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COMO ENTRARAM?

DEBATE

Colisão de
carretas
deixa um
morto na
BR-163
Um grave acidente foi regis-
trado em uma curva na BR-163, 
nas proximidades de Terra 
Nova do Norte, envolvendo 
duas carretas. Com a batida, 
os veículos pegaram fogo. Um 
motorista morreu carbonizado 
e o outro ficou ferido.   
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O hábito de beijar os filhos na boca, como na foto em que Beckham beija a filha, tem suscitado 
discussões acaloradas nas redes sociais, enquanto psicólogos se dividem sobre o tema.
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Hábito de beijar filhos na boca

SÃO PAULO

FORÇA TOTAL

Garotos da
base estão
em baixa

PSL quer
expandir
em MT nas
próximas
eleições

Com os acertos de Daniel 
Alves e Juanfran, o São Paulo 
chegou a 14 contratações para 
esta temporada – apenas a zaga 
não teve reforços. O alto número 
de contratações, porém, deixou 
jogadores promissores das ca-
tegorias de base sem espaço na 
equipe principal do técnico Cuca.
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O PSL em MT tem meta 
ousada para as eleições do ano 
que vem. O objetivo da sigla é 
conquistar a prefeitura de 30 a 
40 municípios. O movimento de 
expansão tido tem início neste 
fim de semana, com uma cam-
panha em Cuiabá para angariar 
novos filiados.                      
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SindSpen/MT

divulgação

nurphoTo

Eletrônicos, ventiladores, freezers
e geladeiras são apreendidos na PCE
Diversos aparelhos eletrônicos, ventiladores, freezers e geladeiras foram apreendidos em uma operação na 
Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá. A ação deve durar um mês. A operação foi batizada de 
de ‘Agente Elison Douglas’, servidor foi assassinado em Lucas do Rio Verde no dia 30 de julho.        Página 7



Temos noção total das pressões ambien-
tais que estão ocorrendo e da influência 
delas nos mercados

Com que frequência?
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to pouco me questionam o que acon-
teceu que estou “sumido” das redes 
sociais.

No fim das contas eu chego à uma 
desagradável conclusão: desde os 
tempos remotos as pessoas gostam 

mesmo é de cuidar da vida 
dos outros. O camarada 
não se contenta em aces-
sar, postar, ver o que os 
outros postaram e seguir 
a vida. Tem que ficar “in-
vestigando” os costumes 
das outras pessoas e que-
rendo saber o motivo de 
cada passo, especialmen-
te quando o mesmo não é 
“previsível”.

Vamos aproveitar mais as redes 
sociais para o propósito para o qual fo-
ram criadas e deixar de usá-las como 
pretexto para cuidar da vida alheia.

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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Só agora, depois de aprovada a reforma da Pre-
vidência dos servidores civis e dos trabalhadores da 
iniciativa privada, a Câmara dos Deputados instalou 
a comissão que analisará o projeto do Executivo que 
trata das pensões militares. O sinal parece pouco pro-
missor.

A proposta que dormitava na Casa já provocara 
críticas quando o governo do presidente Jair Bolso-
naro (PSL), não por acaso lotado de quadros oriundos 
da caserna, a deu por conhecer em março. Ali se evi-
denciava que a distribuição dos inevitáveis sacrifícios 
a serem feitos na mudança das aposentadorias pode-
ria não se dar de maneira justa entre os segurados.

Verdade que há na norma em exame providên-
cias acertadas e necessárias. Entre elas desponta a ex-
tensão do tempo mínimo de serviço (de 30 para 35 
anos) para a obtenção de benefícios e o aumento da 
alíquota de contribuição (de 7,5% para 10,5% dos pro-
ventos). Pensionistas também contribuirão, se o texto 
for aprovado.

Tais medidas, quando em vigor, implicariam 
economia de R$ 97 bilhões em uma década, o equiva-
lente a pouco mais de um décimo do esforço imposto 
aos civis pelo que já se aprovou na Câmara. O projeto 
do Planalto, entretanto, pretende devolver com a ou-
tra mão o que tomaria com a dos cortes.

Para apaziguar o estamento militar, Bolsona-
ro fez incluir no texto benesses que, na prática, ani-
quilam o ganho para o Tesouro. Entre outras, uma 
absurda paridade de vencimentos entre militares da 
ativa e da reserva. Com isso, o respiro orçamentário 
projetado com a reforma de fancaria cai para R$ 10,5 
bilhões —em 10 anos, cabe lembrar.

Ninguém discute que a carreira militar tenha 
peculiaridades e mereça algum tratamento à parte. 
Por outro lado, se de fato existem nela defasagens sa-
lariais e distorções acumuladas ao longo de décadas, 
uma reforma da Previdência seguramente não se afi-
gura como momento adequado para corrigi-las.

Nenhuma consideração dessa ordem se apre-
sentou na formulação das aposentadorias e pensões 
de civis. Ademais, nunca será demais recordar que o 
custo social da folha de inativos das Forças Armadas 
do país já se mostra desproporcionalmente elevado.

O regime previdenciário geral, que atende a algo 
como 30 milhões de segurados, gera o maior déficit 
em termos nominais, de R$ 194 bilhões em 2018. Os 
cerca de 380 mil reservistas e pensionistas das Forças, 
por seu turno, custam R$ 44 bilhões aos contribuin-
tes. Cada beneficiário militar custa, em média, 17,9 
vezes um do INSS.

A iniquidade da proposta do Planalto é patente 
—e destoa do restante da reforma, que em geral abra-
ça princípios corretos. Cabe ao Congresso corrigir ou, 
pelo menos, reduzir essa discrepância.

Editorial

E os militares?

Ranking dos Políticos - Facebook

com outros países exportadores teremos 
que atender a alguns requisitos.

Em primeiro lugar, temos que produ-
zir mais barato que nossos concorrentes. 

Num país tropical onde podemos produzir duas 
ou três safras anuais, mantendo fixos os custos 
de mão de obra, maquinário e administração, 
dificilmente outro país poderá concorrer em 
preço conosco.

Em segundo lugar, precisamos produzir 
com sustentabilidade ambiental para atender 
as crescentes pressões internas e externas. 
Já somos reconhecidos pela FAO como o país 
que mais produz alimentos em relação ao uso 
da terra. O plantio direto, invenção nossa, é in-
ternacionalmente reconhecido como a joia da 
sustentabilidade da produção agrícola brasilei-
ra. Novos desafios ambientais serão superados 
mediante cultivos e criações em sistemas de 
integração pesquisados pela EMBRAPA.

Temos também que oferecer ao mercado 
produtos de qualidade e com segurança ali-
mentar, condições que tem muito a ver com 
defensivos agrícolas, hoje muito criticados. An-
tes, preço e eficiência falavam mais alto. Hoje 
nada será aprovado pela ANVISA se não hou-
ver avanços em relação à proteção ambiental e 
saúde humana.

Para retirar os defensivos mais nocivos 
é preciso liberar os novos, menos poluentes. 
Quem realmente está preocupado com o meio 
ambiente deveria criticar o governo pela demo-
ra e não pela agilidade de aprovar novas molé-
culas.

Temos noção total das pressões ambientais 
que estão ocorrendo e da influência delas nos 
mercados. Felizmente a renovação e a evolução 
do agro em todos os aspectos são constantes.

É razoável prever que duplicando nossa 
produção de alimentos, teremos condições de 
atender as demandas internacionais sem abrir 
mão da necessária preservação ambiental.

ARNO SCHNEIDER É ENGENHEIRO AGRÔNO-
MO E PECUARISTA

Boas perspectivas 
para o agro

PROTEÇÃO TOTAL
A Procuradoria Geral de Justiça vai 

gastar R$ 69,5 mil para blindar um veículo 
tipo SUV. O resultado do pregão presencial, 
vencido pela empresa Scuderia Indústria 
de Blindagens, com sede em Brasília, foi 
publicado no Diário Oficial do Estado. A 
blindagem em questão tem o maior grau de 
proteção disponível para uso civil no país. É 
capaz de suportar disparos de armas como a 
Magnum 357, 9mm (pistolas e submetralha-
doras), espingardas calibre 12 e Magnum .44.

MALES DA KANDIR
Um livro do economista Maurício Mu-

nhoz, que trata dos prejuízos causados pela 
Lei Kandir, está disponível na Biblioteca do 
Congresso dos Estados Unidos, em Washing-
ton. O livro “Lei Kandir e o Enfraquecimento 
dos Municípios” foi lançado em 2011. O tema 
continua atual, uma vez que estados e muni-
cípios vivem de pires na mão para receber re-
cursos a que têm direito em razão da isenção 
das comoditties. A Biblioteca do Congresso é 
também a maior do mundo (títulos e em es-
paço de armazenagem).

ERRAMOS
Na edição nº 113 do Diário do Estado MT, 

que rodou nesta quinta-feira (15), deixamos 
passar um erro. Na página 3 (Política), a re-
tranca (Em Sorriso), a legenda de foto e o 
texto estavam corretos, porém, o título (Ve-
readores vão contra a população e reprovam 
projeto de asfalto em Feliz Natal) acabou 
saindo o mesmo da edição anterior. Diante 
da troca, nós reproduziremos a matéria no-
vamente, em sua íntegra, com todos os ele-
mentos dispostos corretamente. Desculpem 
a nossa distração!!! 

Eu me preocupo mais com o que as pessoas 
postam em suas redes sociais do que com seu 
“padrão” de postagens propriamente dito. Pessoas 
que estão passando por situações difíceis acabam 
deixando transparecer, mesmo que sem querer, em 
suas publicações e, muitas vezes, por conta dessas 
postagens, conseguimos identificar que algo está 

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ARNO SCHNEIDER

Até pouco tempo atrás, os congressos e 
palestras promovidas por qualquer setor do 
agro, incluía no seu título a intensificação. De 
alguns anos pra cá, adicionaram a preserva-
ção ambiental. Os partidos verdes no Mundo 
inteiro estão cada vez mais fortes e conquis-
tando governos, com adesões principalmente 
de jovens.

Em princípio, um ambientalista é um cara 
bonzinho, mas às vezes defendem teses irra-
cionais guiados por desconhecimento, ideo-
logia ou interesses comerciais. De qualquer 
modo, racionais ou não, as pressões ambien-
tais não terão volta, com tendência de aumen-
tarem cada vez mais.

A demanda mundial por alimentos deve-
rá crescer muito nas próximas décadas, tanto 
pelo aumento populacional, como pela inser-
ção de bilhões de pessoas no mercado consu-
midor, principalmente pelos países asiáticos. 
O Brasil explora atualmente 75 milhões de 
hectares com agricultura e 140 milhões com 
pastagens. Precisamos e podemos inverter 
essa estatística.

É bem possível que em 10 ou 15 anos pos-
samos duplicar a nossa produção sem a ne-
cessidade de desmatar nenhum hectare. Este 
espetacular aumento não virá somente pelo 
incremento da produtividade. Virá principal-
mente pela inclusão de áreas de pastagens 
que tenham aptidão agrícola.

O arrendamento de um hectare de pasto 
para agricultura produzirá três a quatro vezes 
mais renda que a pecuária. As fazendas dupli-
carão ou triplicarão de valor. Os pecuaristas 
não vão resistir a estas pressões e acabarão 
capitulando. Isso, nestas proporções, é uma 
condição (única) só existente no Brasil.

Qualquer aumento de produção terá que ser 
destinado à exportação, pois o mercado inter-
no está abastecido. Para sermos competitivos 

Crédito: AFP Photo
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“uma reforma da Previdência seguramen-
te não se afigura como momento adequa-
do para corrigi-las

“
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Postar em redes sociais. Esse é, sem 
dúvidas, um dos grandes hábitos (ou 
mesmo “vícios”) do mundo moderno. 
Uma parcela extremamente expres-
siva das pessoas faz isso, com certa 
regularidade. Sim, seja com muita ou 
pouca frequên-
cia, costuma-
-se manter 
uma regulari-
dade baseada 
em vários fa-
tores, como 
tempo, estilo 
das postagens 
e horários que 
favoreçam a 
interação com 
tais serviços.

Eu, ao contrário, não tenho nenhum 
padrão em minhas postagens. Posto o 
que acho legal, no momento que tenho 
vontade. Algumas vezes fico dias sem 
compartilhar absolutamente nada, e de 
uma hora para outra faço vários com-
partilhamentos de uma só vez. E o “pa-
drão” jamais se cria ou se repete.

O que eu acho interessante é que, 
me mantendo dessa forma, acabo sen-
do questionado nos dois momentos: 
quando posto muita coisa me pergun-
tam se aconteceu algo errado para eu 
estar postando bastante, e quando pos-

Um Airbus A321 da Ural Airlines, com 226 passageiros e 7 tripulantes a 
bordo, fez um pouso de emergência nesta quinta (15) em um milharal na região 
de Moscou, após colidir com um bando de pássaros, informaram autoridades 
russas. O Ministério da Saúde da Rússia informou que 23 pessoas, incluindo 
nove crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas. O pouso em um milha-
ral, localizado a 1 km da pista, foi feito sem o trem de pouso



DIVULGAÇÃO

POLÍCIA EM ALERTA...
A difusão de áudios e mensa-

gens via WhatsApp deixou as au-
toridades de Segurança Pública do 
Estado em alerta durante todo o dia 
de ontem. Apesar de serem tratadas 
mais como boatos, as mensagens 
foram levadas a sério ao menos 
por parte do setor de inteligência. 
Isso porque Cuiabá tem anteceden-
tes que indicam que há perigo sim. 
Em 2016, o ‘salve’ da facção que co-
manda os presídios de Mato Grosso 
levou a uma onda de ataques a ôni-
bus e a atentados contra agentes 
públicos. Nesses casos, prudência 
nunca é demais.

CLIMA ESQUENTOU...
A disputa entre os vereado-

res Abílio Júnior (PSC) e Renival-
do Nascimento (PSDB) teve mais 
um “round” na manhã de hoje na 
Câmara de Cuiabá. Abílio pediu 
a cassação do mandato do tuca-
no por ameaças físicas e verbais 
contra ele e demais parlamenta-
res.

Em tempo: o parlamentar 
da igreja Assembleia de Deus 
também responde a um processo 
por quebra de decordo parlamen-
tar. Ele é acusado de invadir a 
casa do prefeito Emanuel Pinhei-
ro (MDB).

DESVIO DE FOCO...
Em recurso encaminhado ao Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) nesta semana, a se-
nadora Selma Arruda (PSL) voltou a repetir 
que a cassação da sua candidatura foi feita 
por “influência” de políticos corruptos.

“Felizmente, os mais de 670 mil eleito-
res que depositaram sua confiança na ex-ju-
íza que condenou muitos políticos corruptos 
poderão acompanhar julgamento mais téc-
nico e sem influência daqueles que a sena-
dora, enquanto magistrada, levara à cadeia”, 
argumentou a defesa, em trecho do recurso. 
Selma, que foi magistrada responsável pela 7ª 
Vara Criminal de Cuiabá, condenou diversos 
políticos no Estado, sendo um deles o ex-go-
vernador do Estado, Silval Barbosa.
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Barbudo deve ser o nome para disputa do Alencastro

PSL tem projeto de expansão em 
MT e mira 40 prefeituras em 2020
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O PSL mato-grossense 
vem com meta ousada para 
as eleições municipais do 
ano que vem. O objetivo da 
sigla é conquistar a prefeitu-
ra de 30 a 40 municípios no 
estado.

O movimento de expan-
são do partido tem início 
neste fim de semana, quan-
do no sábado o partido faz 
uma campanha em Cuiabá 
para angariar novos filiados.

Segundo o presidente do 
diretório estadual do PSL, 
deputado federal Nelson 
Barbudo, a previsão é que 
com a campanha “Vem para 
o 17”, em 90 dias o PSL já te-

nha 10 prefeitos filiados.
“Faremos um grande ato 

de filiação, já temos con-
firmada a participação de 
quase 100 diretórios provi-
sórios. Vamos debater as di-
retrizes do partido e fazer as 
filiações. Em 90 dias, já tere-
mos 10 prefeitos confirma-
dos no PSL. Para o próximo 
ano, queremos de 30 a 40 
prefeitos”, disse o presidente 
do partido, em entrevista ao 
site MidiaNews.

A ideia do PSL, aprovei-
tando a onda Bolsonaro é 
ter candidatura própria na 
capital do estado. Barbudo 
disse que “ainda”, não há um 
nome que esteja definido 
para a disputa, mas já cir-
cula nos bastidores da polí-

ONDA BOLSONARO | O presidente estadual da sigla, deputado Nelson Barbudo acredita em grande adesão de filiados
Foto: AssessoriA

Foto: CristinA CAvAleiro/CreA-Mt
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SORRISO

Deputados vão intervir para garantir 
implantação da Central de Hemodiálise 

VALE PARA TODOS

Ministro diz que lei de abuso 
valerá para todas autoridades

BONS NÚMEROS

Panorama do 
desenvolvimento do 
agronegócio aponta 
MT em destaque

Compilação de dados econômicos e sociais foi apresentada 
durante reunião 

Pacientes renais são obrigados hoje a se deslocarem até Sinop 

Lei foi considera positiva e um remédio necessário

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os parlamentares in-
tegrantes da Comissão de 
Saúde, Previdência e Assis-
tência Social estão acompa-
nhando a criação da Central 
de Hemodiálise em Sorriso. 
Na última sexta-feira (9), os 
deputados Xuxu Dal Molin 
(PSC), Dr. João (MDB) e Dr. 
Eugênio (PSB) participaram 
de uma reunião na Prefeitu-
ra para tratar o assunto.

Sorriso é desprovida de 
uma Unidade Ambulatorial 
de Hemodiálise e os pacien-
tes renais, que necessitam 
de terapia renal substitutiva, 
são obrigados a se desloca-
rem até Sinop, uma distân-
cia de cerca de 85 km, para 
fazer a diálise, pelo menos 
três vezes por semana.

Dal Molin, que é repre-
sentante de Sorriso, defende 
que a implantação da unida-
de ambulatorial trará mais 
dignidade aos pacientes que 
necessitam da terapia renal 
substitutiva. “Assumimos 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gil-
mar Mendes disse ontem (15) 
que a lei de abuso de autori-
dade, aprovada pela Câmara 
dos Deputados, não está vol-
tada para uma determinada 
categoria e deverá ser aplica-
da contra parlamentares, de-
legados, promotores, juízes, 
inclusive ministros de tribu-
nais superiores. Segundo o 
ministro, a atualização da lei 
era um “remédio necessário” 
para combater abusos. A le-
gislação atual sobre o assun-
to está em vigor desde 1964. 
“A reclamação é geral porque 
inexistia qualquer freio. De 
novo é aquela discussão so-
bre o Estado de Direito. Es-
tado de Direito é aquele em 
que ninguém é soberano”, 
disse.

Após a aprovação da 
matéria, as principais asso-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os dados apresentados 
pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômi-
co (Sedec), na quarta-feira 
(14) em reunião da Câmara 
Setorial Temática para Esta-
belecer Estratégia da Agro-
nomia e da Engenharia para 
o Desenvolvimento Susten-
tável de Mato Grosso, da 
Assembleia Legislativa e do 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Mato 
Grosso (Crea-MT), apontam 
um panorama positivo para 
o desenvolvimento do agro-
negócio no estado.

Mato Grosso representa 
10,6% do território nacional, 
com uma população de 3,4 
milhões de habitantes, o que 
mostra um crescimento po-
pulacional de 37,39% nos úl-
timos oito anos [entre 2000 
e 2018]. Mesmo ainda com 
um baixo número de pesso-
as, em comparação aos esta-
dos mais populosos do Bra-
sil, Mato Grosso tem um PIB 
per capita superior à média 
brasileira, em torno de 23%, 
sendo o quarto estado no 
ranking nacional.

“É interessante verifi-
carmos que 9,31% dos mu-
nicípios com PIB per ca-
pita acima de R$ 50 mil 
concentram-se no Estado. 
O agronegócio é a ativida-
de principal de todos esses 
municípios”, explicou Walter 
Valverde, secretário adjunto 

de Investimentos e Agrone-
gócio da Sedec.

Mais de 62% da área do 
Estado é preservada e o Índi-
ce de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) de Mato Grosso 
teve crescimento 9,8% supe-
rior ao do Brasil entre 2000 e 
2010. Há nove anos, o IDHM 
era de 0,725, representando 
99,72% o índice nacional e 
superior 20,63% ao do início 
deste século. “Nossa pauta é 
o desenvolvimento sustentá-
vel de Mato Grosso, tanto o 
social quanto o ambiental”, 
reforçou Valverde.

O procurador da As-
sembleia Legislativa e rela-
tor da Câmara, Ricardo Riva, 
ressaltou que as informações 
relativas à desconcentração 
de renda são importantes 
para a divulgação positiva do 
Estado. Segundo o levanta-
mento da Sedec, entre 2000 
e 2010 a renda apropriada 
pelos 80% mais pobres teve 
uma elevação de 20,17%.

A redução do Índice de 
GINI mostra que a descon-
centração de renda é maior 
que a média brasileira. Entre 
2000 e 2010, o Brasil teve 
seu Índice de GINI reduzido 
de 0,64 para 0,60. No mes-
mo período, o índice do Es-
tado decresceu de 0,62 para 
0,55. “Vejo que o Estado de 
Mato Grosso, tanto do pon-
to de vista econômico, como 
ambiental e agora social, está 
bem à frente dos outros Es-
tados e em um padrão mun-
dial”, afirmou o procurador.

um papel na Assembleia e fi-
zemos um pacto pela saúde. 
Temos que nos unir. Sabe-
mos que é importante forta-
lecer o interior para desafo-
gar a capital”, disse.

Outro parlamentar que 
prioriza a criação da Cen-
tral de Hemodiálise é Dr. 
João, médico nefrologista e 
que conhece de perto a ne-

ciações de juízes e procura-
dores brasileiros reagiram à 
aprovação do projeto de lei 
de abuso de autoridade. Para 
as associações, a amplitude 
do texto que segue para san-
ção coloca em xeque a inde-
pendência do Judiciário, ao 
intimidar a atuação da ma-
gistratura. 

Elas prometem mobi-
lizar a opinião pública em 
prol do veto presidencial e 
planejam encaminhar à Casa 
Civil pareceres técnicos para 
embasar o veto. O projeto 
de lei sobre abuso de autori-
dade, de autoria do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), já havia sido aprovado 
no Senado. Após ser também 
aprovado ontem (14) em re-
gime de urgência no plená-
rio da Câmara, segue para 
sanção presidencial.

O texto aprovado elen-
ca cerca de 30 condutas 
que passam a ser tipificadas 
como crime, passíveis de de-

tica mato-grossense que o 
próprio Barbudo, que foi o 
deputado federal mais vo-
tado das últimas eleições, 
seja esse nome, endossado 
também pelo presidente 
nacional do PSL, o também 
deputado federal, Luciano 
Bivar de Pernambuco. Ou-
tro nome ventilado é o da 
senadora Selma Arruda en-
volvida com problemas com 
a Justiça Eleitoral e que pode 
perder a vaga no estado ain-
da em 2020. 

O PSL no momento, tem 
as prefeituras de Tapurah 
com Iraldo Ebertz, em Cam-
po Novo dos Parecis com 
Rafael Machado e na cidade 
de Sapezal com Valcir Casa-
grande.

tenção, entre elas pedir a ins-
tauração de inquérito contra 
pessoa mesmo sem indícios 
da prática de crime, estender 
investigação de forma injus-

tificada e decretar medida de 
privação de liberdade de for-
ma expressamente contrária 
às situações previstas em lei, 
por exemplo.

cessidade de investimento 
nessa área. “A doença renal 
é muito triste. Quando ou-
vimos falar daquela senho-
ra, que morreu do nada, se 
a gente for investigar pode 
ter certeza que vamos des-
cobrir uma doença renal. É 
uma coisa séria e que mata”, 
avaliou.

O vice-prefeito Ger-

son Bicego, representante 
do município, garantiu que 
a gestão está empenhada 
para avançar no projeto 
para o centro de hemodiáli-
se. “Temos trabalhado com 
afinco para concretizar esse 
projeto. Sabemos a relevân-
cia que tem essa obra para 
Sorriso e para nossa região”, 
pontuou.
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TV  e Entretenimento

Namorada de Rafael Miguel 
desabafa: “Desejo por justiça 
me consome”

Pouco mais de dois meses da morte do ator Rafael 
Miguel, sua namorada, Isabela Tibcherani , resolveu 
fazer um desabafo nas redes sociais. A jovem falou 
da dificuldade de seguir em frente e também cobrou 
justiça. Rafael Miguel e os pais foram assassinados 
a tiros pelo pai de Isabela Tibcherani – que continua 
foragido. Confira o relato completo da jovem: “Meu 
processo de luto está sendo um tanto quanto com-
plicado. Na maior parte do tempo, me vejo presa na 
fase da aceitação, busco entender, lidar e continuar 
vivendo, mas dentro de mim, a fase de negação deli-
bera. Sei que não há maneira certa de viver essa dor, 
cada pessoa lida de um jeito, mas, sinceramente, me 
vejo cada vez mais confusa. São oscilações constan-
tes, dias em que me vejo a fim de fazer algo bom por 
mim, me permitir sorrir e procurar me sentir bem, 
mas me dou conta que, na realidade, dentro de mim 
é totalmente o oposto. Quanto mais eu tente ficar ex-
ternamente bem, mais eu me machuco internamen-
te.
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‘Toy Story 4’ se torna o quinto filme da 
Disney a passar de US$ 1 bilhão em 2019

Só a Disney para superar a Disney! De 
acordo com a revista Variety, “Toy Story 
4”, da Pixar, chegou ao US$ 1 bilhão na bi-
lheteria mundial e fez com que a empresa 
comprada pela casa do Mickey Mouse ba-
tesse o próprio recorde..

Uma das marcas superadas é o núme-
ro de produções que conseguiram atingir 
esse valor em apenas um ano, chegando a 

cinco produções: “Capitã Marvel” (US$ 1,12 
bilhão), “Aladdin” (US$ 1,02 bilhão), “Vinga-
dores: Ultimato” (US$ 2,79), “Rei Leão” (US$ 
1,3 bilhão) e agora “Toy Story 4”. Antes o re-
corde da companhia era de quatro filmes. 
Em junho, a abertura do longa-metragem 
nos Estados Unidos também foi uma das 
maiores para uma animação, com US$ 120 
milhões arrecadados. 

Em dois meses de exibição, o projeto 
dirigido por Josh Cooley já somava quase 
US$ 600 milhões.

Apesar da Disney estar com tudo em 
2019, um dos medalhões ainda está por vir: 
“Star Wars: 

A Ascensão Skywalker”. O filme chega 
aos cinemas no fim do ano e pode mudar 
esses números novamente.



98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 
03 Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE 
- R$115.000,00 Detalhes do 
imóvel 360 m² Descrição  
quadra 14 lote 05 12 x 30 
(360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 
m² Descrição Rua Canoa 
Quebrada Quadra 26 Lote 
11, com 436,82 m² sendo 
16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

TERRENO de 10x25= 250 
m² centro do Alto da Gloria 
aceita proposta avista tem 
desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

TERRENO à venda no 
Aquarela das Artes em 
Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas 
anuais de R$ 7.880,00 + 91 
parcelas de R$ 1.207,60 (66) 
99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No 
Residencial Paris Sinop Na 
Quadra 03(66) 99977-7222 | 
3531-7222

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água 
e IPTU). Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 

Vagas de Emprego

1-Serrador, com experiência em fita 
deitada;
2-Recepcionista, para trabalhar das 
07:00 as 13:00h, com experiência;
3-Instrumentador Cirúrgico;
4-Técnico em enfermagem, com COREN;
5-Enfermeiro (a), com COREN;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, 
com experiência;
8-Vendas, com conhecimento em infor-
mática e redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referên-
cia comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conheci-
mento 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 prote-
ção veicular, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, 
com experiência;
18-Vendas para boutique, com experi-
ência.

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

 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA FÉ LTDA. Torna 
público que requere a Secret. Estadual do Meio Ambien-
te - SEMA, Licença de Operação (LO), alteração da razão 
social e CNPJ, atividade com. varejista de comb. p/ veíc. 
automotivo, Rua dos Mamoeiros, n.º 1829W, Lot. Beija 
Flor, Nova Mutum/MT. CNPJ: 33.650.523/0001-32. Não 
EIA/RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual, aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades 
das secretarias municipais. Da qual foram vencedoras as empresas: Itens 
140723, 169201, 176073, 176075, 182931, 198590, 203023, 221646, 
224154, 819296, 822584, 825217, 825287, 825346, 826616, 826618, 
826622, 827326, 827337, 832962, 832964, 832973, 832976, 832977, 
832998, 832999, 833001, M. D. PEREIRA COMERCIO – EPP, inscrita no 
CNPJ sob o número 05.020.986/0001-85 no valor de R$ 57.042,52; Itens 
177432, 223767, 820153, 820155, 820157, 820895, 824279, 825332, 
826620, 826703, 828090, 830682, 832968, 832982, 832986, 832987, 
833000, IVAN GUIA LEMOS DA SILVA E CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ 
sob o número 12.995.729/0001-24 no valor de R$ 28.075,50; Itens 7887, 
14917, 164815, 168100, 182040, 199587, 204797, 213216, 819297, 
820150, 822582, 823580, 824974, 825840, 826624, 826625, 826626, 
826627, 828094, 830817, 830818, 830819, 830823, 832965, ELETRO 
MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 03.806.018/0001-73 no valor de R$ 34.450,55; Itens 
165864, 175723, 176070, 176098, 176099, 184833, 188625, 221181, 
223508, 231118, 819652, 825344, 826617, 830824, 832959, 832960, 
832963, 832972, 832978, 832979, 832981, 833149, ELÉTRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 
sob o número 00.226.324/0001-42 no valor de R$ 61.940,55.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 15 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS, 
ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, ELETRÔNICOS, AR 
CONDICIONADOS E MOVEIS EM GERAL PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO/MT E 10ª 
CIBM - UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE 
SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SCERETARIAS MUNICIPAIS. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 08:00 horas do dia 20/08/2019 até as 14:00 horas do dia 30/08/2019 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 02/09/2019 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E UTENSILIOS DE 
ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 
MATERIAIS PARA ARTESANATO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES NAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SCERETARIAS MUNICIPAIS. 
Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 20/08/2019 até as 
14:00 horas do dia 02/09/2019 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 03/09/2019 as 09:00 horas (horário de Brasília). 
Julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através do site 
www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2019, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) 
NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA, 
TOPOGRÁFICA E DE GEODÉSIA, PARA FINS DE SERVIÇOS DE 
MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA GEORREFERENCIADA VISANDO O 
CADASTRO DE PARCELAS/LOTES RURAIS, COLETIVOS, 
COMUNITÁRIOS E DE RESERVAS AMBIENTAIS, LEVANTAMENTO  E 
PROCESSAMENTO IM LOCO DE TODOS OS PONTOS 
GEOREFERENCIADO COM COORDENADAS, VERTICES E 
AZIMUTES   DE TODAS AS PARCELAS/LOTES DO PROJETO 
ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO COM ÁREA TOTAL DE 
7.332,6268 ha, IMPLANTAÇAO DE MARCOS COM PLAQUETA 
CONTENDO CODIGO DO INCRA E CODIGO DO TECNICO 
RESPONSAVEL EM TODOS PONTOS GEOREFERENCIADO, 
LEVANTAMENTO DE TODOS PARCELEIROS E CONFECÇAO DE 
CARTA DE CONFINANTES DE TODAS PARCELAS/LOTES, 
RECOLHER ART, GERAR MAPAS, MEMORIAL DISCRITIVO, CARTA 
DE CONFINANTES OU CONFRONTANTES  DE TODAS PARCELAS 
INDIVIDUALMENTE EM MODO DIGITAL E FISICO, PARA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
Aviso De Licitação 

Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 027/2019 
tipo: menor preço por item - processo licitatório nº 035/2019 

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 
realizará licitação no dia 30/08/2019, às 08h00, para futura e eventual aquisição de 
materiais permanentes – equipamentos hospitalares para equipar as unidades de saúde 
do município de novo mundo – mt, conforme especificações do edital de licitação. 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 das 
07h00min às 11h00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. novo 
mundo, mt, 15 de agosto de 2019. luciana da silva betarelo - pregoeira oficial. 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT 
EXTRATO DO CONTRATO N° 055/2019 

Contrato Que Entre Si Celebram Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt E A Empresa Crg 
Construções Eireli Epp, Cnpj: 14.936.115/0001-05, “Contratação De Empresa 
Especializada Na Edificação E Ampliação Da Segunda Fase De Sistema De 
Abastecimento De Água, Sendo Na Cidade Sede Do Município De Cotriguaçu/Mt E No 
Distrito De Nova União, Conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico/Financeiro, 
Memorial Descritivo E Projeto, Anexo A Este Edital De Acom Tc/Pac 0416/2014”. O 
Presente Contrato Tem O Valor Global De R$ 3.074.039,15(Três Milhões, Setenta E 
Quatro Mil E Trinta E Nove Reais E Quinze Centavos). Incluindo Todas As Despesas 
Operacionais, Fiscais, Trabalhistas E Encargos Sociais. O Prazo Do Presente Execução 
De Obras E Prestação De Serviços É Válidos Por 12 (Doze) Meses Podendo Ser 
Prorrogado, O Presente Contrato Vigorará A Partir 18 De Julho De 2019 Válido Até 18 De 
Julho De 2020. 

Jair Klasner 
Prefeito Municipal 
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Cuca e seus auxiliares acompanham time sub-20 do São Paulo

Veja por que alguns garotos da
base estão em baixa no Tricolor
DA REPORTAGEM

Com os acertos de Da-
niel Alves e Juanfran, o São 
Paulo chegou a 14 contra-
tações para esta tempora-
da – apenas a zaga não teve 
reforços. O alto número de 
contratações, porém, deixou 
jogadores promissores das 
categorias de base sem es-
paço na equipe principal do 
técnico Cuca.

Foram os casos do vo-
lante Diego, do meia Gabriel 
Sara e do zagueiro Morato. 
Os dois primeiros participa-
ram de toda a preparação do 
elenco durante a pausa para a 
Copa América, se destacaram 
em jogos-treino, mas nunca 
foram relacionados nos pro-
fissionais.

Morato, por sua vez, foi 
integrado ao time principal 
antes dos demais e até foi re-
lacionado para três jogos com 
Cuca (Bahia, pelas oitavas de 
final da Copa do Brasil, Avaí 
e Atlético-MG, pelo Brasilei-
rão). Além disso, o Tricolor 
recusou propostas de clubes 
da Europa pelo jogador.

No entanto, como Walce 
não precisou mais ser impro-
visado como lateral-direito, 
Morato retornou à equipe 
sub-20. O mesmo caminho 
seguiu Diego e Gabriel Sara. 
Eles disputam o Brasileirão 
da categoria e já não treinam 
mais entre os profissionais.

Por outro lado, os jo-
vens não deixaram de ser ob-
servados. Na última quarta-
-feira, o técnico Cuca e seus 

auxiliares foram ao Morum-
bi para acompanhar a vitória 
do São Paulo sobre o Santos 
pela décima rodada do Brasi-
leirão sub-20.

POUCO
ESPAÇO
Outros jogadores da 

base que chegaram a ter mais 
oportunidades em outros 
momentos também têm vida 
mais difícil neste momento 
no elenco. O maior exemplo 
é o de Igor Gomes. Titular 
na reta final do Campeona-
to Paulista, o meia se tornou 
um dos principais jogadores 
do elenco, com gols e assis-
tências. Recentemente, aliás, 
teve proposta de empréstimo 
negada pela diretoria trico-
lor.

Com a recuperação de 
Everton e a chegada de Da-
niel Alves para jogar também 
no meio de campo, o joga-
dor se tornou praticamente 
a quarta opção – Hernanes, 
atualmente machucado, está 
à frente de Igor Gomes no 
gosto de Cuca.

Relembre as contratações 
do São Paulo para 2019:

Goleiro: Tiago Volpi;
Laterais: Igor Vinícius, 

Dani Alves, Juanfran e Léo;
Volantes: Willian Farias e 

Tchê Tchê;
Meias: Hernanes e Vitor 

Bueno;
Atacantes: Pablo, Alexan-

dre Pato, Calazans, Raniel e 
Biro Biro (foi para o Botafogo).

OPÇÃO DE CUCA | Diego, Gabriel Sara e Morato voltaram ao sub-20; outros quase não recebem oportunidades
Foto: Divulgação

Uruguaio voltou do Pan e deve ganhar mais espaço no Timão

Gareca parece não estar afim de liberar Guerrero da convocação 

Foto: Divulgação

Foto: FPF

ESTRATÉGIA FALHA

Athletico sai no lucro com
derrota por “apenas” 2 a 0

CORINTHIANS

Bruno Méndez ganha elogios de seu
professor de português: “Focado”

INTER

Guerrero contata 
Gareca e pede 
liberação da 
seleção

Foto: albari rosa

Athletico deixa espaços para Maicon e Matheus Henrique, e 
Grêmio domina 

DA REPORTAGEM

A estratégia de Tiago 
Nunes falhou, e o Athletico 
teve uma de suas piores atu-
ações no ano. Vulnerável na 
defesa, lento no meio-campo 
e apático no ataque, o Furacão 
saiu no lucro com a derrota 
por “apenas” 2 a 0 para o Grê-
mio no jogo de ida da semifi-
nal da Copa do Brasil.

O objetivo de Tiago Nu-
nes era aumentar o poder de 
marcação no meio-campo e 
não deixar os volantes Maicon 
e Matheus Henrique inicia-
rem a construção das jogadas. 
O Furacão, porém, deu espa-
ços, a dupla adversária teve 
liberdade, e o Grêmio contro-
lou a partida desde o início.

“Nossa estratégia prin-
cipal era tentar tirar do jogo 
o Matheus (Henrique) e o 
Maicon. São dois construto-
res, que pegam a bola no pé 
do Geromel e no pé do Kan-
nemann. A gente demorou 
a encurtar a marcação nes-
ses jogadores, e isso acabou 
constrangendo nossa equipe 
e criando dificuldades. Não 

DA REPORTAGEM

Após quase um mês 
falando espanhol com seus 
companheiros de seleção 
uruguaia sub-23, Bruno 
Méndez está de volta aos 
treinos do Corinthians, ago-
ra para ser a principal opção 
na zaga em casos de ausên-
cias de Gil e Manoel – Hen-
rique, é bom lembrar, partiu 
para os Emirados Árabes.

Para compreender e ser 
compreendido com maior 
naturalidade, o jogador de 19 
anos deve retomar em bre-
ve as aulas de português que 
vinha tendo no primeiro se-
mestre.

Bastante empenhado 
em sua adaptação, Bruno 
Méndez iniciou estudos so-
bre o idioma em maio, mas 
interrompeu o processo por 

DA REPORTAGEM

Paolo Guerrero entrou 
em contato com o técnico 
da seleção do Peru, Ricardo 
Gareca e pediu a liberação 
dos amistosos contra Equa-
dor e Brasil, dias 5 e 10 de 
setembro, respectivamente. 
Porém, a empreitada pare-
ce não foi muito animado-
ra. Nos bastidores o Inter já 
mostra certo pessimismo e 
tem cada vez menos espe-
ranças de liberação do cen-
troavante.

O atacante explicou a 
situação ao treinador. No dia 
4 de setembro, o Inter tem o 
jogo de volta das semifinais 
da Copa do Brasil contra o 
Cruzeiro. Caso confirme a 
classificação (venceu no Mi-
neirão por 1 a 0), o primei-
ro jogo da final será no dia 
11 diante do vencedor entre 
Grêmio x Athletico. A con-
vocação sairá no dia 23 de 
agosto.

No Peru, a imprensa 
local diz que Guerrero não 
será liberado. O jornal es-
portivo Líbero diz que os 
motivos alegados são a po-
lítica da federação peruana, 
que não cede nenhum joga-
dor. O presidente da fede-
ração, Agustín Lozano, disse 
que a decisão a cargo ficaria 
a cargo de Gareca.

A conversa entre Guer-

rero e o treinador do Peru foi 
mais uma tentativa do Inter 
de garantiu seu principal jo-
gador nos confrontos deci-
sivos da Copa do Brasil. Na 
última terça, o executivo de 
futebol Rodrigo Caetano es-
teve em Lima para oficializar 
o pedido de liberação à fede-
ração peruana.

O presidente Marcelo 
Medeiros e o vice de fute-
bol Roberto Melo estiveram 
em Luque, no Paraguai, para 
um encontro com o presi-
dente da Conmebol, Alejan-
dro Domínguez. A situação 
de Guerrero esteve na pau-
ta do encontro. A diretoria 
colorada tenta sensibilizar 
a seleção peruana. Entre os 
argumentos estão a confian-
ça depositada pelo clube na 
contratação do centroavante 
e o suporte que Guerrero re-
cebeu nos últimos oito me-
ses de suspensão por doping. 
O atacante é o artilheiro da 
equipe com 11 gols em 17 jo-
gos e comandou o Peru ao 
vice-campeonato da Copa 
América.

Ainda como argumen-
to, a direção do Inter tam-
bém utiliza o técnico Tite 
como exemplo. O treinador 
da Seleção não deve convo-
car atletas de clubes brasi-
leiros que estejam em fases 
decisivas na Libertadores e 
Copa do Brasil.

conseguimos encurtar a mar-
cação, e o Grêmio cresceu 
muito”, explicou o treinador.

Com espaços, o Grêmio 
sufocou o Athletico. O nú-
mero de finalizações (19 a 10 
para os gaúchos) não refletiu 
a superioridade tricolor. O 
Grêmio construiu o 2 a 0 ao 
natural e perdeu várias chan-
ces de gol. O Furacão saiu no 
lucro com o placar de “ape-
nas” 2 a 0.

Depois do segundo gol, 
por exemplo, Alisson (em fi-
nalização rente à trave) e Die-
go Tardelli (cara a cara com 
Santos) poderiam ter feito 
um 4 a 0. O Furacão teve um 
lance ou outro, quase sempre 
com Rony na construção, mas 
nada que assustasse Paulo 
Victor. O jogo de volta entre 
Athletico e Grêmio será em 
4 de setembro, uma quarta-
-feira, na Arena da Baixada. 
Até lá, o Furacão faz quatro 
jogos pelo Campeonato Bra-
sileiro - um deles contra o 
próprio Grêmio. Tiago Nunes 
precisa fazer várias correções 
para chegar à decisão da Copa 
do Brasil.

conta das disputas do Mun-
dial Sub-20, disputado na 
Polônia entre maio e junho, 
e o Pan-Americano, dispu-
tado no Peru, entre junho e 
julho. “Fizemos cinco ou seis 
aulas antes desse período de 
torneios”, disse o professor 
Gabriel Barreto.

Também natural de 
Montevidéu e, curiosamen-
te, crescido no bairro Mal-
vin Norte, o mesmo em que 
Bruno vivia com os pais, o 
professor de 45 anos que vive 
há oito no Brasil foi reco-
mendado ao pai do jogador 
do Timão por uma jornalista 
brasileira que viveu no Uru-
guai.

Contratado no fim de 
fevereiro, Bruno Méndez 
foi recepcionado no Corin-
thians por outros cinco es-
trangeiros: pelo argentino 

Mauro Boselli, pelo chileno 
Araos, pelo equatoriano Sor-
noza e por Sergio Díaz e Án-
gel Romero, dupla paraguaia 
que já deixou o clube.

Aos poucos, porém, foi 

se aproximando também de 
brasileiros, como o volante 
Ramiro, com quem costuma 
dividir chimarrão, e com o 
lateral Carlos Augusto, de 20 
anos.
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Ação deve durar um mês, período em que não haverá visitas Celas e presos são revistados na Penitenciária Central do Estado 

PCE: operação apreende eletrônicos,
ventiladores, freezers e geladeiras
DA REPORTAGEM

Diversos aparelhos eletrô-
nicos, ventiladores, freezers 
e geladeiras foram apre-
endidos em uma operação 
na Penitenciária Central do 
Estado (PCE), em Cuiabá. A 
ação começou na terça (13) e 
deve durar um mês, segundo 
estimativa do Sindicato dos 
Servidores Penitenciários do 
Estado de Mato Grosso (Sin-
dspen-MT). Durante os 30 
dias não haverá visitas.

A PCE tem capacidade para 
pouco mais de 800 presos e 
abriga cerca de 2,1 presidiá-
rios. A operação foi nomeada 
de ‘Agente Elison Douglas’. O 
servidor foi assassinado em 
Lucas do Rio Verde no dia 30 
de julho.

De acordo com o sindica-
to, a operação funciona da 
seguinte forma: os agentes 
penitenciários entram no 
corredor, retiram os presos 
de uma determinada cela e 
os colocam na quadra. Cada 
preso sai com tudo que ele 

tem dentro da cela e, quando 
passam pelo agente, é revis-
tado.

O preso pode retornar com 
apenas o que é permitido 
dentro da PCE. Todo ma-
terial proibido ou fora das 
regras é catalogado e entre-
gue para a família do preso. 
A operação deve se estender 
por 30 dias. Os agentes acre-
ditam que durante esses dias 
será retirado tudo que é ex-
cesso, entre eles ventiladores, 
freezer, entre outros objetos.

Ainda, será feita uma refor-
ma interna nos raios da peni-
tenciária. Na quarta-feira (14), 
famílias de presos fizeram 
protesto contra suspensão de 
visitas na PCE e ficaram na 
frente do Fórum de Cuiabá.

Cerca de 20 pessoas par-
ticiparam de uma reunião 
com o Juiz da Vara de Execu-
ções Penais, Geraldo Fidelis 
pedindo que ele interceda 
junto à Secretaria Estadual 
de Segurança Pública (Sesp), 
para que as visitas sejam au-
torizadas.

TUDO NA PRISÃO... | PCE tem capacidade para pouco mais de 800 presos e abriga cerca de 2,1 presidiários
Foto: SindSpen/Mt Foto: SindSpen/Mt

Foto: Corpo de BoMBeiroS

Foto: divulgação

Foto: tChélo Figueiredo

SORRISO

61 pilotos agrícolas aprendem
técnicas de combate a incêndios

CÁCERES

Embriaguez ao volante representa
33% das autuações de trânsito

TERRA NOVA

Colisão envolvendo 
carreta deixa um 
morto na BR-163

Mais de 60 pilotos aprendem técnicas para combate a incêndio

Motorista morreu carbonizado após a batida em Terra Nova

Quando Operação Lei Seca é feita, muita gente é 
pega alcoolizada 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma palestra foi rea-
lizada nesta quarta (14) no 
Aeroporto Regional de Sor-
riso para orientar pilotos 
de aviões agrícolas a apagar 
incêndios. Com o tema “O 
emprego de Aeronaves nas 
Operações Aéreas de Com-
bate a Incêndios Florestais/
Rurais”, o evento reuniu 61 
pilotos agrícolas da região 
Norte e foi organizado pelo 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Mato Grosso (CBMMT), 
por meio do Grupo de Avia-
ção Bombeiro Militar (GA-
vBM), em parceria com o 
Sindicato Rural de Sorriso.

A proposta foi nivelar 
conhecimento e integrar o 
Corpo de Bombeiros Militar 
e os profissionais de aviação 
agrícola, a fim de fortalecer 
parcerias para apagar incên-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Era madrugada do dia 
10 de maio de 2009, dia das 
mães. Thiago Duarte Nusa, 
a época com 19 anos, saía de 
uma festa em Cáceres con-
duzindo sua moto, após ter 
ingerido grande quantidade 
de bebida alcoólica. Duran-
te o percurso até sua casa, o 
então adolescente dormiu na 
direção da motocicleta, co-
lidiu em um meio fio e teve 
seu corpo arremessado em 
uma árvore. “Bati minha co-
luna na árvore e perdi o mo-
vimento das minhas pernas. 
Há 10 anos estou paraplégi-
co”, relatou.

O fato que ocorreu com 
Nusa é apenas uma das situ-
ações que muitos condutores 
de veículos estão propensos 

DA REPORTAGEM

Um grave acidente foi 
registrado em uma curva 
na BR-163, nas proximida-
des de Terra Nova do Norte, 
envolvendo duas carretas, 
sendo uma Volvo FH12 380, 
preta, com placas de Sorri-
so. Com a batida, os veículos 
pegaram fogo. Um motoris-
ta morreu carbonizado e o 
outro ficou ferido.

Segundo informações, 
o outro veículo de carga tem 
placas do Pará. De acordo 
com o investigador da Po-
lícia Civil Artur Filho, um 
dos motoristas foi socorri-

do com ferimentos, levado 
pela ambulância ao hospital 
municipal e não corre risco 
de morte. Já o outro con-
dutor morreu carbonizado. 
As identidades deles estão 
sendo confirmadas. As duas 
carretas caíram na ribancei-
ra após a colisão e também 
pegou fogo na mata. Um 
caminhão-pipa da Prefei-
tura de Terra Nova foi en-
caminhado para auxiliar no 
controle das chamas. O Cor-
po de Bombeiros de Colíder 
também acionado para apa-
gar o incêndio. As causas e 
responsabilidades da colisão 
ainda estão sendo apuradas.

dios florestais. O tenente-
-coronel BM Flávio Gled-
son Vieira Bezerra, piloto 
comandante das aeronaves 
tipo Air Tractor, falou sobre 
os procedimentos opera-
cionais e de segurança, bem 
como as táticas de empregos 
de aeronaves nas operações. 
Os pilotos agrícolas ficaram 
interessados na experiência 
prática adquirida para aju-
dar nas operações aéreas de 
combate aos incêndios flo-
restais. O piloto agrícola An-
tonio Carlos da Silva, que há 
20 anos exerce esta profissão, 
participou da palestra com o 
objetivo de aprender com os 
pilotos da região para que 
estejam aptos a agir em casos 
de incêndios nas lavouras.

“Já ajudei a combater in-
cêndios com a aeronave em 
lavouras de milho. Em 2006 
participei do primeiro curso 
no combate a incêndios rea-

FOGO NA 070...
Uma área às margens da BR-

070 em Primavera do Leste, pegou 
fogo na tarde de ontem (15). Cerca de 
60 famílias que moravam no local fo-
ram realocadas em junho deste ano 
para obras de duplicação da rodovia. 
O entulho deixado, porém, contribuiu 
para o incêndio. As causas do incên-
dio ainda devem ser apuradas. A 
suspeita, entretanto, é de que incên-
dio tenha sido criminoso. O Corpo 
de Bombeiros levou pouco mais de 
uma hora para controlar o incêndio. 
A área deve ser monitorada durante 
o dia para evitar que haja novas quei-
madas no local.

SEM RADARES NAS BRs...
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
divulgou um ofício nesta ontem (15) 
determinando “cumprimento imedia-
to” da suspensão da fiscalização por 
radares móveis nas estradas federais, 
as chamadas BRs. A medida atende 
a ordem do presidente Jair Bolsona-
ro e não vale para radares fixos, que 
continuarão funcionando, e nem para 
rodovias estaduais e municipais, que 
não são de responsabilidade da PRF. 
Segundo o governo, o uso dos radares 
móveis será reavaliado e não foi divul-
gado um prazo para que eles voltem a 
ser usados na fiscalização da veloci-
dade.

BILHETE FALSO...
Uma jovem de 19 anos foi detida em São José do Rio 
Claro, depois de tentar retirar o prêmio da Mega-
-Sena com um bilhete falsificado em uma lotérica. 
Segundo a Polícia Civil, a mulher foi ouvida e libera-
da em seguida. A fraude foi notada pela funcionária 
da lotérica. Segundo a polícia, o código de barras do 
bilhete apresentado pela cliente não era aceito pelo 
sistema. Ao insistir que o bilhete era premiado, a 
proprietária da lotérica foi chamada para resolver a 
situação. Com o bilhete em mãos, a dona do estabe-
lecimento notou a falsificação [classificada pela po-
lícia como ‘grotesca’] e acionou os policiais. Ao ser 
detida, a jovem negou a falsificação, mas confessou 
o crime logo em seguida. À polícia, ela contou que 
tentou aplicar o golpe para ajudar a família que pas-
sa por dificuldades financeiras.

divulgação

quando dirigem sob efeito 
de álcool ou outras substân-
cias psicoativas. Dados do 
Batalhão de Polícia Militar 
de Trânsito Urbano e Rodo-
viário apontam 33,64% de 
autuações por embriaguez 
ao volante nas 26 edições da 
operação Lei Seca já realiza-
das este ano em Mato Gros-
so.

No ano seguinte ao aci-
dente, em 2010, Thiago Du-
arte Nusa foi aprovado no 
concurso público do Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to de Mato Grosso (Detran-
-MT) e, atualmente, além 
do trabalho diário, também 
realiza palestras sobre segu-
rança no trânsito nas ações 
de conscientização da autar-
quia. “Sempre ao final das 
palestras presto um depoi-
mento sobre o meu acidente, 
os traumas ocasionados e os 

problemas que enfrento até 
hoje por consequência do 
meu ato”, disse o servidor.

O diretor Executivo do 
Detran-MT, José Eudes San-
tos Malhado, enfatiza que a 
operação Lei Seca, realizada 
por meio da integração das 
forças de segurança pública 

e trânsito, tem como missão 
salvar vidas. “O fator de risco 
álcool e direção ainda é mui-
to presente nas nossas ope-
rações, por isso precisamos 
intensificar cada dia mais as 
ações de fiscalização no trân-
sito para a segurança de to-
dos os cidadãos”, disse.

lizado no país que foi na USP 
(Universidade de São Paulo). 
Desde então, esse trabalho 
começou a ser divulgado, 
até porque o Brasil não tinha 
esse tipo de operação. É im-
portante esta iniciativa, pois 

cada fazenda tem sua base, 
com água e uma boa pista, a 
partir desta base montada é 
possível combater incêndios 
nas proximidades, tornando 
a ação mais rápida e mais fá-
cil”, disse o piloto.
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 Beckham e Harper, a filha de 7 anos, roubaram a cena durante a na Copa do Mundo Feminina 

Psicólogos debatem hábito
de beijar filhos na boca
DA REPORTAGEM

Todos os dias, a imagem 
de uma mãe dando um “se-
linho” na boca da filha inva-
de a casa de uma legião de 
brasileiros. No retrato que 
aparece na abertura da no-
vela “Por amor”, reprisada 
na faixa “Vale a pena ver de 
novo”, ninguém menos do 
que Regina Duarte, a eterna 
namoradinha do Brasil, dá 
um afetuoso beijo em sua 
filha, Gabriela.

Exibido pela primeira 
vez em 1998, o folhetim 
de Manoel Carlos já foi re-
prisado algumas vezes sem 
que a fotografia suscitasse 
debates. Mas muita coisa 
mudou nos últimos anos, 
e fotos em que pais apare-
cem beijando seus filhos 
na boca andam motivando 
discussões acaloradas nas 
redes sociais, enquanto psi-
cólogos se dividem sobre o 
tema.

Um dos casos mais recen-
tes envolveu a atriz Adria-
ne Galisteu, que recebeu 
críticas nos comentários 
da foto de um selinho en-
tre o marido, o empresário 
Alexandre Iódice, e o filho, 
Vittorio, de 9 anos. “Feio 
e desnecessário”, escreveu 
uma pessoa, ao passo que 
outra fez coro: “para mos-
trar amor por um filho não 
precisa beijar a boca”. 

A atriz, então, achou pru-
dente responder direta-
mente a alguns seguidores. 
Numa das suas réplicas, dis-
se: “Aqui a gente dá muito 
beijo mesmo, aqui a gente 
não se desgruda, aqui não 

HÁBITOS | Prática pode causar confusão na mente das crianças; há quem defenda que a ‘maldade’ está 
nos olhos de quem vê
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temos preconceito, aqui só 
é bem-vindo quem ama”.

Mais de duas décadas de-
pois de “Por amor” estrear 
em horário nobre, Gabriela 
faz coro à colega de profis-
são. No seu caso, ela con-
sidera o uso da foto com a 
mãe na abertura da novela 
um momento marcante: 
“Adoro lembrar dele. Essa 
foto representa o puro afe-
to que eu e ela temos uma 
pela outra”.

A prática divide opiniões 
entre profissionais. Para 
o psicólogo clínico Ailton 
Amélio, professor apo-
sentado da USP, o tal bei-
jo pode causar problemas 
posteriores. “Na fase adulta 
ou na juventude, as pes-
soas podem vir a adquirir 
conceitos que as levem a 
condenar retroativamente 
o que aconteceu durante a 
infância. Podem se sentir 
violadas e ter raiva dos pais, 
por exemplo”.

No cenário internacional, 
o debate também é quen-
te. Em novembro do ano 
passado, o ex-jogador de 
futebol britânico David Be-
ckham foi muito criticado 
na internet por dar um se-
linho na filha Harper, de 7 
anos. Sem se importar com 
a repercussão, ele repetiu o 
gesto carinhoso em junho 
deste ano, durante um jogo 
da Copa do Mundo Femi-
nina. 

Jogador de futebol ame-
ricano e marido de Gise-
le Bündchen, Tom Brady 
também já foi clicado algu-
mas vezes dando um seli-
nho em seu filho Benjamin.

EFEITO NO
FUTURO
A prática divide opiniões 

entre profissionais. Para 
o psicólogo clínico Ailton 
Amélio, professor apo-
sentado da USP, o tal bei-
jo pode causar problemas 
posteriores. 

“Na fase adulta ou na ju-
ventude, as pessoas podem 
vir a adquirir conceitos que 
as levem a condenar retroa-
tivamente o que aconteceu 
durante a infância. Podem 
se sentir violadas e ter raiva 
dos pais, por exemplo”.

A discussão acontece, 
segundo Ailton, porque o 
beijo é um comportamen-
to cultural, naturalizado 
de diferentes maneiras em 
cada sociedade. Como ele 
lembra, há países em que o 
beijo na boca entre dois ho-
mens como cumprimento 
é rotineiro e desprovido de 
carga sexual, diferente do 
que acontece no Brasil, por 
exemplo.

A psicóloga clínica infan-
til Maria Luiza Bustamante, 
professora aposentada do 
instituto de psicologia da 
Uerj, é ainda mais incisiva 
ao comentar o assunto: 

“É errado e não deve ser 
feito”. Ela justifica a opinião 
com o fato de o beijo na 
boca ser uma prática muito 
sexualizada na cultura oci-
dental. 

“Não podemos prever as 
consequências desses bei-
jos, já que tudo vai depen-
der da relação entre pais e 
filhos. Mas há um alto ris-
co de causar confusão na 
mente da criança. Na nos-

sa cultura, o beijo na boca 
é erotizado. Na bochecha, 
não”.

NADA
DEMAIS
Já o psicólogo e pesqui-

sador da comunicação hu-
mana da UFMG Cláudio 
Paixão, doutor em Psicolo-
gia Social, não considera o 
hábito condenável. 

“Tudo vai depender de 
como se dá a troca de afe-

to na família. Se o selinho 
é naturalizado, não o vejo 
como algo prejudicial. O 
problema, muitas vezes, 
está na interpretação de 
terceiros, que têm um olhar 
maldoso”.


