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ALÍVIO

Frigoríficos
habilitados
a exportar
para China

Governo 
quita dívida 
com Bank 
of America

Indústrias mato-grossenses 
poderão exportar carnes para 
a China. Um total de 25 em-
presas, incluindo 7 de Mato 
Grosso, de carnes bovina, 
suína e de frango, foram habi-
litadas pelos chineses, segun-
do informação do Ministério 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). Página  - 8

A quitação da dívida com o 
Bank of America, segundo o 
secretário de Fazenda, Rogério 
Gallo, ajudará no reequilíbrio 
fiscal de Mato Grosso. Com 
essa nova operação, o governo 
de Mato Grosso quita a dívida 
anterior que se estenderia até 
2023. Com o novo empréstimo, 
a nova dívida se estende por 
mais 20 anos, com juros me-
nores e pagamento de parcela 
anual de R$ 20 milhões.
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AssessoriA

rodolfo Perdigão/secom-mT

L.R.VERDE

REVANCHE!

Bandidos
queimam
uma BMW

Seleção
cria pouco
e perde
do Peru

Criminosos furtaram uma 
BMW e vários objetos da casa 
do ex-vice-prefeito de Lucas do 
Rio Verde, Miguel Vaz, no bairro 
Pioneiro. A suspeita é que os 
mesmos bandidos teriam se 
deslocado para Sorriso, onde 
furtaram uma Toyota Hilux, e 
com o carro invadiram uma loja 
de artigos esportivos.

 Página - 7

Não é uma final de Copa 
América no Maracanã. Mas é o 
que o Peru tem para o momen-
to. E vai levar para a eternidade. 
Após o vice no torneio conti-
nental, dois meses atrás, os 
peruanos impuseram a Tite sua 
terceira derrota na Seleção. Ven-
ceram por 1 a 0.             Página - 6

divulgAção

reuTers

divulgAção

O Cerrado registrou mais focos de queima-
das nos primeiros dias de setembro do que 
a Amazônia. Esse aumento no número de 
focos no Cerrado não foi visto no mesmo 
período de 2018.                Página 7
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Cerrado acumula 
mais focos de
queimadas do 
que a Amazônia
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Sou médico ortopedista e presto ser-
viço a todas às classes sociais, uma vez 
que atento os meus pacientes tanto no 
meio privado quanto pelo Sistema Pú-
blico de Saúde (SUS). Por isso posso 
afirmar que nossas cidades ferem, mu-
tilam e matam!

O número de pacientes que tenho 
recebido cuja origem do problema vem 
do trânsito é algo próximo aos campos 
de atendimentos das velhas guerras 
travadas até o século XIX, onde as bata-
lhas se davam por confronto direto en-
tre os oponentes. É possível afirmar que 
nosso trânsito é um campo de guerra.

As ruas, calçadas e, principalmente, 
os acidentes envolvendo veículos, mo-
tocicletas e bicicletas vão desde peque-
nas torções a lesões traumáticas que 
inviabilizam futuros movimentos. Mas 
tem também aqueles que nem fico sa-
bendo, que tiveram apenas escoriações 
ou foram a óbito.

A cidade foi feita para viver e aco-
lher as pessoas e não para machucá-
-las. Então por que está assim? Está 
assim, primeiro: pelo fato da cidade ser 
construída pensando em alguns e nun-
ca em todos. Por isso temas como aces-
sibilidade foram e continuam sendo, na 
maioria das vezes, ignorados.

Segundo: a regulação do trânsito de 
automóveis (mobilidade urbana) deve 
ser tratada com seriedade por parte do 
Poder Público. Não apenas nas regula-
ções e punições, mas principalmente 
no exercício de oferecer condições para 
trafegabilidade, promovendo condições 
e segurança. No trânsito somos todos 

O número de pacientes que tenho recebido 
cuja origem do problema vem do trânsito é 
algo próximo aos campos de atendimentos 
das velhas guerras travadas até o século 
XIX

Muito “fraquinho”
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tar outras opções de aplicativos. Antes 
de qualquer outro tentei instalar o que 
utilizava no Asus, mas sem sucesso: o 
programa sequer finalizou a instalação 
no aparelho de marca “concorrente”.

Fui, então, à busca de uma boa op-
ção. me deparei com um 
verdadeiro “oceano” de 
possibilidades, sendo que 
as que consegui testar 
sempre “pecam” em algu-
ma coisa, a maioria, infe-
lizmente, em não utilizar 
todo o potencial de har-
dware que o aparelho tem, 

deixando as fotos, embora com mais 
recursos, em qualidade menor que a do 
programa nativo do aparelho.

Optei por continuar com os testes e 
pesquisas, disposto, inclusive, a com-
prar um programa que atenda minhas 
necessidades. Vamos ver, nos próxi-
mos dias, se consigo boas notícias.

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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Nem mesmo Konstantin Novoselov, um 
dos descobridores do grafeno, está mais tão in-
teressado no material que lhe rendeu o Prêmio 
Nobel em Física de 2010. Não porque o feito te-
nha deixado de ser promissor para novas tecno-
logias, mas porque a ciência se move por curio-
sidade e ineditismo.

Em 2004, com pouco mais que um bloco de 
grafite e fita adesiva, mas sem ideia de suas fu-
turas aplicações, ele separou a folha de átomos 
de carbono que hoje equipa telefones celulares 
para que não superaqueçam. 

“Os cientistas precisam explicar às pessoas 
que a ciência não traz benefícios no curto prazo, 
mas no longo prazo ela é absolutamente vital”, 
diz Novoselov. Seu achado abriu todo um cam-
po de pesquisa com materiais bidimensionais (a 
camada de grafeno tem só um átomo de espes-
sura), sobretudo no âmbito da eletrônica.

O físico, que se mudou para Singapura, estu-
da hoje as propriedades desses outros materiais 
e de arranjos em que são sobrepostos observan-
do ângulos diferentes, em busca de efeitos físi-
co-químicos impensados e eventualmente úteis. 
O grafite da descoberta laureada tornou-se coisa 
menos importante em sua trajetória.

Num vídeo de 2017, o hoje presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) mostra afloramento de grafite 
no Vale do Ribeira (SP) e diz que a matéria-pri-
ma dos lápis é rica em grafeno. Segundo ele, 1 
kg de grafite poderia render US$ 15 mil do ma-
terial. O então deputado federal pelo PP tratava 
do assunto para atacar a demarcação de terras 
indígenas onde há jazidas minerais, obsessão 
que levou para o Planalto. Por outro lado, em 
seu governo o setor de pesquisa passa por es-
trangulamento financeiro —isso quando não é 
atacado pelo presidente, como no caso do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Verdade que a penúria de recursos, fruto do 
descontrole nos gastos orçamentários em ges-
tões passadas, não atinge só ciência e tecnologia. 
Mas estas parecem sofrer adicionalmente com o 
viés anti-intelectual da atual administração.

Assim como nada circula em viadutos que 
ligam nada a lugar nenhum e ferrovias despro-
vida de trilhos, sem um entendimento que va-
lorize a inteligência sobre a matéria o grafite 
não transitará para inimaginadas aplicações de 
grafeno — e menos ainda de materiais que nem 
sequer foram inventados.

Editorial

O conto do grafeno

Ranking dos Políticos - Facebook

iguais. Ricos, pobres, motoristas, 
pedestres, deficientes ou não, te-
mos os mesmos direitos.

E o que pode ser feito? O municí-
pio não tem o poder de fazer tudo, 
mas pode fazer muito.  Calçadas 

dignas, com acessibilidade, passarela 
ou túneis para pedestres, vias exclusi-
vas para ciclistas, ou mesmo patinetes 
ou skate. Sinalizações horizontais e ver-
ticais em locais apropriados...

Para o trânsito de automóveis é ne-
cessário sinalizar bem e padronizar a 
velocidade de tráfego, respeitando as 
condições de ruas de bairro, de áreas co-
merciais e de vias expressas. O que não 
pode é em uma mesma rua encontrar 
dois ou mais tipos de velocidade indica-
da por placas que mais confundem que 
orientam. A fiscalização antes de ser pu-
nitiva tem que ser educativa. Há aparato 
suficiente para fazer uma fiscalização 
preventiva, mas, acima de tudo, educa-
tiva, organizando o trânsito principal-
mente nos locais mais críticos, colabo-
rando com as pessoas e ensinando, não 
somente trafegar, mas a conviver com a 
cidade. Isso se faz com campanhas edu-
cativas e agentes nas ruas.

Muito tem que ser feito. A preferência 
pela vida tem que vir em primeiro lugar. 
Afinal, no trânsito somos todos iguais. 
Precisamos estabelecer prioridades, 
defender e salvar vidas. Evitar que pes-
soas se machuquem é uma prioridade 
inquestionável. O Poder Público tem que 
garantir a liberdade com responsabili-
dade para pedestre ou motorista. Desta 
forma vai estar cuidando da vida e pre-
venindo acidentes. Viver na cidade tem 
que ser mais seguro e mais prazeroso!

LUIZ FERNANDO AMORIM É MÉDI-
CO EM CUIABÁ

A cidade que fere 
e que mata

ESQUEMA NO DETRAN
O ministro Alexandre de Moraes, da 1ª 

Turma do Supremo Tribunal Federal, votou 
para revogar a liminar que concedeu liber-
dade para o empresário José Kobori, ex-di-
retor-presidente da EIG Mercados. Moraes 
seguiu o voto da relatora, a ministra Rosa 
Weber. O julgamento virtual teve início na 
última sexta (6) e segue até hoje (12). Kobori 
é acusado de participar de um esquema de 
fraude, desvio e lavagem de dinheiro no âm-
bito de um contrato firmado entre a empresa 
e o Detran-MT, na ordem de R$ 30 milhões, 
entre os anos de 2009 a 2015.

ENVENENAMENTO
São chocantes os relatos da Polícia Civil 

sobre o sofrimento da menina de 11 anos, que 
morreu após dois meses de um lento envene-
namento por carbofurano. A madrasta está 
presa acusada pelo crime. Segundo a Polícia, 
a menina chegou a ser internada 9 vezes em 
2 meses, vítima de pequenas doses do produ-
to, usado como inseticida e pesticida e que 
desde 2017 tem sua comercialização proibida 
no Brasil. O carbofunaro pode causar sudo-
rese, salivação excessiva, náuseas, vômitos, 
cólicas abdominais e diarreia. Dependendo 
da dosagem, pode ainda levar à insuficiência 
respiratória, arritmias cardíacas e à morte.

CPI DA LAVA TOGA
A senadora Selma Arruda participou de 

um almoço com um grupo de parlamentares 
intitulados Muda Senado. O objetivo foi en-
contrar formas de fazer com que o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre, instale a CPI 
da Lava Toga, que conta com 27 assinaturas. 
Além disso, Selma convocou seus seguido-
res a participarem de um ato, no próximo dia 
25, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, de 
modo a pressionar o Senado a votar pelo fim 
do foro privilegiado e colocar em andamento 
os pedidos de impeachment contra minis-
tros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quando busco informações sobre meu próximo 
smartphone acabo me limitando às informações 
técnicas e especificações, deixando de lado os 
detalhes que envolvem o software. Acabei per-
cebendo que minha avaliação precisa ser mais 
abrangente, buscando outros pontos que só tenho 
percebido com o aparelho em uso.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

LUIZ FERNANDO 
AMORIM

Crédito: Arquivo pessoal
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“O então deputado federal pelo PP tratava 
do assunto para atacar a demarcação de 
terras indígenas onde há jazidas minerais, 
obsessão que levou para o Planalto

“
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Tenho, atualmente, um Moto G6 Plus, 
da Motorola (Lenovo, por bem da verda-
de) que conta com câmeras muito boas 
para minhas necessidades. O que deixa 
a desejar e “afunda” o conjunto é o sof-
tware de captura: “fraquinho” se com-
parado à vários con-
correntes, inclusive 
ao do meu Zenfone 3 
Max, da Asus, apare-
lho que antecedeu ao 
atual. Naquele, mes-
mo com hardware 
inferior, o software 
permitia tantas con-
figurações diferentes de forma simples 
que a câmera acabava se tornando um 
ponto forte do aparelho.

O aplicativo nativo do Motorola é tão 
limitado que parece ter parado no tem-
po: praticamente sem opções de filtros, 
de melhorias e de edição, limita-se a 
“bater foto” da forma mais automática 
que se possa imaginar.

Não estou querendo tirar fotos pro-
fissionais com meu celular. Acredito, in-
clusive, que sejam duas coisas com pou-
ca correlação entre si. O que eu quero, 
por exemplo, é fazer um controle de foco 
manual ou mesmo ter mais filtros para 
utilizar, como em várias outras marcas 
de smartphone.

Tirei, hoje, alguns minutos para tes-

Um cliente reagiu a um assalto e atirou em um ladrão que tentou roubar 
uma casa de carne na terça (10) em Rondonópolis. Segundo o boletim de ocor-
rência da Polícia Militar, Ney Dias Sizenandes Júnior, 23 anos, foi baleado ao 
tentar roubar R$ 250 do estabelecimento. O cliente que atirou não foi iden-
tificado e não teve o nome divulgado pela polícia. Conforme o BO da Polícia 
Militar, o suspeito chegou ao local com a arma na mão e anunciou o assalto.
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O prazo para quitar o novo empréstimo será de 20 anos 

Governo quita dívida com Bank of 
America e prevê alívio em contas
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo do Estado qui-
tou na manhã de terça-feira 
(10) a dívida com o Bank of 
America, contraída em 2012. 
O dinheiro foi depositado 
pela Secretaria de Fazen-
da junto à sede do Bank of 
América, em Nova Iorque, 
e atingiu a soma de US$ 
248.883.034. Caso não tives-
se quitado a dívida, o Gover-
no de Mato Grosso teria que 
desembolsar cerca de R$ 150 
milhões para quitar a parce-
la que venceria ontem (11). 
O pagamento foi feito após 
a assinatura do empréstimo 
junto ao Banco Mundial, na 
sexta-feira (6), em Brasília.

A quitação da dívida com o 
Bank of America, segundo o 
secretário de Fazenda, Rogé-
rio Gallo, ajudará no reequi-
líbrio fiscal de Mato Grosso.

“A operação com o Ban-
co Mundial trará um alívio 
imediato no fluxo de caixa 
nesse mês, mas, sobretudo, 
uma melhoria para os pró-
ximos três anos, quando de-
veríamos pagar cerca de R$ 
750 milhões e agora podere-
mos usar para estabilizar as 

finanças do Estado”, afirmou 
o secretário.

O prazo de pagamento do 
novo empréstimo será de 20 
anos, com juros de 3,5% ao 
ano. A operação de crédito 
tem dois objetivos princi-
pais: devolver a sustenta-
bilidade fiscal ao Estado e 
aumentar a capacidade ins-
titucional para a agricultu-
ra sustentável, conservação 
florestal e diminuição dos 
problemas causados pelas 
mudanças climáticas.

Com essa nova operação, 
o governo de Mato Grosso 
quita a dívida anterior com 
o Bank of America que se 
estenderia até 2023. Com o 
novo empréstimo, a nova dí-
vida se estende por mais 20 
anos, com juros menores e 
pagamento de parcela anual 
de R$ 20 milhões, a atual é 
realizada em duas parcelas 
anuais de 154 milhões. A di-
ferença não paga mais ajuda-
ria para sanar outras dívidas 
acumuladas e o pagamento 
do funcionalismo público. 
“O pagamento dessa dívi-
da é muito importante para 
o equilíbrio das contas de 
Mato Grosso”, avaliou o go-
vernador Mauro Mendes.

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO | O pagamento foi feito após assinatura de outro empréstimo junto ao Banco Mundial
Foto: RodolFo PeRdigão/Secom-mt
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PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

Raquel Dodge dá parecer favorável
à cassação do mandato de Selma Arruda

RESPOSTA

AL cobra do Executivo dados 
de emendas parlamentares

LITURGIA DO CARGO

Mourão diz que 
governo tem que 
saber negociar 
com o Congresso

Clareza e paciência são elementos de boa governança 

Orçamento impositivo autoriza 1% da RCL 

Dodge indica também realização de nova eleição

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

No final da tarde de ter-
ça-feira (10), a procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, decidiu se posicionar 
de forma favorável à cassação 
do mandato da senadora Sel-
ma Arruda (PSL-MT) e a re-
alização de nova eleição em 
Mato Grosso para ocupação 
do cargo.

A Procuradoria-geral da 
República enviou o parecer 
ao Tribunal Superior Eleito-
ral, que tem agora a decisão 
de julgar o processo da se-
nadora que já foi condenada 
por duas vezes de forma unâ-
nime pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso.

No parecer, Dodge diz 
que o valor de R$ 855,2 mil 
utilizados antes do início do 
período eleitoral compro-
meteu o equilíbrio do pleito 
em Mato Grosso.

“Tratou-se, em verdade, 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em votação no plenário 
na Assembleia Legislativa, os 
parlamentares aprovaram 
um requerimento que cobra 
do governador Mauro Men-
des (DEM) e do secretário-
-chefe da Casa Civil, Mauro 
Carvalho, informações sobre 
o pagamento das emendas 
parlamentares referentes ao 
primeiro semestre de 2019. 
O requerimento foi apresen-
tado pelo deputado Wilson 
Santos (PSDB) na sessão do 
último dia 3.

O Executivo deve-
rá responder aos seguintes 
questionamentos: no perí-
odo de 2 de janeiro a 31 de 
agosto de 2019, quais emen-
das parlamentares foram pa-
gas? Quem são os autores das 
emendas parlamentares e os 
municípios contemplados? 
Quem foi o beneficiário, lo-
cal de execução e objeto?

As informações deve-
rão ser prestadas por escrito, 
não sendo válida a indicação 
de site ou similares. Cabe-
rá também aos secretários 
de Estado, Rogério Gallo 
(Fazenda) e Basílio Bezerra 
Guimarães dos Santos (Pla-
nejamento) contribuir com o 

CLEMERSON SM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente em exer-
cício, Hamilton Mourão, 
disse que o governo deve 
negociar com o Congresso, 
“com clareza, determinação 
e muita paciência”, a aprova-
ção de medidas de interesse. 
“Temos que negociar com 
a rapaziada do outro lado 
ali da Praça [dos Três Pode-
res, o Congresso Nacional], 
com clareza, determinação 
e muita paciência”, disse ao 
deixar o gabinete da vice-
-presidência, no Palácio do 
Planalto, em Brasília.

As declarações do pre-
sidente em exercício vêm 
logo após o filho do presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL), 
vereador Carlos Bolsona-
ro (PSC-RJ), utilizar de sua 
conta oficial no Twitter para 
dizer que as transformações 
rápidas que o país precisa 
não virão por vias democrá-
ticas.

“Por vias democráticas 
a transformação que o Bra-
sil quer não acontecerá na 
velocidade que almejamos... 
e se isso acontecer. Só vejo 
todo dia a roda girando em 
torno do próprio eixo e os 
que sempre nos dominaram 
continuam nos dominando 
de jeitos diferentes!”, afir-
mou o vereador.

Contraponto o filho do 
presidente, General Mourão 
fez questão de ressaltar que 

as mudanças que o gover-
no quer para o país, podem 
sim, ser feitas via sistema de-
mocrático. “A democracia é 
fundamental, são pilares da 
civilização ocidental. Vou re-
petir: pacto de gerações, de-
mocracia, capitalismo e so-
ciedade civil forte, sem isso 
a civilização ocidental não 
existe. Se não a gente não ti-
nha sido eleito”, argumentou 
Mourão.

“Fundamental [demo-
cracia], são pilares da civili-
zação ocidental. Vou repetir 
para você: pacto de gerações, 
democracia, capitalismo e 
sociedade civil forte. Sem 
isso, a civilização ocidental 
não existe”, afirmou.

Sobre aprovar medidas 
mais rápidas, Mourão afir-
mou que é preciso “negociar” 
com o Congresso. “Temos 
que negociar com a rapazia-
da do outro lado ali da praça 
[em referência ao prédio do 
Congresso, que fica do lado 
oposto ao Planalto na Praça 
dos Três Poderes]. É assim 
que funciona. Com clareza, 
determinação e muita paci-
ência”, declarou.

Mourão está no exer-
cício da Presidência desde 
domingo (8), quando o pre-
sidente Jair Bolsonaro foi in-
ternado em São Paulo para 
a quarta cirurgia decorrente 
do atentado a faca que so-
freu durante ato de campa-
nha em Minas Gerais, no ano 
passado.

de vantagem considerável 
para os recorrentes dentro da 
disputa, na medida em que 
dispunham de elevada ex-
pressão monetária antes do 
período eleitoral, que foram 
utilizados para o pagamento 
de gastos eleitorais realiza-
dos antes daquele momento 
e também no curso da corri-
da eleitoral”, diz o parecer.

CAUSOU
ENRTANHEZA
Logo após a divulgação 

do parecer da procuradora 
Raquel Dodge, a senadora 
Selma Arruda se manifestou 
sobre o posicionamento e 
disse que essa posição da PRG 
causa “estranheza”. “A parla-
mentar manifesta estranheza 
pelo fato de os autos terem 
ido ao Ministério Público 
Federal na data de 10/09 e 
o parecer, com 75 laudas, ter 
sido assinado pela PGR nesta 
mesma data, ou seja, 10/09. 
Ou que a procuradora-geral 

fornecimento das informa-
ções ao Legislativo.

Atualmente, as emen-
das parlamentares são impo-
sitivas. Ou seja, o Executivo 
tem a obrigação de destinar 

1% da Receita Corrente Líqui-
da para as emendas de auto-
ria dos deputados estaduais.

O valor corresponde a 
aproximadamente R$ 6 mi-
lhões e é utilizado pelos par-

lamentares para destinação 
aos municípios para investi-
mentos em educação, saúde, 
segurança, cultura, esportes 
e lazer, infraestrutura e assis-
tência social.

da República, Raquel Dodge, 
não tivesse mais nada a fazer, 
únicas hipóteses que justi-

ficariam tal concomitância”, 
criticou a senadora em nota 
oficial enviada à imprensa.
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TV  e Entretenimento

Selton Mello entrega o 
nome do bebê de Letícia 
Colin e Michel Melamed

Ops! Parece que Selton Mello acabou entregando 
o nome do primeiro filho de Letícia Colin e Michel 
Melamed. No Instagram, o ator comentou em uma 
foto da atriz e acabou fazendo a revelação. Levei o 
baby para o Altas Horas desse sábado! Altos papos 
de Baby do Brasil a Padre Fábio de Melo. E Selton 
Mello (meu futuro filho, Pedro Segundo) também. 
Não perde!, escreveu a atriz ao publicar foto exibindo 
o barrigão ao lado de Selton e do apresentador Sergi-
nho Groismann. Foi lindo demais. Que onda Sergi-
nho catalizados de boas ondas! Amei te ver e Uri ali 
com a gente. Destaque para o baby dando uns toques 
fortes para a vida, respondeu Selton se referido ao 
filho de Letícia. Os fãs mais atentos, no entanto, já 
haviam indicado que a atriz e Melamed haviam es-
colhido Uri para o nome da criança. Durante o chá de 
bebê que o casal realizou com Tatá Werneck e Rafa 
Vitti, Letícia apareceu em algumas fotos com o nome 
escrito na barriga, como você vê na foto acima. Vale 
lembrar que, Selton Mello não foi o único a fazer re-
velações sobre a gravidez da atriz. Meses atrás, Fá-
bio Assunção foi o responsável por deixar escapar 
ao público que a atriz e o companheiro estavam à 
espera de um menino.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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“Estou vivendo meu 7 a 1”, diz Mauro 
Naves sobre sua saída da Globo

O repórter Mauro Naves ainda 
sente os abalos de sua demissão da 
Rede Globo. Pouco tempo depois de 
deixar a emissora, o jornalista falou 
pela primeira vez sobre o caso e sobre 
como vem sendo a sua vida após sair 
do veículo de comunicação. Em uma 
conversa com a youtuber e apresen-
tadora Pollyana Morbach, Mauro, na 
companhia de sua esposa, Patricia 
Naves, revelou que o momento que 
está vivendo é complicado. Fazendo 
uma analogia com o futebol, espor-
te que o jornalista acompanhou por 
grande parte de sua vida, o ex-Globo 
revelou que atualmente está vivendo 
o seu “7 a 1”. No entanto, o comunica-
dor disse que está encontrando forças 
para seguir e também para encontrar 
um novo rumo e função. “Ainda estou 
formalizando oficialmente minha sa-
ída, então, bate aquela ansiedade: “o 
que fazer?” e “que caminho buscar?”. 
Estava tenso, muito ansioso e tal! Mas 
isso aqui (o spa) me ajudou demais a 
refletir, a pensar e a respirar. Foi um 
momento muito importante pra mim, 
diria fundamental, porque estou pas-
sando o ‘7 a 1’ da minha vida. Essa sa-
ída inesperada me abalou emocional-
mente de forma muito profunda, mas 
acho que encontrei ferramentas que 
vão me ajudar a digerir direito essa 
situação. Tenho bastante fé nisso”, 
contou Mauro Naves. A demissão de 
Mauro Naves

O jornalista foi despedido da Rede 
Globo após um envolvimento direto 
na acusação de agressão feita pela 
modela Najila Trindade ao atacante 
Neymar em junho deste ano.



Vagas de Emprego
1-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
2-Mecânico, com experiência;
3-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
4-Porteiro, para área hospitalar;
5-Desenhista Projetista, com experiência e 
qualificação na área; 
6-Maqueiro;
7-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
8-Supervisor de Análise de crédito, com 
experiência;
9-Motorista de Entrega, com CNH D, com 
experiência
10-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
11-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
12-Serrador, com experiência em fita deitada;
13-Técnico em enfermagem, com COREN;
14-Enfermeiro (a), com COREN;
15-Vendas para ótica, com experiência;
16-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
17-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
18-Vendas, com experiência, conhecimento pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
19-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
20-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
21-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

 H R MARMORARIA LTDA, CNPJ 33.184.593/0001-42, 
nome fantasia MARMORARIA ACACIA AMARELA, torna 
público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de Sinop-MT, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de: Aparelhamento de placas e execu-
ção de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pe-
dras; situado à R. João Pedro Moreira de Carvalho, 2554, 
sala A, Setor Industrial, em Sinop-MT. RESP. TEC. IVAN 
AP. FERREIRA JR. – Eng. Ambiental e Seg. Trabalho (66) 
99916-1757

 ANACLETO BRUNETTA – FAZENDA SANTA RITA, CPF nº 
480.313.999-72, torna público que requeu junto a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a renovação 
da Licença de Operação – LO nº 311599/2015 Processo nº 
412486/2014, referente ao Ponto de Abastecimento-PA e 
Lavagem de Veículos, Localizado na Estrada Municipal 50 
km sentido  Nova Floresta mais 04 km Fazenda Santa Rita 
, Município de Porto Alegre do Norte-MT. ZÊNITE Enge-
nharia – Avenida Industrial 220, Centro – Confresa/MT 66 
98443-7109/98409-9243.

 ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DE PRODU-
TOS AGROPECUÁRIOS DO BAIXO ARAGUAIA- AR-
PABA, CNPJ nº 07.136.274/0001-51, torna público que 
requeu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 
SEMA/MT , a renovação da Licença de Operação – LO nº 
314042/2017 Processo nº 721920/2009, referente ao Posto 
de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos e 
Afins, Localizado na rodovia BR 158, km 7,5 – zona ru-
ral – sentido Vila Rica, Município de Confresa-MT. ZÊNITE 
Engenharia – Avenida Industrial 220, Centro – Confresa/MT 
66 98443-7109/98409-9243.

 IMT COMERCIO E TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIA-
NOS EIRELI-ME, CNPJ 20.515.700/0001-26, torna públi-
co que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a LP/LI/LO 
da área ampliada, Licença de Operação (LO) da área já 
licenciada anteriormente e Alteração de razão social, pois 
anteriormente obteve LP/LI na pessoa física MICHEL PAU-
LO TREMEA para atividade de Manutenção e reparação 
de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi-
cados anteriormente, localizada na Rua Protásio Alves, N 
42, Q01 – L03, Industrial Nova Prata, Município de Sorri-
so/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

 A empresa D.F. de Souza Melo - Brinquedos Me, inscri-
ta no CNPJ 06.255.239/0001-99 e Inscrição Estadual 
13.266.984-6, situada em Vera/MT, declara através de 
seu representante, que não fez qualquer tipo de negocio, 
compra, pedido e outros, com a empresa HC GODOY 
AZAMBUJA ME, CNPJ 97.550.974/0001-80, Ponta Porã/
MS, e não reconhece as compras efetuadas através das 
NFe 000144, 000145, 000146, 000147, 000162, 000232, 
000233, 000234 e 000235, formalizando a recusa dessas 
NFes através do Manifesto do Destinatário, e do  Boletim 
de Ocorrência nº   2019.270435 do dia 09/09/2019.    

 LAVORO AGROCOMERCIAL S.A, estabelecida na Rua 
Colonizador Ênio Pipino, nº637, Distrito Industrial Sul, Si-
nop MT, inscrita no CNPJ nº 06.116.723/0008-03, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT, a Licença 
Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de 
Operação – LO da atividade de Comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – So-
luções Ambientais (66)99626-3037.

 FABCAR AUTOMECANICA LTDA - ME, CNPJ 
22.768.710/0001-07, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores / Serviços de manutenção e reparação mecâ-
nica de veículos automotores, localizada na AV. Perimetral 
Sudoeste, N 144, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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. 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã - MT, vem através deste retificar a publicação de 
abertura desta tomada de preço publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e 
no Jornal Diário do MT do dia 06/09/2019. Onde se lê: A Câmara Municipal de Nova 
Ubiratã MT torna público que realizará no dia 26/09/2019, às 14:30 horas, na Rua Pará, 
1.85. Leia-se: A Câmara Municipal de Nova Ubiratã MT torna público que realizará no dia 
26/09/2019, às 14:30 horas, na Av. Getúlio Vargas, nº 110. Nova Ubiratã - MT, 11 de 
setembro de 2019.  

Adilson Luiz da Silva. 
Presidente da Câmara. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 
Processo Administrativo nº 51/2019 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 41/2019, no município de 
Santa Carmem, torna público em conformidade com a lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores para conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade Tomada de 
Preço Nº 08/2019.  
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAUDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CARMEM “ESF II – 
Moisés Ferreira dos Santos”. 
Com abertura no dia 06/09/2019 e homologado dia 11/09/2019, sagrou-se vencedora do 
respectivo processo a empresa: RCA CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº 
12.145.051/0001-90 por apresentar o valor global de R$ 716.580,20 (setecentos e 
dezesseis mil quinhentos e oitenta reais e vinte centavos). 
Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 11 de setembro de 2019. 

MAITÊ SEHNEM 
Presidente CPL 

 

 

 

 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 28 de Agosto 2019, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preços para contratação de pessoas 
jurídicas prestadores de serviços técnicos profissionais na área da saúde, 
para realização de exames especializados, para atender as 
necessidades no atendimento aos usuários do sistema único de saúde 
(sus) das quais foram vencedoras as empresas: Itens 821634, OLIVEIRA 
MENDONCA E CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
07.409.875/0001-90 no valor de R$ 15.000,00; Itens 828169, 828170, 
828171, 828172, 828173, 828174, 828175, 828176, 828178, L S 
SERVICOS MEDICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
24.345.078/0001-06 no valor de R$ 127.150,00; Itens 219150, 219153, 
GESTARE POLICLINICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
09.072.764/0001-67 no valor de R$ 86.630,00; Itens 227110, 821633, 
SOLINO MEDICINA, DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 32.797.646/0001-38 no valor de R$ 32.700,00; Itens 
195545, 219057, 821636, MARQUES & MARQUES ATIVIDADE DE 
CLINICA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
20.607.664/0001-20 no valor de R$ 45.690,00; Itens 210148, 219152, 
219157, 219166, GUSTAVO MAFFEI LEMOS & CIA LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 11.168.583/0001-80 no valor de R$ 167.890,00; 
Itens 195544, 208951, 219147, 219154, 219156, 219163, 219165, 
230993, 820847, 820848, 820862, 828177, 828179, 828180, 833545, 
833547, MARTINELLI MANFRIN MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 22.540.908/0002-01 no valor de R$ 
328.035,20; Itens 194311, 824410, 828168, CLELIA BERTHOLINI 
AGUILAR inscrita no CNPJ sob o número 06.087.008/0001-13 no valor 
de R$ 39.933,50. Foram fracassados os itens: 197361, 197362, 210157, 
227039. Os representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 11 de Setembro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro
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Ederson sai mal, e Abram escora para o gol 

Cheio de mudanças, Brasil cria
pouco e perde para o Peru
DA REPORTAGEM

Não é uma final de 
Copa América no Maracanã. 
Mas é o que o Peru tem para 
o momento. E vai levar para 
a eternidade. Após o vice 
no torneio continental, dois 
meses atrás, os peruanos im-
puseram a Tite sua terceira 
derrota na Seleção. Vence-
ram por 1 a 0 na terça, ma-
drugada de quarta no Brasil, 
em Los Angeles, nos Estados 
Unidos. A equipe brasileira, 
com quatro mudanças, não 
foi efetiva. Neymar só en-
trou na segunda etapa e não 
conseguiu evitar o que foi a 
quinta vitória do Peru em 46 
jogos na história contra os 
brasileiros.

Com Daniel Alves, 
Thiago Silva, Arthur e Ney-
mar no banco, o Brasil so-
freu com a falta de criativi-
dade e a marcação efetiva 
do Peru. O time de Ricardo 
Gareca foi melhor nos pri-
meiros minutos, mas logo a 
Seleção encontrou espaços 
e conseguiu levar perigo ao 
gol de Gallese. Richarlison, 
com boa movimentação e 
vontade, obrigou o goleiro 
peruano a fazer duas boas 
defesas, mas não conseguiu 
abrir o placar.

Na segunda etapa, Tite 
resolveu fazer mais testes. 
Fabinho, Paquetá e Neymar 
foram a campo a partir dos 
17 minutos. Mas quem con-
tinuou mais agressivo na 
Seleção foi Richarlison, que 
deixou o jogo com cinco fi-
nalizações. Vinicius Junior 
fez sua estreia pelo time 
principal do Brasil e entrou 
na vaga do camisa 9, mas 
não teve muito tempo para 
mudar o panorama do time 
brasileiro. Aos 39 minutos, 

o Peru, que passou a maior 
parte da segunda etapa sem 
finalizar, chegou ao gol. Após 
cobrança de falta de Yotun 
da direita, Ederson saiu mal, 
e o zagueiro Abram escorou 
para o gol: 1 a 0.

TERCEIRA
DERROTA
Tite fez sua 44ª partida 

no comando da seleção bra-
sileira. Pela segunda vez, fica 
dois jogos sem vencer. A úl-
tima havia sido na sequência 
de dois empates com Bolívia 
e Colômbia, pelas elimina-
tórias, em 2017. O treinador 
sofreu sua terceira derrota 
no comando da Seleção. Per-
deu também para Argentina, 
em amistoso, e para a Bélgi-
ca, na Copa do Mundo.

ALEGRIA
PERUANA
É bem verdade que era 

apenas um amistoso, não va-
lia uma taça ou três pontos 
em uma competição. Mas os 
peruanos celebraram bem a 
vitória. A quinta do país em 
46 confrontos na história 
contra o Brasil. A segunda 
em cinco confrontos nos úl-
timos três anos. O Peru dei-
xou de ser freguês.

ESTREIA
A partida marcou a es-

treia de Vinicius Jr. na se-
leção brasileira principal. 
O atacante do Real Madrid 
entrou aos 27 minutos do 
segundo tempo, na vaga de 
Richarlison, e ocupou mais o 
lado esquerdo. Tentou algu-
mas jogadas e uma finaliza-
ção de primeira após cruza-
mento de Bruno Henrique, 
mas sem sucesso. Ainda terá 
tempo para mostrar seu ta-
lento.

REVANCHE! | Neymar começa no banco e não consegue evitar revés por 1 a 0 para time de Gareca
Foto: Kelvin Kuo

Lateral diz que Jesus cobra elenco a todo momento para manter os “pés no chão” 

David Braz deve ser titular a partir de lesão de Geromel 

Foto: Davi Barros

Foto: João Guilherme/Grêmio

FALTAM 16

CR7 fica mais perto de se tornar
o maior artilheiro de seleções

FLAMENGO

Rafinha alerta contra euforia: 
“O que importa é como termina”

SEM LEONARDO E GEROMEL

Grêmio perde lado 
direito da defesa

Foto: reuters

Cristiano Ronaldo marcou 4 gols diante da Lituânia

DA REPORTAGEM

Os quatro gols marca-
dos por Cristiano Ronaldo 
na goleada de Portugal por 5 
a 1 sobre a Lituânia na terça-
-feira, fora de casa, em jogo 
válido pelo Grupo B das eli-
minatórias para a Euroco-
pa, aproximam ainda mais 
o atacante de alcançar o re-
corde de maior goleador de 
seleções do mundo. CR7 tem 
agora 93 gols em 160 jogos 
pela seleção lusa. O líder da 
lista é Ali Daei, que pelo Irã 
marcou 109 gols em 149 par-
tidas.

Cristiano Ronaldo, de 
34 anos, tem tudo para se 
tornar o grande artilheiro 
de seleções na história, su-
perando nomes como Pelé. 
De acordo com critérios da 
CBF, o Rei do Futebol soma 
95 gols com a camisa do Bra-
sil, contando jogos também 
contra clubes e combinados. 
Em jogos contra seleções, 
são 77 bolas nas redes.

O craque português 
passou e deixou na sauda-
de alguns dos maiores arti-
lheiros das seleções. Ferenc 
Puskás aparece na sequência 
com 84 gols, seguido do ja-
ponês Kamamoto (80 gols), 
do iraquiano Hussein Saeed 
(78) e do zambiano Chitalu 
(76).

Grande adversário de 

DA REPORTAGEM

O Flamengo vive um 
momento de euforia. Em 
campo, o time correspon-
de com gols e intensidade. 
Fora dele, a torcida com-
parece em grande número 
a todos as partidas e joga 
junto. 

Mas o momento, para 
o experiente Rafinha, é de 

DA REPORTAGEM

Os últimos dias reser-
varam notícias ruins para o 
Grêmio. Leonardo e Pedro 
Geromel são as novas baixas 
por lesão - o primeiro inclu-
sive só deve voltar em 2020. 
Os titulares do lado direito 
da linha defensiva saem de 
cena e abrem a oportunida-
de para Galhardo e David 
Braz assumirem seus postos.

Os dois são as escolhas 
mais prováveis, mas não as 
únicas opções. Especialmen-
te se o técnico Renato Gaú-
cho quiser montar alguma 
estratégia diferente para o 
jogo com o Flamengo, pela 
semifinal da Libertadores, e 
testá-la nas partidas prece-
dentes, no Brasileirão.

“O Renato tem 30 jo-
gadores para poder escolher. 
Ele sempre fala que está di-
fícil, porque vê qualidade 
no grupo e confia em todos. 
Independente do que ele 

escolher, os jogadores estão 
procurando fazer da melhor 
maneira possível em busca 
das vitórias”, aponta David 
Braz.

David Braz substituiu 
Geromel no Independência, 
na goleada sobre o Cruzei-
ro, e deve seguir na vaga do 
capitão gremista. Apesar de 
ter chegado na metade do 
ano, se tornou a primeira 
opção para a defesa e deve 
ganhar sequência a partir da 
próxima rodada, quando o 
Grêmio encara o Goiás, na 
Arena, pela 19ª rodada do 
Brasileirão.

Ao seu lado deve estar 
Galhardo, titular já no duelo 
em Belo Horizonte e tam-
bém acionado na Arena da 
Baixada, na Copa do Brasil. 
O lateral vem de uma boa 
atuação contra o Cruzeiro, 
com direito a passe para o 
gol de Tardelli, e terá a chan-
ce de ganhar ritmo de jogo 
nas próximas semanas.

Cristiano Ronaldo nos gra-
mados, e que nos últimos 
anos dividiu com o portu-
guês os maiores prêmios do 
futebol mundial, o atacan-
te argentino Messi aparece 

na 12ª posição da lista dos 
maiores goleadores de se-
leções. Pela Argentina, ele 
marcou 68 gols. Outro im-
portante nome é o alemão 
Klose, maior artilheiro das 

Copas com 16 gols. Nono en-
tre os maiores artilheiros dos 
países empatado com Majed 
Abdullah, da Arábia Saudita, 
ele fez 71 gols para os ale-
mães.

cuidado. E também para 
Jorge Jesus. Segundo lateral, 
o treinador português não 
deixa o grupo esquecer que 
“o que importa é como ter-
mina”.

“Pela experiência que 
tenho, sei que devemos ter 
muito cuidado no futebol. 
A euforia tem que ficar do 
lado de fora. O mister sem-
pre cobra isso. Temos que 

ter o pé no chão. Não im-
porta como começa. O que 
importa é como termina”.

Sobre o jogo de sába-
do, contra o Santos, ele afir-
mou: “Espero que possa sair 
muitos gols, mas que seja ao 
nosso favor. Espero que a 
gente possa fazer um ótimo 
jogo e que saia vitorioso. 
Tenho certeza que vai ser 
um grande jogo”.
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DA REPORTAGEM

O Cerrado registrou mais 
focos de queimadas nos pri-
meiros dias de setembro do 
que a Amazônia, fenômeno 
inverso ao que foi visto du-
rante o mês de agosto e des-
de o início do ano. Esse au-
mento no número de focos 
no Cerrado não foi visto no 
mesmo período de 2018.

De acordo com especialis-
tas, os incêndios provavel-
mente têm causa humana e 
se propagam devido à onda 
de calor que afeta o Cerrado 
nos últimos dias. As causas 
naturais são pouco prová-
veis, já que o bioma passa 
pelo período de seca – sem 
chuvas –, e dificilmente 
ocorreria um raio para pro-
vocar um incêndio natural.

De 1º até segunda-feira (9), 
foram 7.304 focos no Cerra-
do, contra 6,2 mil na floresta 
amazônica. No acumulado 
do ano, o bioma Amazônia 
acumula 53.023 focos contra 
34.839 do Cerrado.

Nos últimos 30 dias (9 de 
agosto a 9 de setembro), a 
Amazônia registrou 30.245 
focos, contra 17.438 do Cer-
rado. A tendência de cresci-
mento das queimadas neste 
segundo bioma começou 
apenas na última semana do 
mês. Os dados são do banco 
do Programa Queimadas, do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) e foram 
captados pelo satélite de re-
ferência Aqua.

METADE DAS
QUEIMADAS
O Instituto Nacional de 

Meteorologia (Inmet) pu-

blicou um alerta de “Gran-
de perigo” na terça (10), que 
aponta risco para mais de 20 
cidades do Mato Grosso, re-
giões do Cerrado. Há chance 
de a temperatura ficar pelo 
menos 5ºC acima da média 
nos próximos 5 dias.

“O que está acontecendo 
são dois fatores: o Cerrado 
está passando por uma rara 
onda de calor. É raríssimo 
este tipo de alerta [do Inmet]. 
Quando você tem este tipo 
de temperatura e uma bai-
xíssima umidade, a situação 
do Cerrado fica muito infla-
mável”, explica o climatolo-
gista Carlos Nobre, membro 
da Academia Brasileira de 
Ciências e ex-pesquisador do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe).

De acordo com o pesqui-
sador, há uma dinâmica no 
Cerrado. O bioma é adapta-
do ao fogo, mas não quando 
ele é aplicado em tamanha 
proporção pelos humanos. 
Existem árvores resistentes, 
mas não tão fortes a ponto 
de viver em um cenário to-
mado pelas queimadas.

“O Cerrado tem aquelas 
árvores com a casca resisten-
te ao fogo. Tem 60% a 70% de 
cobertura de árvores, e 30% a 
40% de cobertura de gramí-
neas, e, quando chega, o fogo 
atinge só as gramíneas, que 
depois crescem de novo. O 
Cerrado evoluiu milhões de 
anos. Mas hoje colocamos 
fogo demais e ele ainda não 
está preparado”.

CAUSA HUMANA
Assim como Nobre, Al-

berto Setzer, pesquisador 
do Programa Queimadas, 

Foto: Gcom-mt

Foto: RepRodução/pRoGRama Queimadas

Foto: aRQuivo pessoal

Foto: poRtal soRRiso

CUIABÁ

Trincheira é parcialmente interditada
para análise de problemas na estrutura

L.R.VERDE

Bandidos furtam veículos,
invadem loja e queimam BMW

RONDONÓPOLIS

Cliente reage a assalto 
e atira em ladrão que 
tentou roubar açougue

Construção da Jurumirim foi paralisada em 2014, com 
97,84% de execução

Cliente reagiu a assalto e atirou em ladrão em Rondonópolis 

BMW ficou inteiramente queimada 

DA REPORTAGEM

A parte interna da Trin-
cheira Jurumirim, localizada 
Avenida Miguel Sutil, em 
Cuiabá, está parcialmente 
interditada entre ontem (11) 
e hoje (12) para realização 
de levantamento técnico dos 
problemas existentes no pa-
vimento ao longo da estru-
tura. Segundo a equipe de 
engenharia da Secretaria Ad-
junta de Obras Especiais, da 
Secretaria Estadual de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra), 
o serviço integra as ações 
iniciais que culminarão na 
retomada da obra e sua con-
clusão.

Os motoristas que cos-
tumam transitar pela região 
devem evitar o trajeto. A Se-
cretaria de Mobilidade Urba-
na de Cuiabá (Semob) dará 
apoio no controle do tráfego 
no local. O superintendente 
de Obras Especiais da Sinfra, 
Edson Brasil, explicou que 

DA REPORTAGEM

Criminosos furtaram, 
na madrugada desta quarta-
-feira (11), uma BMW e vá-
rios objetos da casa do ex-
-vice-prefeito de Lucas do 
Rio Verde, Miguel Vaz, no 
bairro Pioneiro, em Lucas. 
A suspeita é que os mesmos 
bandidos teriam se desloca-
do para Sorriso, onde fur-
taram uma Toyota Hilux, e 
com o carro invadiram uma 
loja de artigos esportivos, lo-
calizada na Rua Edgar Garcia 
de Siqueira, onde furtaram 
diversos objetos, sobretudo 
roupas. A BMW foi queima-
da no Mário Raiter.

Por volta da 0h30, os la-
drões invadiram uma casa no 
bairro Recanto dos Pássaros, 
onde arrombaram o portão e 
furtaram uma Hilux. No lo-

DA REPORTAGEM

Um cliente reagiu a um 
assalto e atirou em um la-
drão que tentou roubar uma 
casa de carne na terça (10) 
em Rondonópolis. Segundo 
o boletim de ocorrência da 
Polícia Militar, Ney Dias Si-
zenandes Júnior, 23 anos, foi 
baleado ao tentar roubar R$ 
250 do estabelecimento.

O cliente que atirou não 
foi identificado e não teve o 
nome divulgado pela polícia. 
De acordo com a PM, a situa-
ção ocorreu em uma casa de 
carne no bairro Vila São José. 
Conforme o BO da PM, o 
suspeito chegou ao local com 
a arma na mão e anunciou o 
assalto.O assaltante ordenou 

que a proprietária do estabe-
lecimento entregasse dinhei-
ro. Ele ainda manteve a arma 
apontada contra vítimas. 
Quando ele pegou o dinhei-
ro e tentou fugir, um cliente, 
armado atirou contra o sus-
peito. O ladrão foi atingido 
por três tiros, sendo um no 
punho, outro no antebraço e 
o terceiro tiro no tórax.

O cliente deixou o local 
e não foi reconhecido pelas 
testemunhas. O assaltante 
ainda tentou se desfazer do 
dinheiro e da arma quando 
foi baleado. O Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) foi chamado, 
atendeu o assaltante e o en-
caminhou ao Hospital Regio-
nal de Rondonópolis.

cal, deixaram o documento 
da BMW furtada em Lucas 
do Rio Verde.

Imagens das câmeras 
de segurança mostram quan-
do criminosos passaram em 
frente da casa e saíram com 
a caminhonete, depois de 1h. 
Segundo informações, ainda 
no Recanto dos Pássaros, os 
ladrões também tentaram 
invadir outra casa, mas fugi-
ram após o barulho dos ca-
chorros. Para invadir a loja 
de artigos esportivos de Sor-
riso, os criminosos usaram a 
Hilux para arrancar a grade. 
Na fuga, eles levaram muita 
mercadoria e abandonaram 
a caminhonete. Em seguida, 
os bandidos fugiram com 
a BMW. Nas proximidades 
do bairro Mário Raiter, eles 
abandonaram o carro de 
luxo e atearam fogo.

serão realizados os chama-
dos ensaios, nos quais são 
investigados e especificados 
a qualidade e os diversos ti-
pos de materiais utilizados 
na construção da estrutura. 
Uma espécie de memorial 
da obra.

Segundo ele, nessa fase 
dos trabalhos estarão con-
centrados os ensaios de pa-
vimento, que ocorrerão dos 
dois lados da pista. O inven-
tário referente às paredes de 
contenção do complexo já 
foi realizado anteriormen-
te, identificando problemas 
como infiltração, por exem-
plo.

Segundo ele, a partir 
do ensaio, será elaborado 
um projeto para restauração 
dos pontos mais críticos na 
parte interna da trincheira. 
E posteriormente, faremos 
a licitação da empresa para 
finalizar a obra.

A construção da Trin-
cheira Jurumirim foi parali-

sada em 2014, com 97,84% de 
execução, e faz parte do pa-
cote de obras idealizado para 

Copa do Mundo daquele 
ano. O contrato original de 
execução está judicializado.

diz que o fogo no Cerrado, e 
também na Amazônia, é de 
causa humana – intencional 
ou acidental. Ele explica que 
a única causa natural de fogo 

são os raios, fenômeno que 
ocorre durante a temporada 
de chuva no bioma. Não é o 
caso do Cerrado no momen-
to.

Em uma análise dos dados 
do Inpe no início de setem-
bro, constatou-se que ocor-
reu chuva em apenas em 176 
dos 7.304 focos detectados 

pelo Aqua. O risco de fogo, 
previsto pelo instituto, era 
considerado crítico em 4.259 
pontos de calor encontrados 
pelo satélite.

Focos de queimadas registrados pelo Inpe em 9 de setembro

Cerrado registra mais focos de
queimadas do que a Amazônia
EM SETEMBRO | De 1º de janeiro a 9 de setembro, a floresta ainda tem mais registros de fogo



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 12 de setembro 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

MT exportou o equivalente a US$ 97,105 milhões em carne bovina para a China 

7 frigorífiCoS habiliTaDoS
a ExporTar para a China
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Indústrias mato-gros-
senses poderão exportar 
carnes para a China. Um 
total de 25 empresas, in-
cluindo 7 de Mato Grosso, 
de carnes bovina, suína 
e de frango, foram ha-
bilitadas pelos chineses, 
segundo informação do 
Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). 

O Governo de Mato 
Grosso, Instituto Mato-
-grossense da Carne 
(IMAC), empresas e Go-
verno Federal, vem traba-
lhando desde o ano pas-
sado para a concretização 
deste processo.

“Estivemos pela última 
vez na China em maio, 
durante a Sial China, a 
maior feira de alimentos 
da Ásia. Mostramos todo 
o potencial produtivo de 
Mato Grosso e a união dos 
governos e empresários 
para o desenvolvimento”, 
disse o secretário de Es-
tado de Desenvolvimento 
Econômico, César Miran-
da.

O Mapa vem desde o ano 
passado negociando com 
o governo chinês as ade-
quações necessárias para a 
habilitação de mais unida-
des frigoríficas brasileiras. 
“Um trabalho realizado 
por muitos agentes públi-
cos e privados que deverá 
intensificar o comércio 
de nossa carne”, afirmou 
Guilherme Nolasco, pre-
sidente do IMAC.

A concretização deste 
processo permitirá que o 
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Estado amplie o comér-
cio de carne bovina com 
o maior país do mundo 
e deverá ter impacto di-
reto na geração de renda 
no campo e emprego nos 
municípios.

Foi anunciada a habili-
tação dos Serviços de Ins-
peção Federal (SIFs) nú-
meros 411 – Redentor de 
Guarantã do Norte; 1751 
– Marfrig de Tangará da 
Serra; 1811 – Naturafrig de 
Barra do Bugres; 2015 – 
Marfrig de Várzea Grande; 
3941 – Agra de Rondonó-
polis; 4490 – Vale Grande 
de Matupá e 3515 – BRF  
de Lucas do Rio Verde. Até 
então, somente a unidade 
do grupo JBS de Barra do 
Garças era autorizada a 
exportar à China.

Em 2019, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, juntamente com o 
IMAC, realizou missões 
para a China com o Mapa 
e a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex) e 
também firmou, em se-
tembro do ano passado, 
um protocolo de inten-
ções com o NBCIC (Na-
tional Beef Cattle Impro-
vement Center), o Centro 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Carne na China.

O documento visou a 
conjugação de esforços 
para o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas 
para o aprimoramento 
da produção de bovinos 
chineses e habilitação de 
plantas frigoríficas para o 
aumento das exportações 
de carne bovina de Mato 
Grosso.

CHINA
Este ano, Mato Grosso 

já exportou o equivalente 
a US$ 97,105 milhões em 

carne bovina para a Chi-
na, 13% do total exportado 
pelo estado nos primei-
ros oito meses deste ano 

em valores. Em volume, a 
participação chinesa este 
ano foi de 10% com 19,53 
mil toneladas de carne 

bovina (congelada) de um 
total de 193 mil toneladas 
de carne bovina exporta-
da (congelada e resfriada).


