurso é reali-
zado anualmente, e o prazo 
para execução do projeto 
é de 12 meses, a partir do 
recebimento do recurso. 
O dinheiro deve ser usado 
para promover ações de 
revitalização que incluem 
melhorias de infraestrutu-
ra, capacitação de agentes, 
inclusão e engajamento so-
cial nas comunidades.

As bibliotecas contem-
pladas em Mato Grosso 
foram: Biblioteca Pública 
Estadual Estevão de Men-
donça (Cuiabá), Biblioteca 
Pública Municipal Antídia 
Coutinho (Araguaiana), Bi-
blioteca Pública Municipal 
Sebastiana Falone (Coca-
linho) e Biblioteca Pública 
Municipal Aquarela (Salto 
do Céu). Além delas, foram 
escolhidas outras 12 inicia-
tivas que desenvolvidas na 
Argentina, Chile, Colôm-
bia, Peru, Equador, Para-
guai, Costa Rica, México e 

EDUCAÇÃO | De acordo com o edital, projeto RevitaBibliotecas receberá R$127,9 mil para projetos
Foto: Divulgação

Espanha. Wadineia Almei-
da, coordenadora do Siste-
ma de Bibliotecas Públicas 
de Mato Grosso, afirma que 
as bibliotecas de Araguaia-
na, Cocalinho e Salto do 
Céu foram escolhidas por 
estarem fechadas na época 
da inscrição do concurso, e 
por serem os únicos equi-
pamentos culturais dessas 
cidades. O projeto contem-

plado no edital prevê, ain-
da, a oferta de capacitações 
para todos os municípios 
do Estado, contemplando 
as 154 bibliotecas públicas 
inscritas no Sistema Esta-
dual. O cronograma inclui 
a realização de um encon-
tro com os seguintes temas: 
‘Diretrizes e Orientações 
Básicas: Organização e ges-
tão de biblioteca pública’, 

‘Organização de acervo: 
classificação e sinalização’ 
e ‘Democratização da In-
formática’. Além disso, se-
rão oferecidas as oficinas 
‘Mediação de Leituras em 
Bibliotecas Públicas’, ‘Con-
tação de histórias’ e ‘Leitura 
e Escrita em Braille’.

O RevitaBibliotecas é 
um projeto do Sistema Es-
tadual, que planeja ações 

nas bibliotecas de Cuiabá 
e interior de Mato Gros-
so. A equipe vai até o local, 
promove o engajamento, 
realiza capacitações, faz 
orientação técnica sobre 
o correto funcionamento 
das bibliotecas e executa 
os procedimentos de re-
vitalização e moderniza-
ção das bibliotecas. “É um 
trabalho de ressignificação 

dos espaços, não apenas na 
estrutura física, mas princi-
palmente na gestão. Como 
resultado, hoje os agentes 
municipais reconhecem o 
papel de transformação so-
cial das bibliotecas e atuam 
com foco nesse objetivo 
principal”, afirma o secre-
tário de Cultura, Esporte e 
Lazer, Allan Kardec Beni-
tez.


