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No sacrifício
Pedrinho 
joga e 
classifica
Timão contra 
Fluminense

Dados 
do Inpe 
mostram 
MT líder de
incêndios 

Eleito o melhor jogador 
da partida e autor do gol do 
Corinthians na classificação 
para a semifinal da Sul-Ame-
ricana, Pedrinho se superou 
na última quinta-feira (29). 
Antes da partida, o atacante 
sentia fortes dores na região 
do quadril e precisou jogar 
no sacrifício contra o Flumi-
nense.
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Segundo as pesquisas 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), o 
estado de Mato Grosso é um 
dos que mais apresenta risco 
de queimadas e incêndios 
neste ano de 2019. Os aviões 
já foram utilizados, somente 
nesta Temporada de Incên-
dios Florestais, nos incêndios 
no Parque Estadual Serra 
Ricardo Franco (Vila Bela), 
na serra da Petrovina (Ron-
donópolis), Parque Estadual 
Cabeceiras do Cuiabá (No-
bres), entorno do PN Chapada 
dos Guimarães, entre outras 
atuações.                Página - 7

RepRodução

divulgação

Cleiton isidoRo

CRISE DA ÁGUA

IMIGRANTES EM MT

Os anos se tornam exaustivos para quem tem parentes afetados por alguma demência, e tam-
bém para os que acham que poderão herdá-la de pais e avós. Porém, os casos geneticamente de-
terminados são minoritários e quase sempre ocorrem em idade precoce (os primeiros sintomas 
costumam começar antes dos 60 anos, alguns até aos 40).                            Página -8

REPROduçãO TVCA

Venezuelanos, cubanos, argentinos e haitianos que moram em Cuiabá, estão tendo 
dificuldades para arrumar emprego. Esses imigrantes atribuem a falta de opor-
tunidade na dificuldade de comunicação com a língua portuguesa e na situação 
econômica atual do país.                               Página - 7

RECOMEÇO BEM DIFÍCIL!!!

Falhas no abastecimento causam
transtornos à população sorrisense
Representantes do Comitê de Crise Hídrica e de Esgotamento Sanitário estiveram reu-
nidos na manhã de ontem (30) no gabinete do prefeito Ari Lafin (PSdB), para conhecer 
as ações desenvolvidas pela Concessionária Águas de Sorriso durante o rompimento 
da tubulação da rede de fornecimento de água potável.  Página - 3
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Mato Grosso 
sábado, 31 de agosto de 2019
Ano I - Edição 125 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 38 | Mín 20



Na era da espetacularização de tudo, é 
possível que o Brasil bata todos os recordes 
nesse quesito. A mídia ganhou mais um dia 
para a produção de seus espetáculos: às cinco 
horas da manhã, um ônibus foi sequestrado. 
Sua trajetória foi interrompida em cima da 
ponte Rio-Niterói.

Imediatamente, apareceram a Polícia Ro-
doviária Federal, o Corpo de Bombeiros, a Po-
lícia Militar, ambulâncias e a imprensa; aliás, 
as televisões talvez tenham sido as primei-
ras, pois todos os dias elas, com seus olhos 
de águia, fazem sobrevoar seus helicópteros 
sempre capturando, de preferência em pri-
meira mão, algum infortúnio social, como 
os engarrafamentos, as explosões de caixa 
eletrônico, os incêndios em barracos de uma 
comunidade, as inundações etc. Ah, sim! E os 
curiosos, que parecem brotar do asfalto! Fal-
tavam eles!

Os curiosos, rapidamente, apareceram o 
mais perto possível do epicentro do seques-
tro, afinal, conseguir uma imagem inédita, fil-
mada pelos seus modernos celulares, equiva-
le a vencer uma competição posta no ar vinte 
e quatro horas, todos os dias. É assim que, em 
questão de segundos, alguém pode virar cele-
bridade, ainda que por tempo efêmero. Mas o 
que isso importa?

Diante disso, tudo já estava perfeito – ce-
nário e quantidade de personagens direta 
e indiretamente envolvidas – para garantir 
audiência durante o resto do dia. Entre lem-
branças de episódios semelhantes, ocorri-
dos no passado, imagens reais e conjecturas 
apresentadas por todo tipo de gente, inclu-
sive os tais especialistas em “segurança”, as 
programações iam se alimentando de mais 
uma tragédia, que parecia, de fato, poder se 
concretizar a qualquer momento. Engano. A 
tragédia foi bem menor do que o esperado. O 
ônibus não foi incendiado. Alguma frustra-
ção escondida aqui e ali?

Diante daquela tragédia, tivesse o des-
fecho que tivesse, o silêncio, seguido de 
muitas reflexões, talvez fosse a melhor 
maneira de, humanamente, agir

Na velocidade da internet
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Mas não é bem isso que acontece. 
Somos “bombardeados” todo o tempo 
por informações falsas sendo postadas 
e repassadas, “tretas” intermináveis, 
política em sua forma mais passional 
e muito mais. Isso, em muitos momen-

tos, acaba tirando o “prazer” 
de se navegar por esse tipo de 
serviço, onde o foco deveria 
ser a integração entre as pes-
soas.

Além das postagens sem 
fundamento, pessoas que-

rendo apenas aumentar o número de 
“amigos” e contatos adicionam as ou-
tras sem qualquer critério, fazendo 
com que a rede se torne um verdadeiro 
“amontoado de perfis”. E assim a ve-
locidade da internet é “desperdiçada” 
com coisas que não fazem o menor 
sentido.

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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Com o objetivo de fomentar o mercado imobi-
liário, a Caixa Econômica Federal anunciou que pas-
sará a conceder financiamentos atrelados à inflação 
medida pelo IPCA, o índice que serve de referência 
para as metas do Banco Central.

São bem-vindas, decerto, iniciativas voltadas a 
ampliar o crédito no setor, que minguou a partir de 
2015, na fase mais aguda da recessão. Em junho des-
te ano, o Banco Central registrou R$ 8,5 bilhões em 
novas concessões a pessoas físicas; cinco anos atrás, 
as cifras mensais ultrapassavam a casa dos R$ 11 bi-
lhões, em valores não corrigidos.

Entretanto a nova medida não constitui pro-
priamente uma política de habitação —trata-se de 
estratégia de mercado do banco estatal. Há vantagens 
em potencial para o público capaz de aderir à moda-
lidade, mas também riscos. Os financiamentos de até 
360 meses cobrarão um adicional sobre a inflação de 
2,95% a 4,95% ao ano, a depender do risco do toma-
dor e da proporção entre o montante emprestado e o 
valor do imóvel, que ficará limitada em 80%.

Com tais condições, a Caixa diz haver espaço 
para dobrar sua carteira imobiliária, atualmente em 
R$ 449 bilhões. As linhas atuais, balizadas pela Taxa 
Referencial (TR, hoje em zero) mais juros a partir de 
8% ao ano, continuarão a existir. Dado o baixo pata-
mar da inflação no momento, os encargos da nova 
opção seriam menores.

A oferta de crédito pode crescer porque há de-
manda no mercado para ativos vinculados ao IPCA 
—à diferença do que ocorre com a TR, manipulável 
pelo governo. Assim, os bancos venderiam partes de 
suas carteiras a outros investidores, liberando espaço 
no balanço para novos financiamentos.

Em teoria, faz sentido. É incerto, porém, o rit-
mo da desejada expansão. A busca por crédito avança 
lentamente num cenário de estagnação econômica, 
e a maioria das instituições dispõe de sobra de re-
cursos da caderneta de poupança, indexados à TR e 
habitualmente destinados ao setor habitacional.

Quanto aos riscos para os tomadores, o princi-
pal reside na possibilidade de saltos nas prestações 
—em caso de alta futura da inflação— e de mais 
inadimplência.

Embora hoje o cenário se afigure positivo, com 
IPCA ancorado em torno da meta do Banco Central 
(4,25% para este ano, caindo gradualmente para 3,5% 
em 2022), o retrospecto brasileiro sugere cautela 
diante de prazos longos.

É evidente que o país está longe de oferecer 
financiamentos de 30 anos a juros baixos e previa-
mente fixados, como se observa no mundo desen-
volvido —e mesmo lá existem dificuldades para levar 
o crédito à população de baixa renda. Há pela frente 
um longo processo de consolidação da estabilidade 
monetária. Enquanto isso, iniciativas como a da CEF 
são paliativos.

Editorial

Aposta habitacional

Ranking dos Políticos - Facebook

Seja como for, dos 40 envolvidos 
(conto também o sequestrador), apenas e 
exatamente ele pagou com a vida. Uma 
rajada de tiros de uma arma potente, 
disparada por um atirador de elite, pôs 

fim ao sequestro, executado com uma arma de 
brinquedo. É claro que a totalidade da ação não 
parecia ser apenas uma brincadeira, embora, 
ao que tudo indicava, a intenção de Willian 
Augusto da Silva não era de matar ninguém; 
ao que parece, ele queria apenas “entrar para a 
história”; e entrou, embora tenha saído da vida.

No momento exato de sua saída da vida, 
surgiram as cenas mais complexas: pessoas 
comemoram o “sucesso” da operação policial, 
que não conseguira dissuadir o jovem, aparen-
temente transtornado, a desistir daquele tea-
tro real.

Até aí, compreendo o alívio de todos, prin-
cipalmente dos reféns e de seus familiares e 
amigos. Todavia, comemorar aquele desfecho, 
como se o time do bem tivesse marcado um 
gol de pênalti, no último segundo de uma par-
tida de futebol, contra o time do mal, foi cons-
trangedor. Mais: foi desumano.

E as imagens de desumanidade aumenta-
ram a partir do momento em que o governador 
do Rio desceu do helicóptero. Aos pulos, aque-
la autoridade, que não se cansa de responsabi-
lizar os defensores dos direitos humanos por 
todas as tragédias que ocorrem no país, vibra-
va com aquele desfecho. Mesmo sendo um juiz 
de formação, o governador não conseguiu ter a 
circunspecção que o cargo pedia.

Diante daquela tragédia, tivesse o desfecho 
que tivesse, o silêncio, seguido de muitas refle-
xões, talvez fosse a melhor maneira de, huma-
namente, agir. Mas ser realmente humano em 
nossa sociedade, paradoxalmente tão religio-
sa, é sempre difícil, ainda mais em momentos 
que fogem da linha da “normalidade” espera-
da.

ROBERTO BOAVENTURA DA SILVA SÁ É 
PROFESSOR DE LITERATURA NA UFMT E DOU-
TOR EM JORNALISMO PELA USP

Um espetáculo 
atrás do outro

CPI DA SONEGAÇÃO
O empresário Júnior Mendonça foi ouvi-

do na condição de testemunha pela CPI da 
Renúncia e Sonegação Fiscal, na Assem-
bleia Legislativa, na quinta-feira (29). Ques-
tionado se vê algum tipo de perseguição, ele 
negou: “Não vejo assim e acho ótimo [as fis-
calizações] porque prova para o meu cliente, 
para o consumidor, que minhas unidades 
estão sempre dentro dos padrões exigidos 
pelos órgãos fiscalizadores”. À CPI, Júnior 
Mendonça disse ter 25 postos na Grande 
Cuiabá, sendo 23 em operação e 2 unidades 
sendo construídas. Ele também preferiu não 
fazer qualquer relação entre as fiscalizações 
e o fato de ele ter sido delator na Operação 
Ararath.

MT EM CHAMAS
A secretária de Estado de Meio Ambiente 

(Sema), Mauren Lazzareti, foi convocada pela 
Assembleia Legislativa para prestar esclare-
cimentos sobre as queimadas em Mato Gros-
so, após o Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) apontar aumento no número de 
ocorrências no país e Mato Grosso como líder 
do ranking na região Amazônica.

Conforme o Inpe, já são mais de 14 mil fo-
cos acumulados no Estado até o momento.

Na semana passada, o Governo de Mato 
Grosso pediu ajuda ao presidente Jair Bolso-
naro no combate aos incêndios florestais no 
Estado. No domingo (25), o presidente aten-
deu a demanda e autorizou o emprego das 
Forças Armadas - medida que vale para áreas 
de fronteira, terras indígenas, em unidades 
federais de conservação ambiental e outras 
áreas da Amazônia Legal.

SELMA DE SAIDA?
O jornalista Guilherme Amado, que tem 

uma coluna sobre política na Revista Épo-
ca, revelou que a senadora mato-grossense 
Selma Arruda está avaliando deixar o PSL 
do presidente Jair Bolsonaro.“Não é apenas 
Major Olímpio que tem pensado em deixar 
o PSL. A senadora Juíza Selma Arruda tam-
bém. Eleita por Mato Grosso e conhecida 
como ‘Moro de saias’, a senadora disse à co-
luna estar pensando na possibilidade e que 
tomará a decisão nos próximos dias”, diz o 
texto. Segundo o jornalista, a ex-juíza no en-
tanto não revela o motivo.

Faça sua parte para que tenhamos “ambientes” melhores 
na internet. Não saia repassando qualquer coisa sem ter 
certeza, não defenda ou acuse sem ter solidez para tanto, 
evite “brigas” desnecessárias, respeite as regras de cada 
serviço e não “acumule” contatos apenas para ter expres-
sividade numérica. Fazer das redes sociais algo verdadei-
ramente pessoal é uma das melhores formas de contri-
buir para uma mudança cada vez mais positiva.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ROBERTO 
BOAVENTURA

Crédito: NIF - Sorriso
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“Há pela frente um longo processo de 
consolidação da estabilidade monetária
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Acompanhei, recentemente, o de-
senrolar de um caso criminal na cidade. 
Como muita gente sabe uma de minhas 
profissões é a de detetive e perito, e aca-
bo me interessando pelo assunto em al-
guns casos.

Comecei a ob-
servar mais o as-
sunto quando pos-
tagens persistentes 
buscavam informa-
ções sobre a pessoa, 
desaparecida após 
fazer uma cobrança. Comecei a analisar 
a situação, com base nas informações 
repassadas pelas redes sociais. Mas o 
que importa aqui, evidentemente, não 
são minhas impressões sobre o caso, e 
sim a importância que as redes sociais 
passaram a ter em situações extremas, 
quando utilizadas corretamente.

Isso, também, me faz pensar o 
quanto o uso incorreto de tais serviços 
atrapalha nossa vida. Se as pessoas 
utilizassem seus perfis para algo ver-
dadeiramente útil, confirmassem as in-
formações antes e não postassem ou re-
passassem coisas desnecessárias, seria 
muito mais interessante usar esse tipo 
de recurso.

Um filhote de anta foi capturado em Sorriso pelo Corpo de Bombeiros. De-
vido à pouca idade, o animal tinha dificuldade para se locomover, mas sem 
foi encontrado sem nenhum ferimento. De acordo com BM soldado Lima, o 
animal foi capturado no final da tarde de ontem. O local não foi informado. O 
filhote foi alimentado na sede dos bombeiros, onde eles utilizaram uma ma-
madeira. O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) da Prefeitura de Sorriso já 
buscou o animal no batalhão e o levou para avaliação veterinária em Sinop.
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Prefeitura busca solução para o problema 

Reunião do Comitê de Crise Hídrica 
debate falhas no abastecimento de água
ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

Representantes do Comi-
tê de Crise Hídrica e de Es-
gotamento Sanitário estive-
ram reunidos na manhã de 
ontem (30) no gabinete do 
prefeito Ari Lafin para co-
nhecer as ações desenvol-
vidas pela Concessionária 
Águas de Sorriso durante o 
rompimento da tubulação 
da rede de fornecimento de 
água potável do Residencial 
Mário Raiter. De acordo 
com o diretor-presidente 
da concessionária, Júlio de 
Oliveira Moreira, o rom-
pimento foi causado por 
obras de drenagem da In-
tervias.

Durante a reunião o pre-
feito, Ari Lafin, requereu 
que as empresas – Águas 
de Sorriso e Intervias, ali-
nhem um plano de traba-
lho futuro para evitar no-
vos transtornos como o que 
ocorreu na última semana. 
“Se as empresas trabalha-
rem unidas, vamos evitar 
transtornos futuros”, pon-
tuou. “Nossa meta é buscar 
a satisfação da população 
e a qualidade dos servi-
ços. Estamos buscando e 
cobrando essa postura da 
concessionária”, ressaltou o 
prefeito. Já o diretor da In-
tervias, Lourival Rodrigues 
da Silva, destacou a neces-
sidade da concessionária 
reforçar a ancoragem da 
terra nas obras de tubula-
ção e encanamento. “É uma 
sugestão para os próximos 
trabalhos”, acrescentou.

Na reunião o diretor da 
Águas, Júlio Moreira, tam-
bém destacou que a conces-
sionária iniciou o trabalho 
de instalação de válvulas 
de regularização de pres-
são para equilibrar o sis-
tema. “Já foram instaladas 
válvulas no Santa Maria, 
no Pinheiros e no Topázio”, 
disse. “Hoje também saiu a 
autorização para a perfu-
ração de dois novos poços 
para captação de água, um 
na Blumenau e outro na 
Praça da Juventude”, expli-
ca. Outra novidade, segun-
do Oliveira, é a ampliação 
do reservatório central que 
passará dos atuais 2,5 mi-
lhões de m³ para 4,5 mi-
lhões de m³ de água a partir 
do próximo mês.

O secretário de Admi-
nistração e presidente do 
Comitê, Estevam Hungaro, 
pontuou a importância da 
empresa atender a deman-
da da população. “É neces-
sário ouvir e atender com a 
máxima presteza possível. 
A população precisa ser ou-
vida e ter todas as questões 
levantadas solucionadas. 
Água é qualidade de vida”, 
frisou Estevam.

Também participaram da 
reunião os secretários Mar-
lon Zanella (Governo), Luís 
Fábio Marchioro (Saúde e 
Saneamento), Acácio Am-
brosini (Obras e Serviços 
Públicos), o diretor da Casa 
dos Conselhos, Brando 
Braga e o diretor regional 
da Águas de Sorriso, Tiago 
Coutinho.

EM SORRISO | Falhas no abastecimento vêm causando transtornos à população sorrisense
Foto: Cleiton isidoro
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SONEGAÇÃO FISCAL

CPI convoca secretários e cobra investigação
de empresa suspeita de patrocinar corrupção 

EMPREENDEDORISMO

Mato Grosso fará parte da mobilização 
pelo emprego e produtividade econômica

DADOS DO IGBE

Taxa de desemprego 
no Brasil cai para 
11,8% em julho

Índice é inferior aos 12,5% de abril 

Movimento objetiva desenvolver as economias locais

Gallo e Miranda serão ouvidos nas condições de colaboradores 

DA REPORTAGEM

Os secretários de Esta-
do Rogério Gallo (Fazenda) e 
César Miranda (Desenvolvi-
mento Econômico) deverão 
comparecer à Assembleia 
Legislativa para prestar de-
poimento à CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
que investiga indícios de re-
núncia fiscal e sonegação de 
impostos em Mato Grosso. 
As datas dos depoimentos 
ainda estão pendentes de 
confirmação.

O requerimento de 
convocação foi aprovado na 
reunião de quinta-feira (29), 
mesma data em que o em-
presário do setor de com-
bustíveis Júnior Mendon-
ça prestou depoimento de 
aproximadamente uma hora 
e confirmou a existência de 
unidades de postos de com-
bustíveis em Cuiabá e Várzea 
Grande registradas em nome 

DA REPORTAGEM

A “Mobilização pelo 
Emprego e Produtividade”, 
iniciativa do Ministério da 
Economia por meio da Se-
cretaria Especial de Produti-
vidade, Emprego e Competi-
tividade (Sepec), foi lançada 
nesta quinta-feira (29.08) em 
Cuiabá, pelo secretário Car-
los da Costa.

A iniciativa busca ma-
pear os entraves que preju-
dicam o desenvolvimento da 
economia local e apresentar 
soluções para dar competi-
tividade ao empresariado. 
“Para o Brasil voltar a crescer 
é preciso reduzir burocracia 
e dar viabilidade econômi-
ca ao país”, disse Costa. O 
movimento é realizado em 
parceria com os governos 
estaduais e o Sebrae. O se-
cretário de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Cé-
sar Miranda, afirmou que os 
objetivos estão alinhados em 
relação à desburocratização e 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A taxa de desemprego 
do país recuou para 11,8% 
no trimestre finalizado em 
julho deste ano. Segundo 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), divulgada hoje (30), 
no Rio de Janeiro, pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a taxa é 
inferior aos 12,5% do trimes-
tre encerrado em abril deste 
ano e aos 12,3% de julho de 
2018.

A população desocupa-
da ficou em 12,6 milhões de 
pessoas no trimestre finali-
zado em julho, 4,6% abaixo 
do trimestre encerrado em 
abril (menos 609 mil pes-
soas), mas estatisticamente 
estável em relação a igual 
período de 2018. Já a popu-
lação ocupada ficou em 93,6 
milhões de pessoas e chegou 
ao maior número da série 
histórica, iniciada em 2012.

O contingente é 1,3% 
maior (mais 1,22 milhão de 
pessoas) do que em relação 
ao trimestre encerrado em 

abril e 2,4% superior (mais 
2,22 milhões de pessoas) do 
que o trimestre finalizado 
em julho do ano passado.

O número de empre-
gados no setor privado sem 
carteira assinada subiu 5,6% 
em 1 ano, atingindo 11,7 mi-
lhões (mais 619 mil pessoas), 
maior valor já registrado pela 
pesquisa. Já o número de tra-
balhadores por conta pró-
pria aumentou 5,2% frente 
ao mesmo período de 2018, 
atingindo o recorde de 24,2 
milhões (mais 1,2 milhão 
de pessoas). Já o número de 
empregados com carteira 
assinada ficou praticamente 
estável em julho, segundo o 
IBGE, reunindo 33,1 milhões 
de pessoas.

“Aquele avanço da car-
teira assinada que observa-
mos no trimestre anterior 
não se repetiu. Tinha-se a 
expectativa de que ela se-
guiria crescendo. O que se 
confirma nessa divulgação 
é a redução da desocupação 
pela informalidade e pela su-
bocupação”, avaliou o geren-
te da PNAD Contínua, Cimar 
Azeredo.

de laranjas que praticam a 
sonegação de impostos e a 
venda de produtos alterados.

Também foi aprovado 
requerimento em que a CPI 
cobra da Delegacia Fazen-
dária (Defaz) e da Secretaria 
de Estado de Fazenda (Sefaz) 
informações a respeito de 
investigações de um grupo 
empresarial com atuações no 
ramo de processamento de 
soja, milho, girassol e cano-
la suspeito de receber inde-
vidamente incentivos fiscais 
nos últimos anos, em de-
corrência de pagamento de 
propinas a agentes públicos. 
Nas últimas semanas, a CPI 
recebeu o apoio de órgãos de 
investigação de Mato Grosso.  
O trabalho da CPI da Renún-
cia e Sonegação Fiscal conta 
com o apoio do delegado 
José Ricardo Garcia Bruno, 
cedido pela Polícia Judiciária 
Civil com o intuito de cola-
borar com a análise técnica 

o desenvolvimento de Mato 
Grosso, gerando emprego 
e renda. “Um exemplo des-
te alinhamento é a recente 
reinstituição dos inventivos 
fiscais feita pelo Governo Es-
tadual por meio de lei apro-
vada em julho. Houve uma 
simplificação que, somada à 
segurança jurídica que a lei 
dá, traz às empresas um am-
biente de investimento e, por 
consequência gera empregos 
e melhores salários”, expli-
cou.

O diretor presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, refor-
çou o papel do serviço de es-
tar próximo dos municípios 
e auxiliar pequenos e micro-
empresários na gestão e qua-
lificação de seus negócios. 
“São estes empresários que 
fazem a diferença nas econo-
mias locais. Ainda há desafios 
como melhorar a lucrativi-
dade e também trabalhar a 
exportação, além de debater 
com as instituições financei-
ras taxas mais interessantes. 

de documentos bem como 
no rumo das investigações e 
do oficial de justiça Gláucio 
Antônio Lima, cedido pelo 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso.   A CPI da Renúncia 
e Sonegação Fiscal é presi-
dida pelo deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) e ini-

ciou os trabalhos no dia 12 
de março. Ainda compõem 
a comissão os deputados 
Carlos Avallone (vice-presi-
dente), Ondanir Bortolini, o 
Nininho (relator), Max Russi 
e Janaina Riva, estes dois úl-
timos na condição de mem-
bros.

Mas hoje temos confiança no 
desenvolvimento do País”, 
afirmou.

Um aplicativo para ce-
lular está disponível para que 
os empresários obtenham 

mais informações sobre o 
movimento e também con-
tribuíam com sugestões. É o 
Mobiliza Brasil e para baixar, 
basta acessar o site: mobiliza-
brasil.economia.gov.br.
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TV  e Entretenimento

Andreia Sadi e 
André Rizek estão 
namorando, diz colunista

Andreia Sadi, repórter da GloboNews, e André 
Rizek, apresentador do SporTV, estão namorando. 
As informações foram obtidas pelo colunista Leo 
Dias, do UOL, que foi informado por amigos do ca-
sal. Sadi foi procurada por Leo Dias para falar sobre 
o assunto, mas não respondeu às mensagens. Rizek, 
por sua vez, afirmou que “jamais falará sobre o as-
sunto”. Andreia Sadi é a principal repórter da Globo-
News, especializada em política, sempre revelando 
os bastidores de Brasília. Além disso, apresenta um 
programa no canal e tem um blog no G1. André Rizek 
é funcionário do SporTV. Antes repórter, atualmente 
ele é responsável por comandar o ‘Seleção SporTV’, 
de segunda a sexta.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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‘Brinquedo Assassino’ volta aos cinemas 
apostando em Chucky robótico e menos assustador

Sai o boneco aterrorizante surgido 
em 1988, entra um robô muito menos 
assustador. O Chucky do novo “Brin-
quedo Assassino”, que estreia nos cine-
mas brasileiros nesta quinta-feira (22), 
é tecnológico e nada supernatural:

No original, a alma de um assassino 
em série era transferida para o famoso 
brinquedinho

Agora, ele é apenas um boneco com 
defeito que fere e mata por querer pro-
teger seu dono 

Mark Hamill dá voz ao brinquedo e 
passou ileso pelas críticas. Após dublar 
o Coringa de “Batman: The Animated 
Series”, o Luke Skywalker da franquia 
“Star Wars” é elogiado de novo.

Para a revista “Rolling Stone”, o ator 
“manda bem em cada segundo de hu-
mor e malícia” do personagem. Levan-
do em conta que este é o oitavo filme da 
franquia, era de se esperar essa tenta-
tiva de dar uma atualizada na história. 
Os produtores são os mesmos do retor-
no de “It - A Coisa”.

Mas abandonar a premissa absurda 
dos primeiros filmes acaba sendo uma 
manobra arriscada. “É um remake sem 
alma”, resumiu o jornal “The New York 
Times”.

Chucky antes não tinha razão para 
cair matando: era um assassino na car-
caça de um brinquedo. Agora, tudo pa-
rece mais previsível, certinho.

“Brinquedo Assassino” virou uma 
metáfora sobre o perigo da inteligência 
artificial. E os críticos não gostaram 
desse terror atualizado.

O jornal “The Guardian” definiu o 
filme como “entretenimento de muito 
mau gosto”. A revista “Entertainment 
Weekly” apostou que o fã de terror que 

for ao cinema vai rir mais do que levar 
sustos.O elenco tem Aubrey Plaza (“Le-
gion”) e Gabriel Bateman (“Quando as Lu-

zes se Apagam”). O diretor é Lars Klevberg 
(“Morte Instantânea”) e o roteiro é de Tyler 
Burton Smith (“Kung Fury 2”).



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 refe-
rência comprovada;
13-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
14-Vendas, com experiência, conheci-
mento pacote Office e conhecimento na 
linha automotiva pesada;
15-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
16-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
17-Pessoa com deficiência;
18-Representante comercial, para prote-
ção veicular, com experiência;
19-Vendas interna, para linha automotiva, 
com experiência;
20-Vendas para boutique, com experi-
ência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se 
interessem fiquem a vontade em nos 

procurar, teremos o maior prazer 
em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o 
perfil e são realizados das 07h30min às 
10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

 SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA, CNPJ 
01.020.470/0001-80, torna público que requereu à SAMA 
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
renovação da Licença de Operação - LO, para atividade 
de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Pre-
dominância de Produtos Alimentícios - supermercados, lo-
calizada no município de Sorriso/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA

 CARLA CELLA PRADO DA SILVA, CPF 027.339.939-09, 
torna público que requereu junto à SAMA – Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, 
Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para am-
pliação e renovação da Licença de Operação (LO) para 
atividade de Secagem e Armazenamento de Grãos, loca-
lizada no município de Sorriso-MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

 LEOCLIDES BEDIN, CPF 139.889.309-97, torna públi-
co que requereu junto à SAMA – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para atividade de Pátio de Abastecimento de Com-
bustível (consumo próprio), localizado na Fazenda Lagoa 
Vermelha, município de Sorriso-MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

 MIOLA & MIOLA LTDA (BOTHÂNICA DROGARIA E MA-
NIPULAÇÃO), CNPJ nº 06.992.551/0001-65, torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Nova Mutum SAMA/NM, a Licença de 
Operação para atividade “Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, com manipulação de fórmulas”, localizado 
na Rua das Primaveras, Centro, Nova Mutum. Não foi de-
terminado estudo de impacto ambiental.

 MAURICIO CEOLATTO CPF nº 032.192.351-07, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT, a 
LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a 
atividade de: Condomínio Residencial, o empreendimento 
está localizado na Rua Catania, nº1.375, Quadra 60, Lote 
11 – Residencial Florença- CEP: 78555-379 – Sinop/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

 PEDRO RIVA & CIA LTDA CNPJ nº 00.581.820/0001-14, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para a atividade de: Condomínio Re-
sidencial, o empreendimento está localizado na Rua 01, 
Quadra 10 Lote 07/08 A, Loteamento Menino Jesus II – Si-
nop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 PEDRO RIVA & CIA LTDA CNPJ nº 00.581.820/0001-14, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade de: Condomínio Residencial. O empreendimento 
está localizado na Rua Líbano, Quadra 07, Lote 10 - Lote-
amento Menino Jesus II – Sinop/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

 4BC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-EPP, 
CNPJ nº 15.448.082/0001-09, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO para o LOTEAMENTO URBANO JAR-
DIM MÁLAGA, o empreendimento está localizado no Lote 
nº 2/C-1, Bairro Angélica – Sinop/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

 YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 
22.021.308/0001-56, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum SAMA/NM, as Licenças Prévia e Instalação 
para atividade “Condomínio horizontal plurifamiliar”, locali-
zado na Rua das Pupunhas, Bairro Beija Flor, Nova Mutum. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

 LEOCLIDES BEDIN, CPF 139.889.309-97, torna públi-
co que requereu junto à SAMA – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para atividade de Secagem e Armazenamento de 
Grãos, localizada na Fazenda Lagoa Vermelha, município 
de Sorriso-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
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 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

30/31-08 

 

 

 

 

 

 

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000281-96.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, EDINALDO DA SILVA 
LISBOA, JOSIANA CRISTINA VALERIANO LISBOA 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: NELSON PEDROSO JUNIOR 
 
 

Partes 
PROCESSO 1000281-96.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, EDINALDO DA SILVA 
LISBOA, JOSIANA CRISTINA VALERIANO LISBOA 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: NELSON PEDROSO JUNIOR 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-
286. Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 
 
Sinop, datado e assinado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

 
 

Num. 73468677 - Pág. 1 
 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 02/08/2019 11:15:13 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?
x=19080211151382000000072786161 
Número do documento: 19080211151382000000072786161 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO - SRP N° 009/2019  
O Município de Juína, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para  
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA - ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 16 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 10:00 
HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde será presidida pelo Pregoeiro e equipe de 
apoio, através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico acima citado ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em 
transparência, agenda de licitação. Maiores informações e esclarecimentos sobre o 
certame serão prestados no Departamento de Licitações, situado à Travessa 
Emmanuel, nº 33N, Centro em Juína/MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 
horas, pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína/MT, 
28 de Agosto de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT. 

 

 
 
 

 IGOR CARVALHO RIEDI, CPF 060.890.301-98, torna pú-
blico que requer junto a SEMMA – Peixoto de Azevedo, as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para a ati-
vidade Armazéns Gerais, implantada na Fazenda Vitória, 
com coordenadas  geográficas 09°48’15.25” de Latitude 
Sul e  53°39’30.15” de Longitude Oeste, em Zona Rural no 
Município de Peixoto de Azevedo - MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

 EISA – EMPRESA INTERAGRICOLA S/A, CNPJ n° 
62.356.878/0049-66, torna público que requer junto a 
SAMA – Sorriso, as Licenças Prévia, de Instalação e de 
Operação, para a atividade de Comércio Atacadista de Al-
godão e Armazéns Gerais, implantada na Rod. BR 163, km 
743, Zona Rural, Município de Sorriso - MT. Não foi deter-
minado EIA/RIMA.
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Ele foi eleito o melhor jogador da partida 

Responsável pela classificação do 
Timão, Pedrinho jogou no sacrifício
DA REPORTAGEM

Eleito o melhor jogador 
da partida e autor do gol do 
Corinthians na classificação 
para a semifinal da Sul-Ame-
ricana, Pedrinho se superou 
na última quinta-feira (29). 
Antes da partida, o atacante 
sentia fortes dores na região 
do quadril e precisou jogar 
no sacrifício contra o Flumi-
nense. 

“Fiquei tratando em 
três períodos no CT, dois no 
CT e um em casa. Eu queria 
jogar bastante, mas não de-
pendia só de mim. Corin-
thians é isso, a gente tem que 
deixar de lado a dor para es-
tar em campo e honrar essa 
camisa”, disse o jogador, que 
teve dificuldades até mesmo 
para dormir e caminhar nos 
últimos dias. “Era uma dor 
muito chata, eu a sentia até 
mesmo quando tossia ou es-
pirrava”, contou.

Mas Pedrinho garante 
que todo esse contratempo 
não foi nada perto da maior 
dificuldade que passou na 
vida. 

“Eu saí de perto dos 
meus pais em Alagoas mui-
to cedo, aos 13 anos. Fiquei 
longe deles e dos amigos, 
mas hoje tudo está valendo a 
pena”, contou.

O garoto teve passagem 
pela base do Vitória e do São 
Paulo antes de chegar ao Co-
rinthians, em 2013. 

Após ser efetivado aos 
profissionais da equipe alvi-
negra, ele realizou uma das 
maiores alegrias de sua car-
reira: dar uma casa aos seus 
pais. “Só tenho que agrade-
cer por tudo o que fizeram 
por mim e tenho certeza que 
eles estão muito orgulhosos”, 
afirmou.

O jovem superou tam-
bém os problemas de baixo 
peso e o preconceito com a 
sua estatura antes de viver 
uma grande fase e ser convo-
cado para a seleção olímpica. 
O técnico da equipe, André 
Jardine, esteve no Maracanã 
para observar alguns atletas, 
incluindo o corintiano.

“Fico muito feliz em 
poder estar ajudando minha 
equipe e pelo treinador estar 
aqui. Espero que ele tenha 
gostado. Eu fui convocado e 
só tenho que agradecer”, afir-
mou.

Eleito o melhor jogador 
em campo pela Conmebol, 
o Pedrinho preferiu dividir 
os méritos com o restante 
do grupo. Ele ainda é dúvida 
para o duelo contra o Atléti-
co-MG, em casa no domin-
go, pelo Brasileiro.

CORINTHIANS | Atleta sentiu fortes dores no quadril momentos antes da partida contra o Fluminense 
Foto: Jorge rodrigues/estadão Conteúdo

2ª DIVISÃO

Nova Mutum goleia Poconé em 
partida de ida da grande final

CABEÇA ERGUIDA

“De ressaca” Palmeiras recebe 
Flamengo para manter tabu

VOLTA POR CIMA

Thiago Galhardo se 
reencontra pelo Vozão

DE SAÍDA

Flamengo acerta 
venda de Cuéllar 
para o Al Hilal por 
R$ 34 milhões

Foto: Maykon Castioni

Nova Mutum deixou bem encaminhado o título 
DA REPORTAGEM

Na noite de quinta-fei-
ra (29), o Nova Mutum re-
cebeu comandante, a equi-
pe do Poconé pela primeira 
partida da final da Segunda 
Divisão do Campeonato 
Mato-grossense. A equipe 
do nortão atropelou o ad-
versário com um placar de 
4 a 0 em jogo realizado no 
estádio Passo das Emas em 
Lucas do Rio Verde.

Os gols da vitória elás-

DA REPORTAGEM

O Palmeiras não tem 
muito tempo para se lamen-
tar após a eliminação para o 
Grêmio, em casa, nas quartas 
de final da Conmebol Liber-
tadores. 

Neste final de semana, 
o Verdão encara o Flamengo, 
no Maracanã, além de encos-
tar novamente nos líderes e 
não deixar o Rubro-Negro 
escapar, o Palmeiras ainda 
luta para manter um tabu 
importante: não perder para 

DA REPORTAGEM

Pivô de uma das crises 
internas do Vasco da Gama 
ao longo da temporada 2019, 
o meia Thiago Galhardo, 
hoje no Ceará, concedeu 
entrevista ao programa Bo-
lívia Talk Show, do canal De-
simpedidos, do YouTube. O 
meia falou sobre a sua con-
turbada saída do time cario-
ca, mas não revelou o real 
motivo pelo qual optou por 
deixar o Gigante da Colina.

“Daqui há uns cinco 
anos e meio, quando eu me 
aposentar, aí eu revelo tudo 
o que aconteceu no Vasco. 
Eu não revelo porque eu te-
nho a consciência tranquila. 
Não preciso ficar me expli-
cando. O Alexandre Faria fa-
lou muito bem de mim. Eu 
saí do Vasco na Justiça. Mas 
nunca tive nenhum proble-
ma com ninguém do grupo”.

No início do ano, hou-
ve vazamento de informa-
ção da situação financeira 
de atletas e funcionários do 
Vasco. O meia Thiago Ga-
lhardo foi acusado de ser o 

DA REPORTAGEM

Chegou ao fim a passa-
gem de Gustavo Cuéllar pelo 
Flamengo. O colombiano 
acertou nesta sexta-feira (30) 
a ida para o Al Hilal por 7,5 
milhões de euros (cerca de 
R$ 34 milhões). O clube ára-
be aguardou até o fim da ja-
nela, superou a concorrência 
do Bologna e recebeu o “sim”. 

O Rubro-Negro detém 
70% dos direitos econômicos, 
mas entrou em acerto com 
o Deportivo Cali para levar 
mais porcentagem.A corri-
da, agora, é para o Al Hilal 
acertar os detalhes da trans-
ferência e poder contar com 
Cuéllar antes do fechamento 
da janela, neste sábado. O vo-
lante, inclusive, já viajou para 
a Arábia Saudita para assinar 
o novo contrato. 

Cuéllar, Flamengo e 
Al Hilal já tinham se acerta-
do desde o início da semana 
passada, com pagamento de 
5 milhões de euros à vista e 
2,5 milhões em janeiro. A en-
trada do Bologna na dispu-

responsável pelo vazamento 
e a gota d’água teria sido a re-
velação de uma reunião com 
o diretor de futebol Alexan-
dre Faria a respeito de atra-
sos salariais.

“Me chamaram de X-9, 
que eu fazia montinho no 
time. Sou muito sincero, é 
triste ver a situação dos fun-
cionários. É desumano ver 
um cara que trabalha com 
você passar fome. Mas eu 
não fiz aquilo sozinho. Mas 
não teve nada de X-9, tanto 
que vazou algo do treino do 
Luxemburgo e eu sequer es-
tava por lá”.

Apesar da saída contur-
bada e da acusação realizada, 
o meia não guarda mágoas 
do time carioca. “Sempre 
fui muito feliz no Vasco. Até 
pelo fato de eu retornar para 
o Rio de Janeiro. Pensei que 
depois que eu saísse do Bo-
tafogo nunca ia voltar a um 
time grande do Rio de Janei-
ro. Agradeço muito ao Eu-
rico Miranda, o Zé Ricardo, 
renovei depois de um tempo 
por estar bem e gostei mui-
to”, revelou.

ta, no entanto, fez com que 
o volante ficasse balançado 
pelo sonho de atuar no fu-
tebol europeu - mesmo que 
a oferta envolvesse valores 
menores.

O colombiano pediu 
que o Rubro-Negro espe-
rasse e escutasse os italianos 
enquanto fazia a opção, mas 
o Bologna retirou-se da dis-
puta há cerca de uma sema-
na. Neste período, a diretoria 
carioca até estudou alternati-
vas para desfazer o cenário e 
manter o jogador, mas logo 
percebeu que não seria pos-
sível. Após ter dado o “sim” 
ao Hilal, a saída se tornou 
iminente e a dúvida passou a 
ser somente o destino.

Os árabes, inclusive, já 
publicaram um vídeo nas re-
des sociais com uma bandeira 
da Colômbia em seu estádio. 
No meio das negociações, 
Cuéllar atuou no 4 a 1 sobre o 
Vasco pelo Brasileiro e no 2 a 
0 sobre o Internacional pela 
Libertadores, mas pediu para 
não viajar para o jogo contra 
o Ceará no último domingo.

tica do time comandado 
pelo técnico Dema foram 
marcados por Irapuã, duas 
vezes, Foguinho e Jonathan.

No segundo tempo, o 
zagueiro Jeanzão e o ata-
cante João Pedro foram 
expulsos da partida. Ainda 
deu tempo para um prin-
cípio de confusão gerada 
pelo meia Pikachu, que 
após o término da partida, 
entrou em campo e correu 
em direção aos jogado-
res do Mutum, mas alguns 

o Flamengo.
A equipe do Allianz 

Parque não sabe o que é uma 
derrota para o Flamengo 
desde 2014. Na última vez 
que o Palmeiras foi derro-
tado pelo rival carioca acon-
teceu no primeiro turno do 
Campeonato Brasileiro de 
2014. Em partida marcada 
por uma grave lesão do go-
leiro Fernando Prass, o Fla-
mengo atropelou o Palmei-
ras de virada e bateu por 4 a 
2.

Porém, desde então, a 

companheiros evitaram o 
tumulto.

No jogo de volta, o Po-
coné terá que vencer por 
quatro gols de diferença 
para levar a decisão para 
as penalidades máximas. Já 
o Mutum, pode até perder 
por três gols de diferença, 
que garante o título inédito 
para sua história.

A partida decisiva será 
no próximo domingo (01), 
a partir das 15 horas, no es-
tádio Neco Falcão, em Po-

coné.Ambas os clubes estão 
com os acessos garantidos 
para a Primeira Divisão do 
ano que vem. O Poconé 
teve a melhor campanha e 
também venceu o Grêmio 
Sorriso no TJD-MT, mas 
pecou neste jogo e teve o 
placar desfavorável. Já o 
Nova Mutum, com a me-
lhor estrutura e planeja-
mento, mostrou que é time 
de chegada na sua primeira 
participação no profissio-
nal.

festa tem acontecido mais 
para o lado alviverde. São 
nove partidas desde a última 
vitória do Flamengo, com 
quatro vitórias do Palmei-
ras e outros cinco empates. 
E houve algumas partidas 
emblemáticas neste meio 
tempo. A principal delas foi 
no segundo turno dos Cam-
peonatos Brasileiros de 2016 
e 2018. Ambos disputavam o 
título cabeça a cabeça e nos 
dois duelos houve empate 
por 1 a 1, que beneficiaram o 
Alviverde.

Em 2015, o Palmeiras 
tinha acabado de conquistar 
a Copa do Brasil e fechou 
o Campeonato Brasileiro 
diante do Flamengo, no Ma-
racanã. 

Com gols de Dudu e 
Vitor Hugo, o Verdão calou 
os cariocas e fez a festa. Ou-
tro confronto emblemático 
aconteceu em 2017. Na Ilha, 
Flamengo e Palmeiras em-
patavam por 2 a 2, quando 
Jailson defendeu uma pena-
lidade de Diego e salvou o 
Verdão da derrota.
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Frequentemente, imigrantes chegam a Cuiabá 

Imigrantes encontram dificuldades
para arrumar emprego em Cuiabá
DA REPORTAGEM

Venezuelanos, cubanos, 
argentinos e haitianos que 
moram em Cuiabá, estão 
tendo dificuldades para ar-
rumar emprego. Esses imi-
grantes atribuem a falta de 
oportunidade na dificulda-
de de comunicação com a 
língua portuguesa e na si-
tuação econômica atual do 
país. A grande maioria deles 
moram no estado há mais 
de anos e não conseguiram 
uma colocação no mercado 
de trabalho.

Para essas pessoas que 
vem para o estado migran-
do de outro estado ou dire-
tamente do país de origem 
para o estado, o emprego é 
o principal objetivo dessas 
pessoas. Eles vêm atrás de 
uma vida melhor, em busca 
de oportunidades e qualida-
de de vida, segundo eles.

De acordo com a coorde-
nadora da Pastoral do Mi-
grante, Eliana Vitaliano, a 
capital recebe migrantes de 
vários países e diferentes 
nacionalidades. Como hai-
tianos, argentinos, cubanos 

e venezuelanos, todos quan-
do chegam na capital e vão 
para entidade pedir ajuda.

A Pastoral tem capaci-
dade de atendimento para 
cerca de 100 pessoas. Mas 
devido a grande procura de 
migrantes este limite ultra-
passou, na atualidade estão 
morando na casa de apoio 
118 pessoas. Ainda há mui-
tos migrantes que estão de-
sempregados e dependem 
da casa para sobreviver, ten-
do moradia, alimentação e 
apoio.

Yennyfer Josefina Espi-
noza Rendon é estudante 
de enfermagem e veio com 
a família para o brasil para 
fugir da crise gerada pela 
instabilidade política na Ve-
nezuela. Ela disse que está 
difícil conseguir emprego, 
ela e o marido estão pro-
curando desde quando se 
mudaram, neste ano. “Estou 
esperando um trabalho para 
meu esposo e para mim, 
para podermos ser felizes”, 
contou.

Além das dificuldades de 
ingresso no mercado de 
trabalho, vários migrantes 

DIFÍCIL SITUAÇÃO | Eles atribuem dificuldade, principalmente, à língua; a capital recebe pessoas de vários países
Foto: tVCA/RepRodução

Foto: CBM-Mt

Foto: ChRistiAno AntonuCCi

BOMBEIROS

Combate aos incêndios florestais 
tem bom resultado em Mato Grosso

AÇÃO BENEFICENTE

Refeccs realiza hoje 2ª edição da
Festa da Família para pacientes

EM MARCELÂNDIA

Após denúncia, 
Sema confirma 
exploração 
seletiva ilegal

O risco de incêndios florestais em MT é sempre alto na estação seca 

Multa aplicada é de R$ 7,5 milhões 

DA REPORTAGEM

Segundo as pesquisa do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE), o esta-
do de Mato Grosso é um dos 
que mais apresenta risco de 
queimadas e incêndios neste 
ano de 2019. Os aviões já fo-
ram utilizados, somente nes-
ta Temporada de Incêndios 
Florestais, nos incêndios no 
Parque Estadual Serra Ri-
cardo Franco (Vila Bela), na 
serra da Petrovina (Rondo-
nópolis), Parque Estadual 
Cabeceiras do Cuiabá (No-
bres), entorno do PN Cha-
pada dos Guimarães, entre 
outras atuações.

A cada semana surge 
uma nova demanda de aten-
dimento a ocorrências de 
fogo em áreas de proteção 
ambiental, Unidades de Con-
servação e grandes áreas de 
plantio. O GAvBM trabalha 
junto ao Batalhão de Emer-
gências Ambientais (BEA), 
assim realiza tanto o comba-
te aéreo quanto faz orienta-
ção de equipe que atua por 
terra, já que tem visão aérea 
da ocorrência, é a chamada 
coordenação terra-ar. O uso 
de aviões para o combate a 
incêndios florestais têm sido 
uma estratégia eficiente na 
redução de danos causados 
pelo fogo.

O risco de incêndios 
florestais em Mato Grosso é 
sempre alto na estação seca, 
por isso o Corpo de Bombei-
ros Militar criou, em 2010, o 
Grupo de Aviação Bombeiro 
Militar (GAvBM), equipado 
com dois aviões Air Trac-
tor, modelo AT802F, com 
capacidade total para 3.100 
litros de água.  As aeronaves 
são abastecidas em terra por 
meio do bombeamento de 
água para dentro dos aviões. 
Ao atender uma ocorrência, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Hoje (31) a partir das 
15h, na Associação dos Fun-
cionários do Supermercado 
Machado (Afusmac), acon-
tece a 2ª Festa da Família 
com tema caipira para os pa-
cientes atendidos pela Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer de Sinop (Refeccs) e 
ala de Oncologia do Hospital 
Santo Antônio. 

O arraial está sendo or-
ganizado pelas voluntárias 

DA REPORTAGEM

A partir de uma denún-
cia, a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema-
-MT) confirmou “in loco” 
uma área de 687 hectares de 
exploração seletiva ilegal na 
região de Marcelândia. A re-
tirada de madeira feita sem 
autorização gerou multa de 
R$ 3,5 milhões.

No local foram apreen-
didos uma pá carregadeira, 
um trator, um caminhão, 
quatro motosserras e 200 
metros cúbicos de toras de 
espécies nativas. Uma pessoa 
foi conduzida a delegacia de 
Marcelândia pelo crime am-
biental.

A denúncia apontava 
também para crimes am-
bientais em uma madeireira, 
mas a equipe de fiscalização 
inspecionou o local e não ve-
rificou a infração deletada. 
Porém a madeireira foi mul-
tada por descumprir uma 

notificação por irregularida-
des de delimitação de pátio.

A ação foi uma parceria 
da Coordenadoria de Fiscali-
zação de Flora, da Força Tá-
tica do 2º Comando Regional 
de Várzea Grande e 3º Bata-
lhão de Polícia Militar.

Na mesma operação, 
que ocorreu entre 13 e 17 de 
agosto, os fiscais verificaram 
1,5 mil hectares desmatado 
em floresta amazônica, ob-
jeto de especial preservação. 
A área somada de desmate, 
distribuída em várias pro-
priedades, gerou multa de 
R$ 7,5 milhões. Os alertas de 
desmatamento foram emiti-
dos pela Plataforma de Mo-
nitoramento com imagens 
Satélite Planet que começou 
a ser utilizada pela Sema 
neste mês. As denúncias so-
bre crimes ambientais de-
vem ser feitas pela ouvidoria 
no telefone 0800 65 3838. É 
garantido o sigilo sobre o de-
nunciante.

os bombeiros militares esta-
belecem uma estrutura lo-
gística para o abastecimento 
de água e também para de-
colagem e pouso.

Ao atuar no combate a 
um incêndio florestal de di-
fícil acesso, o GAvBM pes-
quisa se há pistas ou estra-
das que possam ser usadas 
como local para decolagem 
e pouso durante a operação. 

do grupo de apoio da rede e 
contará com participação de 
60 pacientes e seus familia-
res.

Estão sendo recolhidas 
as doações para os suprimen-
tos da festa, desde comida, 
ornamentação e toda pro-
gramação cultural que está 
sendo organizada com mui-
to carinho, segundo Andreza 
Gomes, assistente social e 
coordenadora do grupo de 
apoio da Refeccs. Entretanto, 
quem quiser ajudar pode se 
voluntariar com doações de 

brindes, para sorteio durante 
a festa, até sexta-feira, 30, na 
sede da rede.

Além de boa comida 
típica como cachorro quen-
te, pipoca, maçã do amor, 
bolos, tortas, doces e bebi-
das típicas a organização 
também está preparando 
uma programação cultural 
completa para diversão e en-
tretenimento dos pacientes.  
Essa parte ficará por conta 
do grupo musical as Marita-
cas e Luci Santana da Apae, 
que será a responsável para 

puxar a quadrilha. “Estamos 
trabalhando com dedicação 
e muito carinho para fazer 
sorteio de brindes e ainda 
trazer muita música com 
quadrilha e roda de viola 
para animar os pacientes e 
seus familiares”, conta An-
dreza. 

Para as doações dos 
brindes, a Refeccs fica na rua 
do Buritís, 556, Jardim Paraí-
so, Telefone: 3115-1799.

O endereço da festa na 
Afusmac é na rua das Marga-
ridas, 593, Jardim Imperial.

conseguem emprego, mas 
ainda as oportunidades são 
baixas. Segundo a pastoral, 
o maior desafio da entidade 
é encaixá-los no mercado 
de trabalho. No entanto, a 
pastoral consegue arrumar 
emprego formal, de cinco a 
15 migrantes são emprega-
dos por semana, por meio 
da entidade.

Yanicet Gonçalez Peralta 
é ajudante de cozinha, e há 
apenas dois meses moran-
do na cidade já conseguiu 
emprego. Segundo ela, uma 
realidade diferente do que 
família tinha em cuba. Pois 
ela e o marido trabalhavam, 
mas eram mal remunera-
dos, por esse motivo, deci-
diram vir para o Brasil para 
trabalhar e ganhar mais.

Um projeto para capacita-
ção dos migrantes morado-
res na Pastoral do Migrante 
deve ser implantado ainda 
este ano. Com isso, a pasto-
ral disse que poderá ajudar 
no ingresso deles no mer-
cado de trabalho, tendo em 
vista a necessidade de for-
mação profissional que todo 
trabalhador necessita.

“Dependendo da dimensão 
da ocorrência, é necessário 
reabastecer a aeronave com 
água várias vezes. Numa si-
tuação de combate a incên-
dios florestais o GAvBM tem 
feito de 15 a 20 lançamentos 
por dia”, conta o Tenente Co-
ronel Gledson Bezerra, do 
Corpo de Bombeiros Militar.

O Grupo de Aviação só 
é acionado quando os recur-

sos de combate por terra não 
são suficientes para contro-
lar as chamas. Essa defici-
ência nos recursos pode ser 
a dificuldade de acesso para 
as guarnições terrestres, lo-
gística de abastecimento e 
o tempo-resposta. Numa 
operação de combate aéreo 
é fundamental ter pistas de 
pouso a uma distância que 
garanta a segurança da ação.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 31 de agosto 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

É possível reduzir risco, mesmo quando existe predisposição genética 

Seis hábitos para reduzir o
risco do Mal de Alzheimer
AGÊNCIA BRASIL

Os anos se tornam exaus-
tivos para quem tem pa-
rentes afetados por alguma 
demência, e também para 
os que acham que pode-
rão herdá-la de pais e avós. 
Porém, os casos geneti-
camente determinados 
são minoritários e quase 
sempre ocorrem em idade 
precoce (os primeiros sin-
tomas costumam começar 
antes dos 60 anos, alguns 
até aos 40).

No caso da doença de 
Alzheimer, menos de 1% 
dos casos são determina-
dos pela hereditariedade. 
“Isso significa que 99% são 
casos esporádicos, em que 
a doença é causada pela in-
teração entre uma predis-
posição genética e fatores 
ambientais como o nosso 
estilo de vida”, explica a 
porta-voz do Grupo de Es-
tudo de Comportamento e 
Demências da Sociedade 
Espanhola de Neurologia, 
Sagrario Manzano. E isso, 
até certo ponto, pode ser 
evitado.

É por isso que os cientis-
tas, ao mesmo tempo que 
procuram uma cura para 
a demência, estão inves-
tigando o que poderia ser 
feito para evitá-la, o que 
é feito de errado para que 
ocorram tantos casos (a 
Organização Mundial de 
Saúde estima 10 milhões 
de novos diagnósticos anu-
almente) e como se pode-
ria impedir sua aparição 
ou, pelo menos, retardá-la 
o máximo possível.

SUA SAÚDE | Estudo conclui que é possível diminuir em até um terço a possibilidade de desenvolver a doença
Foto: Divulgação

De acordo com o traba-
lho, bons hábitos de vida 
reduzem o risco de sofrer 
de demência, independen-
temente da carga genética 
com a qual a pessoa nas-
ceu, reforçando a ideia de 
que a adesão a um estilo 
de vida saudável previne 
o comprometimento cog-
nitivo. Então, pode-se di-
zer que a adoção de hábi-
tos de vida saudáveis pode 
aumentar nossa resiliência 
mais do que nossa resis-
tência? “De fato, é possível 
que a adoção de estilos de 
vida saudáveis e uma mo-
dificação em nossos hábi-
tos nutricionais facilitem 
uma maior conectividade 
neuronal ou aumente a ca-
pacidade de nossa reserva 
cognitiva, o que teria mais 
relação com o incremen-
to da resiliência do que 
com diminuir ou prevenir 
a agregação de proteínas 
anormais, que teria mais a 
ver com a resistência”, ex-
plica o neurologista Guil-
lermo Rivas.

A prevenção consiste em 
levar um estilo de vida sau-
dável para envelhecer de 
forma mais saudável. Veja 
uma lista do que podemos 
começar a fazer agora para 
prevenir a doença.

EXERCÍCIO
FÍSICO
Muitos estudos mostram 

que um exercício físico re-
gular e não explosivo está 
associado à manutenção 
da função cognitiva e a um 
atraso no início do Alzhei-
mer. Um estudo que reu-

niu os resultados de 29 en-
saios clínicos revelou que 
o exercício aeróbico pode 
melhorar, a curto prazo, 
o rendimento de adultos 
saudáveis em sua memó-
ria, atenção e velocida-
de de processamento em 
comparação com a prática 
de um exercício não aeró-
bico, como alongamento 
ou tonificação

RELAÇÕES
SOCIAIS
Está demonstrado que 

os sentimentos de autoe-
ficácia e autoestima, que 
compõem a chamada “ati-
vidade social”, estão rela-
cionados à manutenção da 
função mental. Os estudos 
mostram que uma inte-
gração social mais ativa 
serviria para neutralizar o 
estresse da vida cotidiana 
e seu efeito neuroquími-
co (hormonal), que não é 
bom para o cérebro.

ESTIMULAÇÃO
MENTAL
O aumento do nível 

educacional está ligado a 
uma maior probabilidade 
de manter o bom funcio-
namento do cérebro ao 
longo do tempo. “Foram 
analisadas tarefas como ler 
livros, assistir a conferên-
cias e participar de jogos 
de mesa, entre outras, e 
há evidência de um menor 
risco de deterioração cog-
nitiva e de demência caso 
essas atividades sejam re-
alizadas com assiduidade. 
Portanto, poderíamos se-
guir o ditado: antes tarde 

do que nunca”, responde o 
neurologista.

CAMPO
CARDIOVASCULAR
Seu papel é crucial na de-

terioração mental associa-
da à idade. E, além disso, 
a gravidade dos sintomas 
cognitivos em pessoas com 
doença de Alzheimer au-
menta consideravelmente 
pela existência de fatores 
de risco vasculares. Esses 
fatores são: hipertensão 
arterial, hipercolesterole-
mia, diabetes, doenças car-
díacas e tabagismo, sendo 
o diabetes o fundamental.

PELA BOCA
Alguns estudos apontam 

que o consumo de peixe 

pelo menos uma vez por 
semana pode reduzir em 
60% o risco de Alzheimer, 
assim como desacelerar 
a deterioração cognitiva. 
Enquanto o consumo ele-
vado de gorduras satura-
das e de cobre aumentaria 
sinergicamente a deterio-
ração cognitiva, os ácidos 
graxos ômega 3 poderiam 
estar relacionados com um 
menor agravamento da 
doença. A dieta mediterrâ-
nea também tem sido as-
sociada a um menor risco 
de Alzheimer, por incluir 
antioxidantes, ômega 3 e 
vitaminas C e E.

MOTIVAÇÃO
Temos de procurar ser 

felizes, ter disposição para 

aproveitar a vida, para des-
frutar tudo o que nos ro-
deia, porque a propensão 
para a angústia foi relacio-
nada com uma aceleração 
da deterioração cognitiva. 
Doenças mentais como a 
depressão estão vinculadas 
a uma maior atrofia (per-
da de neurônios) em uma 
região do cérebro chama-
da hipocampo (“porta de 
entrada das recordações”) 
e em outras regiões cere-
brais. Cuidado também 
com a apatia, que é fre-
quentemente ignorada ou 
confundida com a depres-
são, já que a perda de inte-
resse e de emoções é algo 
que está presente em qua-
se metade das pessoas com 
demência.


