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NORTÃO

SEGUNDA DIVISÃO

Desvio na
compra de
materiais
para escolas
indígenas
A casa da deputada federal Rosa 
Neide Sandes de Almeida foi 
alvo de uma operação na manhã 
desta segunda-feira. Segundo a 
Polícia Civil, a “Operação Fake 
Delivery” cumpriu um mandado 
de prisão preventiva contra um 
ex-secretário e uma ordem de 
busca e apreensão na casa da 
deputada.           Página  -3

O Nova Mutum conquistou o acesso para a Primeira Divisão do Mato-grossense 2020. A equipe 
venceu o Cacerense nos pênaltis pela semifinal da Segunda Divisão e também garantiu a sua 
vaga na final.                                             Página -8

Nova Mutum EC conquista o acesso

CAMPANHA

DIZ SELMA

Alerta
sobre uso
seguro da
bicicleta

PSL precisa
se fortalecer
até eleições

A Campanha Bicicleta 
Segura, da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia 
(Sbot), chama a atenção para o 
Dia do Ciclista. A campanha visa 
a orientar as pessoas na pre-
venção de lesões em acidentes 
envolvendo bicicletas.

 Página - 8

A senadora Selma Arruda 
disse, durante encontro com 
aliados, em Sinop, que o PSL 
cresceu muito nas últimas 
eleições e, agora, precisa ter um 
‘olhar especial’ para os mu-
nicípios se fortalecendo com 
candidatos próprios a prefeito. 
Para isso, não descartou a possi-
bilidade de coligação com outras 
siglas partidárias e compor com 
candidatos a vice.                                    

    Página - 3

Corpo de BomBeiros

divulgação

maykon Castioni

Fogo causa 
prejuízos em
propriedades 
rurais de Sorriso
Em Mato Grosso, desde o começo do ano até agora, 
o Inpe registrou mais de 1,7 mil focos de queima-
das. Em Sorriso, metade dos 600 hectares de la-
voura de uma fazenda foi queimada. Em um assen-
tamento, 12 das 26 chácaras foram atingidas pelo 
fogo.               Página 7



Celso de Mello sempre se mostrou um juiz 
desassombrado e intransigente na defe-
sa da dignidade da pessoa humana, dos 
direitos e das liberdades fundamentais

Esquecendo do compromisso
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Marcou? Anote.
Não importa se o compromisso 

é importante ou não, se ele deve ser 
lembrado, crie um lembrete. Você tem 
“certeza” que vai se lembrar? Não tem 
problema, dê uma “folga” para sua 

cabeça e não corra riscos, 
mantenha um lembrete 
ativo.

Usar os lembretes faz 
com que você tenha que 
se preocupar menos com 
lembrar seus compromis-
sos, não corra risco de 
esquecê-los e muito me-
nos ter que justificar para 
alguém que, em plena épo-
ca onde a tecnologia faz 

parte de nossas vidas, que você, com 
um celular em mãos, simplesmente 
se “esqueceu” que tinha compromisso 
marcado.

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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Teve longa gestação no Congresso o projeto de lei 
que endurece punições fixadas para abusos de autori-
dade, finalmente aprovado na quarta (14) e enviado ao 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) para sanção.

Idealizado como resposta ao avanço da Lava Jato e 
aos excessos cometidos por juízes e investigadores, ele 
hibernou por muito tempo até ganhar a forma atual.

A operação acabara de completar o primeiro ano 
quando o Ministério Público apresentou um pacote de 
medidas legislativas para reforçar o combate à corrup-
ção, em 2015. 

Embalada pelo apoio popular que recebeu, a pro-
posta endurecia a legislação penal e restringia o acesso a 
garantias oferecidas pela Constituição para proteção dos 
indivíduos contra abusos do Estado.

Sentindo-se acuados pelo avanço das investiga-
ções, os políticos atiraram o pacote num limbo legislati-
vo e passaram a articular diversas iniciativas para frear a 
operação, sem que elas prosperassem. O texto aprovado 
nesta semana é o primeiro a vingar. Ele define como cri-
mes várias condutas que cruzam os limites estabelecidos 
pela legislação para a atuação de policiais, promotores e 
juízes.

Prender sem motivo, usar algemas sem necessi-
dade, constranger pessoas a depor e divulgar gravações 
que exponham sua intimidade são algumas das ações 
tratadas como passíveis de punição —até quatro anos de 
prisão, mais multa. Muitas dessas condutas já são veda-
das pela legislação e pela jurisprudência dos tribunais, 
mas os defensores da nova lei acham que somente as 
penas definidas agora poderão de fato coibir desvios.

Ao expor desvios bilionários e punir políticos e 
empresários poderosos, a Lava Jato ganhou força quan-
do usou a lei para alcançar seus objetivos —e expôs fra-
queza sempre que ignorou esse limite. Alguns disposi-
tivos do projeto, no entanto, estabelecem critérios tão 
subjetivos para a avaliação das condutas a serem repri-
midas que podem criar riscos também.

Um dos mais duvidosos prevê punição para juízes 
que decretarem prisões “sem conformidade com as hi-
póteses legais”, definição tão imprecisa que pode servir 
até para enquadrar ações legítimas.  

Os críticos do projeto temem que ele seja usado 
para intimidar os servidores que cumprem a lei, geran-
do impunidade em vez de inibir os que andam fora da 
linha.

Bolsonaro tem sido pressionado a vetar vários arti-
gos da proposta aprovada pelo Congresso. Seus aspectos 
mais controversos certamente serão levados ao exame 
do Supremo Tribunal Federal. Não custa lembrar que, se 
o presidente sancioná-la, a aplicação da nova lei depen-
derá do Ministério Público e do Poder Judiciário —e ca-
berá a seus integrantes ter o bom senso necessário para 
evitar os perigos apontados pelos críticos.

Editorial

Abuso na lei

Ranking dos Políticos - Facebook

prudência pungente em defesa do Estado 
democrático de Direito, da dignidade da 
pessoa humana, das liberdades funda-
mentais e dos direitos das minorias, con-

forme expresso em incontáveis precedentes do 
tribunal. Essa sensibilidade de Celso de Mello 
revelou-se, recentemente, em todos os seus 
matizes, na defesa contundente da existência 
de omissão na edição de lei que criminalizas-
se atos de homofobia e de transfobia, ocasião 
em que sustentou a importância da atuação 
da Suprema Corte em favor dos “atingidos pelo 
arbítrio, pela violência, pelo preconceito, pela 
discriminação e pelo abuso” (Ação Direta de In-
constitucionalidade por Omissão nº 26).

Celso de Mello é um homem à frente do seu 
tempo. Seus entendimentos, registrados em 
julgamentos históricos como o mencionado 
aqui, traduzem o anseio por um país e um mun-
do melhores, em que liberdade, igualdade e jus-
tiça sejam franqueados a todos, sem distinção.

A visão do decano sobre a Justiça está refle-
tida na própria missão institucional do STF, por 
ele cunhada, e inclui o dever de velar pela inte-
gridade dos direitos fundamentais, de conferir 
prevalência à dignidade da pessoa humana, de 
fazer cumprir os pactos internacionais que pro-
tegem os grupos vulneráveis expostos a injus-
tas perseguições e a práticas discriminatórias 
e de neutralizar qualquer opressão estatal.

Nesses 30 anos, Celso de Mello manteve-se, 
com vigor, fiel ao compromisso inarredável do 
STF de garantir a inviolabilidade e a intangi-
bilidade da Constituição. Pode-se afirmar que 
a história recente da corte como guardiã dos 
direitos e das liberdades confunde-se com a 
filosofia constitucional de seu decano, cuja 
compreensão sobre a justiça, a democracia, a 
liberdade e a dignidade tem inspirado minis-
tros de várias gerações que com ele conviveram 
e ainda convivem. Celso de Mello é o farol do 
Supremo Tribunal Federal.

Parabéns, ministro Celso de Mello! O Bra-
sil lhe agradece. A sua trajetória como jurista 
e juiz constitucional honra o país, o Supremo 
Tribunal Federal e a democracia brasileira.

DIAS TOFFOLI É PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL

O decano

VARREDURA NA PCE
O governador Mauro Mendes defendeu a 

necessidade de o Estado retomar o contro-
le da Penitência Central do Estado (PCE), a 
maior unidade prisional de Mato Grosso 
com mais de 2,1 mil presos. Nesta semana, 
o Governo realizou uma “varredura” dentro 
penitenciária para retirar de quaisquer ob-
jetos e produtos que não poderiam estar nas 
celas. “Um enfrentamento para consertar 
aquilo ali. Vocês não têm noção da comple-
xidade e importância do que estamos fazen-
do”, desabafou o governador.

R$ 157 MIL
O deputado federal Nelson Barbudo deto-

nou o “colega” de parlamento, Marco Felicia-
no, que solicitou no primeiro semestre deste 
ano um reembolso de R$ 157 mil à Câmara 
dos Deputados para cobrir gastos referentes 
a um tratamento odontológico. “Acho que fal-
ta vergonha na cara. Inclusive é um pastor 
evangélico, acho vergonhoso. Cada um cuida 
de si, agora, fala uma coisa, prega uma coisa 
e faz outra. Eu acho vergonhoso. Se eu quiser 
tratar do meu corpo, eu ganho meu dinheiro 
e pago”, disparou Barbudo.

NÃO RESOLVE
Na polêmica entrevista que deu ao Valor 

Econômico, o ex-ministro da Agricultura 
Blairo Maggi não foi só críticas a Jair Bol-
sonaro. Em algo ele concorda com o presi-
dente: ambos não são simpáticos ao Fundo 
Amazônia, financiado por países europeus 
para proteger o meio ambiente na Floresta 
Amazônica. Em decorrência da nova políti-
ca ambiental do país, Noruega e Alemanha 
anunciaram o corte de milhões de dólares 
para o fundo. “Acho que o país não precisa 
do dinheiro do Fundo Amazônia, não resolve 
nada. Quase nada chega a quem interessa, 
quem precisa. Tudo vira viagem.

Faça com que o uso da agenda de compromissos 
do seu celular se torne uma “rotina”. No início 
pode parecer algo cansativo e enfadonho, mas 
os bons resultados vão mostrar que o recurso é 
simples e extremamente útil em sua vida!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

DIAS TOFFOLI

Há 30 anos, o ministro Celso de Mello hon-
ra e dignifica a mais elevada corte de Justiça 
da República. Suas intervenções nas sessões 
são históricas. Seus densos votos no Supre-
mo Tribunal Federal são a expressão de um 
magistrado comprometido com a melhor cau-
sa da Justiça e com o Estado democrático de 
Direito. Egresso das Arcadas do Largo do São 
Francisco, Celso de Mello nos proporciona, em 
cada conversa repleta de sabedoria, uma aula 
de história, de filosofia, de direito e de vida.

Conviver com ele é saborear cultura, res-
peito e amizade. Com ele aprendi e aprendo 
que cordialidade, simplicidade e perfil conci-
liador são características que enobrecem ain-
da mais o ofício da jurisdição constitucional, 
por viabilizarem o diálogo, essencial em uma 
democracia. Celso de Mello sempre se mos-
trou um juiz desassombrado e intransigente 
na defesa da dignidade da pessoa humana, 
dos direitos e das liberdades fundamentais. 
Em suas palavras, essa defesa “é uma das mis-
sões irrenunciáveis do juiz digno e consciente 
de seus deveres éticos, políticos e jurídicos no 
desempenho da atividade jurisdicional”.

Tendo ingressado no tribunal em 17 de 
agosto de 1989, Celso de Mello cruzou prati-
camente todo o período que vai desde a pro-
mulgação da Constituição de 1988 até os dias 
atuais. É, a um só tempo, artífice e espectador 
da história do Supremo Tribunal Federal e da 
própria democracia brasileira após 1988.

Sua autoridade como decano é exercida 
com a altivez e a serenidade dos sábios. Quem 
acompanha os julgamentos é testemunha do 
poder de suas intervenções, que carregam, 
além de notável sabedoria jurídica, a memória 
judicial e institucional do tribunal, por meio 
do resgate dos debates dos ministros de ou-
trora e de episódios relevantes da história da 
corte e do país.

De sua cadeira no STF, Celso de Mello vem 
contribuindo para a concretização do projeto 
de sociedade inscrito na Constituição da Re-
pública, por meio da construção de uma juris-
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“Os críticos do projeto temem que ele seja 
usado para intimidar os servidores que 
cumprem a lei

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Criar lembretes no celular é uma ta-
refa extremamente simples e, na maio-
ria das vezes, não exige a instalação 
de softwares de terceiros, podendo ser 
feita apenas com os aplicativos “nati-
vos” do sistema operacional. Mesmo 
em celulares 
mais “antigos” 
o recurso esta-
va disponível, e 
vem sendo am-
plamente utili-
zado por muita 
gente. Mas ain-
da assim tem 
engraçadinho 
que acha que 
tem justificati-
va para esquecer algum compromisso.

A tecnologia veio para facilitar de 
forma brutal nossas vidas, mas muita 
gente não “percebe” isso. O camarada 
fica com o telefone na mão o tempo 
todo se for possível, gastando seu tem-
po com amenidades e deixando de lado 
o uso de pequenos recursos que tornam 
a vida mais simples.

O que você precisa fazer para se or-
ganizar? Agendar o compromisso na 
hora. Sim, deixar para depois pode fa-
zer com que você esqueça de agendar 
ou menos que venha a confundir de-
talhes como a data e a hora do evento. 

Em meio a uma cena de incêndio, um filhote de tatu chamou a atenção dos 
bombeiros ao aceitar beber água direto de um copo plástico. Os bombeiros 
periciavam uma fazenda atingida por um incêndio, entre Nova Mutum e São 
José do Rio Claro quando viram filhotes de tatu vindo na direção deles. Os 
animais eram um dos poucos sinais de vida em uma área de 766 hectares que 
foi devastada por um incêndio no dia 18 de julho. Um dos filhotes aceitou beber 
água. O outro não ‘aceitou’ o convite.



DIVULGAÇÃO

COBERTORES EM 
PEIXOTO...

Foi realizada na última sexta, no 
CRAS de Peixoto de Azevedo, a entre-
ga de cobertores do Programa Acon-
chego da Secretaria de Estado de As-
sistência Social. Foram beneficiadas 
60 famílias já cadastradas nos pro-
gramas sociais. A ação foi acompa-
nhada da primeira-dama do Estado, 
Virgínia Mendes. A Secretária de As-
sistência Social, Marisete de Souza, 
juntamente com sua equipe, realizou 
a entrega dos cobertores as famílias 
no município. Nesta semana, serão 
entregues mais cobertores durante o 
Mutirão em União do Norte.

VENCE “PALETÓ”
Na reunião do DEM, no gabinete do 

presidente da AL, Eduardo Botelho, com 
presença de oito integrantes da cúpu-
la (Jayme, Júlio, Botelho, Fabinho, João 
Celestino, Beto, Cesar Miranda e Domin-
gos Sávio), Fábio Garcia, que provocou a 
maior crise ao mudar membros do dire-
tório de Cuiabá sem consultar os Cam-
pos, desceu o porrete no prefeito Ema-
nuel. Na visão de Fábio, a corrupção está 
vinculada ao prefeito e que só o episódio 
do vídeo, em que Emanuel aparece rece-
bendo dinheiro na época em que era de-
putado, já seria suficiente para “destruir 
eleitoralmente”. E disse que “já ganhou 
do candidato do paletó”.

EMPRÉSTIMO
O Supremo Tribunal Federal tem 

convergido com demandas importantes 
apresentadas pelo governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes. Parte da espe-
rança de que o empréstimo de US$ 250 
milhões pretendido pelo Poder Executivo 
ocorra até o mês de setembro se deve a 
três ações civis originárias julgadas pela 
corte máxima. Inaugurando a série de ba-
talhas para que a União atue como garan-
tidora do empréstimo, a ACO 3271, relata-
da pela ministra Rosa Weber, impôs que o 
Tesouro Nacional deve ignorar o estouro 
por parte de MT na Lei de Responsabili-
dade Fiscal em relação a despesas com 
pessoal, que ultrapassou o limite de 60%.
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Testemunhas indicaram que aquisição seria determinação da então secretária 

Desvio na compra de 
materiais para escolas 
indígenas em MT
DA REPORTAGEM

A casa da deputada federal 
Rosa Neide Sandes de Al-
meida (PT) foi alvo de uma 
operação na manhã desta 
segunda-feira (19), em Cuia-
bá. Segundo a Polícia Civil, 
a “Operação Fake Delivery” 
cumpriu um mandado de 
prisão preventiva contra um 
ex-secretário e uma ordem 
de busca e apreensão na casa 
da deputada.

A polícia apura irregulari-
dades na aquisição de ma-
teriais destinados a escolas 
indígenas. Rosa Neide era 
secretária de Educação do 
governo. A operação é feita 
pela Delegacia Especializa-
da em Crimes Fazendários e 
Administração Pública (De-
faz).

O mandado de prisão foi 
expedido contra Francis-
valdo Pereira de Assunção, 
secretário Adjunto de Admi-

nistração Sistêmica do go-
verno, à época. Atualmente 
ele é servidor da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT). O destino de mais 
de R$ 1,1 milhão em mate-
riais, supostamente entregue 
na sede da Secretaria Esta-
dual de Educação (Seduc) ao 
secretário, é apurado pela 
Defaz.O mandado de busca 
e apreensão foi cumprido na 
residência da deputada fede-
ral, que era secretária esta-
dual na ocasião da aquisição 
dos materiais, no final do 
ano de 2014. O ex-secretário 
adjunto foi preso pela Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
em Diamantino, a 209 km de 
Cuiabá.

INVESTIGAÇÃO
As informações chegaram 

à Defaz em 2017, indicando 
irregularidades na aquisição 
de materiais escolares pela 
Seduc, tendo como destina-

DEPUTADA É ALVO | Polícia apura destino de mais de R$ 
1,1 milhão em materiais supostamente entregues na Seduc

Foto: Polícia civil

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

Foto: Jacques gosch

CUIABÁ

Niuan afirma que 
Chico 2000 não tem 
moral para atacá-lo

SINOP

Visera garante R$ 2 mi para asfaltar
comunidade e Feira do Agricultor

EM SINOP

Selma diz que PSL 
precisa se fortalecer 
para as eleições

Encontro foi realizado na sexta-feira, em Sinop 

Valor é verba parlamentar dos deputados Neri Geller 
e José Medeiros 

Vice Niuan se distancia cada vez mais do prefeito 
Emanuel Pinheiro 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vice-prefeito de 
Cuiabá, Niuan Ribeiro, que 
trocou o PSD pelo Podemos 
e se articula para disputar a 
Prefeitura nas eleições do 
ano que vem, descarta re-
nunciar ao cargo para não 
ser acusado de usar a estru-
tura do Executivo para fa-
zer política partidária. Neste 
sentido, garante que cumpre 
o expediente na Vice-Prefei-
tura e segue à risca a deter-
minação da Lei Orgânica do 
Município.

“Estão querendo ante-
cipar o debate eleitoral. Nem 
sei se vou ser candidato. Se 
acontecer renúncia, será em 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vereador Leonardo 
Visera (PP) – vice-presidente 
da Câmara de Sinop – e de-
mais vereadores cumpriram 
agenda durante esta semana 
no Congresso Nacional, em 
Brasília, em busca de recur-
sos públicos junto à Bancada 
Federal de Mato Grosso.

Visera conquistou R$ 
2 milhões em verbas parla-
mentares que serão desti-
nados para o asfaltamento 
da Estrada Cirineu Coan, na 
Comunidade Adalgisa, e a 
construção da Feira do Pe-
queno Produtor (FPP) na 
Praça P-11, localizada no cru-
zamento das avenidas Sibi-
pirunas com Jequitibás, no 
Jardim Primaveras.O recurso 
é proveniente de destinação 
na ordem de R$ 1,5 milhão 
do Deputado Federal Neri 
Geller (PP), e R$ 500 mil do 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A senadora Selma Ar-
ruda disse, durante encontro 
com aliados, na sexta-feira, 
em Sinop, que o PSL cresceu 
muito nas últimas eleições e, 
agora, precisa ter um ‘olhar 
especial’ para os municípios 
se fortalecendo com can-
didatos próprios a prefeito. 
Para isso, ela não descartou 
a possibilidade de coligação 
com outras siglas partidárias 
e compor com candidatos a 
vice.“O PSL precisa se for-
talecer. Nós precisamos que 
partido cresça no âmbito 
municipal com vereadores 
e prefeitos. É permitida a 
composição com os outros 
partidos na majoritária e não 
descartamos desde que, ob-
viamente, o partido tenha 
algum alinhamento com a 
nossa ideologia. Não vamos 
compor com partidos de es-
querda que não são compa-
tíveis. Tem muitas pessoas 
de outros partidos que estão 
nos procurando para migrar 
para o PSL. O momento é 

pensar primeiro em acertar 
nossas fileiras para em um 
segundo momento chegar 
com as coligações”, afirmou 
Selma.

A senadora considerou 
ainda que o PSL precisa ele-
ger prefeitos e vereadores 
em Sinop, Sorriso, Nova Mu-
tum dentre outra cidades da 
região Norte consideradas li-
vres do viés esquerdista.

“Nas próximas eleições 
teremos prefeitos em Sinop, 
Sorriso e na região. Temos 
essa visão da identidade que 
o partido tem com a forma 
que essas cidades se com-
portam. São cidades empre-
endedoras que crescem e 
querem um livre funciona-
lismo. Não são cidades com 
viés mais de esquerda. São 
regiões que dizem muito ao 
PSL e, por isso, é muito im-
portante nos fortalecer aqui. 
Estamos fazendo isso de 
uma forma geral. Depois das 
eleições, o partido veio com 
muita força. As pessoas estão 
procurando de uma forma 
espontânea e formando di-
retórios”.

2020, mais próximo das elei-
ções, como outros vices cos-
tumam fazer. Por enquanto, 
sigo trabalhando por Cuia-
bá. A lei diz que meu papel 
é substituir o prefeito na sua 
ausência e é o que procu-
ro fazer. Atendo pessoas na 
Prefeitura que ele não pode 
atender, tento resolver as de-
mandas com minha equipe. 
O resto é falatório e politica-
gem”, declarou Niuan.

Niuan lembrou o exem-
plo do ex-vice-governador 
Carlos Fávaro (PSD) que re-
nunciou em abril de 2018 
para concorrer ao Senado, 
mas não conseguiu se ele-
ger. Antes, já havia rompido 
politicamente com o então 
governador Pedro Taques 

Deputado Federal José Me-
deiros (PODE).

ASFALTO
A obra da Estrada Ci-

rineu Coan está orçada em 
pouco mais de R$ 944 mil. 
Ela contempla 7.965,18 m² 
de pavimentação e 1.615,37 
m² de meio fio, incluindo 
serviços de terraplanagem, 
drenagem de águas pluviais, 
capa asfáltica, controle tec-
nológico e sinalização viária.
Cirineu Coan é a principal 
estrada de acesso à Comuni-
dade Adalgisa e via alternati-
va de acesso ao maior parque 
aquático do Nortão. A pavi-
mentação beneficiará mais 
de 500 moradores da comu-
nidade, além de trabalhado-
res e moradores de chácaras 
localizadas na região.

FEIRA DOS
AGRICULTORES
A FPP será construída 

tário final unidades escolares 
indígenas, no final do ano 
2014.

Cinco irregularidades fo-
ram detectadas na operação: 
ausência de comprovante na 
compra dos materiais, au-
sência de planejamento nas 
aquisições, ausência na ela-
boração de contratos e au-
sência de comprovação de 
destino do material.

A investigação aponta que 
parte dos materiais escolares 
foram entregues no setor de 
patrimônio da Seduc, cor-
respondente ao valor de R$ 
884.956,48. Esse material era 
direcionado a comunidades 
indígenas, campo e quilom-
bola.

O montante de R$ 
1.134.836,76 em material foi 
“supostamente” entregue 
diretamente na sede da Se-
duc, ao Secretário Adjunto 
de Administração Sistêmica, 
à época, Francisvaldo, sem 

na Praça P-11. 
O local hoje já é ocupa-

do por feirantes que preci-
sam de uma estrutura maior 
e dentro das normas para 
melhor atender a população 
consumidora. A obra será de 
1.016,28 m² de construção e 

está orçada em pouco mais 
de R$ 1,1 milhão, que con-
templa estrutura metálica, 
instalações hidráulicas, elé-
tricas e sanitárias. 

O espaço terá natureza 
multiuso, para otimizar o re-
curso pleiteado.

(PSDB).O desafio para Niuan 
renunciar foi levantado pelo 
vereador Chico 2000, inte-
grante da base do prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB) 
na Câmara de Cuiabá.  Em 
pronunciamento na Câma-
ra, o parlamentar disse que 
ele deve “largar a teta” do 
Executivo para fazer política 
partidária e propôs CPI para 
apurar os gastos e resultados 
da Vice-Prefeitura.

Niuan afirma que não 
pretende “esticar a corda” 
com Chico 2000. Entretan-
to, questionou o preparo 
do vereador para exercer a 
função e atacar sua condu-
ta. “Não vou esticar a corda, 
mas que conhece o vereador 
Chico 2000 sabe que ele não 
tem autoridade para atacar 
minha conduta e está mos-
trando despreparado para 
exercer a função”, concluiu.

que restasse evidenciado o 
destino desse volume ex-
pressivo de mercadoria. O 
recebimento das mercado-
rias diretamente por Fran-
cisvaldo, sem a identificação 
de entrega no setor de patri-
mônio, foi descoberto por 
provas de testemunhas e do-
cumentos.

DESVIO
Na investigação, há ainda 

outro indicativo de que os 
materiais foram adquiridos 
já com o propósito crimino-
so de desviar o patrimônio 
público em benefício par-
ticular, vez que o próprio 

coordenador da Coordena-
doria de Educação Escolar 
Indígena declarou que não 
lhe foi solicitado qualquer 
tipo de informação.

Destaca-se a gravidade dos 
eventos criminosos, vez que 
cada recebimento irregular 
teria consumado um crime 
de peculato, ocorrendo, as-
sim, 28 atos que indicam o 
delito em continuidade de-
litiva.

As testemunhas ouvidas 
indicaram que a aquisição 
seria uma determinação da 
então secretária, a deputada 
federal Rosa Neide Sandes 
de Almeida. Em seu depoi-

mento na Delegacia Fazen-
dária foi detectado contra-
dições, razão que motivou o 
pedido de busca e apreensão 
em desfavor dela.

A Polícia Civil destaca que 
Francisvaldo Pereira de As-
sunção atualmente está ce-
dido à ALMT, mas não há 
indicativo de participação de 
qualquer deputado estadual 
na investigação em anda-
mento. Ele já responde a um 
processo por peculato. Após 
o cumprimento da prisão, o 
preso será encaminhado à 
juíza Ana Cristina Mendes, 
da Sétima Vara Criminal da 
Capital.
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TV  e Entretenimento

Zé de Abreu explica confusão 
em restaurante: “Não posso 
sair de casa”

José de Abreu se manifestou a respeito de uma 
confusão que esteve envolvido durante o fim de se-
mana. O veterano protagonizou uma discussão ‘aca-
lorada’ com um homem em um restaurante do Rio de 
Janeiro. O artista contou à colunista Fábia Oliveira, 
do jornal “O Dia”, que o motivo teria sido um cigarro. 
Segundo ele, o anônimo teria se incomodado com o 
fato de estar fumando dentro do estabelecimento.

“O garçom havia liberado e aberto a janela. O ci-
garro [não industrial, tabaquinho fraco] estava do 
lado de fora da janela. Eu apaguei assim que o cara 
reclamou ao garçom”, assumiu.

Apesar disso, o famoso garantiu que foi atordo-
ado pelo outro cliente. “Mesmo assim a provocação 
continuou. Estava cansado, trabalhei ontem muito, 
saí para tomar uma cervejinha. Mas realmente não 
posso mais sair de casa”, protestou.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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AMADORISMO

Tipo mais
comum de
lente de
contato

Como
pode ficar

o piso
molhado 

Vacina
contra a
polio-
mielite

Otávio
Augusto,
ator bra-
sileiro

Atividade
estética
como a
Pintura

Principal
artéria

que irriga
o corpo

Sinuosa;
torcida

Voltado;
retornado

Talher
para

espetar
alimentos

Deixar
afastado

dos
outros 

Conjun-
ção adver-

sativa
(Gram.)

Na rasa, é
sepultado

o indi-
gente

Peças
móveis
do ven-
tilador

Utensílio
para

lustrar
sapatos

Instituto 
que realiza
autópsias

(sigla)

Campo de
atuação
do esti-

lista

Metal da
medalha
do ven-
cedor

Parque de
exposição 
de animais

(red.)

(?) prévio:
é um

direito tra-
balhista

Sufixo
diminu-
tivo de

"burrico"

Salvador
(?), pintor
espanhol

Aero-
náutica
(abrev.)

Falta de
técnica 

profissio-
nal

Peça de segurança
presente nos barcos

Fazer (?):
entreter

Roda de
bicicleta

Saudação
popular
Cartilha

de leitura

Reduto
familiar

Metido na
cadeia

Penugem 
do corpo 

Muito 
gordo

Abelha, 
em inglês

Bilhetes de
sorteios

Roupa de
chuva

Antônimo
de "falar" 

Consoantes
de "caco"
Capital

da Grécia

Loja de óculos e
lentes de contato

Informação nova e
útil (gír.)

A mulher perversa,
malvada

Sílaba de
"índio"

Vitamina
do caju

Concede 

(?)-shirt,
modelo de
camiseta

3/bee. 4/arte. 10/amadorismo — gelatinosa. 12/escorregadio.

Após críticas, Xuxa Meneghel defende Sasha 
por realizar trabalho voluntário fora do Brasil

Xuxa usou as redes sociais 
neste domingo, 18, para comemo-
rar o retorno de Sasha ao Brasil 
após uma temporada de trabalhos 
voluntários em Angola, na África.

A filha da apresentadora e Lu-
ciano Szafir cuidou de crianças e 
idosos no país africano e sempre 
compartilhou os momentos com 
os seguidores no perfil oficial dela 
no Instagram. 

Sasha Meneghel recebeu crí-
ticas de alguns internautas que 
perguntaram por que a modelo 
não realizava trabalhos assim no 
Brasil. Xuxa saiu em defesa da fi-
lha. “Eu li alguns comentários de 
pessoas criticando o fato de não 
ser no Brasil. Eu cuidei 28 anos 
da minha fundação ajudando 350 
famílias. Sasha esteve presente 
ajudando com brinquedos, roupas, 
ensinando o que sabia, pintando 
muro, me apoiando. Não vou ad-
mitir ler críticas de um ato cheio 
de amor. E vou pedir que você que 
pensa ou pensou em falar mal, 
faça por um ou por você mesmo, 
tendo mais amor no seu coração”, 
desabafou.

Xuxa diz estar orgulhosa da 
filha e declarou que esteve com 
ela em pensamento durante o tra-
balho em Angola: “Você é meu or-
gulho, Sashita”. A apresentadora 
compartilhou um vídeo em que 
Sasha aparece com duas crianças 
angolanas no colo, que mandam 
beijos para a Xuxa. “Te amo, mãe”, 
disse.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019-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 
sagraram-se vencedora as empresas: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP, nos itens 
64 e 74; C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME, nos itens 
01, 09, 11, 20, 68, 79, 80, 93, 97 a 99, 115, 121, 143, 144, 176, 190 e 207; CIRURGICA 
GONÇALVES LTDA-EPP, nos itens 56, 65, 117 e 127; DENTAL CONCEITO COMERCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI,  nos itens 02, 
04, 13, 16, 18, 23, 25 a 50, 55, 59 a 61, 63, 69 a 73, 81, 87, 88, 92, 95, 100, 104, 105, 
110, 116, 118, 135 a 139, 146 a 175, 178 a 180, 182, 193, 197. 198, 200, 206 e 208; 
FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME, nos itens 07, 08, 14, 15, 24, 51, 54, 
62, 76, 77, 103, 107, 112, 113, 132, 184, 186, 187, 189 e 203; F.K. PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS EIRELI-ME, nos itens 12, 17, 19, 22, 67, 101 102, 108, 109, 119, 
122, 125, 141, 145, 185, 188 e 192; LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA-ME, nos itens 05, 10, 58, 66,129 e 183; MAXLAB PRODUTOS PARA 
DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA-EPP, nos itens 06, 52, 53, 75, 82 a 86, 89 a 91, 
106, 111, 114, 123, 134, 142, 194 e 195. Juina-MT, 16 de agosto de 2019. Marcio Antonio 
da Silva – Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT.  

 
 
 

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 
98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 

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 

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 experi-
ência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção veicu-
lar, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência.

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

das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700567400  971285709
279002800106100  988904761
279002800848300  355658198
279002701105800  973158341
279002701524900  023626481
279002701110100  041140641
279002701538200  052041633
279002800800300  703943151
279002800604500  431549566

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019, 
destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, teve como vencedoras as empresas: RINALDI & COGO LTDA - 
ME, com valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), GREEN 
FARMACEUTICA LTDA – ME, com valor total de R$20.566,00 (vinte mil 
quinhentos e sessenta e seis reais), MT PHARMACY DIST. DE MEDIC. E 
MAT. HOSPITALARES EIRELI – EPP, com valor total de R$ 52.500,00 
(cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), CIENTIFICA MEDICA 
HOSPITALAR, com valor total de R$ 99.006,50 (noventa e nove mil seis 
reais e cinquenta centavos) LUMANN DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA – EPP, com valor total de R$ 10.216,00 (dez mil 
duzentos e dezesseis reais),  DSJ DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI com valor total de R$ 16.474,00 (dezesseis mil 
quatrocentos e setenta e quatro reais), MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI 
com valor total de R$ 2.301,70 (dois mil trezentos e um reais e setenta 
centavos) ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI 
com valor total de R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais) ÁGIL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor total de R$ 
57.530,00 (cinqüenta e sete mil quinhentos e trinta reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 19 de agosto de 2019. 

Tarcisio Nascimento da Silva
Pregoeiro

ATA DE CRIACAO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
Aos 05 dias do mês de agosto de 2019, às 19 horas, na Rodovia BR 163, KM 742, 
Chácara PlayFarm, nesta cidade de Sorriso/MT, reuniram-se as pessoas adiante 
discriminadas e qualificadas: RAFAELA CALGARO, brasileira, divorciada, advogada, 
inscrita na OAB/MT nº 9.403 B, residente e domiciliada na Rodovia BR 163, KM 742, 
Chácara PlayFarm, nesta cidade de Sorriso/MT; CLAUDIO ANTONIO DRUSINA, 
brasileiro, divorciado, profissional da área de contábeis, portador do CPF n.º 459.202.061-
87, residente e domiciliado na Rodovia BR 163, KM 742, Chácara PlayFarm, nesta cidade 
de Sorriso/MT, BRUNO RAFAEL CANABARRO, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no 
RG sob no. 78537884 SSP PR, inscrito no CPF no. 055.477.639-18, residente e 
domiciliado na Rua Edgar Garcia de Siqueira, n. 61, apt 104, Centro, nesta cidade de 
Sorriso/MT, BEATRIZ ANTONIA CORRÊA MARQUES, brasileira, solteira, contadora, 
inscrita no RG 2433749-8 SSP/MT, inscrita no CPF: 043.456.951-80, residente e 
domiciliada na Rua Cabo Amaral. 929, apto 104, Parque das Araras, nesta cidade de 
Sorriso/MT, sendo os dois primeiros os proprietários, e os dois segundos colaboradores 
contábeis da empresa; com o objetivo de criar uma escola de Educação Infantil, sendo que 
no desempenho desta atividade a mantenedora DRUSINA E CALGARO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o número 13.279.730/0001-15, que passa a ser denominada por Escola 
PlayFarm, deverá: I – atender o requisitos exigidos pela Secretaria de Educação para 
desempenhar atividade da grade curricular escolar pelo período matutino, vespertino e 
integral; II – manter profissionais habilitados para o desempenho das atividades 
educacionais; III – Promover, se for o caso, o transporte e a alimentação de seus alunos. A 
Assembleia, por aclamação, escolheu Sra. RAFAELA CALGARO para presidir a sessão e 
a mim BEATRIZ ANTONIA CORREA MARQUES, para secretariar os trabalhos. Após 
discutidos os itens constantes da pauta: a) constituição de uma Instituição De Ensino 
denominada Escola PlayFarm; a Reunião deliberou o seguinte: a) fica criada a Escola 
PlayFarm, tendo como mantenedores DRUSINA E CALGARO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o número 13.279.730/0001-15, conforme contrato social da empresa, ficando, desde já, 
encarregada de providenciar a documentação e os procedimentos necessários para tanto, 
bem como representar junto a CEE/MT (Conselho Estadual de Educação), nomeia-se 
RAFAELA CALGARO. A sede da escola é a Rodovia BR 163, KM 742, Chácara PlayFarm, 
nesta cidade de Sorriso/MT. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião e dela 
foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai por mim assinada e pelos 
presentes. Sorriso, 05 de agosto de 2019. Seguem as assinaturas.  
 

RAFAELA CALGARO       CLAUDIO ANTONIO DRUSINA 
BEATRIZ A. CORRÊA MARQUES                 BRUNO RAFAEL CANABARRO 
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Renato e Felipão se encontrarão novamente hoje, agora pela Libertadores 

Grêmio revive anos 90 em
mata-matas com Palmeiras
DA REPORTAGEM

A semana que se abre 
para o Grêmio terá um “Q” 
de anos 90. Isso porque o 
Tricolor reviverá contra o 
Palmeiras um dos princi-
pais clássicos daquela déca-
da. Após um empate em 1 a 
1 pelo Brasileirão, no sábado, 
a equipes voltam a se enfren-
tar nesta terça-feira (20), na 
Arena, pela ida das quartas 
de final da Libertadores.

Para os nostálgicos, o 
confronto de 180 minutos 
será de reviver “emoção”. Já 
para o grupo gremista, será o 
duelo que “importa”, depois 
de uma prévia com times re-
servas pelo Nacional. 

“Agora é outra compe-
tição, outro estado anímico e 
tem toda essa rivalidade que 
vem de muitos anos, inclu-
sive dos anos 90. Nós espe-
ramos um jogo épico entre 
Grêmio e Palmeiras, valendo 
pela Libertadores”, projeta 
o diretor de futebol Alberto 
Guerra.

Na partida de sábado, 
Renato só utilizou dois ti-
tulares: o lateral-esquerdo 
Bruno Cortez e o atacante 
Everton (no segundo tem-
po). Do lado do Palmeiras, 
Felipão mandou a campo o 
goleiro Weverton, o zaguei-
ro Gustavo Gómez e o ata-
cante Dudu, além do volante 
Bruno Henrique e do lateral 
Marcos Rocha na segunda 
etapa.

SALDO
Agora, será a vez de uti-

lizar força máxima. Como há 
saldo qualificado na Liber-
tadores, o Grêmio tem duas 
preocupações: vencer e sem 
sofrer gol em casa. 

“Na próxima terça, o 
gol é qualificado. Tem que 
tomar cuidado. A equipe 
toda do Palmeiras é muito 
boa, eles são letais. No mo-
mento em que eles têm três 
oportunidades, guardam 
uma. Pode ter certeza que o 
Palmeiras também vai tomar 
bastante cuidado com o Grê-
mio. É duelo do futebol bra-
sileiro. É clássico, pelo tama-
nho dos clubes, das torcidas. 
Qualquer um pode passar 
para a próxima fase. Vamos 
ter muitas emoções nos 180 
minutos”, destaca Renato.

ANOS 90
Grêmio e Palmeiras se 

tornaram um dos maiores 
clássicos dos anos 90. Em se 
tratando de Libertadores, as 
duas equipes voltam a se en-
frentar pelas quartas de final 
após 24 anos.

Na primeira partida, o 
Grêmio de Felipão, hoje no 
rival, atropelou o Palmeiras 
com um sonoro fez 5 a 0 
no Estádio Olímpico. Arce e 
Arilson abriram a porteira da 
goleada, completada por três 
gols de Jardel na etapa final. 
A partida ainda foi marcada 
pelas expulsões de Rivaldo, 
Dinho e Valber.

É HOJE! | Após empate pelo Brasileirão, clubes se preparam para reviver jogos pela Libertadores
Foto: Divulgação

Equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal 
no Estádio Geraldão 

Técnico passa a fazer modificações frequentes após recesso da 
Copa América 

Foto: Maykon Castioni

Foto: Daniel augusto Jr.

BRASILEIRÃO 

Há 6 jogos sem vencer no BR,
Verdão repete marca de 2015

NA ELITE!

Nova Mutum vence Cacerense 
nos pênaltis e conquista acesso

CORINTHIANS

Carille aposta 
em rodízio e diz
ter “mais do que 
11 titulares”

Foto: Divulgação

Verdão passou em branco nos últimos 6 jogos pelo Brasileirão 

DA REPORTAGEM

Contra o Grêmio, o Pal-
meiras completou sua sexta 
partida consecutiva sem ven-
cer pelo Campeonato Brasi-
leiro. Com o empate em Por-
to Alegre na noite de sábado, 
o time dirigido por Luiz Feli-
pe Scolari igualou uma marca 
negativa registrada pela últi-
ma vez na edição de 2015 do 
torneio nacional.

Há quatro anos, o Pal-
meiras não venceu entre a 
32ª e a 37ª rodadas (quatro 
derrotas e dois empates). O 
momento negativo coincidiu 
com a disputa da Copa do 
Brasil, conquistada sobre o 
Santos – no torneio por pon-
tos corridos, poupando joga-
dores, o time então dirigido 
por Marcelo Oliveira termi-
nou em nono.

Depois da parada para 
a Copa América, o Palmeiras 
ainda não ganhou pelo Brasi-
leiro. Os comandados de Feli-
pão empataram com São Pau-
lo, Vasco, Corinthians, Bahia 
e Grêmio, além de serem 
derrotados pelo Ceará. Antes 
líder, o time alviverde caiu 
para o terceiro lugar, atrás de 
Santos e Flamengo.

As únicas vitórias do 
Palmeiras após o término da 

DA REPORTAGEM

O Luverdense está re-
baiO Nova Mutum Esporte 
Clube conquistou o acesso 
para a Primeira Divisão do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2020. 

A equipe comandada 
pelo técnico Dema venceu o 
Cacerense nos pênaltis pela 
semifinal da Segunda Divi-
são e também garantiu a sua 
vaga na final.

No tempo normal, o 
jogo terminou empatado 
em 1 a 1, com gols de Eltinho 
para o Cacerense e Irapuã 
para o Nova Mutum. Como a 
partida de ida terminou em-

DA REPORTAGEM

O Corinthians é um 
time mais imprevisível de-
pois da Copa América. Além 
de fechar treinos e esconder 
escalações, o técnico Fábio 
Carille passou a mexer na 
equipe a cada jogo e escolher 
seus titulares em função dos 
adversários.

O treinador vem fazen-
do um rodízio de atletas, so-
bretudo do meio para frente. 
Um dos motivos para as tro-
cas é evitar lesões e manter 
a intensidade. As mudanças, 
porém, também têm moti-
vações táticas, como o pró-
prio Carille explicou após a 
vitória sobre o Botafogo, no 
último sábado. “Vai das ca-
racterísticas, dependendo do 
jogo. Eu não tenho 11 titula-
res”, afirmou.

Das modificações, duas 
são mais recorrentes: Sorno-
za e Mateus Vital se alternam 
na função de meia central do 
Timão, e Vagner Love e Bo-
selli se revezam no comando 
de ataque.

Diante de adversários 
mais fechados, em que a 
bola parada pode ser deci-
siva, Sornoza é acionado. O 
equatoriano foi titular diante 
de CSA, Flamengo, Monte-
video Wanderers, Palmeiras 
e Internacional. Já Vital, que 
oferece mais mobilidade e 
tem facilidade para driblar, 
começou as partidas contra 
Fortaleza, Montevideo Wan-
derers (volta), Goiás e Bota-
fogo. No ataque, Carille pa-
rece recorrer a Love quando 
precisa de mais velocidade, 
enquanto Boselli é utiliza-
do contra adversários mais 
fechados e fortes pelo alto. 
Gustagol corre por fora na 
disputa, após perder espaço 
por conta de lesão.

A ponta esquerda do 
ataque também tem alter-
nância entre Everaldo e 
Clayson. Como o primeiro 
não pode disputar a Copa 
Sul-Americana por já ter atu-
ado pelo Fluminense, já está 
certo que o camisa 25 será 
titular na quinta-feira, diante 
do mesmo Tricolor carioca.

Copa América foram na Li-
bertadores e na Copa do Bra-
sil. O time alviverde venceu o 
Godoy Cruz-ARG pelas oita-
vas de final do torneio conti-
nental e bateu o Internacional 

patada sem gols, a decisão 
foi para os pênaltis, e o Nova 
Mutum levou a melhor ven-
cendo por 5 a 3. É a primeira 
vez que o Nova Mutum dis-
puta uma competição pro-
fissional da Federação Mato-
-grossense de Futebol e já 
conquistou o acesso.

O adversário da equi-
pe do Médio Norte na final 
sairá do duelo entre Poconé 
e Grêmio Sorriso, que está 
suspenso pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva de Mato 
Grosso por conta de uma su-
posta escalação do jogador 
Natan Rafael do Cavalo Pan-
taneiro. Uma decisão pode 
sair ainda hoje (20).

nas quartas do certame nacio-
nal (porém acabou elimina-
do).

Em jejum no Campeo-
nato Brasileiro, o Palmeiras 
volta suas atenções novamen-

te à Libertadores. Às 20h30 
desta terça-feira, o time de 
Felipão reencontra o Grê-
mio na primeira partida pelas 
quartas de final, mais uma vez 
em Porto Alegre.

Na volta, no Parque An-
tártica, os tricolores saíram 
na frente, com Jardel, e prati-
camente carimbaram a vaga. 
Mas o Palmeiras cresceu, en-

corpou e quase conseguiu o 
“impossível”, mas faltou um 
gol para isso: venceu por 5 a 
1. Cafu, duas vezes, Amaral, 
Paulo Isidoro e Mancuso ba-

lançaram as redes pelo Ver-
dão.

Um novo capítulo da 
rica história entre esses clu-
bes inicia às 20h30 de hoje, 

na Arena. A volta será uma 
semana depois, no Pacaem-
bu. Serão dois embates com 
certeza de alto nível e emo-
ção a flor da pele.
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Em Sorriso, metade dos 600 hectares de lavoura de uma fazenda foi queimada 

Fogo destrói propriedades rurais
DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, desde o 
começo do ano até agora, o 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) registrou 
mais de 1,7 mil focos de quei-
madas. Em Sorriso, metade 
dos 600 hectares de lavoura 
de uma fazenda foi queima-
da. Em um assentamento, 12 
das 26 chácaras foram atingi-
das pelo fogo. Plantações in-
teiras de hortifrutigranjeiros 
foram perdidas. Ainda em 
Sorriso, 300 dos 600 hecta-
res de área de plantio de uma 
fazenda foram atingidos pelo 
fogo. Entre a área de domínio 
da BR-163, dos dois lados da 
pista, fazendas e o assenta-
mento onde moram cerca de 
30 famílias foram queima-
dos aproximadamente 500 
hectares. O fogo deixou parte 
dos moradores da região sem 
saída. Doze das 26 chácaras 
que fazem parte do assenta-
mento foram atingidas pelo 
fogo. Algumas mais, outras 
menos.A orientação do Cor-
po de Bombeiros é a de que 
empresas, produtores rurais 
e a população de forma geral, 
tenham alguns cuidados du-
rante este período de seca a 
fim de evitar incêndios.

AUMENTO
Mato Grosso atingiu o ní-

vel mais crítico das queima-
das este ano. De janeiro até 
hoje, o número de focos é 
80% maior do que o mesmo 

período do ano passado, se-
gundo o Corpo de Bombei-
ros e a ONG Instituto Cento 
de Vida. A suspensão de re-
passes de dinheiro da Ale-
manha e depois da Norue-
ga para o Fundo Amazônia 
pode prejudicar vários proje-
tos que incentivam a agricul-
tura sustentável e o combate 
a incêndios.

A situação de Mato Gros-
so é de alerta ambiental. Em 
Cuiabá não chove há 100 
dias. O clima seco e quen-
te não tem data para termi-
nar e esse cenário favorece 
o aumento de queimadas. O 
Corpo de Bombeiros diz que 
precisa de mais apoio e vê 
com preocupação o bloqueio 
do Fundo Amazônia, que 
até esse ano investiu R$ 12 
milhões só em estrutura pra 
combate ao fogo no estado.

Para os bombeiros, o Fun-
do Amazônia surgiu como 
uma parceria na compra de 
equipamentos e veículos. 
Além da montagem de todo o 
batalhão de emergências am-
bientais, dois aviões já foram 
comprados com o dinheiro e 
mais um estava previsto para 
ser adquirido nos próximos 
meses, além de mais carros 
para deslocamento de pesso-
al e equipamentos de resgate 
e combate ao fogo. O estado 
pode ter perdido R$ 35 mi-
lhões com o bloqueio do fun-
do, o que triplicaria as ações.

Na última semana o estado 
registrou cerca de 3 mil focos 

NORTÃO | Entre a área de domínio da BR-163, dos dois lados da pista, foram queimados aproximadamente 500 ha
Foto: tVCA/RepRodução

Foto: diVulgAção

Foto: RepRodução

SUSTO

Luan Santana e equipe sofrem
acidente na entrada de Juara

SINOP

Conselho Tutelar: divulgados
candidatos aptos ao pleito

APROVADO POR DEPUTADOS

Projeto concede 
até R$ 268 milhões
em incentivos ao 
setor algodoeiro

Acidente foi registrado na noite de sábado 

Projeto beneficia setor algodoeiro com incentivos fiscais 

DA REPORTAGEM

Um acidente registra-
do na noite de sábado (17), 
por volta de 23h30, envol-
vendo uma van e uma pica-
pe VW Amarok, onde esta-
vam o cantor Luan Santana 
e sua equipe, deixou uma 
pessoa ferida em Juara.

O cantor e membros 
da produção do show se 
deslocavam para a 19ª Ex-
povale quando se registrou 
a colisão. Uma unidade mi-
litar que havia se deslocado 
para realizar o acompanha-
mento do show é que pres-
tou os primeiros atendi-
mentos no local da colisão, 
segundo o soldado Alberto. 
O cantor não sofreu ne-
nhum dano.

Luan chegou a Mato 
Grosso em um avião par-
ticular e iria pousar no ae-
ródromo da cidade, mas a 
rota foi alterada e a aerona-
ve se deslocou para Sinop, 
distante a cerca de 290 km 
do local da cidade. Por isso, 
ele seguiu de carro até Ju-
ara.

No entanto, quando já 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A comissão organiza-
dora do processo de escolha 
unificada para conselheiros 
tutelares de Sinop torna 
público o edital nº15/2019 
contendo a lista dos candi-
datos aptos ao pleito eleito-
ral, bem como o local e data 

DA REPORTAGEM

Deputados estadu-
ais aprovaram o Projeto de 
Emenda Constitucional que 
concede incentivos fiscais ao 
setor algodoeiro. O projeto 
apresentado na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
revoga o parágrafo primei-
ro do artigo 57 da Emenda 
Constitucional nº 81, de 23 
de novembro de 2017. O pa-
rágrafo revogado dizia que a 
concessão de incentivos fis-
cais programáticos limitava-
-se a 75% do montante decla-
rado nas leis orçamentárias 
anuais.

Dessa forma, o Progra-

ma de Incentivo à Cultura 
do Algodão de Mato Gros-
so (Proalmat) volta a contar 
com R$ 268 milhões este 
ano. 

Antes, os incentivos 
para o setor estavam em R$ 
200 milhões. De acordo com 
os parlamentares, a proposta 
visa, nesta fase de recupera-
ção fiscal, garantir incentivo, 
fomento e atrativos para que 
novas empresas venham se 
instalar no estado.

O projeto, que tramita-
va desde junho, precisava de 
13 votos favoráveis, porém 
com apenas 15 deputados 
presentes na sessão, teve 10 
favoráveis e cinco contrários.

estavam no perímetro ur-
bano do município, na Ave-
nida Ayrton Senna, ao se 
aproximar de um quebra-

CANTOR MORRE...
Um cantor sertanejo, 26 anos, mor-

reu no sábado após um acidente em Barra 
do Garças. Segundo a polícia, Bruno Rayo-
ne Douglas Carvalho Souza pilotava uma 
motocicleta que atingiu um caminhão. O 
acidente ocorreu à tarde na Rua Coxipó, es-
quina com a Avenida Araguaia, no Jardim 
Araguaia Dois. Bruno chegou a ser socorri-
do e levado pelo Corpo de Bombeiros para 
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A 
moto do cantor ficou debaixo do caminhão. 
O motorista do caminhão permaneceu no 
local até a chegada do socorro e depois foi 
até a central de atendimento da Polícia Mi-
litar para prestar esclarecimentos.

ACIDENTE NA MT-140...
Foi sepultada em Umuarama/PR o corpo 
da caminhoneira Tatiane Ogioni, 33 anos. 
Ela morreu no sábado em um acidente, na 
MT-140, que liga Sinop a Santa Carmem. A 
vítima dirigia uma carreta quando houve o 
tombamento nas proximidades do Rio Azul, 
a cerca de cinco km de Santa Carmem. Na 
cabine também estava um homem, que não 
ficou ferido. Ele relatou, no local, que estava 
dormindo quando ocorreu o acidente e que, 
por este motivo, não sabe dizer o que acon-
teceu. No entanto, destacou que Tatiane, 
que era sua namorada, possuía experiência 
na direção de veículos. Com o tombamento, 
a carga de 50 toneladas de milho acabou se 
espalhando pela rodovia.

MORTE EM AVENIDA...
O empresário John Lennon Sil-
va Pacheco, 29 anos, morreu após 
bater a moto que conduzia contra 
um poste no canteiro central da 
Avenida Saudade, em Sinop. Ele 
era proprietário de uma empresa 
de treinamentos e cursos profis-
sionalizantes. O Corpo de Bom-
beiros chegou a ser acionado, mas 
a vítima morreu ainda no local do 
acidente. Uma equipe da Perícia 
Oficial e Identificação Técnica (Po-
litec) encaminhou o corpo do em-
presário ao IML e a Polícia Civil 
deve investigar as causas do aci-
dente.

diVulgAção

que será realizada a reunião 
para orientação das regras 
da campanha.

A Comissão informa, 
ainda, que os números dos 
candidatos constantes na 
tabela presente no edital, 
serão os números que cons-
tarão nas Urnas Eletrônicas, 
portanto fica estabelecido o 
número que os Candidatos 

de calor, que indicam quei-
madas. De janeiro até agora, 
são quase 13 mil focos. É o 
maior número em 7 anos. No 
norte do estado, são tantos 
chamados que os bombeiros 
precisam escolher quais as 
ocorrências mais graves para 
atuar. “Além do atendimen-
to de resgate pré-hospitalar, 
nós temos que fazer esse 
combate. Nós contamos com 
dois brigadistas contratados 
pelo município. Mesmo as-
sim, os focos estão em seto-
res totalmente opostos, o que 
acaba fazendo com que nos-
so braço não alcance todas as 
ocorrências que nos são soli-
citadas durante o dia”, disse o 
capitão Heraldo Moura, co-
mandante adjunto do Corpo 
de Bombeiros de Sorriso.

A diretora do Instituto 
Centro da Vida, Ana Paula 
Valdiones, que tem projetos 
de cultivo sustentável na re-
gião da amazônia financia-
dos pelo fundo, explica que 
o bloqueio do dinheiro vai 
atingir de imediato o próprio 
governo federal.

“Quase 60% do recurso alo-
cado pelo fundo está alocado 
em projetos de órgãos fede-
rais, estaduais e municipais. 
Então, o impacto da deses-
truturação do Fundo Ama-
zônia é muito preocupante 
para a realização da imple-
mentação de políticas públi-
cas e iniciativas de práticas 
sustentáveis na região como 
um todo”, diz.

deverão informar na Cam-
panha Eleitoral.

As Regras da Campa-
nha Eleitoral estão estabe-
lecidas no Edital de Aber-
tura nº 01/2019 e na Lei 
Municipal nº 2.683 de 03 de 
abril de 2019, o descumpri-
mento destas normas sujei-
tará o candidato à cassação 
de seu registro de candida-

tura em procedimento a ser 
apurado pela Comissão Or-
ganizadora do Processo de 
Escolha. 

A Propaganda Eleito-
ral somente será permitida 
após a publicação dos can-
didatos aptos ao pleito e da 
realização da Reunião para 
Orientação das Regras da 
Campanha.

-molas, se registrou a co-
lisão envolvendo a van e a 
Amarok. 

Um dos condutores fi-

cou levemente ferido e foi 
atendido ainda no local. 
Sem ferimentos, Luan dei-
xou o local rapidamente.
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Campanha busca conscientizar ciclistas e motoristas também 

Campanha alerta sobre o
uso seguro da bicicleta
DA REPORTAGEM

A Campanha Bicicle-
ta Segura, da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (Sbot), cha-
ma a atenção para o Dia 
do Ciclista, comemorado 
ontem (19). O presiden-
te da Sbot, Moisés Cohen, 
disse que a campanha visa 
a orientar as pessoas na 
prevenção de lesões em 
acidentes envolvendo bi-
cicletas. Somente no ano 
passado, 11.741 brasileiros 
foram internados por en-
volvimento em aciden-
tes com bicicleta, geran-
do custo superior a R$ 14 
milhões ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), informou 
Cohen. A campanha será 
desenvolvida até o fim des-
te mês.

Ele lembrou que aumen-
tou muito a prática do ci-
clismo nas grandes cida-
des, motivada pelo baixo 
custo, a rapidez, praticida-
de, saúde e preocupação 
ambiental. Por outro lado, 
pelo fato de as cidades, em 
sua maioria, não terem 
estrutura para o ciclismo 
e também porque as pes-
soas não têm orientações 
para entender a bicicleta 
como um esporte, a ativi-
dade pode acabar trazen-
do problemas. O ciclista 
“deve estar paramentado, 
ou seja, com capacete, que 
é algo fundamental, e obe-
decer às regras”, disse o or-
topedista. “Acho que essa 
orientação, essa conscien-
tização é importante, base-
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ada no aumento das lesões 
que os ortopedistas têm 
encontrado”. Um trauma 
no crânio, como resultado 
de uma queda de bicicleta, 
por exemplo, pode repre-
sentar risco para o ciclista. 
Moisés Cohen informou 
que as fraturas mais co-
muns quando o ciclista cai 
da bike são da clavícula, na 
região do ombro.

Para evitar que fraturas 
e outras lesões aconteçam, 
a entidade recomenda que 
os ciclistas se protejam, to-
mem cuidado e andem em 
lugares adequados, com 
bicicletas também ade-
quadas. “Acho que essa é 
uma campanha importan-
te para a conscientização 
da população”, reforçou. A 
campanha é online e cada 
regional da Sbot tem li-
berdade para divulgá-la da 
forma que preferir.

Cohen alertou que não 
há no Brasil dados referen-
tes a ciclistas que ficaram 
com sequelas irreparáveis 
e que, “muito provavel-
mente”, incluem traumas 
na cabeça, coluna, pernas 
e braços, que resultaram 
em afastamento do traba-
lho, perda da capacidade 
de realizar tarefas simples 
do dia a dia e, até mesmo, 
pedalar.

Segundo a Sbot, a cada 
dois dias, pelo menos um 
ciclista internado em hos-
pital público de São Paulo 
morre vítima de acidente 
de trânsito. As principais 
causas de acidentes são 
embriaguez de motoristas 

de automóvel, desrespeito 
às leis de trânsito e bicicle-
tas no mesmo espaço que 
outros veículos.

A campanha visa a esti-
mular a população a agir 
com cidadania e seguran-
ça. Entre as recomenda-
ções feitas pela Sbot aos 
ciclistas estão o respeito 
às leis de trânsito; o uso 
das ciclovias; o cuidado ao 
passar por carros estacio-

nados; a circulação sem-
pre do lado direito da via, 
próximo ao meio-fio e no 
mesmo sentido dos veícu-
los. Além disso, respeito, 
atenção e prevenção são 
palavras-chave para quem 
usa a bicicleta diariamente, 
lembra a entidade.

As dicas de segurança in-
cluem equipamentos (usar 
sempre capacete, luvas e 
óculos); iluminação (usar 

sempre luz branca na fren-
te e vermelha atrás); velo-
cidade (andar em uma ve-
locidade compatível à via); 
não ultrapassar o sinal ver-
melho; usar sempre calça-
dos fechados para pedalar; 
e seguir a orientação ergo-
nômica para evitar possí-
veis problemas no joelho.

DATA
O Dia do Ciclista é cele-

brado em 19 de agosto e 
homenageia o biólogo Pe-
dro Davison, que morreu 
atropelado em 2006, em 
Brasília, aos 25 anos, en-
quanto pedalava no Eixão 
Sul, via expressa da capi-
tal federal, que é fechada 
ao tráfego de veículos aos 
domingos para se trans-
formar em área de lazer. A 
data entrou no calendário 
oficial do país.


