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FLAMENGO

NA MALÁSIA

Colíder:
debatendo
erradicação
do trabalho

A Secretaria de Assistência 
Social de Colíder realizou, 
na Câmara, o 1º Encontro 
de Profissionais da Rede de 
Proteção para a Erradicação 
do Trabalho Infantil na Pers-
pectiva do Empoderamento 
Infanto-Juvenil.Os pales-
trantes convidados foram a 
assistente social e mestre em 
políticas públicas da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT).             Página  -8

A torcida do Flamengo tem motivos para estar empolgada com o time. Título Carioca, classifi-
cação para a semifinal da Libertadores, liderança isolada do Brasileiro e o artilheiro do país na 
temporada: Gabigol, com 29 bolas na rede.                                              Página -6

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CELEBRA SINOP

Câmara 
discute 
hoje venda
do Gigantão

1º Workshop
do Futuro
Empreendedor

Está marcada para hoje 
(10), a partir das 19h, na Câmara 
Municipal, a audiência pública 
para discutir o Projeto de Lei 
048/2019 enviado pela prefeita 
Rosana Martinelli (PL), que visa a 
venda de parte do terreno públi-
co onde está localizado o estádio 
municipal. Depois da audiência 
pública a discussão passará para 
as comissões permanentes na 
Câmara, para depois ir para vota-
ção em plenário.        Página - 3

Como parte da programa-
ção do Celebra Sinop 2019, a 
Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Educação organiza o 
1º Workshop do Futuro Em-
preendedor - Transformando 
Necessidades em Oportunida-
des, aberto para todo o público 
gratuitamente. O evento está 
programado para esta terça-
-feira.     Página -7

NiNa Silva

Divulgação

GABIGOL, O ARTILHEIRO

arquivo peSSoal

Designer ensina 
a reconstruir
faces de vítimas 
de tsunamis
O designer sinopense Cícero Moraes já 
deu treinamentos para malaios apren-
derem a reconstruir faces de vítimas de 
tsunamis que atingem o país. Profissio-
nal da área desde 2014, ele já reconstruiu 
68 rostos históricos e religiosos.    Página 7



Na última semana, a Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal (STF), anulou a 
condenação de Aldermir Bendine, ex-presi-
dente da Petrobrás e do Banco do Brasil, im-
posta pelo então juiz Sergio Moro no âmbito 
da Operação Lava Jato. O STF reconheceu 
que Bendine teve seu direito de ampla defesa 
cerceado no seu julgamento por prática dos 
crimes de corrupção e lavagem de capitais.

A defesa do Bendine sustentou que suas 
alegações finais, último ato processual antes 
da sentença, deveriam ter sido apresentadas 
somente após os réus que haviam celebrado 
acordo de colaboração premiada terem apre-
sentado as suas provas e que o descumpri-
mento dessa ordem comprometeu a ampla 
defesa.

É importante destacar que, o processo pe-
nal, cenário no qual são pactuados os acor-
dos de colaboração, é informado pelo devido 
processo legal, que tem como principais pi-
lares os princípios da ampla defesa e do con-
traditório, ambos de matriz constitucional.

Existe então, uma correlação processu-
al lógica entre a colaboração premiada, que 
possui função acusatória (um réu acusa o 
corréu da prática de determinado crime), e a 
ampla defesa, uma vez que ao existir acusa-
ção, exige-se, segundo o modelo constitucio-
nal adotado pelo Brasil, que na mesma pro-
porção haja defesa. Desta forma, a ausência 
de efetiva defesa em qualquer ato que seja 
composto ou influenciado pela colaboração 
provocará nulidade processual.

O ministro Ricardo Lewandowski, con-
trariando o voto do relator do ministro Edson 
Fachin – relator do processo –, ressaltou que 
a colaboração premiada é um meio de ob-
tenção de prova e lembrou que a ampla de-
fesa e o contraditório devem permear todo o 
processo, concluindo que em razão disso, o 
réu deveria ter apresentado alegações finais 
após os colaboradores e não com eles.

Ao pontuar que a colaboração premiada 

Esse posicionamento do STF além de 
enfraquecer a Operação Lava Jato abre 
precedentes para que outras condenações 
realizadas com embasamentos similares 
sejam anuladas

Abordagem agressiva?
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carregadas e textos agressivos (texto 
“agressivo” e texto “direto” são, segu-
ramente, muito diferentes entre si) tra-
zem, ao invés da boa impressão que se 
espera em qualquer abordagem dessa 
natureza, uma sensação negativa, e 

tendem a ser desconside-
rados imediatamente, em 
um efeito totalmente con-
trário ao que se espera.

É sempre importante 
ter atenção com o material 
que se prepara para enviar 
para as pessoas por meios 
eletrônicos. “Testar” o 
conteúdo, mostrando para 
pessoas de seu convívio 
antes do envio “real”, pode 
ajudar a ter uma ideia da 
reação e das impressões 

dos destinatários, norteando possíveis 
mudanças e evitando que o resultado 
de sua campanha vá “pelo ralo”.

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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A tradição brasileira de mudar a legislação a 
cada ciclo eleitoral está prestes a ser mantida pelo 
Congresso. Deve vir acompanhada de outro hábi-
to inauspicioso, o de piorar o que já não funciona 
bem.

Na última quarta (4), a Câmara dos Deputados 
aprovou projeto que muda as regras para o plei-
to municipal do próximo ano. O objetivo geral foi 
afrouxar mecanismos de controle e dar mais libe-
ralidade no uso de dinheiro público.

Pelo texto, a punição a partidos que façam 
mau uso de recursos, hoje já bastante limitada, 
torna-se virtualmente impossível. Será preciso de-
monstrar conduta dolosa da legenda, o que exige 
um rol de provas documentais difícil de ser obtido 
no ambiente de informalidade e desorganização 
de nosso sistema partidário.

Novamente, financiamento foi um tema pre-
mente para os parlamentares. Derrotados na ten-
tativa de mais do que dobrar o fundo eleitoral após 
forte reação da sociedade, os deputados partiram 
para um plano alternativo.  Trata-se de usar outro 
mecanismo previsto em lei, o fundo partidário —
que, criado para bancar as máquinas das legendas 
e atividades de formação política, distribui cerca 
de R$ 1 bilhão ao ano.

O projeto afrouxa as normas de sua utilização 
para permitir despesas como pagamento de advo-
gados e impulsionamento de conteúdo em redes 
sociais. Ainda no campo da comunicação, traz-se 
de volta a famigerada propaganda obrigatória par-
tidária, que havia sido extinta na última reforma 
justamente para justificar a criação do fundo elei-
toral. 

A lógica então aplicada foi de que o custo para 
os cofres públicos representado pela isenção fiscal 
às emissoras de TV seria revertido para o fundo. 
Dois anos depois, esse compromisso foi esqueci-
do. A matéria agora está com o Senado, e é quase 
certo que haverá novas tentativas de mexer na lei 
eleitoral. Espera-se, em particular, uma nova in-
vestida para elevar o fundo eleitoral, de R$ 1,7 bi-
lhão para R$ 3,7 bilhões. O montante será definido 
no exame do Orçamento.

O modelo baseado em farto uso de recursos 
públicos e pouco controle está na contramão de 
providências adotadas por países vizinhos como 
Argentina e Chile, que estreitaram os mecanismos 
de fiscalização nos últimos anos. 

O Brasil precisa menos de uma quimérica re-
forma política radical do que de aperfeiçoar sem 
retrocessos o modelo hoje existente.

Editorial

1 para a frente, 2 para trás
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é meio de obtenção prova, o voto do Mi-
nistro Lewandowski conduz ao neces-
sário alerta de que a sua produção deve 
obedecer a certos requisitos rígidos para 
que não haja desvirtuamento de sua 
função primordial, que é a de fomentar 

o fim último do processo penal – a busca da 
verdade – por meio da concretização da pro-
va. Esse posicionamento do STF além de en-
fraquecer a Operação Lava Jato, instrumento 
significativo no combate a corrupção, abre 
precedentes para que outras condenações re-
alizadas com embasamentos similares sejam 
anuladas. Essa decisão terá desdobramentos 
em todo o país, visto que, o direito garantido a 
um réu deve ser garantido a outro.

Em Mato Grosso, podemos esperar que al-
gumas condenações sejam anuladas, basean-
do no mesmo princípio adotado pelo STF. Vi-
venciamos nos últimos anos em nosso estado 
diversas personalidades que firmaram acordo 
de colaboração premiada e com isso, delato-
res e delatados numa mesma sugiram em di-
ferentes contextos.

As diferentes posições processuais ocu-
padas por colaboradores e não colaboradores, 
delatores e delatados, que, por estarem em 
condições processuais diversas e como ex-
pressão de isonomia substancial aplicada ao 
processo penal, devem possuir prerrogativas 
diferentes, como o direito de que o prejudica-
do pelo acordo de colaboração, por exemplo, 
tenha a oportunidade de se manifestar sem-
pre depois da manifestação do colaborador.

Seguindo a decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski, acompanhados pelos pares 
Gilmar Mendes e Carmem Lúcia, a colabora-
ção premiada é o meio para se alcançar a con-
firmação de ilícito e não a prova em si.

Assim, com a decisão do STF de anular a 
sentença de Moro, pelo menos, parte do Su-
premo acena para um melhor tratamento ju-
risprudencial dos institutos da colaboração e 
da delação premiada, principalmente ao reco-
nhecer a evidente carga acusatória que com-
põe os acordos de colaboração ou de delação 
premiada.

ALBERTO SCALOPPE É ADVOGADO

Anulação da 
sentença de Moro

DÍVIDA
A Santa Casa de Misericórdia de Ron-

donópolis, que atende a 19 municípios da 
região Sul do estado, tem enfrentado uma 
grave crise econômica e grita por socorro. 
A unidade hospitalar amarga uma dívida de 
R$ 24 milhões entre empréstimos bancários 
e falta de pagamentos de médicos prestado-
res de serviço e fornecedores. Além disso, 
o hospital sofre com a defasagem da tabela 
do Sistema Único de Saúde (SUS), que não 
é atualizada há 20 anos. O déficit mensal 
causado pela desatualização da tabela é de 
aproximadamente R$ 800 mil.

PRIMO EM MT
A CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal da 

Assembleia Legislativa convocou o doleiro 
Lúcio Funaro para prestar esclarecimen-
tos após declarações feitas por ele à CPI do 
BNDES, na Câmara Federal, citando agentes 
políticos e empresários mato-grossenses em 
um esquema de sonegação no Estado. Funa-
ro é delator na Operação Lava Jato. Em seu 
depoimento no Congresso, Funaro disse que 
o empresário Joesley Batista, da JBS, poupou 
em sua delação premiada o seu primo Fer-
nando Mendonça, que é empresário em Vár-
zea Grande.

ABATE DE ANIMAIS
O Conselho Estadual do Meio Ambiente 

anulou uma multa de R$ 700 mil aplicada ao 
frigorífico JBS/Friboi, dos empresários Wes-
ley e Joesley Batista, em 2012. Na época, os 
fiscais autuaram uma unidade da empresa 
no Estado por exercer atividade em desa-
cordo com a licença ambiental concedida, 
que era de abate de 700 bovinos ao dia, além 
de ter descumprido solicitações constantes 
em um parecer técnico. O extrato da decisão 
não informa em que unidade aconteceu o 
suposto dano.

Alguns “publicitários” defendem que uma aborda-
gem mais “forte”, “imperativa”, pode ter bons resul-
tados. Se o responsável por sua publicidade pensar 
dessa forma, troque de profissional. Está mais do 
que comprovado que abordagens truculentas pas-
sam longe de atingir bons resultados, além, é claro, 
de vincular uma imagem negativa à sua marca.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ALBERTO SCALOPPE

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

“O modelo baseado em farto uso de re-
cursos públicos e pouco controle está na 
contramão de providências adotadas por 
países vizinhos como Argentina e Chile

“
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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 que utiliza recursos 
tecnológicos de comunicação já pas-
sou, ao menos uma vez, por algum tipo 
de “abordagem” feita por desconhe-
cidos, seja para venda de produtos ou 
serviços, cobranças e afins. Como hoje 
em dia a maio parte 
da população conta 
com recursos dessa 
natureza e o custo 
dessa comunicação 
é praticamente zero 
esses serviços são 
amplamente utiliza-
dos para as mais va-
riadas finalidades.

Em alguns casos 
chega a ser cansati-
va a quantidade de 
abordagens em di-
versos meios e recursos. Quem, assim 
como eu, passa a maior parte do dia on-
line em vários serviços sabe bem do que 
eu estou falando.

Acontece que algumas abordagens 
chegam a ser “legais”. Usando textos 
leves, imagens criativas e boa educa-
ção, por mais que não venham a ser 
“úteis” ou não nos convençam a fazer 
nada, acabam “passando batido” ou até 
mesmo deixando uma boa impressão. 
Em outros casos, porém, a abordagem é 
feita de forma truculenta, com imagens 

Um incêndio atingiu a MT-251, rodovia que liga Cuiabá a Chapada dos Gui-
marães, no domingo (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queimada, 
de grandes dimensões, começou por volta das 16h na rotatória da Estrada do 
Manso. Além disso, houve fogo no Portão do Inferno. Os incêndios nas proxi-
midades de Cuiabá não têm sido raros.
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Proposta pede redução de 24 para 15 

PEC quer reduzir deputados 
na Assembleia Legislativa
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC), deve 
ser apresentada nos próxi-
mos dias pelo deputado esta-
dual Silvio Fávero (PSL) para 
que o número de parlamen-
tares na Assembleia Legisla-
tiva seja reduzido dos atuais 
24 deputados para 15.

Em entrevista ao site Mí-
diaNews, o parlamentar dis-
se que a ideia vem para aten-
der um pedido da população 
e que vai buscar adesão de 
outros deputados na apre-
sentação da PEC no Colégio 
de Líderes da ALMT e a par-
tir daí, apresentar a proposta 
de forma oficial.

“É um pedido da população 
que a gente está analisando. 
Vamos sentar no Colégio de 
Líderes, levar isso lá, porque 
uma andorinha sozinha não 
faz verão. Não adianta ter a 
iniciativa e não ter compa-
nheiros para ajudar. Mas vou 
levar isso na reunião. Sei que 
posso ser voto vencido, mas 
se não for nesta gestão, será 
para a próxima”, explicou.

Com a proposta, Fávero 
acredita que os custos do Le-
gislativo que atualmente es-
tão em torno de R$ 500 mi-
lhões, teria uma redução de 
até 50%. “O duodécimo que é 
passado para Assembleia po-
demos reverter para Saúde, 
Segurança Pública e Educa-
ção. O Brasil está passando 
por um momento difícil. 
Nosso Estado não precisa 
desse número de deputados. 

É um gasto excessivo. Iria 
cair, automaticamente, pela 
metade. E o que você faz 
com metade do duodécimo? 
O que se construiria por ano? 
Quantas escolas, creches 
para crianças, Segurança Pú-
blica... Ajudaria a população, 
que é quem paga os salários 
dos deputados”, disse.

Difícil 
adesão
A proposta de cortar na 

própria carne não deve ter 
a adesão suficiente de seus 
pares. O primeiro a se ma-
nifestar contrário à redução 
foi o presidente da ALMT, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), que em conversa com 
a imprensa disse que na As-
sembleia não há gasto exces-
sivo dentro do Legislativo. 
“Dentro da Assembleia não 
tem gasto excessivo e nem 
tem forma de reduzir des-
pesa. Aqui está muito bem 
ajustado, muito bem gasto. 
Assembleia participa de tudo 
o que você pensar. São vários 
assuntos que a Assembleia 
toca”, disse Botelho.

Mesmo com a dificuldade 
em emplacar a PEC, Fávero 
disse que continuará tentan-
do a redução de cadeiras. “A 
resistência será de 99,99%. 
Não vai ser fácil. É contra o 
sistema. Por isso vou sentar 
no Colégio de Líderes para 
chegarmos a um número 
que seja razoável. Vou bater. 
Creio até que isso vai fazer 
os deputados darem mais 
resultados na Assembleia Le-
gislativa”, completou.

PROPOSTA POLÊMICA | A Proposta de Emenda Constitucional vai ser apresentada pelo deputado Silvio Fávero
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HOJE NA CÂMARA

Audiência Pública discute 
venda do Gigante do Norte

COMO COLABORADOR

Zé do Pátio presta depoimento 
hoje à CPI da Sonegação Fiscal

PARA O ALENCASTRO

DEM tem fartura de 
nomes, diz Jayme 

DEM na busca do nome ideal 

CPI investiga sonegação de impostos em MT 

Câmara Municipal recebe hoje audiência pública 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Está marcada para hoje 
(10), a partir das 19h, na Câ-
mara Municipal, a audiência 
pública para discutir o Pro-
jeto de Lei 048/2019 enviado 
pela prefeita de Sinop, Rosa-
na Martinelli (PL), que visa 
a venda de parte do terreno 
público onde está localizado 
o estádio municipal Gigante 
do Norte.

A convocação da audi-
ência pública partiu do ve-
reador Hedvaldo Costa (PL), 
que é o presidente da Comis-
são de Obras, Viação e Servi-
ços Urbanos na Câmara dos 
Vereadores. “A cidade não é 
do prefeito ou do vereador. 
É do povo. Não podemos de-
cidir isso sozinhos. Eu acho 
algo de muita importância. 
Temos que trazer empresas 
para Sinop, eu sou favorável 
a vinda do grupo, mas não 
podemos tomar uma decisão 
tão importante, no meu pon-

DA REPORTAGEM

O prefeito de Rondo-
nópolis, José Carlos do Pátio 
(SD), vai prestar depoimento 
hoje (10), a partir das 9h, na 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) que investiga 
sonegação de impostos e re-
núncias fiscais indevidas em 
Mato Grosso.

O depoimento está 
programado para iniciar as 
9h na sala Oscar Soares, nº 
201, no prédio da Assembleia 
Legislativa – Palácio Dante 
Martins de Oliveira.

Enquanto deputa-
do estadual na legislatura 
2015/2019, Zé do Pátio foi 
presidente de uma CPI que 
investigou a concessão de 
incentivos fiscais em Mato 
Grosso. Por isso, vai prestar 
depoimento na condição de 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A corrida eleitoral de 
2020 já vem aquecendo os 
motores e os democratas já 
se colocam fortes para a dis-
puta da capital mato-gros-
sense. 

O senador Jayme Cam-
pos (DEM), vem esbanjando 
confiança sobre as possibili-
dades dentro do DEM para 
a concorrer ao Palácio Alen-
castro. Em entrevista ao Jor-
nal do Meio-Dia da TV Vila 
Real, ele declarou que a sigla 
tem bons nomes para a dis-
puta.

“Já se fala nos nomes de 
Gilberto Figueiredo, Mauro 
Carvalho, Rogério Gallo, Fa-
bio Garcia. O DEM tem can-
didato para dar, vender, em-
prestar, alugar. Temos bons 
quadros, bons nomes”, disse 
o senador.

Mesmo com esta fartu-
ra de nomes, considerados 
fortes pelo senador, o par-
tido ainda precisa decidir 
se terá mesmo candidatura 
própria em Cuiabá, ou se 
apoiará a reeleição de Ema-

nuel Pinheiro (MDB). Cam-
pos é simpatizante do atual 
prefeito, mas o presidente 
do diretório municipal do 
DEM, o suplente de senador, 
Fabio Garcia, nas últimas se-
manas vem declarando a in-
tenção do DEM ser cabeça de 
chapa.

“Tenho visto algumas 
entrevistas do presidente do 
partido, Fabio Garcia, sobre 
essa questão da candidatura 
própria. Mas até agora não 
tem nada fechado. Em polí-
tica tudo possível. Podemos 
ter candidatura própria, que 
seria o ideal. Entretanto, 
nada foge do controle, se for 
o caso, de apoiar a candida-
tura de outro partido. Seja 
Emanuel, João, Sebastião, 
qualquer nome. Desde que 
seja um candidato que cor-
responda às aspirações do 
povo cuiabano, que possa 
ser bom prefeito. O Ema-
nuel é meu amigo, ninguém 
pode desconhecer. A gestão 
dele vai muito bem, tenho 
a sensação que a gestão dele 
é feita de forma bastante 
aguerrida em relação aos 
investimentos necessários”, 
afirmou Campos.

to de vista, de autorizar uma 
permuta tão grande dessa 
sem ouvir a população”, jus-
tificou o vereador na tribuna 
na sessão da semana passada.

Quando o Projeto de 
Lei foi enviado à Câmara, o 
Diário do Estado ouviu al-
guns vereadores sobre o as-
sunto e a tendência é que não 
exista uma resistência tão 
forte assim para a aprovação 
do projeto no Legislativo. 
“Não vejo dificuldades, pois 
a maioria dos vereadores é 
da base aliada da prefeita. 
Hoje não existe um equilí-
brio no legislativo municipal, 
eles aprovam e reprovam os 
projetos do jeito que que-
rem, sem a discussão e aná-
lises criteriosas, se é bom ou 
não para a população e quem 
acaba perdendo sempre com 
isso é a sociedade sinopense” 
disse o vereador Adenilson 
Rocha ao Diário do Estado.

O vereador ainda fez 
questão de ressaltar que não é 
contra a venda, mas defende 

colaborador, buscando auxi-
liar as investigações atuais.

Após um ano de inves-
tigação, a CPI dos Incentivos 
Fiscais concluiu relatório 
apontando sonegação de im-
postos de R$ 1,78 bilhão em 
Mato Grosso.

Os documentos das in-
vestigações foram entregues 
aos órgãos de investigação 
como Ministério Público 
Estadual (MPE), Ministério 
Público Federal (MPF), Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e Delegacia 
Fazendária.

No total, 160 empresas 
e cooperativas beneficiárias 
de incentivos fiscais foram 
investigadas em um prazo 
de 18 meses.  O presidente da 
atual CPI, deputado estadual 

Wilson Santos (PSDB), afir-
ma que o depoimento de Zé 
do Pátio tende a aperfeiçoar 
os rumos das atuais investi-
gações. “O que desejamos 

é complementar o trabalho 
que já foi realizado com a 
produção de dados e infor-
mações que possam subsi-
diar alterações nas leis”.

a ampla discussão do assun-
to. “Não sou contra a venda. 
Defendo que para realização 
da venda de uma área pública 
que já vem sendo utilizada há 
muitos anos, deveria se abrir 
o leque de discussão junto 
com a sociedade organizada, 
fazer uma audiência pública, 
igual solicitamos, para ouvir 

a população, antes de votar a 
lei e realizar o edital da ven-
da. 

Depois da realização da 
audiência pública que ouvirá 
a Sociedade Civil Organizada 
a discussão passará para as 
comissões permanentes na 
Câmara, para depois ir para 
votação em plenário.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 10 de setembro 2019 04 | VARIEDADES | www.diariodoestadomt.com.br

TV  e Entretenimento

Após 33 anos, Eddie
Murphy se reencontra 
com ‘ator’ de ‘O Rapto 
do Menino Dourado’

Eddie Murphy foi um dos grandes expoentes da 
comédia entre os anos 1980 e 2000 junto com Jim 
Carrey. Em 1986 o ator fez “O Rapto do Menino Dou-
rado” e 33 anos depois ele se reencontrou com nada 
menos do que o personagem título. O artista posou 
com a atual diretora de eventos do The Hollywood 
Reporter Jasmin L. Reate, que interpretou o “meni-
no” que dá nome ao filme. Segundo o próprio site, 
Reate disse que “ele é exatamente como se lembra-
va quando tinha seis anos”. O reencontro aconteceu 
durante o TIFF, que é um dos principais festivais de 
cinema de Toronto e do mundo. Murphy estava pro-
movendo o novo projeto “Meu Nome É Dolemite”. O 
ator também foi confirmado como Akeem na conti-
nuação de “Um Príncipe em Nova York”.
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ECINAAN
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CHAMUSCADO
ORAMOVAL

Pajem do
cavaleiro
medieval

Frutinho de
coloração

verde-
amarelada

Hiato de
"piegas"
(Gram.)

O ouro, por
sua resis-
tência à
oxidação

Recipiente
da pasta
de dente

Mono-
grama de
"Zuleide"

Título da
Argentina
em 1986

(fut.)

Diz-se da
pessoa

acanhada
no falar

Conferência
de bispos
católicos
(sigla)

Móvel de
quartos

de hostels

Local no
qual deve 
começar a
educação

Thiago
Pereira,
nadador
brasileiro

Pão
indiano de

formato
achatado

Interjei-
ção que
exprime
espanto

Proferem
discurso
(em sole-
nidade)

O pimentão
levemente

tostado
em panela 
quente sem

gordura 

O circuito
da F-Indy
Corpo em-
balsamado

"Nacional",
em CSN

Conteúdo
do airbag

Prefixo de 
"ambiva-

lente"
(Gram.)

Árvore
típica do
sítio do
Nhô Lau

(HQ)

Fundo
estudantil
Laboratório

(abrev.)

Celso de (?), 
ministro do STF

Cantor
britânico
que parti-
cipou da

7ª tempo-
rada de

"Game of
Thrones"

Produtos
vendidos
pela con-
sultora de

beleza

Nervosismo
com tensão

(pop.)
Instituto

Félix
Pacheco
(sigla)

Duas línguas estran-
geiras das provas do

EnemGalileu,
ante a Inquisição

Definido
(abrev.)

Muito bom!
(gíria)

Primeira obra de Jo-
sé Lins do Rego (Lit.)

"Cada (?) com o
seu igual" (dito)

Condição psiquiátrica de John
Nash, matemático que inspirou

o filme "Uma Mente
Brilhante"

Helena
Ranaldi, atriz

3/aio. 4/imbu — naan. 9/ed sheeran. 14/esquizofrênico.

Fátima Bernardes comenta relação 
com Bonner: ‘Contato natural’

Fátima Bernardes e William Bonner 
formaram um casal ícone da televisão 
brasileira, tanto que, cerca de três anos 
após a separação, a apresentadora ainda 
responde a dúvidas sobre seu relaciona-
mento com o jornalista. 

Fátima foi questionada pelo Diário de 
Pernambuco na sexta-feira, 6, no Festival 
Vox, em Recife, cidade do seu atual namo-

rado Túlio Gadêlha, sobre como é o seu 
relacionamento com Bonner.

“É um contato natural de duas pesso-
as que ficaram amigas depois de 26 anos 
de casamento”, afirmou a apresentadora à 
publicação.

Fátima também falou sobre a festa de 
comemoração de 50 anos do Jornal Na-
cional, na qual William Bonner, Cid Mo-

reira e outras personalidades estavam 
presentes. 

“Foi bom rever tudo que fiz naquele 
momento. Trabalhei por 25 anos no jorna-
lismo e, quando saí para fazer o Encontro, 
perco o contato diário com os colegas da 
redação. Então, poder rever essas pessoas 
em um momento de festa é muito bom”, 
afirmou.



- 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 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

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

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

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700952000  042165251
279002701476900  058673341
279002800371700  142525268
279002701537400  041500431
279002701480300  037031631
279002701114800  052449659

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

Vagas de Emprego
1-Porteiro, para área hospitalar;
2-Desenhista Projetista, com experiência e qualifi-
cação na área; 
3-Maqueiro;
4-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
5-Supervisor de Análise de crédito, com experi-
ência;
6-Motorista de Entrega, com CNH D, com experi-
ência
7-Moto Boy, com experiência, para posto de molas, 
CNH AB;
8-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
9-Serrador, com experiência em fita deitada;
10-Técnico em enfermagem, com COREN;
11-Enfermeiro (a), com COREN;
12-Vendas para ótica, com experiência;
13-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
14-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
15-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
16-Secretária do lar, com experiência e referência;
17-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
18-Pessoa com deficiência;

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

 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECI-
LAGEM LTDA– CNPJ: 02.518.930/0001-67, localizado 
ROD. ESTADUAL MT 242 KM 07 SENTIDO NOVA UBI-
RATA, S/N - ZONA RURAL. Do município de Sorriso do 
Estado de Mato Grosso, torna publico que requereu a junto 
a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Prévia e Licença de Ins-
talação da Área Aumentada e a Licença de Operação da 
Área Total, com ramo de atividade: Comércio atacadista de 
resíduos de papel e papelão; Comércio atacadista de resí-
duos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão; 
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

 PREMETAL INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS 
EIREL – CNPJ: 22.338.197/0001-06, localizado na Rua 
São Jose, N° 1713 - Bairro: INDUSTRIAL 1° ETAPA, per-
tencente ao município de SORRISO-MT, torna público que 
requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, com ramo 
de Atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação 
de estruturas metálicas; Fabricação de artefatos de cimen-
to para uso na construção; Construção de edifícios; Obras 
de urbanização - ruas, praças e calçadas; não foi determi-
nado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho 
- Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

 LORENZ & MARTINI LTDA EPP – CNPJ: 04.419.333/0001-
00, localizado na Av. Perimetral Sudoeste; N° 2199 – Bair-
ro: Jardim Aurora do município de SORRISO-MT, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT, as Licença Pré-
via, Licença de Instalação e Licença de Operação, com 
ramo de Atividade: Transporte de gás liquefeito de petró-
leo (GLP) – (Caminhão próprio de Transporte - GLP); não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO 
DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE ORNAMENTOS E DECORAÇÃO 
NATALINOS COM CONFECÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E 
DESINSTALAÇÃO, PARA REALIZACAO DO NATAL ILUMINADO, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, MUNICIPÍO 
DE JUINA – MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 25 DE SETEMBRO 
DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do 
Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser 
adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo 
site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 09 de 
Setembro de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2019  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS ORTOPEDICOS (COM 
COMODATO DE CAIXA DE FRAGMENTOS), SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 26 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 09 de Setembro de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 

Miraldo Gomes de Souza

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

1. A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, vem por meio deste informar a 
todos os interessados, em especial as empresas participantes do 
processo de licitação - Concorrência Pública nº 002/2019, sobre a 
continuidade do julgamento do processo citado.
2. Considerando a devolução do julgamento dos envelopes 01 e 03 pela 
subcomissão técnica, informamos que estaremos realizando na data de 
12 de setembro de 2019 as 09h00min (horário oficial de Sorriso – MT), na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso – MT, sessão de abertura do 
envelope 02 para fins de identificação das empresas e definição da 
pontuação de cada empresa. Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Presidente C.P.L

Nova Mutum – MT, 09 de setembro de   2019.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO N° 104/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que houve 
alterações nos prazos de entrega dos itens, em específico o item 829886 
– DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR para 40 dias; já os demais itens 
para 30 dias. Nova Mutum – MT, 09 de setembro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 110/2019
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro Substituto

Objeto: aquisição de camisetas de uniforme escolar, camisetas 
esportivas e uniforme para merendeiras para atender a demanda das 
Secretarias Municipais - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 20 
de setembro de 2019. HORÁRIO: 14h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Eduardo Henrique Correia Miiller

REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital da Concorrência 
Pública Nº 003/2019, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
MUNICIPAL NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE II EM SORRISO – MT, 
CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E 
DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 
horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 003/2019. Objeto: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO MORADA DO 
BOSQUE II EM SORRISO – MT, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO 
EDITAL”. Data entrega dos envelopes: Até as 08h:30min horas do dia 
14/10/2019. Data de Abertura Dia: 14/10/2019. Hora: 08h:30min. Local: 
Sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, 
Centro, Sorriso – MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site 
www.sorriso.mt.gov.br, bem como, no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, localizada no endereço acima 
mencionado. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
legislações complementares.

Miraldo Gomes de Souza - Presidente da C.P.L

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019

AVISO DE PRORROGAÇÃO

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 076/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 

interessados que a empresa A G R MARTINS EIRELI (CNPJ nº 30.727.145/0001-50), fora 
julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços 

médicos, no segmento ESPECIALIZADO EM MÉDICO VISITADOR do respectivo chamamento 
público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de setembro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 075/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 

meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa M. L. DE GOIS FERREIRA – ME (CNPJ nº 30.371.526/0001-49), 
fora julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços 
médicos, no segmento ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do respectivo 

chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 
Peixoto de Azevedo/MT, 09 de setembro de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: DILEIA FERREIRA ROCHA – CPF: 048.629.609-10 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 29/11/2011, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTE 17 da QUADRA 15 do JARDIM VENEZA em 
SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/02/2019, 
15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 15/06/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em 
virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções 
legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou 
a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para 
notificar.SINOP/MT, 05 DE JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/2019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA – CPF: 502.855.561-34 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 16/11/2015, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTES 15 e 24 da QUADRA 20 e LOTES 18 e 19 da 
QUADRA 24 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-
se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações 
vencidas do LOTE 15 da QUADRA 20 referentes aos vencimentos 20/04/2019, 20/05/2019 
e 20/06/2019, LOTE 24 da QUADRA 20 referentes aos vencimentos 30/04/2019, 
30/05/2019 e 30/06/2019 e LOTES 18 da QUADRA 24 referentes aos vencimentos 
05/03/2019, 05/04/2019, 05/05/2019, 05/06/2019 e 05/07/2019 e do LOTE 19 da QUADRA 
24 referentes aos vencimentos 10/04/2019, 10/05/2019 e 10/06/2019. Assim sendo, fica 
Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, 
para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 
3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. Postal 577 
JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para 
solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se 
Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com 
parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará 
a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas 
e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 08 DE JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/2019. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: JOSIANE ALVES CONSTANTINO - CPF: 028.815.791-59 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Ernani Lacerda de Athayde, Apto 115, n° 1302, Gleba Fazenda 
Palhano em Londrina/PR, no CNPJ/MF sob nº 07.537.508/0001-72, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo 
o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de 
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 08/01/2011, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 21 
da QUADRA 03 do JARDIM DOS TARUMAS em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 
15/06/2019 e 15/07/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o 
pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda 
eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 25 de Julho de 2019. 

_____________________________________________________ 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 

Antonio Roberto de Oliveira CPF/MF 161.647.419-04 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES – CPF: 012.090.721-65 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 09/12/2013, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTE 27 da QUADRA 06 do JARDIM PORTINARI em 
SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes os vencimentos 30/03/2019, 
30/04/2019, 30/05/2019 e 30/06/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato 
através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, 
Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo 
pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver 
em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial 
deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o 
prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento 
do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, 
acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, 
facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários 
advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, 
bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 
(Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 
17 DE JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/2019. 
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Atacante tem pelo menos mais 22 jogos na temporada 

Gabigol passa Edílson e tem média
para bater recorde de Hernane
DA REPORTAGEM

A torcida do Flamen-
go tem motivos para estar 
empolgada com o time em 
2019. Título Carioca, classi-
ficação para a semifinal da 
Libertadores, liderança iso-
lada do Campeonato Bra-
sileiro e o artilheiro do país 
na temporada: Gabigol, com 
29 bolas na rede. Aliás, os ru-
bro-negros não veem tantos 
gols de um mesmo jogador 
já tem seis anos, desde Her-
nane em 2013.

De lá para cá, Alecsan-
dro foi quem chegou mais 
“perto” do Brocador, com 21 
gols em 2014. Guerrero ten-
tou e parou nos 18 em 2016 
e nos 20 em 2017; Henrique 
Dourado fez 13 em 2018; 
Marcelo Cirino, só 11 em 
2015... Até chegar a vez de 
Gabigol. O atual camisa 9 
rubro-negro já é o segundo 
maior goleador do clube em 
uma única temporada neste 
século.

Autor de um dos gols 
da vitória do Flamengo por 
3 a 0 sobre o Avaí no último 
sábado, no Mané Garrincha, 
ele ultrapassou o ex-atacante 
Edílson, o “Capetinha”, que 
marcou 28 vezes no lon-
gínquo ano de 2001. Agora, 
Gabigol só tem pela frente a 
marca de Hernane, que até 
pouco tempo atrás parecia 
inalcançável. Mas o feito do 
Brocador já vê o concorrente 
pelo retrovisor.

Com 29 gols em 39 jo-
gos, Gabigol tem média de 

0,74 bola na rede por partida. 
Como o Flamengo tem pelo 
menos mais 22 jogos para fa-
zer na temporada – 20 pelo 
Brasileiro e dois pela Liber-
tadores –, o atacante pode 
assumir o posto de maior 
artilheiro por ano do clube 
no século XXI até com certa 
tranquilidade: com a média 
atual, ele faria mais 16 gols e 
terminaria com 45.

Vivendo sua melhor 
temporada da carreira aos 23 
anos, Gabigol está empres-
tado pela Inter de Milão, da 
Itália, até dezembro e já mo-
vimenta a diretoria do Fla-
mengo para tentar segurá-lo 
para 2020. O camisa 9 cres-
ceu ainda mais de produção 
desde a chegada de Jorge Je-
sus e marcou 15 gols nos últi-
mos 13 jogos. Apesar do des-
taque individual, o atacante 
divide os méritos:

“Muito feliz por essa 
grande fase, mas eu acho 
que ela passa por todos os 
meus companheiros, comis-
são técnica, pelo staff. Todo 
mundo tem um conjunto 
muito bom, e aí as individu-
alidades aparecem. Mas não 
é só uma boa fase minha, é 
da equipe inteira”, afirmou o 
goleador do Flamengo na sa-
ída de campo após a vitória 
sobre o Avaí.

MEME
Uma comemoração que 

já tinha virado tradicional do 
atacante era pegar e levantar 
um cartaz da torcida com a 
mensagem: “Hoje tem gol do 

FLAMENGO | Artilheiro chega a 29 gols em 39 partidas e fica a sete de igualar feito do Brocador em 2013
Foto: Divulgação

Parecia nu, mas era uma bermuda bege! Leclerc comemora vitória no pódio em Monza; Hamilton só olha 

Foto: Divulgação

Foto: EFE

CRUZEIRO

Goleada para o Grêmio escancara
“feridas” dentro e fora de campo

PELADÃO???

Torcedor do Náutico viraliza em
invasão de campo após acesso

FÓRMULA 1

Leclerc usou lições 
de duelo contra
Verstappen para 
segurar Hamilton

Foto: RoDRigo lima

Torcida do Cruzeiro protesta após derrota para o Grêmio

DA REPORTAGEM

Diante do Grêmio, o 
Cruzeiro tinha a chance 
de mostrar que a elimina-
ção para o Inter na Copa do 
Brasil estava superada. Era 
vencer, se afastar do Z-4 do 
Brasileiro e embolar com 
os times de meio de tabela. 
No entanto, o que se viu em 
campo foi mais do mesmo 
Cruzeiro que jogou na der-
rota por 3 a 0 para o Inter, 
na quarta-feira: um time es-
paçado, vulnerável na defesa 
e sem inspiração ofensiva, 
apesar da superioridade nas 
finalizações – 17 contra 13. 
Não fosse Fábio, o placar po-
deria ter sido mais elástico.

O que era a chance de 
se afastar mais da zona de re-
baixamento, acabou toman-
do o caminho inverso. A der-
rota fez acender ainda mais o 
alerta sobre possibilidade do 
descenso, não só pela pontu-
ação – 18 conquistados em 
18 rodadas -, mas principal-
mente pela atuação, que já 
não havia sido boa no em-
pate com o CSA e na vitória 
contra o Vasco. 

Agora, além de não jo-
gar bem, foi presa fácil para a 
dupla Gre-Nal, com sete gols 
sofridos e apenas um marca-
do.

O que também gera 
preocupação sobre o futuro 
do time foi o que aconteceu 
depois do apito final no In-
dependência. Os problemas 

DA REPORTAGEM

Entre as várias fotos 
que surgiram nas redes so-
ciais, após o acesso do Náu-
tico à Série B, algumas delas 
chamaram atenção: mos-
travam um torcedor que 
parecia completamente nu, 
no gramado dos Aflitos, no 
meio da multidão que in-
vadiu o campo, após o fim 
do jogo contra o Paysandu. 
As fotos viralizaram nas mí-
dias sociais e nos grupos de 

DA REPORTAGEM

Não é exagero dizer 
que a vitória consagradora 
de Charles Leclerc em Mon-
za tenha sido alcançada na 
marra. Afinal, o monegasco 
da Ferrari lutou muito para 
resistir à forte pressão das 
Mercedes de Lewis Hamilton 
e Valtteri Bottas. No duelo 
contra o inglês, Leclerc che-
gou a passar reto na primeira 
chicane e, ao tentar manter 
a ponta, praticamente tocou 
rodas com o pentacampeão, 
que teve de usar a área de es-
cape para evitar um aciden-
te. O novo xodó da Ferrari 
apontou que a disputa na 
qual foi derrotado por Max 
Verstappen na Áustria serviu 
de lição.

“Desde a Áustria está 
claro que podemos ir um 
pouco além na forma de de-
fender e ultrapassar. Acredi-
to que a Áustria me ajudou a 
mudar a abordagem e hoje é 
graças àquilo que consegui 
vencer. Obviamente foi mui-
to no limite mas estou con-
tente em correr assim”, disse 
Leclerc.

Ao defender seu ponto 
de vista, Leclerc ainda co-
mentou que o único temor 

de uma punição se deu não 
por jogar Hamilton para 
fora, mas por mudar de tra-
jetória na aproximação da 
curva. O monegasco chegou 
a levar uma bandeira preta e 
branca, uma espécie de “car-
tão amarelo”, mas por vazar a 
primeira chicane.

“Soube pelo rádio que 
levei uma bandeira preta e 
branca por mexer nas frea-
das. Para ser completamen-
te honesto, eu sabia que ele 
estava à direita, ele freou 
um pouco mais cedo. Pro-
vavelmente foi de propósito, 
porque ele não queria tentar 
dar passar por fora. Senti que 
deixei a largura de um carro. 
Não vi as imagens, mas te-
nho certeza de que deixei a 
largura de um carro. É bom 
se pudermos disputar mais”.

Com a vitória em Mon-
za, a primeira da Ferrari no 
circuito italiano desde 2010 
(Fernando Alonso), Charles 
Leclerc ultrapassou Sebas-
tian Vettel na classificação 
do campeonato e agora é o 
quarto colocado, 13 pontos à 
frente (182 a 169). 

Hamilton lidera com 
284, seguido por Valtteri 
Bottas (221) e Max Versta-
ppen (185).

parecem ir muito além das 
quatro linhas. O mau rendi-
mento e a goleada diante do 
Tricolor geraram declara-
ções fortes de jogadores e do 
técnico Rogério Ceni. Além 
disso, houve confirmação 
no atraso no pagamento dos 
salários e protesto dos torce-
dores contra atletas e contra 
a diretoria.

Na saída do gramado, 
o capitão Henrique falou 
com o canal Premiere. Lí-
der da equipe – e não à toa 
dono da braçadeira – e que 
normalmente dá declarações 
serenas, cobrou o time. “Não 

podemos ficar só nas pala-
vras. Estamos ficando só nas 
palavras, e nossas atitudes 
dentro de campo não estão 
acontecendo”.

A entrevista coletiva 
de Rogério Ceni também 
foi marcada por declarações 
fortes. Falou que vai fazer 
mudanças drásticas no time 
e garantiu: “Caso contrário, 
não faz sentido nem eu ficar 
aqui, muito menos compa-
recer após jogo para dar en-
trevista”.

PROTESTOS
Os problemas dentro e 

fora das quatro linhas, obvia-
mente, geram insatisfação 
nos torcedores. Até por isso, 
o domingo foi de protestos 
no Independência. Ainda 
na arquibancada, jogadores 
como Thiago Neves, David 
e Edilson foram vaiados, e 
o vice-presidente de futebol 
Itair Machado foi alvo de 
xingamentos. As manifes-
tações da torcida seguiram 
após o apito final, do lado 
de fora do Independência. 
O policiamento, inclusive, 
precisou ser reforçado para a 
saída do ônibus com a dele-
gação cruzeirense.

Gabigol”. Mas o gesto foi de-
nunciado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD), e o atacante precisou 
ser julgado na última quarta-

-feira. Ele acabou absolvido, 
mas não repetiu a celebração 
diante do Avaí.

Ao contrário, Gabigol 
fez uma crítica à situação que 

viveu ao comemorar o seu 
gol com os braços erguidos, 
como se estivesse seguran-
do uma cartolina imaginária 
com a mesma mensagem. 

Depois do jogo, nas redes so-
ciais, fez postagens irônicas e 
usou uma foto em que apa-
recem policiais na frente de 
um torcedor com o cartaz.

WhatsApp zoando o “pela-
dão dos Aflitos”.

Quando novas ima-
gens apareceram, no en-
tanto, foi possível perceber 
uma bermuda que parecia 
“oculta” nas primeiras fotos. 
Tratou-se de um caso clás-
sico de ilusão de ótica: o al-
virrubro estava de fato sem 
camisa, mas a parte de bai-
xo estava coberta por uma 
bermuda bege, em tom se-
melhante ao da cor da sua 
pele.
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Cícero Moraes ensina técnicas aos malaios 

Designer ensina reconstruir faces 
de vítimas de tsunamis na Malásia
DA REPORTAGEM

Olhar Direto

O designer Cícero Moraes, 
de Sinop, já deu treinamen-
tos para malaios aprenderem 
a reconstruir faces de vítimas 
de tsunamis que atingem o 
país. Profissional da área des-
de 2014, ele já reconstruiu 68 
rostos históricos e religiosos. 
Seu mais recente trabalho é a 
múmia Iret-Neferet, de mais 
de dois mil anos.

O curso foi ministrado 
durante a terceira semana 
de agosto com os profissio-
nais da área forense de Kuala 
Lumpur, capital da Malásia, 
a pedido do governo local. O 
treinamento durou seis dias 
e visou passar aos malaios 
técnicas de reconstrução que 
serão utilizadas para a iden-
tificação vítimas de tsuna-
mis.

Cícero é reconhecido in-
ternacionalmente pelo seu 
trabalho desde 2014, quando 
reconstruiu o rosto de Santo 
Antônio. Essa reconstrução, 
inclusive, é uma das mais 
memoráveis para ele, justa-
mente pelo reconhecimen-
to que lhe foi dado. “[A que 
mais me marcou foi] Santo 
Antônio. Saiu matéria no 
Fantástico, na Itália. A partir 
daquele momento o pessoal 
ficou conhecendo mais o tra-
balho. Foi bem interessante”, 
conta o profissional.

O reconhecimento não 
parte somente internacio-
nalmente, como também no 
próprio Brasil. Nas próxi-
mas semanas, Cícero estará 
embarcando para Natal/RN, 
em parceria com o Instituto 

Médico Legal (IML) do mu-
nicípio. Na última semana de 
agosto, ele estava em Ubera-
ba e Uberlândia, dando aulas 
nas federais do estado de Mi-
nas Gerais.

Entre os 68 trabalhos, se 
destacam também a face de 
Maria Madalena, Dom Pedro 
I e da múmia Iret-Neferet, 
um dos mais recentes. Ele 
conta que não tem pretensão 
em reconstruir algum rosto 
específico, inclusive, porque 
já aprendeu muito com ros-
tos menos conhecidos, por 
trazerem “histórias fantásti-
cas.

“Para falar a verdade, eu 
estou muito satisfeito com o 
que eu reconstruí. Para mim 
está ótimo. Estou muito feliz. 
Às vezes você tem uma pre-
tensão de reconstruir uma 
figura, mas às vezes você re-
constrói uma figura que não 
é muito conhecida que tem 
uma história fantástica. Isso 
já faz eu ficar cheio de ale-
gria, pleno”.

APÓS ASSALTO
Cícero é natural de Santa 

Catarina e veio para Mato 
Grosso em 1987 com sua fa-
mília após a morte do pai. Há 
32 anos no estado, ele brinca 
que até se considera mato-
-grossense. Em 2015, inclu-
sive, recebeu o título de Ci-
dadão Mato-Grossense pela 
Assembleia Legislativa.

O trabalho de reconstru-
ção começou após ter sido 
assaltado em Sinop, o que re-
sultou em um tiro de raspão 
na cabeça, mas sem qualquer 
pretensão de ajudar na pri-
são dos criminosos. Trauma-

SINOP | Cícero Moraes treinou malaios; ao todo, tem 68 trabalhos de reconstruções faciais
Foto: Arquivo pessoAl

Foto: CCre/semA

Foto: BW ComuniCA

Foto: DivulgAção

CUIABÁ

Sema faz levantamento de
áreas verdes no CPA

SINOP

Celebra promove 1º Workshop
do Futuro Empreendedor hoje

ARTES PLÁSTICAS

Espaço Cultural Dois 
Pinheiros é lançado com 
obras de Mari Bueno

Análise se baseia em áreas com cobertura vegetal nativa 
preservadas 

Obras retratam o cotidiano sinopense 

Evento será realizado nesta terça, das 19h às 21h 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Superintendência de 
Biodiversidade da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
(Sema-MT) realiza o levanta-
mento das áreas com cober-
tura vegetal nativa, tomando 
como base as já existentes e 
preservadas no Centro Polí-
tico Administrativo.

Inicialmente a Coor-
denadoria de Conservação 
e Restauração de Ecossiste-
mas da Sema, que coordena 
os trabalhos, optou por fa-
zer levantamentos nos frag-
mentos vegetais onde não há 
conflito fundiário. 

Desta forma as áreas es-
colhidas dentro do CPA para 
esta primeira etapa foram a 
Sema, Ibama e Inpe.

O trabalho é resultado 
de uma ação acordada por 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Como parte da pro-
gramação do Celebra Sinop 
2019, a Secretaria de Assis-
tência Social, Trabalho e 
Educação - SASTH - organi-
za o 1º Workshop do Futuro 
Empreendedor - Transfor-
mando Necessidades em 
Oportunidades, aberto para 
todo o público gratuitamen-
te. O evento está programa-
do para esta terça-feira (10), 
das 19h às 21h, no Centro de 
Eventos Dante de Oliveira.

Os palestrantes convi-
dados são de diversos seg-
mentos de mercado. Os co-
achs Veridiana Cavalheri e 
Ronaldo Carneiro, os empre-
sários Emílio Peratelli Filho, 
Géssica Amaral e Ricardo 
Nicolau, o jornalista e hu-
morista Fabiano Mezzacasa, 
o jornalista Daniel Coutinho, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Hospital e Maternida-
de Dois Pioneiros lançou um 
espaço reservado para arte e 
cultura da região e a primeira 
exposição é da artista plástica 
Mari Bueno. As obras retra-
tam o cotidiano sinopense, 
costumes, arquitetura e as 
ruas da cidade, que completa 
40 anos no próximo dia 14.

A iniciativa é importan-
te para que a arte esteja pre-
sente em todos os cantos e 
que faça parte do dia a dia das 
pessoas. “Eu fiquei muito fe-
liz de poder levar meu traba-
lho para fora do meu ateliê, 

em um hospital, porque essa 
é a função da arte, que ela 
seja acessível para todo mun-
do, independente do espaço, 
do dia e do tipo de público”, 
exalta Mari Bueno. A direto-
ra do hospital, Anna Letícia 
Yanai, relata que o objetivo 
é compartilhar um pouco de 
arte com pacientes e demais 
pessoas que passam pelo am-
biente hospitalar todos os 
dias. “Pensamos na Mari logo 
de cara, pois além de ser uma 
pessoa da qual admiro muito 
o trabalho, é uma artista lo-
cal que transmite coisas boas 
através de suas telas”, explica 
Yanai. A exposição segue até 
o dia 23 e é aberta ao público 
durante todo o dia.

o chef de cozinha Carlos 
Bergamasco e o filantropo 
Thiago Nogueira já confir-
maram presença. Eles com-
partilharão suas histórias de 
superação e experiências de 
sucesso com os jovens e mu-
lheres atendidas nos Centros 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) e 
demais público. A equipe de 
organização espera a partici-
pação de 400 pessoas.

Tal iniciativa faz parte 
de um conjunto de ações de 
articulação de políticas pú-
blicas e mobilização desen-
volvidas pela pasta, sob co-
mando do secretário Ademir 
Bortoli. O foco da instituição 
é não apenas acompanhar, 
como também encaminhar 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade ou risco social 
às oportunidades de traba-

meio de Termo de Ajusta-
mento de conduta (TAC) do 
Centro Político Administra-
tivo celebrado entre o Go-
verno do Estado de Mato 
Grosso e o Ministério Públi-
co Estadual.

A equipe é formada 
por cinco analistas e, pela 
relevância das atividades 
desenvolvidas, foi firmada 
parceria com Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e um grupo de alu-
nos, sob orientação de pro-
fessores, coopera nas pro-
postas de estudos em campo 
e validação das metodologias 
dos trabalhos.

As áreas analisadas 
dentro do CPA apresentam 
várias situações distintas que 
foram caracterizadas confor-
me sua condição ambiental, 
dentro do grau de alteração 
ou degradação apresentada. 

lho, profissionalização e em-
preendedorismo para que, 
dessa forma, dependam cada 

vez menos de programas as-
sistenciais e conquistem au-
tonomia financeira.

Os fragmentos são inven-
tariados e os dados brutos, 
sem tratamentos, servirão 
tanto para fundamentar o 

cumprimento do TAC como 
para geração de monografias 
e dissertações de estudantes 
que participam do trabalho.

tizado, ele passou a estudar 
sobre por hobbie, de forma 
totalmente autodidata.

A iniciativa de reconstruir 
os rostos partiu dele, inclusi-
ve. Cícero explica que entrou 
em contato com um pessoal 

da Itália que trabalha para 
museus e realiza mostras, co-
locando-se a disposição. Não 
demorou muito para que ele 
fosse contratado pelo Museu 
de Estudos da Universidade 
de Pádua, na Itália, para fazer 

uma reconstrução em 3D do 
rosto de Santo Antônio.

“É sempre uma alegria 
e uma honra pelo pesso-
al confiar e permitir que eu 
reconstrua faces históricas e 
religiosas. Isso significa mui-

to na vida das pessoas e cada 
reconstrução que faço eu en-
tro em contato com a histó-
ria daquele indivíduo. É uma 
oportunidade de ampliar 
a cultura e conhecimento”, 
conta.
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Encontro discutir erradicação do trabalho infantil

Encontro com profissionais debate
erradicação do trabalho infantil
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Assistência Social de 
Colíder realizou, na Câmara, o 1º En-
contro de Profissionais da Rede de Pro-
teção para a Erradicação do Trabalho 
Infantil na Perspectiva do Empodera-
mento Infanto-Juvenil.

Os palestrantes convidados foram a 
assistente social e mestre em políticas 
públicas da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), Dulce Regina 
Amorim, a administradora de empresas 
Aurysandra Cebalho de Barros e o em-
preendedor social Diogo Pereira Felipe. 
Dulce destacou conceitos básicos sobre 
o Sistema de Garantias de Direitos à luz 
do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) e falou sobre o papel das po-
líticas públicas nas ações de erradica-
ção do trabalho infantil. Aurysandra de 
Barros apresentou um diagnóstico re-
ferente ao trabalho infantil em Colíder. 
No período da tarde, Diogo Felipe fará 
considerações sobre o empoderamento 
infanto-juvenil.

Segundo dados divulgados em 2017 
pelo então Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário, com base no 
senso de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Colíder 
apresentava à época 543 crianças e ado-
lescentes de 10 a 15 anos no trabalho, 
o que representava 16,5% da população 
nessa faixa etária. A empresa de consul-
toria e planejamento Cityplan produ-
ziu um relatório com informações mais 
atualizadas sobre o trabalho infantil em 
Colíder. “Então esse diagnóstico está 
sendo apresentado neste encontro. É 
um trabalho articulado com todas as 
secretarias municipais, com todas as 
políticas públicas, na perspectiva de fa-
zer a proteção à criança e ao adolescen-
te, erradicar o trabalho infantil numa 
perspectiva de que esses adolescentes 
tenham acesso a um trabalho legal, se-
guro e que garanta sua formação e o 
seu desenvolvimento, fazendo com que 
Colíder saia desse mapa do trabalho in-
fantil”, comenta a secretária adjunta de 
Assistência Social, Ângela Tramarin.

COLÍDER | Reunião promovida pela Secretaria de Assistência Social foi realizada na última semana
Foto: NiNa Silva


