
O formato da venda, de acordo com o que foi informado pela gestora municipal será na modalidade de permuta. A empresa vencedora do chama-
mento, em troca de adquirir os 33,7 metros quadrados do espaço físico do estádio, deverá em troca, construir uma nova arena, moderna e que atenda 
os requisitos pré-estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Mato-grossense de Futebol (FMF).                              Página -3

MODERNIZAÇÃO

Sinop terá novo empreendimento 
comercial e Arena Multiuso

AMEAÇADO

Está estressado?
conheça 5 
técnicas de 
relaxamento 

O coração bate mais rápido, a pressão 
sanguínea aumenta, você percebe que a 
respiração se acelera e é menos profun-
da, você não sente o aumento no fluxo de 
certos hormônios, mas, sim, a tensão e o 
suor na pele. É o estresse, você precisa 
relaxar. Segundo o estudo 360 Wellbeing 
Survey 2019: Well and Beyond, da compa-
nhia de seguros de saúde para empresas 
Cigna, você provavelmente pratica espor-
tes para mantê-lo sob controle, como 42% 
dos espanhóis. 
                                   Página  -8

A eliminação da Conmebol Libertadores 2019 para o Grêmio, após derrota por 2 a 1, de virada, no 
Pacaembu, na noite da última terça-feira (27), gerou pressão interna em cima do presidente do 
Palmeiras Mauricio Galiotte, sobretudo com críticas ao técnico Luiz Felipe Scolari e pedidos por 
sua saída.                       Página -6

R$ 4,5 mi

MT E BOLÍVIA

Prefeituras 
ao norte 
da BR-163 
receberam
incremento

Assinado 
contrato 
do transporte 
de gás natural

As prefeituras de sete 
municípios ao Norte do trecho 
sob concessão da BR-163 conta-
ram com um incremento de R$ 
4,5 milhões em Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) repassados pela Rota 
do Oeste, no primeiro semestre 
de 2019.                        Página - 7

Mais uma etapa da 
retomada do fornecimento de 
gás natural foi formalizada pela 
Companhia Mato-Grossense 
de Gás (MT Gás). Foi assinado 
o contrato para que a GasOci-
dente realize o transporte do 
combustível da Bolívia, e possa 
abastecer a indústria do estado.
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As legislações ambiental e de defesa ani-
mal brasileiras são das mais conservacionis-
tas, exigentes e duras do mundo. Aqui o per-
centual de área de reserva em propriedades 
rurais é maior que em qualquer um dos paí-
ses que nos criticam, não existem tempora-
das de caça a animais e aves, nem pesca de 
espécimes em risco de extinção.

Pois bem, alguém consegue explicar por-
que esses países não fazem o mesmo, tão 
pouco se interessam em aprender conosco 
vez que nossas legislações são mundialmen-
te reconhecidas como das mais avançadas?

Então, já que a vegetação e os animais es-
tão legalmente protegidos parece ter restado 
a eles a duvidosa intenção de proteger a der-
rubada das árvores, fiscalizar garimpos, am-
bas atividades financiadas pelo interesse de 
grupos estrangeiros. Por outro lado, nossos 
índios são cidadãos brasileiros como tutela-
dos estão legalmente protegidos, razão pela 
qual todos, mas todos mesmo, estão impedi-
dos de qualquer ingerência sobre eles e sobre 
as áreas de reserva onde vivem sem que para 
isso tenha autorização legal, imaginem então 
no que se refere a eventual atuação de es-
trangeiros. O que sobra para ser “vigiado” por 
ONGS travestidas de atividades humanitárias 
e institutos de monitoramento são áreas pro-
pícias à exploração mineral e para a abertura 
autorizadas pelo Incra, além daquelas outras 
cedidas ao MST/associados, coisa que parece 
não lhes interessar mostrar.

Sobre sermos rigorosos demais com a in-
terferência estrangeira em assuntos internos 
vir a prejudicar nossas relações internacio-
nais, basta fazer cumprir as leis sobre ativi-
dades estrangeiras no país para “colocar os 
pingos nos is” e assim calar as campanhas 
contra a autoridade brasileira, principalmen-
te aquelas articuladas por inimigos internos.

Todos nós sabemos quais são as intenções 
por detrás de tanto colaboração e subvenção 
gratuitas. Tanto que algumas já estão sendo 

O que sobra para ser “vigiado” por ONGS 
travestidas de atividades humanitárias 
e institutos de monitoramento são áreas 
propícias à exploração mineral

Em busca da integração?
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dores e “emulam” seu funcionamento. 
Com isso é possível, em um único sof-
tware, é possível fazer logon em dife-
rentes serviços. Não é uma “integra-
ção”, mas uma “centralização”.

Acontece que, para que tais apli-
cativos funcionem, é preciso 
fornecer suas informações, 
e é justamente esse um dos 
grandes riscos: será que o 
programa é realmente inofen-
sivo e que seus dados serão 
preservados? Sempre existe o 
risco do cenário ser diferente, 
e seus dados serem utilizados 

de forma que venha, cedo ou tarde, a te 
prejudicar.

É sempre importante ter cuidado. 
A “regra de ouro”, nesses casos, é se 
manter apenas em softwares oficiais, 
mesmo que isso dê mais trabalho e 
tome mais tempo. Ao menos sua segu-
rança está preservada.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Há pouco mais de um mês, o prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, decidiu subir o tom ao comen-
tar a resistência de representantes do PSDB mineiro 
à tentativa da ala paulista da sigla, liderada pelo go-
vernador João Doria e por ele próprio, de expulsar 
o deputado e ex-presidenciável Aécio Neves. Numa 
espécie de ultimato ao diretório nacional tucano, 
Covas lançou o desafio: “Ou eu ou ele”.

Ao apreciar o pedido para levar o caso de Aécio 
ao Conselho de Ética, o colegiado decidiu ficar com o 
ex-governador de Minas Gerais. O relator, deputado 
Celso Sabino (PA), expôs sua visão contrária à admis-
sibilidade da representação —e se viu acompanhado 
por 30 dos 35 correligionários presentes.

Impôs-se, assim, derrota fragorosa a Doria e 
ao alcaide paulistano, que parece ter bons motivos 
para se arrepender do afoito repto à cúpula partidá-
ria —um sinal, se não de amadorismo, pelo menos 
de imaturidade política. Por sua vez, o governador 
afirmou por meio de nota que o PSDB escolheu o 
lado errado. “O derrotado nesse caso não foi quem 
defendeu o afastamento de Aécio. Quem perdeu foi 
o Brasil”.

Em que pesem os graves sinais de envolvimen-
to em corrupção, o candidato tucano derrotado nas 
eleições presidenciais de 2014 conseguiu mais uma 
vez fazer valer seu longo histórico político e sua po-
derosa rede de relações.

Segundo argumentou sob anonimato um de 
seus aliados, o estrago que Aécio poderia fazer no 
PSDB já se materializou no pleito de 2018. Votar por 
sua permanência, neste momento, seria uma forma 
de conter o ímpeto do grupo liderado pelo gover-
nador paulista, que tenta se assenhorear da legenda. 

Não se trata, que fique claro, de disputa entre 
alas regionais do partido, mas entre grupos —paulis-
tas ou não, mineiros ou não— favoráveis e contrários 
à ascensão do novo cacique e postulante ao Palácio 
do Planalto em 2022.

São perfeitamente legítimas e fundadas as am-
bições de Doria, mas é fato que sua rápida e bem-
-sucedida carreira política representa uma inflexão 
à direita nas tradições tucanas. No exemplo mais 
recente, ele levou à legenda o deputado Alexandre 
Frota (SP), um dissidente precoce do bolsonarismo.

Na campanha eleitoral, o governador se distan-
ciou de seu padrinho político, Geraldo Alckmin, e se 
apresentou como uma espécie de aliado tácito de Jair 
Bolsonaro, posição da qual agora procura cautelosa-
mente se afastar.

Suas pretensões presidenciais estão entre as 
poucas certezas políticas do país. Já os rumos do 
PSDB ficaram ainda mais obscuros.

Editorial

Ou ele ou ele

Ranking dos Políticos - Facebook

desvendadas como é o caso da mine-
radora Hydro Cred, empresa noruegue-
sa que lançava rejeitos nas nascentes 
amazônicas ou a também norueguesa 
Norwegian Norsk, a qual tem o governo 

da Noruega como principal acionista e que 
refina matéria-prima para produção de alumí-
nio, cuja ganância poluiu com seus rejeitos as 
águas do Rio Pará e os mananciais que abas-
tecem Barcarena, cidade onde está instalada.

Pois bem, ao que tudo indica as novas cir-
cunstâncias de controle ambiental fez com 
que a Norwegian Norsk Hydresta decidisse 
suspender suas atividades na região. Estra-
nho, muito estranho não é mesmo? Faz pare-
cer que as doações tinham objetivos nada con-
servacionistas.

Outra preocupante situação é a denúncia 
que circula nas redes sociais de autoria de 
uma bióloga da USP sobre interferências dire-
tas de ONGs não brasileiras em uma reserva 
indígena Waimiri-Atroari localizada no norte 
do estado do Amazonas. Segundo ela, a Funai 
não tem controle de acesso vez que este é con-
trolado por ONGs americanas em parceria com 
as de outros países fazendo com que os índios 
dessa reserva falem inglês, francês e outras 
línguas além da nativa, menos o português.

Será verdade ou é mais uma tentativa de 
atrapalhar as ações do governo federal na 
Amazônia Brasileira e ao mesmo tempo es-
timular o antiamericanismo de esquerda. De 
qualquer forma, se for verdade confirma-se 
assim a necessidade de colocá-los pra fora do 
Brasil. Está ficando cada vez mais claro que o 
que querem mesmo são os frutos, substâncias 
e o subsolo da Amazônia, com a floresta pouco 
se importam, tanto que as suas já não existem 
mais e não demonstram o menor interesse em 
recupera-las. Alguém já ouviu falar em pla-
nos de reflorestamento nas áreas ocupadas 
pela agricultura, vinhedos e outras atividades 
econômicas na Europa e nos Estados Unidos? 
Quando a esmola é grande desconfie da “bon-
dade”.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO É EN-
GENHEIRO CIVIL

Quando a esmola é grande, 
desconfie da “bondade”

TAXAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), re-

lator da Reforma da Previdência no Senado, 
quer que as empresas exportadoras do setor 
do agronegócio passem a pagar a contribui-
ção previdenciária de seus funcionários. O 
tema deixa dezenas de produtores de Mato 
Grosso de cabelo em pé. O senador defende 
que a contribuição seja posta em prática de 
gradualmente, ao longo de cinco anos. O va-
lor recolhido seria na faixa de R$ 6 bilhões 
em dez anos “Quando um exportador deixa 
de pagar contribuição previdenciária, quem 
paga lá na frente [quando empregadores e 
empregados se aposentam] é toda a socieda-
de. A contribuição é apenas o pagamento do 
que se vai receber lá na frente”, disse.

TERCEIRA VIA EM CUIABÁ
O deputado estadual Thiago Silva se mos-

tra incomodado com a postura do prefeito 
de Rondonópolis Zé do Pátio que, na sua vi-
são, é desagregador. Thiago, filiado ao MDB, 
reclama que o prefeito, ao invés de unir as 
lideranças em busca de benefícios para a 
cidade, ataca os governos estadual, federal e 
parlamentares (federais e estaduais). Assim, 
para Thiago, a população é prejudicada. A 
postura de Pátio, cada vez mais agressiva, já 
teria ligação com 2020. O prefeito está empol-
gado com o projeto de reeleição e já montou 
artilharia contra possíveis adversários, entre 
eles o próprio Thiago.

VAI TER QUE SE EXPLICAR
O conselheiro Guilherme Maluf, do TCE-

-MT, deu prazo de 15 dias para que o ex-
-vice-governador e ex-secretário de Meio 
Ambiente, Carlos Fávaro, se explique em um 
processo administrativo aberto para apurar 
uma nomeação supostamente ilegal, feita 
por ele quando ocupava a Sema.A represen-
tação de natureza interna, apresentada pela 
Secretaria de Controle Externo de Atos de 
Pessoal, pede que Fávaro seja investigado 
porque nomeou um servidor em cargo de 
confiança sem que este apresentasse a do-
cumentação exigida, como certidões negati-
vas da Justiça Cível e Criminal.

Mesmo sendo chato ter contatos “espalhados” por 
vários comunicadores ainda prefiro me manter “fiel” 
aos aplicativos oficiais. Não são raros os casos de pro-
blemas envolvendo softwares alternativos e eu, como 
especialista em segurança digital, não me sinto nem 
um pouco à vontade em “arriscar”. Vamos aguardar a 
integração oficial, e torcer para que não demore.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

MARCELO 
PORTOCARRERO

Crédito: Reprodução
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“o candidato tucano derrotado nas eleições 
presidenciais de 2014 conseguiu mais 
uma vez fazer valer seu longo histórico 
político e sua poderosa rede de relações

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Todo mundo sabe que o WhatsApp é 
um dos softwares de comunicação ins-
tantânea mais utilizado da atualidade, 
não é mesmo? Só que outros aplicativos 
também estão no “páreo”, e dois deles 
são do mesmo “dono”: os chats do Fa-
cebook e do Insta-
gram.

O proprietário 
das plataformas já 
anunciou uma fu-
são, no futuro, en-
tre as estruturas, 
permitindo que, 
usando apenas um 
comunicador, seja possível conversar 
com seus contatos das três redes. Isso, 
porém, não tem data para acontecer.

Quem tem contatos espalhados por 
esses serviços sabe o quanto essa inte-
gração será útil. Enquanto ela não acon-
tece, porém, uma infinidade de serviços 
de terceiros promete “facilitar a vida” do 
usuário, integrando, de forma extraofi-
cial, os serviços.

Sempre tenho ressalvas quanto ao 
uso de aplicativos de terceiros, pois é 
bem difícil saber quais as reais inten-
ções do mesmo antes de fornecer infor-
mações importantes, como suas senhas, 
para o mesmo.

Programas de integração apresen-
tam protocolos de diferentes comunica-

Caminhoneiros e produtores rurais do noroeste de Mato Grosso denun-
ciam as más condições das pontes e da BR-174, próximo a Juína. Segundo eles, 
as pontes de madeira estão quase caindo e a estrada é de terra. Segundo os 
motoristas, as pontes na rodovia ameaçam desabar devido às condições que 
se encontram e representam um risco à segurança dos motoristas que passam 
pelo trecho.
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Empresa vencedora terá 180 dias para realizar obra

Com permuta, prefeitura quer novos
empregos e Arena Multiuso em Sinop
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na manhã de ontem (28), 
a prefeita Rosana Martinelli 
(PL), anunciou em coletiva 
de imprensa em seu gabi-
nete, o chamamento públi-
co de venda de parte do ter-
reno onde está localizado o 
estádio municipal Gigante 
do Norte.

O formato da venda, de 
acordo com o que foi in-
formado pela gestora mu-
nicipal será na modalida-
de de permuta. A empresa 
vencedora do chamamen-
to, em troca de adquirir os 
33,7 metros quadrados do 
espaço físico do estádio, 
deverá em troca, construir 
uma nova arena, moderna 
e que atenda os requisi-
tos pré-estabelecidos pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMF). “O projeto do novo 
Estádio seguirá os padrões 
exigidos pela Federação 
Mato-grossense de Fute-
bol – FMF, e o ambiente 
em homenagem a Rogério 
Ceni – “Memorial Rogério 
Ceni” - reedificado nos pa-
drões atuais, sem qualquer 
prejuízo à memória históri-
ca e contributiva do craque 
futebolístico. A ideia ainda 
é a de que o novo Estádio 
se transforme em um espa-
ço multiuso, podendo ser 
utilizado para a realização 
de uma série de eventos, 
inclusive àqueles não rela-
cionados diretamente ao 
futebol, tomando-se como 
exemplo, encontros corpo-
rativos, feiras, exposições, 
shows culturais, competi-
ções desportivas diversas, 

dentre outras atrações e 
eventos”, diz trecho do Pro-
jeto de Lei nº 048/2019, 
enviado esta semana para 
apreciação da Câmara de 
Vereadores de Sinop.

A reportagem do Diário 
do Estado entrou em con-
tato com alguns vereadores, 
tanto de situação, quanto 
de oposição e todos indica-
ram que o projeto enviado 
pelo Executivo não deverá 
sofrer dificuldades para ser 
aprovado na Câmara.

O chamamento público, 
assim que aprovado pelos 
parlamentares estará aber-
to tanto para empresários 
locais, como de qualquer 
outra parte do país, se que 
sintam interessados em 
empreender na cidade de 
Sinop. 

A prefeitura busca com 
isso, gerar novos empregos 
na cidade e, por consequ-
ência, aquecer a economia 
local.

“Toda a nossa equipe de 
engenharia, avaliou e viu 
essa possibilidade, de aco-
modar a duas situações 
[novo estabelecimento co-
mercial da empresa vence-
dora e a nova Arena], e que 
gere, no mínimo 200 novos 
empregos diretos. Nós que-
remos cada vez mais, Sinop 
na altura que ela merece”, 
disse a prefeita.

NÚMEROS
Durante a coletiva, a re-

portagem questionou sobre 
os números apresentados 
de lance mínimo de R$ 26 
milhões que será estipula-
do em edital. O Diário do 
Estado conversou com dois 
engenheiros civis que, ao 
serem perguntados se este 

CHAMAMENTO PÚBLICO | Projeto de Lei deverá passar com tranquilidade por aprovação na Câmara de Vereadores 
Foto: ADEMIR SPECHt

Foto: MARCoS CoRRêA
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Foto: MARCoS VERGUEIRo

GASODUTO

MT assina contrato com a GasOcidente 
para transporte de gás natural da Bolívia

CONTAS DE TAQUES

Assembleia recebe parecer 
das contas do governo de 2018

POLÍTICA AMBIENTAL
Presidentes sul-americanos 
discutirão políticas de 
preservação da Amazônia

Governo reafirmou compromisso de aprofundar 
a cooperação

A votação das contas deve ocorrer em dezembro 

Terminal do gasoduto que transporta gás natural da Bolívia 
para Mato Grosso 

DA REPORTAGEM

Mais uma etapa da re-
tomada do fornecimento de 
gás natural foi formaliza-
da pela Companhia Mato-
-Grossense de Gás (MT Gás) 
na segunda-feira (26). Foi 
assinado o contrato para 
que a GasOcidente de Mato 
Grosso Ltda. (GOM) realize 
o transporte do combustível 
da Bolívia, e possa abastecer 
a indústria do estado.

Conforme o presiden-
te da Companhia, Rafael 
Reis, a assinatura garante o 
transporte do gás assim que 
houver o retorno do forneci-
mento. “Estive na Bolívia na 
última semana, e concluímos 
as conversas sobre os termos 
que vão ser acordados em 
breve para a criação da so-
ciedade entre Mato Grosso 
e a Bolívia. O objetivo é que 
possamos retomar o forneci-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O parecer do Tribunal 
de Contas (TCE), emitido em 
agosto, sobre as contas do ex-
-governador Pedro Taques 
(PSDB), exercício 2018, foi 
lido em Plenário durante ses-
são vespertina na terça-feira 
(27) e encaminhado para a 
Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execu-
ção Orçamentária (CFAEO). 
Entretanto, o julgamento das 
contas de Taques, no ple-
no, deve acontecer somente 
no final do ano. Conforme 
o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Eduar-
do Botelho (DEM), além de 
encaminhada para as comis-
sões, cópias serão distribuí-
das para os 24 deputados. As 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Líderes de países sul-
-americanos vão se reunir 
no dia 6 de setembro para 
discutir uma política única 
de preservação da Amazônia 
e de exploração sustentável 
da região. De acordo com o 
presidente Jair Bolsonaro, o 
encontro deve ocorrer em 
Leticia, cidade colombiana 
que faz fronteira com o Bra-
sil em Tabatinga, no Amazo-
nas.

Bolsonaro recebeu on-
tem (28), no Palácio da Alvo-
rada, o presidente do Chile, 
Sebastián Piñera, para tra-
tar de questões ambientais 
e conversar sobre a parti-
cipação do chileno, como 
convidado, na reunião do 
G7 (grupo dos países mais 
industrializados do mundo - 
Alemanha, Canadá, Estados 
Unidos, França, Itália, Japão 
e Reino Unido) na segunda-
-feira (26), em Biarritz, na 
França.

“Eu havia solicitado por 
ele alguns dias antes, assim 
como outros chefes de Esta-
do, que levasse a palavra do 
Brasil sobre o momento que 
estávamos vivendo [de quei-
madas na Amazônia]. E ele, 

com muita maestria, muito 
companheirismo, levou nos-
sa posição de forma indivi-
dual a todos os integrantes 
do G7. O que nós mais que-
remos é restabelecer a ver-
dade sobre o que está acon-
tecendo na Amazônia”, disse 
Bolsonaro após o encontro.

O presidente chileno 
destacou que a Amazônia 
compreende quase a meta-
de das florestas tropicais do 
mundo e captura um quarto 
do carbono que se emite no 
mundo, mas afirmou que a 
soberania dos nove países 
amazônicos deve ser reco-
nhecida e respeitada. “São 
eles os principais interessa-
dos e responsáveis em cui-
dar e proteger as florestas e 
a biodiversidade. Mas todos 
os demais países do mundo 
querem colaborar para po-
der proteger melhor a Ama-
zônia”, disse.

O Chile vai enviar ao 
Brasil quatro aviões especia-
lizados no combate ao fogo. 
“E estamos convidando ou-
tros países que queiram tam-
bém fazer uma contribuição 
para que Brasil e os demais 
países amazônicos, quando 
requererem, possam utilizar 
a colaboração de outros paí-
ses”, disse Piñera.

mento o mais breve possível, 
e fomentar a cadeia do gás 
no estado”, explica.

O contrato de transpor-
te é de 12 meses, e deve ser 
renovado anualmente, con-
forme prevê legislação da 
Agência Nacional do Petró-
leo (ANP). O fornecimento 
estimado será de 1,5 milhão 
de m³ ao mês de gás natural, 
pactuado em contrato firme 
com o país vizinho. Além do 
combustível, ainda haverá a 
entrega do gás natural veicu-
lar (GNV).

Está em estudo a for-
malização do fornecimento 
de gás natural por meio de 
uma nova sociedade, firma-
da entre a estatal mato-gros-
sense, e a boliviana Yaci-
mientos Petroliferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB).

A GasOcidente é pro-
prietária do trecho brasileiro 
do gasoduto que traz gás na-

contas do ex-governador Pe-
dro Taques que serão julga-
das pelo Parlamento foram 
aprovadas por unanimidade 
pelos conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-MT). “Temos até o fi-
nal do ano, mas aí depende 
da comissão. Vou fazer um 
calendário para que não che-
gue até o dia 15 de dezem-
bro, para que todas as pautas 
sejam votadas”, garantiu o 
presidente.A partir de agora, 
a Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execu-
ção Orçamentária (CFAEO), 
que tem como presidente o 
deputado Romoaldo Júnior, 
vai indicar um relator entre 
os deputados membros da 
comissão, que são Ondanir 
Bortolini, o Nininho (PSD), 
Janaina Riva (MDB), Valmir 

valor seria suficiente para a 
concretização de uma obra 
desse porte e com todas as 
exigências das entidades 
esportivas, disseram ser 
“muito difícil fazer uma 
arena nesses moldes com 
essa quantia [R$ 26 mi-
lhões]. “26 [milhões] é para 
otimizar mesmo, porque 

tural da Bolívia para o esta-
do de Mato Grosso. O trecho 
brasileiro inicia na fronteira 
com a Bolívia, no município 
de Cáceres, e atravessa os 
municípios de Cáceres, Nos-
sa Senhora do Livramento, 
Poconé, Várzea Grande e 
Cuiabá, até a Usina Termo-
elétrica Cuiabá. As ações re-

pressivas seguem até o dia 
de hoje (28). Outras edições 
serão deflagradas, contem-
plando outras regiões do 
Estado. A operação “Abafa 
Amazônia” está na 5ª edição 
e já foi aplicado o montante 
aproximado de R$ 83,3 mi-
lhões em multas ao longo 
dos últimos quatro anos.

Moretto (Republicanos) e 
Xuxu Dal Molin (PSC).

O Diário Oficial do Tri-
bunal de Contas publicou 
três relatórios técnicos sobre 
as contas do ex-governador 

Pedro Taques referentes ao 
exercício de 2018. Os conse-
lheiros aprovaram as contas 
do ex-governador indicando 
um total de 26 irregularida-
des.

não adianta agirmos com 
irresponsabilidade e que-
rermos colocar uma Arena 
superior a isso, sendo que 
não é necessariamente o 
valor efeito que vamos es-
tar recebendo em permuta. 
Existe uma coerência de 
edificação que mostra que 
esse valor de R$ 26 milhões 

é sim suficiente”, disse o 
Procurador-geral do muni-
cípio Ivan Schneider.

Outro questionamento 
feito pela reportagem do 
Diário do Estado buscou sa-
ber os cuidados de contrato 
que deverão fazer com que 
a empresa vencedora en-
tregue o novo estádio, sem 

atrasos. “Um deles é o já 
pré-estabelecido em con-
trato o prazo de 180 dias 
para a conclusão das obras, 
a outra é a possibilidade do 
empresário perder o inves-
timento feito até ali, caso 
esse prazo não seja cumpri-
do, e assim, a área voltaria 
ao município”, explicou.
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TV  e Entretenimento

Cleo rebate seguidores 
após ser chamada de “gorda”
Cleo perdeu a paciência com alguns dos seguido-

res do Instagram, na última terça-feira (27). O moti-
vo? A atriz havia falado sobre a aceitação do próprio 
corpo, mas foi chamada de “gorda”. “Pelo jeito, a le-
genda não serviu de nada, né? Meu Deus”, disparou 
a famosa. Apesar da resposta, uma outra internau-
ta voltou a debochar da artista, que novamente não 
se calou às críticas. “Mana, o estado do meu corpo 
interfere na sua vida? Assim, só para eu saber”, re-
bateu. A morena protagonizou uma campanha pu-
blicitária que exaltou os diferentes tipos de beleza 
feminina. “As pessoas só enxergam aquilo que que-
rem enxergar, ninguém está realmente disposto a te 
conhecer a fundo. Por isso, é muito mais fácil viver 
em um mundo rotulado”, pontuou a beldade.
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Anitta revela que já tentou ficar 
com Kevinho e “levou um toco”

Nesta terça-feira (27), foi ao ar 
no Multishow o segundo episódio 
da segunda temporada do progra-
ma “Anitta Entrou no Grupo”, apre-
sentado pela cantora. Como acon-
tece em todos os programas, Anitta 
recebeu dois artistas para uma ba-
talha musical. 

Nesta terça, participaram do 
programa os cantores Kevinho e 
Ferrugem. Em um dos momentos 
da atração, a cantora fez uma reve-
lação surpreendente. 

Anitta revelou que já tentou ficar 
com Kevinho e não foi correspon-
dida. “Eu já tentei pegar Kevinho 
e tomei um ‘tocão’. Já dei em cima 
dele, e não rolou. Fiquei tentando 
dar em cima dele por horas. Falei 
até o número do quarto em que eu 
estava”, contou. “Talvez o número 
do quarto estivesse errado”, brin-
cou no programa no Multishow. 

Anitta e Kevinho gravaram um 
clipe juntos em fevereiro deste ano, 
“Terremoto” que fez muito sucesso 
entre os fãs dos artistas. A cantora 
aproveitou a presença do funkeiro 
no programa e falou sobre como foi 
gravar o clipe com o colega: “O Ke-
vinho vem em uma evolução, agora 
com essa barba… Falando em terre-
moto, quando eu fui gravar o clipe 
de ‘Terremoto’ com ele, que a gen-
te dança juntinho, é um terremoto 
grandão, viu? Acaba com a cidade. 
A gente que está interessada cap-
ta isso logo. A gente, que está com 
vontade, sente isso”.



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 / 
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 

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 

Vagas de Emprego
1-Motorista de Entrega, com CNH D, com 
experiência
2-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
3-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
4-Auxiliar de Farmácia, com referência;
5-Operadora de Caixa, com experiência e 
referência;
6-Serrador, com experiência em fita deitada;
7-Técnico em enfermagem, com COREN;
8-Enfermeiro (a), com COREN;
9-Vendas para ótica, com experiência;
10-Vendas para boutique de calçados, com 
experiência;
11-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
12-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
13-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
14-Vendas, com experiência, conhecimento pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
15-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
16-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
17-Pessoa com deficiência;
18-Representante comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
19-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
20-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

 R E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 34.140.520/0001-
11, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licen-
ças Prévia, de Instalação e de Operação (LO), da atividade 
de:  45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores. Endereço: Rua Iraí, nº 
170, Bairro Industrial 2ª etapa. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

 K M REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA, CNPJ 
13.524.495/0001-08, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores, localizada na Rua Horacio Lafer, N 
1597, Industrial Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

 RAIA DROGASIL SA CNPJ 61.585.865/2284-11 TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SAMA SORRISO, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO E ALTERAÇÃO DA RAZÃO 
SOCIAL PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMU-
LAS, SITO AV. BLUMENAU COM AV. NATALINO J. BRES-
CANSIN, L.1A Q.100C, CENTRO - SORRISO MT - NÃO 
DETERMINADO EIA / RIMA (66) 99722-4002 RAMON 
MORALES NETO.

 A. PILETTI EIRELI, CNPJ 10.795.571/0001-13, torna pú-
blico que requereu a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Li-
cença de Operação, para atividade de transporte rodoviário 
de produtos perigosos, a ser instalada na Rua Bernardo 
Brustolon, nº 151, no Bairro LIC Norte, Sinop-MT.

 CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNIDADE I LRV LTDA – CNPJ: 
33.657.583/0001-87, situada na Av. Goías, nº 493-S, Cen-
tro, Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu jun-
to a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO 
para atividade de “ATIVIDADES DE CLÍNICAS MÉDICA E 
ODONTOLÓGICA (CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E AMBU-
LATÓRIOS)”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRI-
NHO – 65 98402-6157 – eng.nildo@gmail.com

 DARLEI ZANATTA (GRAFIZA GRAFICA EDITORA) CNPJ.: 
02.489.253/0001-04 - Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedi-
do de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação, para atividade de 58.29-8-00 - Edição integrada 
à impressão de cadastros, listas e de outros produtos grá-
ficos 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, car-
tolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comer-
cial e de escritório, exceto formulário contínuo 58.19-1-00 
- Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos. (LFM 
ENGENHARIA E CONSTRUTORA 066-3544 6926)

 FRANCIELLE REGINA LEISMANN EIRELI – CNPJ: 
34.230.956/0001-00, situada na Av. Paraná, nº 393-S, Sala 
07, Centro, Lucas do Rio Verde/MT, torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e a Licença de Ope-
ração – LO para atividade de “ATIVIDADES DE CLÍNICAS 
MÉDICA E ODONTOLÓGICA (CLÍNICAS, CONSULTÓ-
RIOS E AMBULATÓRIOS)”. Responsável Técnico: ENG. 
SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEI-
REDO SOBRINHO – 65 98402-6157 – eng.nildo@gmail.
com

 ARGINO BEDIN, CPF 146.072.719-34, torna público que 
requereu à SAMA - Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Renovação de Licença de Operação (LO), 
para atividade de Secagem e Armazenamento de Grãos, 
localizada no município de Sorriso/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP - MT  

JUÍZO DA QUARTA VARA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.° 2342-73.2011.811.0015 - CÓDIGO 154346 
ESPÉCIE:    Reintegração   /   Manutenção   de   Posse->Procedimentos   Especiais   de 
Jurisdição  Contenciosa->Procedimentos Especiais-?Procedimento  de  Conhecimento- 
>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA 
PARTE RÉ: SÔNIA NASCIMENTO CEGOVIA 
CITANDO (A,  S):   SÔNIA   NASCIMENTO   CEGOVIA,   BRASILEIRA   ,   SOLTEIRA, 
AUTÓNOMA,  PORTADORA  DA  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE  RG  N.°  142.010-70 
SSP/MT, E INSCRITA NO CPF/MF SOB O N.° 672.636.821-68. 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/03/2011 
VALOR DA CAUSA: R$ 23.960,24 
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da presente ação que Ihe(s) é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 ( quinze ) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 
RESUMO DA INICIAL: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, qualificada nos autos, 
ingressou com a presente ação requerendo Liminar de Reintegração de Posse do seguinte 
bem: Lote 06, Quadra 04, Rua Rio Negro, Jardim Maria Vindilina II, com área de 297,OOm2. 
(duzentos e noventa e sete metros quadrados), nesta Cidade de Sinop-MT, alegando que 
firmou com a Requerida Contrato de Compromisso de Compra e Venda, com pagamento 
de 84 parcelas; que, com o referido contrato, mediante compromisso de compra e venda, 
a Requerente outorgou a posse do imóvel da Requerida, na confiança de que cumpriria o 
compromisso; que a Requerida efetuou o pagamento de 14 parcelas; que, devidamente 
notificado a saldar a divida, a requerida não se manifestou. Colacionou Matéria Jurídica e 
Jurisprudência acerca do assunto e formulou os demais pedidos de estilo. Valor da Causa 
R$. 23.960,24. Pede Deferimento. Sinop-MT, 14/12/2015. (a) Daniel Moura Nogueira, 
advogado. OAB/MT.5.465. 
DESPACHO: Determino a pesquisa de endereço pelo Sistema INFOJUD. Caso infrutífera 
a busca, defiro o pedido de fls. 170, citando-se a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos da decisão de fls. 42. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação 
de contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o 
Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 
prazo legal. Intime-se. 

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva. digitei 

Sinop – MT, 25 Julho de 2019. 
 

 
Laura Joanir Costa Leite Rondon 

Gestor (a) Júdiciario (a) 
Autorizado (a) pelo provimento nº 56/2007 - CGJ 

 

 TV CAPITAL DE SINOP EIRELE  CNPJ:04.571.470/0001-
66,  Localizada Av Dos Flamboyants, Sinop-MT. Solicita O 
Comparecimento Do Funcionário, Teodoro Moreira Lopes, 
CTPS  96.822 Série 459 ----- – Estado Mt) No Prazo De 
72 Horas Sob Pena Da Letra “I” Do Art. 482 Da CLT, O 
Qual Configura Abandono De Emprego.  Sinop/Mt 29 De 
Agosto 2019. 29,30,31/08/2019
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Eliminação pode causar queda do treinador 

Após eliminação na Libertadores, 
Felipão está ameaçado no cargo 
DA REPORTAGEM

A eliminação da Con-
mebol Libertadores 2019 
para o Grêmio, após der-
rota por 2 a 1, de virada, no 
Pacaembu, na noite da úl-
tima terça-feira (27), gerou 
pressão interna em cima 
do presidente do Palmeiras 
Mauricio Galiotte, sobretudo 
com críticas ao técnico Luiz 
Felipe Scolari e pedidos por 
sua saída. Quem levantou a 
informação foi o apresenta-
dor Benjamin Back do canal 
fechado FOX Sports.

Após o jogo, muitos 
cartolas palmeirenses foram 
pedir a demissão do Felipão 
aos gritos e xingamentos. A 
maior queixa foi o técnico 
não ter colocado o atacante 
Miguel Borja em campo, e 
a opção por Deyverson re-
voltou alguns conselheiros e 
dirigentes, que pediram a sa-
ída do técnico. Até agora, no 
entanto, não há nenhuma in-
formação de que o presiden-
te vá bancar saída de Felipão.

Uma derrota para o Fla-
mengo no próximo domin-

go (1°), no Maracanã, pelo 
Brasileirão, pode ocasionar 
uma crise enorme no clube, 
pois o grande receio agora é 
o time não se classificar para 
a Conmebol Libertadores do 
ano que vem, vide que a dis-
puta de vagas está acirrada. 

Um eventual revés para 
o atual líder do Brasileirão 
não significa que a diretoria 
vá mandá-lo embola, mas 
resta saber se o próprio Fe-
lipão terá paciência para 
aguentar toda essa pressão, 
e se a diretoria de futebol 
aguentará a pressão pela sa-
ída do treinador. 

Cheio de expectativas 
em 2019 após o título do 
Brasileirão do ano passado, 
o Palmeiras fracassou em 
jogos eliminatórios na atual 
temporada. Caiu no Paulista 
para o São Paulo, em casa, 
nos pênaltis, após dois em-
pates sem gols. 

Na Copa do Brasil, 
abriu vantagem contra o In-
ter, por 1 a 0, mas levou o 
mesmo placar na volta, em 
Porto Alegre, e caiu na dis-
puta de pênaltis.

CORDA BAMBA | Após virada e eliminação para o Grêmio na Libertadores, conselheiros pedem cabeça  de Felipão
Foto: Divulgação

Conceito consiste em um local onde o atleta vai interagir 
com outros atletas A decisão será entre Poconé e Nova Mutum 

Foto: arte

Foto: Divulgação

SÃO PAULO

Veja os jogadores que podem sair
nesta janela de transferências

2ª DIVISÃO

FMF define datas, horários e locais das finais

NORTÃO

Bike Camp surge 
como alternativa
de evento no 
segmento esportivo

Foto: alan MenDes

Reinaldo e Liziero estão bem cotados no Tricolor 

DA REPORTAGEM

Os jogadores do São 
Paulo têm atraído o interesse 
de clubes durante a janela de 
transferências. Atletas como 
Morato e Reinaldo recebe-
ram propostas, mas o clube 
adota cautela quanto às ne-
gociações.

Após a contratação de 
Daniel Alves e Juanfran, além 
de outros investimentos du-
rante o ano, o São Paulo tem 
a necessidade de equilibrar 
as finanças e estuda maneiras 
de vender atletas sem enfra-
quecer o elenco.

MORATO
O zagueiro é uma jo-

vem promessa de 18 anos 
que ainda não recebeu opor-
tunidades na equipe profis-
sional. O Benfica, de Portu-
gal, é um dos interessados 
em comprá-lo. O fato de o 
Tricolor ter quatro zagueiros 
na equipe principal pode ser 
um fator determinante para 
a saída. Isso porque a even-
tual transferência de Morato 
não teria impacto no time na 
disputa do Brasileirão, pois 
o atleta nunca foi usado por 
Cuca. A janela de transferên-
cias para Portugal fecha no 
dia 22 de setembro.

WALCE
O também zagueiro 

vive situação parecida com 
a do companheiro. Mas, nes-
te caso, até o momento não 
chegaram propostas. O São 

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) 
divulgou as datas, horários e 
locais das finais do Campeo-
nato Mato-grossense Segun-
da Divisão entre Poconé e 
Nova Mutum. Por ter melhor 
campanha, o Poconé fará o 
segundo e decisivo jogo da 
finalíssima em casa, enquan-
to o Mutum abre a decisão 
em Lucas do Rio Verde.

O jogo de ida será nesta 
quinta-feira (29), às 19h, no 
Estádio Passo das Emas. Já a 
partida de volta será no do-
mingo (1º), às 15h, no Estádio 
Neco Falcão. A vantagem do 
Poconé está em decidir em 
casa, porém, caso haja igual-
dade entre as duas equipes 
ao final das duas partidas, a 
disputa vai para as penalida-
des. O Nova Mutum, inclusi-
ve, chegou à decisão ao ven-
cer o Cacerense nos pênaltis. 
As duas equipes já garanti-
ram acesso à elite em 2020.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Região Norte de Mato 
Grosso tem recebido vários 
eventos esportivos nos últi-
mos anos, principalmente 
no segmento do turismo es-
portivo. Através do incentivo 
e articulação do site Canal do 
Ciclista, a modalidade tem 
sido cada vez mais destaque. 
Ao todo são mais de 20 ci-
dades, que concentram uma 
população superior a 200 
mil habitantes.

Dentre as diversas atra-
ções e modalidades, o Bike 
Camp surge como uma nova 
opção e promete conquistar 
muitos adeptos. 

O conceito do Bike 
Camp consiste em um local 
onde o atleta vai interagir 
com outros atletas, além de 
aprender técnicas de ciclis-
mo, como por exemplo, des-
cida de morro, como passar 
rock garden, usar o freio na 
hora certa, manobras, den-
tre muitas outras. Também 
pode-se considerar um bate-
-papo como forma de inte-
ração e compartilhamento 
de informações.

“O Bike Camp é um 
evento totalmente diferente 
daquelas provas em que os 
atletas estão lá para competir 
e tentar superior seu desem-
penho e limite. A palavra de 
ordem dentro do Bike Camp 
é aprender, compartilhar, 

socializar, enfim, é um am-
biente em que os atletas se 
transformam em professo-
res e alunos”, explica o CEO 
do site Canal do Ciclista, Da-
niel Pianovski.

Ainda de acordo com 
Pianovski, o interessante do 
Bike Camp está na participa-
ção de atletas em diferentes 
estágios de conhecimento, 
diferentes idades, cidades.

Pianovski explica que 
está sendo analisada a viabi-
lidade técnica e financeira de 
ser realizadas algumas edi-
ções do Bike Camp, sendo 
que a primeira será em Nova 
Ubiratã, posteriormente po-
deriam ser realizadas em 
Feliz Natal, Santa Carmem, 
Vera, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Itaúba, 
Terra Nova do Norte, Matu-
pá, Guarantã do Norte, Pei-
xoto de Azevedo, dentre ou-
tras cidades.

“Não descartamos, po-
rém, precisamos analisar 
questões de logísticas, téc-
nicas e financeiras, e princi-
palmente, se há o interesse 
dessas cidades em receber 
esse tipo de evento, os even-
tos podem começar a cami-
nhar”, pondera.

Ainda vale destacar que 
no Bike Camp é possível 
aproximar as empresas dos 
atletas, com divulgação de 
produtos e serviços, até mes-
mo demonstração dos servi-
ços e produtos.

Paulo tem apenas sondagens 
e sabe de interesses de clu-
bes do exterior pelo jogador. 
Diferentemente de Morato, 
Walce atuou pelos profissio-
nais e é uma das opções do 
técnico Cuca para o Campe-
onato Brasileiro.

REINALDO
Outro atleta alvo de 

proposta é Reinaldo. Na úl-
tima semana, o Al Ahli, da 
Arábia Saudita, fez uma 
oferta de 2,5 milhões de 

dólares (cerca de R$ 10 mi-
lhões) pelo jogador. O clube 
do Morumbi prontamente 
recusou, pois acredita que o 
valor foi baixo.

LIZIERO
O volante também foi 

alvo de sondagens recente-
mente, mas sem ofertas na 
mesa até o momento. Com 
ele bem cotado no elenco, 
o São Paulo não pretende 
fazer negócio. Aos 21 anos, 
o volante é visto como uma 

das grandes promessas dos 
últimos anos. Nas janelas de 
transferências seu nome cos-
tuma ser citado no mercado.

ARBOLEDA
Nome praticamente 

certo para ser negociado du-
rante 2019, o zagueiro viu 
esfriar a possibilidade. O 
desempenho irregular dele 
e da seleção equatoriana na 
Copa América atrapalharam 
a chegada de propostas ao 
São Paulo.
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Investimento vem do ISSQN recolhido pela concessionária 

7 municípios recebem R$ 4,5 milhões
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As prefeituras de sete mu-
nicípios ao Norte do trecho 
sob concessão da BR-163 
contaram com um incre-
mento de R$ 4,5 milhões 
em Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS-
QN) repassados pela Rota 
do Oeste, no primeiro se-
mestre de 2019. 

A soma é equivalente a 
37%, dos R$ 12 milhões des-
tinados aos 19 municípios 
localizados ao longo dos 
850,9 km da rodovia sob 
responsabilidade da empre-
sa. 

Considerando os cinco 
anos de atuação da empre-
sa em Mato Grosso, as sete 
cidades contaram com um 
incremento na receita mu-
nicipal de R$ 39 milhões.

O cálculo para repasse de 
imposto pela Rota do Oeste 
aos municípios considera as 
obras realizadas na rodovia 
e os valores recebidos nas 
nove praças de pedágio da 
BR-163.  Vale lembrar que 
antes da chegada da Con-

cessionária a Mato Grosso, 
as prefeituras não contavam 
com essa receita, que pode 
ser investida em educação, 
saúde, infraestrutura, entre 
outros serviços destinados 
à população, sempre a cri-
tério da administração mu-
nicipal.

Os dados da Rota do Oes-
te demonstram que entre os 
municípios do Nortão, neste 
primeiro semestre, as pre-
feituras de Sorriso e Nova 
Mutum ocupam a primei-
ra e a segunda posição em 
arrecadação, com o recebi-
mento de R$ 1,39 milhão e 
R$ 1,09 milhão, respectiva-
mente. Em terceiro está a 
administração de Lucas do 
Rio Verde com o recebi-
mento de R$ 686 mil.

Vale ressaltar que além das 
melhorias, diretas e indire-
tas, promovidas pela Con-
cessionária nos municípios 
que ‘cortam’ a BR-163, a 
Rota do Oeste levou desen-
volvimento e emprego ao 
longo do trecho sob conces-
são. Atualmente, a empresa 
conta com mais de 600 in-
tegrantes diretos trabalhan-

ISS DA BR-163 | Prefeituras ao norte da rodovia federal receberam incremento
Foto: Douglas Magno

Foto: Divulgação

Foto: aDEMiR sPECHt

Foto: tvCa

SINOP

Arte de Viver é tema de palestra

DOCUMENTO EM DIA

Licenciamento de veículos com
placa final 8 vence na sexta

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Prefeitura de Sinop 
apresenta projeção de 
pagamento de R$ 53 
milhões a servidores

Palestra será realizada nesta quinta 

A prioridade é deixar o valor consignado no orçamento de 2020 

Documento pode ser retirado nas unidades do Detran-MT ou 
entregue em casa 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A busca pela felicidade 
sempre inquietou homens e 
mulheres ao longo de toda a 
história da humanidade. Mas 
será que existe uma fórmula 
para se chegar até ela? Os es-
toicos chamavam essa con-
quista da felicidade como 
Arte de Viver e produziram 
um verdadeiro manual prá-
tico para que o ser humano 
soubesse agir em cada situa-
ção da vida. 

As principais lições 
destas obras podem ser con-
feridas na palestra ‘Filosofia 
como Arte de Viver’, nesta 
quinta-feira (29), às 19h, no 
auditório da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL), de Si-
nop. O evento é promovido 
pela Escola de Filosofia Nova 
Acrópole e a entrada é gra-
tuita. O pensamento estoico, 
nascido na Grécia clássica, 
tem voltado com toda a for-
ça na última década, fazendo 
parte dos principais best-

DA REPORTAGEM

Proprietários de veí-
culos com placas final 8 tem 
até o próximo dia 30 de 
agosto para realizar o pa-
gamento do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículos (CRLV) anual. 

O documento, que é 
válido em todo o territó-
rio nacional, concede o di-
reito de tráfego ao veículo. 
Em 2018, foram emitidos 
897.705 licenciamentos em 
todo o Estado.

Os proprietários po-
dem providenciar a emis-
são do CRLV em qualquer 
unidade do Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-MT). 
Também é possível soli-
citar através do site oficial 
da autarquia (www.detran.
mt.gov.br) ou ainda através 
do aplicativo “MT Cida-
dão”. 

Para fazer a solicita-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento, Fi-
nanças e Orçamento e Pro-
curadoria Geral, apresentou 
na tarde de terça-feira (27), 
as projeções previstas para o 
próximo ano no tocante ao 
pagamento de precatórios 
decorrentes de ações judi-
ciais movidas pelos servido-
res públicos municipais. 

Segundo o Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso (TJ-
-MT), o município deve pa-
gar, apenas em 2020, aproxi-
madamente R$ 53 milhões. 
O impasse judicial origina-se 
em uma série de compro-
missos financeiros firmados 
pelas Administrações Mu-
nicipais passadas juntamen-
te à categoria, mas que não 
foram cumpridos e pagos. 
À atual gestão resta, apenas, 
efetuar o pagamento dessas 
ações, cumprindo o que de-
termina a Justiça. Entre 2018 
e 2019, no governo Rosana 
Martinelli, foram cerca de 
R$ 17 milhões quitados.

“Para 2020 recebemos, 
oficialmente do Tribunal 
de Justiça, um comunicado 
que tem R$ 53 milhões em 
precatórios para serem pa-
gos. A grande preocupação é 
que esses R$ 53 milhões te-
rão impacto em toda cidade 
de Sinop porque, quando a 

gente constrói um orçamen-
to, vai-se construir pelas des-
pesas obrigatórias até chegar 
na fonte que chamamos de 
fonte de recursos livres e que 
são distribuídos para todas 
as secretarias fazerem suas 
manutenções ou ações. Com 
essa situação que hoje vi-
vencia Sinop, vamos ter em 
torno de 50% desse recurso 
livre para cumprir os preca-
tórios”, alerta Astério Gomes, 
secretário de Planejamento, 
Finanças e Orçamento.

Ivan Schneider, Procu-
rador Geral da Prefeitura de 
Sinop, lembra ser compro-
misso da gestão Rosana Mar-
tinelli honrar com o direito 
adquirido pelos servidores. 
Ele fala do esforço imple-
mentado pelo staff no senti-
do de encontrar mecanismos 
que auxiliem o município 
quanto ao pagamento dos 
precatórios no próximo ano. 
Durante atendimento aos 
jornalistas, no Paço Munici-
pal, Schneider ressaltou que 
a determinação do atual go-
verno municipal é para com 
a população, com os servido-
res, minimizando os impac-
tos. “Esses precatórios e seus 
pagamentos serão cumpri-
dos e isso é indiscutível. Ao 
mesmo tempo, tem que se 
achar o equilíbrio para equa-
lizar o orçamento público e 
atender as necessidades da 
população”, considera o Pro-
curador.

-sellers como uma filosofia 
de superação, de equilíbrio e 
domínio de si mesmo. Entre 
seus expoentes estão Sêneca, 
Marco Aurélio e Epiteto. 

Trata de temas como a 
Ataraxia ou profunda sere-
nidade da alma, conquistada 
pelo domínio das paixões; a 
vida bem vivida; a objetivi-
dade; a conquista dos ideais 
humanos; o discernimento e 
a disciplina para atuar sobre 
as coisas que dependem de 
nós e o não sofrimento pelas 
que não dependem.

De acordo com o pro-
fessor de filosofia da Nova 
Acrópole Sinop, Bruno Mot-
ta, os estoicos consideravam 
a felicidade um bem supre-
mo capaz de proporcionar a 
verdadeira tranquilidade da 
alma. “Não estamos falando 
de euforias ou de motivação, 
é algo muito mais perene e 
verdadeiro. Essa tranquilida-
de vem de uma postura ativa 
frente as adversidades, uma 
filosofia de ação pautada em 
valores morais”, pontua.

ção via site basta acessar a 
aba ‘SERVIÇOS’, inserir os 
dados do veículo, emitir a 
guia e pagar as taxas. Atual-
mente, o processo de emis-
são do licenciamento anual 
representa mais de 50% da 
demanda diária de aten-
dimentos do Detran-MT 
e 43% do total de serviços 
prestados pela Diretoria de 
Veículos da autarquia.

O proprietário do ve-
ículo também tem a opção 
de receber o documen-
to em casa, via Correios. 
Para isso, é necessário que 
o endereço esteja atualiza-
do junto ao Detran-MT, e 
marcar, durante a requisi-
ção, a opção “RECEBA O 
SEU DOCUMENTO EM 
CASA”.

Além de pagar as taxas 
da autarquia, para retirar o 
licenciamento, é necessário 
pagar o seguro DPVAT, o 
IPVA e multas, caso tenha. 
De acordo com o presiden-

te do Detran-MT, Gustavo 
Vasconcelos, o investimen-
to em tecnologia deu mais 
celeridade ao processo. 

“O fato do condutor 

poder, de forma mais cô-
moda, quitar seus débitos 
sem sair de casa é, sem dú-
vida, um grande avanço”, 
afirmou.

do na rodovia, além dos 
empregos gerados em de-
corrência da subcontratação 
de empresas prestadoras de 
serviço.

CÁLCULO
Os valores são destina-

dos aos municípios de duas 
maneiras. O cálculo para o 
repasse relacionado à arre-
cadação do pedágio consi-
dera o montante recebido 
nas nove praças de pedágio 
ao longo da BR-163. Sobre 
o valor total são calculados 
a abrangência da rodovia 
em cada município e o per-
centual de ISS cobrado pela 
gestão. Já com relação ao ISS 
sobre o serviço de terceiros, 
o repasse considera o local 
onde as empresas realizam 
as atividades.

Acompanhe os dados re-
ferentes ao primeiro semes-
tre deste ano. Diamantino – 
R$ 491.005,10; Lucas do Rio 
Verde – R$ 686.820,66; Nova 
Mutum – R$ 1.097.269,62; 
Sinop – R$ 616.449,72; Sor-
riso – R$ 1.394.103,25; Vera 
– R$ 182.682,35. Total – R$ 
4.468.330,69.
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Técnicas ajudam a reduzir estresse e ansiedade 

Cinco técnicas de relaxamento
contra o estresse e a ansiedade
AGÊNCIA BRASIL

O coração bate mais rá-
pido, a pressão sanguínea 
aumenta, você percebe que 
a respiração se acelera e é 
menos profunda, você não 
sente o aumento no fluxo 
de certos hormônios, mas, 
sim, a tensão e o suor na 
pele. É o estresse, você pre-
cisa relaxar. Segundo o es-
tudo 360 Wellbeing Survey 
2019: Well and Beyond, da 
companhia de seguros de 
saúde para empresas Cigna, 
você provavelmente prati-
ca esportes para mantê-lo 
sob controle, como 42% dos 
espanhóis.

Talvez recorra a conver-
sas com familiares ou ami-
gos (34%), cultive um hobby 
fora do trabalho (24%), dur-
ma mais (21%) ou tente pas-
sar mais tempo com ami-
gos (20%). Mas, se precisar 
de algo mais imediato, a 
empresa propõe cinco téc-
nicas de relaxamento que 
podem ser empregadas a 
qualquer momento.

RESPIRAÇÃO
DIAFRAGMÁTICA
Quando estamos estres-

sados, o corpo precisa de 
mais oxigênio e a respira-
ção se acelera. Mas isso não 
é suficiente, a oxigenação 
do organismo requer o au-
mento do volume de ar que 
respiramos. 

Para conseguir isso, a re-
comendação é fazer entre 
5 e 10 inspirações e expira-
ções abdominais, de modo 
lento e profundo, a partir 
do diafragma. Respire pelo 
nariz e expulse o ar pela 
boca, e concentre-se em 
esvaziar completamente os 

AO SEU ALCANCE | Fazer exercícios e conversar são os remédios mais comuns, mas há mais opções
Foto: Divulgação

pulmões antes de inspirar 
novamente. Não subestime 
os benefícios da boa respi-
ração.

RELAXAMENTO
PROGRESSIVO
De acordo com o Minis-

tério da Saúde, Consumo e 
Bem-Estar Social da Espa-
nha, “o relaxamento é uma 
técnica para redução da 
ativação fisiológica que se 
mostrou eficaz para o tra-
tamento dos transtornos de 
ansiedade e outras desor-
dens emocionais”, e pode 
ser alcançado por meio de 
técnicas como esta. “Con-
siste em aprender a reduzir 
a tensão muscular reali-
zando exercícios de tensão, 
pouco intensos e breves, e 
de relaxamento, mais lon-
gos. Temos de nos concen-
trar nas sensações produ-
zidas por esses dois passos 
para adquirir as habilidades 
necessárias que nos permi-
tirão identificar a tensão e 
eliminá-la.” O processo é 
dividido em três fases.

A primeira tem como 
foco contrair e relaxar os 
músculos da cabeça aos pés 
— que são um seguro de 
vida. Começa-se pelo rosto, 
seguindo-se o pescoço e os 
ombros, que devem ser ten-
sionados e distendidos três 
vezes, nesta ordem: testa, 
olhos, nariz, boca, língua, 
mandíbula, lábios, nuca, 
pescoço e ombros. Depois, 
contraem-se os braços e as 
mãos, alternativamente; as 
pernas são alongadas (tam-
bém de modo alternado), 
levantando-as e perceben-
do a tensão muscular; em 
seguida, as costas, colo-
cando os braços em cruz e 

levando os cotovelos para 
trás; o tórax, inspirando e 
retendo o ar por alguns se-
gundos; e o abdômen e a 
cintura, tensionando e dis-
tendendo os músculos do 
estômago e dos glúteos.

A segunda fase consiste 
em repassar mentalmente 
cada uma das partes do cor-
po trabalhadas, para sentir 
como relaxaram. A terceira 
pode ser a mais complicada 
em um momento de estres-
se: trata-se de fazer aflorar 
pensamentos relaxantes.

VISUALIZAÇÃO
POSITIVA
É uma variação da medi-

tação tradicional, e é pre-
ciso pôr a imaginação em 
marcha, talvez ativando as 
recordações de cenas pra-
zerosas como as das férias. 
Alimentar a imaginação 
tem recompensa. A ideia é 
direcionar a concentração 
para imagens positivas e 
agradáveis, pensando em 
situações que gostaríamos 
de viver ou lembrando mo-
mentos felizes do passado. 

É aconselhável recorrer aos 
sentidos para tentar ima-
ginar o cheiro, o tato e os 
sons da cena.

RIR E SORRIR
Segundo a Cigna, essas 

duas atitudes contribuem 
para a liberação de dopami-
na, endorfinas e serotonina. 
A ideia é que essas biomo-
léculas relaxem o corpo, 
reduzam o ritmo cardíaco e 
diminuam a tensão arterial. 
Em especial, as endorfinas 
contribuem para acalmar 

a dor e a serotonina atua 
como antidepressivo. Não 
está claro que isso resolve-
rá o problema, mas vale a 
pena tentar.

YOGA E PILATES
Apesar de a primeira ter 

se tornado um esporte, se 
praticarmos essas discipli-
nas com seriedade, ambas 
podem nos ajudar a alcan-
çar um estado de relaxa-
mento que nos permita 
controlar o estresse e a an-
siedade.


