
No último dia 10, durante audiência pública realizada na Câmara dos Vereadores o Executivo optou por recuar da posição inicial para apresentar 
um novo projeto que agora visa a venda total do terreno e a construção da nova arena em outro local da cidade. Hoje acontece nova audiência públi-
ca para discutir o assunto.                                                  Página -3

MUDANÇA DE PLANO

Após pressão da sociedade e vereadores 
Prefeitura muda projeto de venda do estádio

ATENÇÃO!

Sorriso 
prorroga
prazo do
Refis 2019
Por meio do decreto 145, o pra-
zo para aderir ao programa fica 
estendido até dia 25 de outubro, 
com atendimento do Departa-
mento de Tributação das 7h às 
13 horas. O Refis 2019 foi aprova-
do por meio da Lei Complemen-
tar com a chancela do TJ-MT, e 
abrange todos os débitos venci-
dos até 31 de dezembro de 2018. 
                      Página  -7

Os equipamentos de fiscalização eletrônica, começam a funcionar em caráter definitivo a partir 
das 5h59 da próxima sexta-feira (27). Os controladores estarão aptos a registrar as infrações de 
excesso de velocidade, avanço de semáforo e parada sobre faixa de pedestres.         Página -7

VERDÃO

NO SENADO

Jean será
O lateral
contra CSA

Conselho
de Ética
é de Jayme
Campos

Diante do CSA, o lateral-
-direito do Palmeiras será Jean. 
Essa é opção do técnico Mano 
Menezes, que não contará com 
o suspenso Marcos Rocha e o 
lesionado Mayke. Não será a pri-
meira vez que Jean, volante de 
ofício, atuará improvisado com a 
camisa alviverde. 

                                 Página - 6

A escolha de Campos para 
presidente da Comissão mais 
importante da Casa mostra a 
supremacia do Democratas no 
Congresso Nacional. O Conselho 
de Ética do Senado é sinônimo 
de poder sobre o destino dos 
parlamentares, ele é o responsá-
vel por receber denúncias contra 
os senadores e recomendar ao 
plenário a cassação de manda-
tos.
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O mal vem por todos os lados… inclusive de 
nós mesmos. “De que todo pensamento seja, ao 
nomear, equívoco, não quer dizer que não se 
tenha que pensar; de que todo nome seja mul-
tiplamente ambíguo, não quer dizer que não se 
deve nomear; de que a univocidade seja impos-
sível, não quer dizer que não se deva ordenar 
um desejo.” (MILNER)

Já ouvi que eu sou um entre 7,6 bilhões de 
indivíduos, pertencente a uma única espécie, 
entre outras três milhões de espécies classifi-
cadas, que vive num planeta, que gira em torno 
de uma estrela, que é uma entre 100 bilhões 
de estrelas que compõem uma galáxia, esta é 
uma entre outras 200 bilhões de galáxias num 
dos universos possíveis e que vai desaparecer.

Dizem também que a maior parte dos meus 
genes pertence a micróbios, que a maioria de 
nossas funções do corpo são realizadas por 
micróbios; a ciência diz que a proporção é de 
1,3 células microbianas para cada célula hu-
mana. Estamos colonizados por tudo aquilo 
que nos ensinaram a ter medo: bactérias, ví-
rus, fungos, protozoários etc.

Os estudiosos da pessoa, Freud e depois 
Jung, entre outros, já nos avisaram do “lado 
sombrio” da nossa personalidade, o submundo 
conturbado da nossa psique.

Os grandes mestres apontaram uma dire-
ção; por todos, Guimarães: “que isso foi o que 
sempre me invocou, o senhor sabe: eu careço 
de que o bom seja bom e o ruim ruim, que dum 
lado esteja o preto e do outro o branco, que o 
feio fique bem apartado do bonito e a alegria 
longe da tristeza! Quero os todos pastos de-
marcados… Como é que posso com este mun-
do? Este mundo é muito misturado.”

Não há conceito algum a respeito do ho-
mem em que eu próprio não esteja incluído. 
Estamos “colonizados pelo estrangeiro”, por 
aquilo que não queremos e apontamos nos 
outros. Ah! O inferno não está só no outro, por 
mais que desejemos e ajamos desse modo. O 
alheio, o semelhante, o outro… são nós mes-
mos. A simbiose é um fenômeno comum e 

Já ouvi que eu sou um entre 7,6 bilhões de 
indivíduos, pertencente a uma única espé-
cie, entre outras três milhões de espécies 
classificadas

Banco via internet?
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nicador instantâneo, não clico em links 
sem ter a certeza de sua segurança e por 
aí vai. Para situações eventualmente pe-
rigosas utilizo outro equipamento, espe-
cialmente destinado para essa função e 
sem qualquer uso “sério”.

Além do cuidado utilizo softwares 
antivírus de boa qualidade, ativos e atu-

alizados, e fico de 
olho nos sintomas 
apresentados pelos 
equipamentos, sus-
pendendo qualquer 
atividade bancária 
ou financeira ao 
menor sinal de ano-
malia.

Se você quer 
tranquilidade tem 
que se cuidar. Não 
adianta usar seus 

dispositivos “de qualquer jeito” e querer 
manter sua segurança. O mais expressi-
vo recurso de segurança do mundo mo-
derno é o próprio usuário.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Em meio à pilha de dados produzida pelo 
novo Censo da Educação Superior, destacou-se o 
protagonismo assumido pelo ensino a distância 
na expansão da oferta universitária nacional.

No ano passado, o número de vagas ofere-
cidas nessa modalidade ultrapassou pela primei-
ra vez a do ensino presencial —7,2 milhões ante 
6,4 milhões; em 2017, eram 4,7 milhões contra 6 
milhões. Esse aumento decorre da multiplicação 
de cursos, cuja quantidade saltou no período de 
2.108 para 3.177.

Trata-se de um mercado dominado pelo 
setor privado e que apresenta grande concen-
tração. Os dados do censo mostram que mais de 
80% dos alunos a distância estão matriculados em 
20 instituições —somente uma delas pública— e 
52% deles estudam em cinco grandes faculdades 
particulares.

O crescimento registrado no ano passado 
veio a reboque de uma mudança na legislação. 
Em meados de 2017, o governo Michel Temer 
(MDB) afrouxou as regras do ensino a distância, 
dando maior autonomia às unidades educacio-
nais. A criação de novos polos passou a não de-
pender mais da visita de técnicos do Ministério 
da Educação, mas apenas do cumprimento de 
indicadores de qualidade.

A modalidade —que enfrenta custos meno-
res e, assim, propicia mensalidades mais baixas— 
tornou-se a opção preferencial de universidades 
privadas após a desidratação, em 2015, do Fies, 
fundo que financia alunos matriculados em cur-
sos presenciais. Do lado da procura, as restrições 
do programa federal, somadas à crise econômica 
que encolheu o orçamento das famílias, têm le-
vado mais estudantes a optarem pela forma não 
presencial. 

De 2015 para cá, o ingresso de novos alunos 
dobrou no ensino a distância, passando de me-
nos de 700 mil para quase 1,4 milhão; no ensino 
convencional, o número regrediu de 2,2 milhões 
para 2,1 milhões. Se essa dinâmica persistir, o ris-
co mais óbvio é de queda da qualidade já sofrível 
da educação superior. 

Os dados mais recentes do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (Enade) mostra-
ram que 46% dos cursos a distância tiraram notas 
1 e 2, numa escala de 1 a 5, e apenas 15% tiveram as 
notas mais altas (4 e 5). Já no ensino presencial, as 
proporções são de 33% e 29%, respectivamente. A 
tarefa de impedir a proliferação de estudantes e 
profissionais mal preparados, que cabe ao poder 
público, tornou-se mais desafiadora.

Editorial

Longe da qualidade

Ranking dos Políticos - Facebook

bem conhecido. Nos saímos de nós, so-
mos nós mesmos.

Alguns acreditam que a corrupção 
está a cargo de um partido, é exclusivi-

dade dos prefeitos, vereadores, deputados, pre-
sidentes – culto da corrupção isolada. Que o 
autoritarismo do presidente é porque ele é de 
outro planeta. Que os vazios do discurso que 
ameaçam tornar nossas vidas vazias de senti-
do só se vê no Brasil. Que o pacto cínico: o ser 
humano é assim, não há o que se possa fazer, só 
os desesperançosos que fazem.

Que a autonomia individual e a valorização 
narcísica, o pai de si mesmo, sem passado, in-
capaz de reconhecer a força do laço com os seus 
semelhantes é restrito a algumas autoridades. 
Que só o capitalista entende que nenhum deus 
fala mais alto do que o deus do dinheiro.

Que é privilégio de um senador da república 
pensar que: “acho que essa vai ser uma decisão 
das mais importantes que o presidente vai to-
mar porque o Ministério Público, como fiscal da 
lei, pode interferir em diversas áreas que, para 
nós, são importantes que não sejam dominadas 
por pessoas que ideologicamente são contra o 
que a gente pensa.”

O que eles são? Nós!! Essas estranhas seme-
lhanças são nossas. Ah! Se narciso se vira, ve-
ria a margem, o céu, a flor, o correr das águas … 
e, quem sabe, o outro. Levinas escreveu que na 
morte do outro, nós experimentamos um pou-
co de nossa morte também. Carl Jung ensinou 
mais uma coisa: “Ninguém se ilumina imagi-
nando figuras de luz, mas se conscientizando 
da escuridão”. É com emoção – o movimento do 
todo que sou – que quero tentar abalar a prepo-
tência e vaidade do “homem de bem”. Se quere-
mos melhorar nossa sociedade, precisamos de 
pessoas mais “completas”. Um ser que se per-
gunta sobre si e cujas respostas nunca cessam 
de inovar, porque nunca respondem perfeita-
mente. A vida não começa conosco, nem termi-
na conosco. Na verdade, somos uma janelinha, 
uma vozinha… um pouco de água numa onda 
muito maior. “Não se muda uma sociedade com 
um só indivíduo, é preciso muita gente”.

EMANUEL FILATIRGA É PROMOTOR DE 
JUSTIÇA EM MATO GROSSO

O que eles são?

COISA CONTAMINADA
“O PSC tem interesse de continuar aju-

dando e está muito orgulhoso em participar 
de sua gestão. Infelizmente alguém do PSC, 
por insanidade e por ingratidão, muda de 
posição. Quero dizer para o senhor que isso 
aí não afeta a sua trajetória”, disse Sales, du-
rante ato partidário do MDB realizado no fi-
nal de semana. “Às vezes é preciso perder al-
guma coisa que é contaminada, que é podre, 
para ganhar outras que são úteis. Isso é um 
desvio daquela pessoa que todo mundo sabe 
de quem eu estou falando. Me envergonha 
estar no mesmo partido que ela”, emendou 
o secretário.

MERCADO DO PORTO
A Secretaria de Obras Públicas de Cuiabá 

contratou a Lotufo Engenharia e Construções 
para obras de revitalização a Mercado do Por-
to. O valor do contrato é de R$ 2.548.017,77. A 
Lotufo foi a segunda empresa classificada, 
mas foi convocada diante da desistência da 
primeira colocada, a X Nova Fronteira Cons-
truções.

“ME ENVERGONHA”
O secretário de Ordem Pública de Cuia-

bá, Leovaldo Sales, disparou críticas – ainda 
que sem citar nomes – ao vereador Abílio 
Brunini, que faz oposição ferrenha ao pre-
feito Emanuel Pinheiro. Sales, que preside o 
PSC na Capital, disse se sentir envergonha-
do por pertencer ao mesmo partido do vere-
ador. Ele lembrou que a sigla esteve no arco 
de alianças que elegeu Emanuel ao Palácio 
Alencastro e garantiu que o partido irá man-
ter esse apoio para uma eventual reeleição 
do emedebista.

Se você, por algum motivo, não consegue ter um perfil se-
guro ao utilizar os recursos tecnológicos o melhor a fazer 
é não utilizar serviços bancários em seu celular ou com-
putador. Não existe possibilidade de se fazer tudo sem 
ter riscos e você precisa escolher entre usar os aparelhos 
sem preocupação ou focar na segurança. Pense bem, pois 
tentar misturar as coisas é prejuízo certo.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

EMANUEL FILATIRGA
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“A criação de novos polos passou a não 
depender mais da visita de técnicos do 
Ministério da Educação, mas apenas do 
cumprimento de indicadores de qualidade

“
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Quem me conhece sabe que sou um 
cara que não gosta, de forma alguma, de ir 
em banco. Faço tudo que é possível pela 
internet, uso terminais de autoatendi-
mento para saques e depósitos e só entro 
na agência para falar com alguém em ulti-
mo caso, se todas as vias possíveis já tive-
rem sido esgotadas.

Comecei a 
acessar ban-
co via internet 
ainda no ano 
de 1998 e, desde 
então, não parei 
mais. Hoje ge-
rencio minhas 
contas e as con-
tas do meu pai 
via smartphone 
ou computador, 
o que estiver 
mais conveniente no momento (na maio-
ria das vezes, claro, o dispositivo móvel).

Muita gente me pergunta se nunca tive 
problemas com golpes e fraudes online. A 
resposta, felizmente, é não. O que me leva 
a manter a segurança mesmo em um am-
biente cheio de “armadilhas”? O bom e ve-
lho cuidado.

Antes de qualquer coisa tenho um 
comportamento seguro: não utilizo meus 
equipamentos para acessar sites e con-
teúdos de origem duvidosa, não executo 
arquivos recebidos via e-mail ou comu-

Foram encontrados 752 pombos mortos no pátio da Associação de Pais e 
Amigos Excepcionais (Apae), em Sorriso. Outros 10 pombos foram encontra-
dos debilitados e estão recebendo tratamento em uma clínica de Sorriso, se-
gundo o Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF). As aves teriam morrido após 
uma forte chuva registrada no município. No entanto, a hipótese delas terem 
sido atingidas por raio foi descartada, segundo o coordenador do NIF, Reinaldo 
Nunes.
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Pressão vez prefeitura rever projeto 

Prefeitura cede à pressão e apresenta
novo projeto de venda do Gigante do Norte
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A prefeitura de Sinop reti-
rou de tramitação o Projeto 
de Lei que previa a venda 
parcial do terreno público 
onde está localizado o está-
dio Gigante do Norte.

Anteriormente a ideia era 
vender 33% da área, onde a 
empresa vencedora da lici-
tação, pagaria em forma de 
permuta, a construção de 
uma nova arena no mesmo 
terreno. O projetou causou 
discussão na sociedade e 
entre os vereadores de Si-
nop.

No último dia 10, durante 
audiência pública realizada 
na Câmara dos Vereadores 
o Executivo optou por re-
cuar da posição inicial para 
apresentar um novo projeto 
que agora visa a venda total 
do terreno e a construção 
da nova arena em outro lo-
cal da cidade.

Para o secretário de Fi-
nanças e Orçamento do 
município, Astério Gomes, 
ouvir a população é impor-
tante. “Começamos a ouvir 
os anseios de toda a socie-
dade, vários veículos de co-
municação fizeram pesqui-
sas, convidaram vereadores 
para dar entrevistas, o que 
n[os vimos é que houve vá-
rias e várias pesquisas con-
tando que a população em 
si aprova a venda do está-
dio. Com isso, o substituti-
vo encaminhado agora para 
a Casa de Leis, com a venda 
total do Gigante do Norte, é 
assim que a sociedade pede, 
é assim que os vereadores 
falaram. A área pertence à 
sociedade, ela tem que par-
ticipar, tem que se inteirar 
e tem que entender a im-
portância desse empreendi-
mento e do que está se dis-
cutindo, que é a economia 

do município”, explicou 
Gomes.

De acordo com o procu-
rador-jurídico do municí-
pio, Ivan Schneider, a deci-
são se deu após o Executivo 
ouvir as manifestações da 
população e dos parlamen-
tares. “Ouvindo os debates 
nas últimas semanas, a pro-
posta do substitutivo legal 
encaminhado da venda to-
tal [da área], ficou claro que 
será em duas áreas, uma 
área mantendo-se a propos-
ta original e a segunda área, 
ouvindo o clamor dos vere-
adores, da população, feita 
em lotes”, explicou Schnei-
der.

Ainda de acordo com o 
procurador jurídico, os re-
cursos obtidos com a venda 
desse “lote B”, serão usados 
para a construção de uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) no bairro São 
Cristóvão, desde que se te-
nha a aprovação do Poder 
Legislativo. Com isso, parte 
da área fica destinada para a 
empresa do setor alimentí-
cio e o restante ficará dispo-
nível para a construção de 
outros empreendimentos. 

Na sessão ordinária desta 
semana, a Comissão de Fi-
nanças, Orçamento e Fisca-
lização convocou nova au-
diência pública. 

“O projeto que estava em 
tramitação foi retirado pelo 
Poder Executivo, portanto 
aquela audiência pública 
que foi realizada anterior-
mente, no último dia 10, 
perdeu o objeto, esclare-
ceu o vereador Joacir Testa 
(PDT), presidente da Co-
missão.

O vereador Ícaro Fran-
cio Severo (PSDB), relator 
da Comissão, destacou que 
a nova proposta também 
precisa ser discutida com 
a população antes de ser 

RECUO | Nova audiência pública acontece hoje às 19h na Câmara de Vereadores para debater novo projeto
FOTO: SECOM/MT

FOTO: MaykE TOSCanO/GCOM-MT

CONSELHO DE ÉTICA

Com indicação de Jayme Campos, 
DEM comanda o Congresso Nacional

AGILIDADE

Governo pretende digitalizar mais 
de 2 mil serviços até final de 2020

PEIXE FORA D’ÁGUA

Pivetta defende 
reforma política 
e pode deixar PDT

Enfraquecido em MT, PDT pode perder principal nome 

Por aclamação Campos assume a presidência 
do Conselho de Ética 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na manhã de ontem 
(25), foi escolhido o colegia-
do que vai comandar o Con-
selho de Ética e Decoro Par-
lamentar do Senado Federal. 
E o escolhido foi o senador 
mato-grossense Jayme Cam-
pos (DEM) por aclamação. 
A escolha de Campos para 
presidente a Comissão mais 
importante da Casa mostra 
a supremacia do Democra-
tas no Congresso Nacional. A 
sigla desde o começo do ano 
comanda a presidência do 
Senado com Davi Alcolum-
bre (DEM-AP) e da Câmara 
dos Deputados com Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

A escolha do colegiado 
do Conselho de Ética vem se 
arrastando desde o começo 
do ano. Apesar de importan-
te, a comissão ficou parada 
durante todo o primeiro se-
mestre e casou desconforto 
em vários senadores. Um de-
les foi o senador Reguffe do 
Podemos. “É um absurdo que 
o Senado tenha acabado um 
semestre inteiro e não tenha 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni, disse 
ontem (25) que, dos mais de 
2 mil serviços prestados pelo 
governo, 328 já possuem 
certificação digital. A expec-
tativa é de que, até o final de 
2020, todos esses registros 
já estejam disponibilizados 
nesse tipo de plataforma, “ao 
alcance de qualquer smar-
tphone”, declarou o minis-
tro durante o 17º Fórum de 
Certificação Digital (CertFo-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Governador em exercí-
cio de Mato Grosso, Otavia-
no Pivetta em entrevista ao 
programa SBT Comunidade 
de Cuiabá, defendeu uma 
reforma política no país, re-
velando uma certa insatisfa-
ção com os rumos da política 
brasileira. 

Apesar de filiado ao 
PDT, confessou não ser tão 
presente nas decisões do 
partido. “Eu tenho ajudado 
o Mauro [Mendes, governa-
dor de MT] a administrar e 
tenho participado às vezes 
quando convidado, mas não 
tenho puxado à frente [do 
PDT], não participo nem do 
diretório. Estou dedicado à 
tarefa de consertar o Estado, 
que é o que mais importa 
neste momento”, disse Pivet-
ta.

Na entrevista o gover-
nador em exercício também 
demonstrou descontenta-
mento com a forma atual 
de se fazer política e que um 
enxugamento de siglas atra-

vés de uma severa reforma 
política possa ser a solução.

“Sou filiado ao PDT, 
acho que os partidos políti-
cos, de um modo geral vão 
ter muitas dificuldades, da 
maneira como se faz política 
no Brasil, da maneira como 
se sustentam os partidos po-
líticos, me parece que isso 
não tem mais sustentabili-
dade. Há muito tempo fun-
ciona [a política partidária] 
como negócio, e partido po-
lítico não é para funcionar 
como negócio. Nós preci-
samos de reforma política e 
que permaneçam os partidos 
que tiverem apoio da socie-
dade para que justifiquem a 
existência”, resumiu.

Pivetta também é um 
apoiador do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), embora seu 
partido o PDT, seja de oposi-
ção ao atual presidente. Esse 
também deve ser um dos fa-
tores que podem indicar em 
breve, uma saída de Pivetta 
do partido, buscando uma 
sigla de alinhamento mais 
próximo aos governos, esta-
dual e federal.

sido instalado o conselho. Eu 
cobrei isso na tribuna, foram 
empurrando com a barriga e 
acabou o semestre”, disse o 
senador semanas atrás, antes 
do recesso parlamentar.

O Conselho de Ética do 
Senado é sinônimo de poder 
sobre o destino dos parla-
mentares, ele é o responsável 
por receber denúncias con-
tra os senadores e recomen-
dar ao plenário a cassação 
de mandatos. Nos próximos 
dois anos a presidência do 
conselho fica então com o 
senador de Mato Grosso, Jay-
me Campos que logo após a 
sua nomeação declarou que 
o conselho vai seguir o que 
prevê o Regimento Interno 
e será uma gestão sem re-
vanchismos e independente. 
“Este não será um conselho 
de revanchismo. Vai preva-
lecer aqui o que prevê o Re-
gimento Interno e, acima de 
tudo, a nossa Constituição 
Federal. Agiremos de for-
ma independente, mas com 
muito equilíbrio na defesa e 
intransigência das boas ações 
dos que fazem parte do Con-
gresso Nacional e, acima de 

rum).
Segundo Lorenzoni, a 

exemplo da Medida Provisó-
ria da Liberdade Econômica, 
as certificações digitais têm 
ajudado o país a dar facilida-
des para os empreendedo-
res brasileiros. Dirigindo-se 
a uma plateia composta por 
gestores dos setores público 
e privado, representantes da 
indústria e pesquisadores, 
o ministro disse que tanto a 
MP, que agora é lei, como as 
certificações digitais repre-
sentam uma nova forma de 
relação entre a sociedade, os 

agentes econômicos e o setor 
público. “Ouvi há pouco que 
mais de 500 mil certificações 
são feitas por mês no Brasil. 
Isso é um avanço extraordi-
nário. E a MP da liberdade 
econômica é o grande sím-
bolo dessa transformação 
econômica porque, desde 
que o Brasil virou uma repú-
blica, em 1879, até a nova lei, 
o cidadão, quando chegava 
diante de uma autoridade 
pública, era cego. Era rei até 
a eleição. No resto do perío-
do precisava apresentar a sua 
versão dos fatos e compro-

vá-la. Tinha de chegar na au-
toridade municipal, estadual 
ou federal e apresentar 500 
mil atestados, cópias autenti-
cadas”, disse.

De acordo com o mi-
nistro, os órgãos públicos 
têm agora a obrigação de es-
tabelecer o prazo com o qual 
vai trabalhar para a conces-
são de qualquer tipo de re-
conhecimento, autorização 
ou de concessão. “E, uma 
vez tendo o prazo, já há re-
conhecimento tácito de que 
aquela solicitação passa a ser 
válida”.

tudo aqui, no Senado Fede-
ral”, disse Campos.

O Conselho de Ética do 
Senado é composto por 15 
senadores titulares e quinze 
suplentes. E um dos primei-
ros casos que deve ser trata-
do na lista de processos disci-
plinares é o caso do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 
que está sendo investigado 
por suposto envolvimento 

com milícias no Rio de Ja-
neiro, como também, por 
ser um dos beneficiários de 
movimentações financeiras 
suspeitas de seu ex-assessor, 
Fabrício Queiroz. da Casa. O 
órgão é responsável por ana-
lisar a possível quebra de de-
coro dos senadores. Segundo 
uma resolução da Casa, a ins-
talação deve ocorrer entre os 
meses de fevereiro e março. 

levada à votação. “Fomos 
surpreendidos na última 
audiência com a informa-
ção de que um novo proje-
to seria enviado. Agora que 
esse novo projeto chegou à 

Câmara, é preciso que essa 
nova audiência seja reali-
zada para que a população 
tome conhecimento do que 
a proposta diz e para que 
eles possam se manifestar, 

sugerir adequações”, disse.
Todos os 15 vereadores 

assinaram o pedido de re-
alização da nova audiência 
pública. Além da popula-
ção, representantes do Po-

der Executivo e entidades 
de classe estão sendo convi-
dados para participar da au-
diência que acontece hoje 
(26), às 19h na Câmara de 
Vereadores.
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TV  e Entretenimento

Elenco original de 
‘Jurassic Park’ retorna para 
próximo filme da franquia

O elenco original de “Jurassic Park” teve o 
retorno confirmado à franquia. O perfil oficial 
de “Jurassic World” no Twitter confirmou nesta 
quarta-feira (25) que Sam Neil, Laura Dern e Jeff 
Goldblum voltarão a viver os seus personagens 
clássicos. Os atores são responsáveis por dar 
vida, respectivamente, a Alan Grant, Ellie Sat-
tler e Ian Malcom. Esse último já havia dado as 
caras em “Jurassic World: Reino Ameaçado”. A 
franquia cinematográfica dos dinossauros, que 
foi iniciada com Steven Spielberg em 1993, vol-
tou com tudo às telonas em 2015, protagonizada 
por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. A sequ-
ência fez uma bilheteria igualmente estrondo-
sa. O terceiro longa desde o retorno da série de 
filmes chegará aos cinemas em 2021 e também 
contará com a volta de Colin Trevorrow, diretor 
de “Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros”.
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3/far — hat — man — rat — she — ubá. 6/odessa.

Bon Jovi retorna a São Paulo pela sexta vez, 
agora com a turnê ‘This House Is Not For Sale’

O Bon Jovi lançou em 2016 o álbum 
“This House Is Not For Sale”, em turnê 
que passou no ano seguinte pelo Brasil. 
Dois anos depois eles estão de volta, com 
o mesmo show. Mas que fã acha ruim? 
Com ingressos esgotados, o grupo norte-
-americano sobe ao palco hoje, no Allianz 
Parque, em show cheio de energia e hits.

A primeira apresentação da turnê 
aconteceu domingo, no Recife, e deu para 
ter uma ideia de como será o espetáculo 

por aqui.  A música que dá nome ao dis-
co abre a noitada, mas na sequência já 
vêm sucessos, como “You Give Love a Bad 
Name”, “Runaway” e “It’s My Life”.

E o show rolava com Jon Bon Jovi em 
puro entusiasmo, correndo de um lado 
para o outro do palco, interagindo o tem-
po todo com o público, mostrando todo 
seu carisma. O setlist gira em torno de 25 
músicas, em cerca de duas horas e meia 
de apresentação. O melhor de tudo, claro, 

fica para o final, como a canção “Always” 
e o “hino” “Livin’ On A Prayer”.

Esta é a sexta visita da banda a São 
Paulo. A primeira foi em 1990, seguido de 
1993, 1995, 2010 e 2017. E logo eles devem 
retornar: Jon avisou no Recife que já tem 
novo álbum pronto e, com certeza, voltará 
a tocar no Brasil.

O giro pelo Brasil ainda inclui um 
show em Curitiba, nessa sexta, e no Rock 
in Rio, domingo.



Vagas de Emprego
1-Auxiliar de farmácia, com experiência;
2-Vigilante, com experiência e curso atualizado;
3-Auxiliar de higienização, para área hospitalar;
4-Estoquista, com experiência em peças agrícolas;
5-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
6-Motorista, com CNH D, com experiência com-
provada;
7-Operador de trator, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência, para 
gráfica;
9-Designer gráfico, com experiência;
10-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
11-Supervisor administrativo, com experiência;
12-Vendas, com experiência, para loja infantil;
13-Eletricista automotivo, com experiência;
14-Auxiliar de mecânico, com experiência;
15-Mecânico, com experiência;
16-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
17-Porteiro, para área hospitalar;
18-Desenhista projetista, com experiência e qualifi-
cação na área; 
19-Maqueiro;
20-Auxiliar de avicultura, com experiência;
21-Supervisor de análise de crédito, com experi-
ência;
22-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
23-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
24-Auxiliar de cozinha, com experiência;
25-Cozinheira, com experiência;
26-Serrador, com experiência em fita deitada;
27-Técnico em enfermagem, com COREN;
28-Enfermeiro (a), com COREN;
29-Vendas para ótica, com experiência;
30-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
31-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
32-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e referência;
34-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

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 

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
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 CONSÓRCIO CIDADE ALTA SINOP CNPJ: 
24.646.474/0001-73, Localizada Avenida das Figueiras, 
531, Setor Comercial, Sinop-MT, solicita o comparecimento 
da funcionária GABRIELLI BANDEIRA, CTPS 46707 SÉ-
RIE 00027/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” 
do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Empre-
go. Sinop/MT 24 de Setembro de 2019.

24,25,26/09/2019.

 CONSTRUTORA TRIUNFO S.A CNPJ: 77955532/0001-
07, Localizada BR 163 km 894 Norte - Estrada Municipal 
Guaxupé km 15, Fazenda Josephina – UHE SINOP - Mu-
nicípio de Claudia-MT, convidamos o Sr. MIZAEL DIEGO 
SERAFIM ROBERTO, portador da CTPS 71786, série 26 
MT, tendo sido esgotados todos os recursos de localização, 
inclusive por correspondência, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, a comparecer em nosso escritório, 
a fim de retornar ao emprego, ou justificar as faltas desde 
12/2018, dentro do prazo de 72 horas a partir desta publi-
cação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do artigo 482, i, da CLT. 

 CLAIRTON VIDROS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ nº 
10.603.023/0001-44, torna público que requer junto a 
SAMA, a Licença Prévia, de Instalação e de Operação a 
para a atividade de Fabricação de artigos de vidro, Fabri-
cação de outros produtos de metal não especificados ante-
riormente, Serviço de corte e dobra de metais e Comércio 
varejista dos materiais fabricados, implantada na Rua Pal-
mares, nº 249, Bairro Industrial 2ª etapa, no município de 
Sorriso - MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

 MONARCA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
LTDA,  torna público que requereu a SECRETARIA DE  
ESTADO DE MEIO AMBIENTE, a alteração da Razão So-
cial de PAMPA MÁQUINAS  AGRÍCOLAS - LTDA, CNPJ 
10.294.655/0005-05 para MONARCA MÁQUINAS E IM-
PLEMENTOS AGRÍCOLAS  LTDA, CNPJ 29.297.183/0003-
00, Licença de Operação nº 313670/2016, para atividades 
de Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores, instalada na Avenida Deputado Se-
bastião Alves Junior, nº 1495, Zona Industrial, Matupá-MT. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784

 VALDOMIRO DILLY 52308944153, CNPJ n° 
34.185.235/0001-17 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Renovação Licença de Operação (LO), para 
atividade: Lavagem de Veículos (Lava Jato), localizada na 
Avenida das Itaubas , N: 2141, Bairro Jardim Paraiso, mu-
nicípio de SINOP-MT.

 NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE – REAL PAX, CNPJ 
nº 25.027.369/0001-19, torna público que requeu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, o li-
cenciamento ambiental, Licença de Operação- LO referen-
te a Serviços de funerárias, Localizados na Rua Esmeralda, 
Setor Sul, s/n, Município de Confresa-MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA.  ZÊNITE Engenharia - Avenida Industrial 
220, Centro - Confresa/MT (66) 98443-7109/98409-9243

 CARLAO ARTEFATOS E PRODUTOS DE CIMENTO LTDA 
, CNPJ n° 36.616.717/0001-84 torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais 
– Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: Fabrica-
ção de estruturas pré-moldados de concreto armado, loca-
lizada na Estrada Claudete, Lote 14, Quadra 09, – Bairro 
Jardim Curitiba, município de SINOP-MT.

 J.M MOREIRA DA SILVA, CNPJ n° 30.594.209/0001-91,tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/
MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Manutenção e reparação de veícu-
los automotores (automóveis, tratores etc.), localizada na 
Avenida Flamboyants, lote 31, quadra 21,  Bairro Jardim 
Botânico, município de SINOP-MT. 

 ZION REAL ESTATE LTDA-ME CNPJ 27.691.878/0001-77, 
torna público que requereu a SAMA – Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de construção de edifícios, localizada na Av. Curi-
tiba, Área Industrial 2C, loteamento Jardim Itália, Município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA

 MORADA DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA, CNPJ nº 22.694.504/0001-91, torna público 
que requer junto a SAMA, a Licença de Operação para a 
atividade Loteamento de Imóveis Próprios para o Lotea-
mento Morada do Bosque II, implantado ao lado da Rua 
Maranhão, Zona Urbana, no município de Sorriso - MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

 MADEIRAS SANTO ANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EIRELI EPP  - CNPJ nº 16.793.421/0001-57, localizada Es-
trada Estela, s/nº, Lote 69, Setor Rural, Claudia-MT, torna 
público que requer junto a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DA 
RAZÃO SOCIAL E APROVEITAMENTO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (LO) Nº 314692/2017 para a atividade de ser-
raria com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

26,27,28/09/2019.

 
 

26,2709/20419 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000247-24.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 14/03/2018 
Valor da causa: R$ 1.470.847,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
DAVID BANCOW FILHO (REQUERIDO) 
CLORIS MARISTELA MACHADO (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
 

Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO) 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 46/2018 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000247-24.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: DAVID BANCOW FILHO e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,3898 ha, parte de um todo maior com 5,7770 
ha, denominada Fazenda Davilândia, localizada no Município de Sinop/MT, conforme 
planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta 
decisão, devidamente matriculada sob o nº 32.604, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 27 de março de 2018. 
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MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
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0868400000005067289 
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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
representado por seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 292 de 02 de Janeiro de 2019, 
no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 012/2019 para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO com julgamento 
MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de conformidade com a Lei Federal 
8.666/93 e alterações posteriores. 
1. DO OBJETO DO CERTAME: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, 
EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT”, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA 
TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA.  
2.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido conforme abaixo: 
2.2 O início da sessão pública será às 08:00h do dia 31 de Outubro de 2019, na sala de 
Licitações,Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, localizada na Travessa Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de Peixoto 
de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 003/2019 poderá ser adquirido no endereço acima, 
por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e 
também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–
feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão 
Presencial n° 012/2019, de 19 de junho de 2019, permanecendo válidos e inalterados os itens 
não expressamente modificados por este Instrumento. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Peixoto de Azevedo – MT, 25 de Setembro de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial

 

PREGÃO ELETRONICO N° 004/2019

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2019. 
TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER OS ALUNOS QUE COMPÕEM AS OFICINAS 
OFERECIDAS PELO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”, conforme a seguir: EMPRESA VENCEDORA: SETE COMERCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ Nº 04.578.067/0001-69, ITENS DA EMPRESA VENCEDORA: 
COD 828966 VALOR UNITÁRIO R$ 13,99;  COD 828985 VALOR UNITÁRIO R$ 33,00; COD 829698 VALOR 
UNITÁRIO R$ 339,80; COD 834433 VALOR UNITÁRIO R$ 72,55. EMPRESA VENCEDORA: DAMIÃO, LIZOTTI, 
CNPJ Nº 32.302.947/0001-43, ITENS DA EMPRESA VENCEDORA: COD 828569 VALOR UNITÁRIO R$ 434,99, 
COD 828570 VALOR UNITÁRIO R$189,38, COD828958 VALOR UNITÁRIO R$ 89,94, COD 828961 VALOR 
UNITÁRIO R$ 14,19, COD 828974 VALOR UNITÁRIO R$ 539,99, COD 828977 VALOR UNITÁRIO R$ 154,00, 
COD 828986 VALOR UNITÁRIO R$ 1,475,00, COD 828997 VALOR UNITÁRIO R$ 2.781,00, COD 828999 
VALOR UNITÁRIO R$ 3.119,00,EMPRESA VENCEDORA: INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA, CNPJ Nº 
89.820.781/0001-74, ITENS DA EMPRESA VENCEDORA: COD 10724 VALOR UNITÁRIO R$ 12,88, COD 12952 
VALOR UNITÁRIO R$ 460,00, COD 825270 VALOR UNITÁRIO R$ 79,99, COD 825284 VALOR UNITÁRIO R$ 
219,20, COD 828559 VALOR UNITÁRIO R$ 29,79, COD 828960 VALOR UNITÁRIO R$ 225,00, COD 828965 
VALOR UNITÁRIO R$ 44,49, COD 828969 VALOR UNITÁRIO R$ 10,00, COD 828978 VALOR UNITÁRIO R$ 
305,00, COD 828978 VALOR UNITÁRIO R$ 29,99, COD 828983 VALOR UNITÁRIO R$73,90; COD 828984 
VALOR UNITÁRIO R$ 19,90, COD 828988 VALOR UNITÁRIO R$ 539,00, COD 828998 VALOR UNITÁRIO R$ 
719,00, COD 929004 VALOR UNITÁRIO R$ 54,86, COD 829005 VALOR UNITÁRIO R$ 9,99, COD 829009 
VALOR UNITÁRIO R$ 3,32, COD 829014 VALOR UNITÁRIO R$ 100,33, COD 829015 VALOR UNITÁRIO R$ 
107,33, COD 829016 VALOR UNITÁRIO R$ 35,00, COD 829020 VALOR UNITÁRIO R$23,99, COD 829021 
VALOR UNITÁRIO R$ 23,49, COD 829353 VALOR UNITÁRIO R$ 44,99, COD 829354 VALOR UNITÁRIO R$ 
97,49, COD 829696 VALOR UNITÁRIO R$ 1.981,85, COD 829697 VALOR UNITÁRIO R$ 3.479,00, COD 829700 
VALOR UNITÁRIO R$ 625,66, COD 829701 VALOR UNITÁRIO 449,66, COD 829702 VALOR UNITÁRIO R$ 
2.700,03, COD 829703 VALOR UNITÁRIO R$ 973,00, COD 829704 VALOR UNITÁRIO R$ 196,86, COD 826704 
VALOR UNITÁRIO R$ 233,11, COD 829707 VALOR UNITÁRIO R$2.386,41, COD 829708 VALOR UNITÁRIO R$ 
102,66, COD 829709 VALOR UNITÁRIO R$ 669,99, COD 829710 VALOR UNITÁRIO R$ 165,00, COD 829711 
VALOR UNITÁRIO R$ 42,33, COD 829712 VALOR UNITÁRIO R$ 2.072,33, COD 829716 VALOR UNITÁRIO R$ 
781,56, COD 829718 VALOR UNITÁRIO R$ 44,99, COD 829719 VALOR UNITÁRIO R$ 69,33, COD 829720 
VALOR UNITÁRIO R$ 189,99, COD 834434 VALOR UNITÁRIO R$ 33,47, COD 834435 VALOR UNITÁRIO R$ 
52,89.EMPRESA VENCEDORA: STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 
10.661.909/0001-44, ITENS DA EMPRESA VENCEDORA: COD 825320 VALOR UNITÁRIO R$ 1.078,92, COD 
828560 VALOR UNITÁRIO R$ 1.398,00, COD 828561 VALOR UNITÁRIO R$ 1.465,20, COD 828562 VALOR 
UNITÁRIO R$ 1582,68, COD 828563 VALOR UNITÁRIO R$ 1658,88, COD 828564 VALOR UNITÁRIO R$ 
1.734,32, COD 828565 VALOR UNITÁRIO R$ 1.795,88, COD 828566 VALOR UNITÁRIO R$ 3.690,66, COD 
828567 VALOR UNITÁRIO R$ 1.300,00, COD 828568 VALOR UNITÁRIO R$ 450,00.
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Mano conversa com Jean em treino do Palmeiras na Academia

Jean será improvisado por
Mano Menezes na lateral
DA REPORTAGEM

É quase certo que às 
18h15 desta quinta-feira (26), 
diante do CSA, o lateral-di-
reito do Palmeiras seja Jean. 
Essa é opção mais óbvia para 
o técnico Mano Menezes, 
que não poderá contar no 
Pacaembu com o suspenso 
Marcos Rocha e o lesionado 
Mayke.

Não será a primeira vez 
que Jean, volante de ofício, 
atuará improvisado com a 
camisa alviverde. Foram ao 
todo seis jogos no ano, sen-
do dois como titular – o últi-
mo deles no empate em casa 
com o Vasco, pela 12ª rodada 
do Campeonato Brasileiro.

Fosse o problema na 
lateral esquerda, é provável 
que viesse das divisões de 
base uma opção ao menos 
para o banco de reservas. O 
canhoto Lucas Esteves, 19 
anos, treina com frequência 
entre os profissionais, como 
na última segunda-feira, 
quando foi curinga em uma 
atividade de posse de bola.

Pelo lado direito, po-

rém, nenhum garoto deverá 
ser chamado para compor 
o elenco principal. Por quê? 
Os nomes formados no clu-
be considerados mais “pron-
tos” estão neste momento 
emprestados a clubes que 
disputam a Série B do Cam-
peonato Brasileiro: Matheus 
Rocha (de 20 anos, no Vi-
tória) e Maílton (de 21 anos, 
no Operário). Há outros dois 
nomes na sucessão, mas ain-
da avaliados internamente 
como inexperientes. São eles 
Ramon, de 18 anos, que era 
atacante de origem, e Garcia, 
recém-convocado para de-
fender a seleção brasileira na 
Copa do Mundo sub-17, que 
será disputada entre outubro 
e novembro.

A estratégia do Palmei-
ras com a base nos últimos 
anos é negociar em defini-
tivo ou emprestar seus des-
taques com a esperança de 
que eles retornem mais ex-
perientes, já que atualmente 
não existe espaço no time 
principal, como Mano Me-
nezes pontuou na entrevista 
coletiva de sua apresentação.

PALMEIRAS | Veja por que o Verdão não tem muita opção na lateral além de improvisar volante
Foto: Cesar GreCo

BRASILEIRÃO

Sem perder há um mês, Grêmio
“decola” e se aproxima do G-4

NO ALÇAPÃO

Santos não perdia por três gols
de diferença na Vila desde 2008

ATHLETICO

Tiago Nunes 
descarta rodízio
para sequência 
do Brasileirão

Foto: DivulGação

Foto: luCas uebel

Foto: anDré Durão

Time está invicto há seis partidas, com quatro vitórias e dois empates 

Santos perdeu para o Grêmio na Vila Belmiro 

Furacão utilizou sete titulares diante do Vasco, na rodada 
passada 

DA REPORTAGEM

Folclórico, Renato Gaú-
cho costuma ser transparen-
te nas entrevistas coletivas, 
sem esconder o que pensa. 
Aos poucos, consegue con-
firmar em campo o próprio 
discurso. Após um período 
de turbulência no Brasilei-
rão, o Grêmio parece ter 
enfim decolado. A sequên-
cia invicta já faz o time lutar 
pelo G-4. A última derrota 
na competição foi em 10 de 
agosto, quando levou 3 a 1 
do Flamengo no Maracanã. 
Desde então, está invicto há 
seis partidas, com três vitó-
rias consecutivas.

O último triunfo foi em 
grande estilo. Na noite de sá-
bado, o Grêmio aplicou 3 a 0 
em cima do Santos, em ple-
na Vila Belmiro, com gols de 
Luan, Pepê e Everton. Após o 
jogo, Renato repetiu um cha-
vão pessoal: o “Grêmio tem 
o melhor futebol do Brasil”.

“Não é surpresa para 
mim. Quando falo que jo-
gamos o melhor futebol do 
Brasil dizem que estou me-
nosprezando. Não menos-
prezo ninguém. Meu time 
não escolhe adversário e 
nem local. Perdemos muitos 
pontos importantes no co-

DA REPORTAGEM

A derrota do Santos por 
3 a 0 para o Grêmio foi a pri-
meira do Peixe por três gols 
de diferença na Vila Belmiro 
desde 22 de junho de 2008. 
Foi nesta data que o Santos 
foi goleado por 4 a 0 pelo 
Goiás no estádio, também 
pelo Campeonato Brasileiro. 
De lá para cá, nenhum time 
havia conseguido vencer por 
três ou mais gols de vanta-
gem na Vila. Os gols da par-
tida foram feitos por Rome-
rito, Iarley (2) e Alex Terra.

Os 3 a 0 sofridos para 
o Grêmio deixam o Peixe 
com três partidas seguidas 
sem vitória na Vila Belmiro 
na temporada. O revés fez o 
Santos perder uma invenci-
bilidade de mais de um ano 
no local.

Após a partida, o técni-
co Jorge Sampaoli, que elo-
giou o desempenho de sua 
equipe, principalmente no 

DA REPORTAGEM

O técnico Tiago Nunes 
descartou a possibilidade de 
fazer um rodízio no elenco 
do Athletico ao longo do Bra-
sileirão. Apesar da conquista 
da Copa do Brasil e da vaga 
garantida na Libertadores 
2020, o treinador afirmou 
que isso não vai influenciar 
nas escalações do Furacão, 
mantendo assim força máxi-
ma em cada rodada.

Nos próximos 18 dias, o 
Furacão tem uma mini ma-
ratona de cinco jogos na Sé-
rie A, começando pelo Forta-
leza na quinta-feira, na Arena 
da Baixada. Depois o Rubro-
-Negro encara a Chapeco-
ense no domingo (29, casa), 
Bahia no sábado (5/10, fora), 
Corinthians (10/10, fora) e 
Flamengo (13/10, casa).

“A gente vai avaliar jogo 
a jogo. Os jogadores que ti-
verem condições físicas de 
jogar, emocional, vão ser es-
calados. Eu não vou ter essa 
preocupação de fazer rodí-
zio e nem nada”, afirmou o 
treinador.

No empate por 1 a 1 

com o Vasco da Gama, no 
último domingo, o treinador 
usou quase força máxima e 
escalou sete titulares que dis-
putaram a final da Copa do 
Brasil. 

O lateral-esquerdo 
Márcio Azevedo e o atacan-
te Nikão foram os únicos 
titulares absolutos poupa-
dos. Marcelo Cirino, outro 
poupado, varia entre titular 
e reserva, enquanto Khellven 
começou no banco, e Rob-
son Bambu se recupera de 
contusão.

Nos sete jogos anterio-
res, contudo, o comandan-
te atleticano optou por usar 
uma equipe reserva por con-
ta da disputa simultânea da 
Libertadores e da Copa do 
Brasil. O time alternativo 
venceu uma (CSA), empatou 
duas (Chapecoense e Santos) 
e perdeu quatro vezes (Co-
rinthians, Flamengo, Botafo-
go e Avaí). 

O próximo jogo do 
Athletico será nesta quinta, 
quando encara o Fortale-
za, na Arena da Baixada, às 
20h30, pela 21ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

meço. 
Agora, estamos só em 

duas competições recupe-
rando pontos. Podemos re-
cuperar, treinar e descansar. 
Buscamos as vitórias e, no 
mínimo, o G-4”, declarou.

Envolvido em três com-

primeiro tempo, admitiu 
que o Peixe precisa encon-
trar alternativas para reto-
mar a boa fase. O clube ven-
ceu apenas um dos últimos 
sete jogos.

“Trabalhamos para ga-
nhar, respeitamos a opinião. 
Normalmente, vocês anali-
sam resultados, e o mundo 
também. O Grêmio ganhou, 
somos perdedores, inúteis... 
Temos que saber que temos 
que corrigir o que passou, 
melhorar situações sem mu-
dar o estilo. Se não tivésse-
mos o mesmo estilo, eu fica-
ria preocupado. Sem dúvida, 
a torcida ficará perto pela 
vitória e protestará na derro-
ta. Esse jogo é assim. É parte 
do jogo o apoio da torcida ou 
não”, disse o argentino.

Na próxima rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
o Santos viaja ao Rio de Ja-
neiro para enfrentar o Flu-
minense, no Maracanã, na 
quinta (26), às 19h.

petições à época – Liberta-
dores, Brasileirão e Copa do 
Brasil –, o Tricolor patinava 
no começo do nacional. O 
time, inclusive, esteve próxi-
mo a zona de rebaixamento. 
A primeira vitória só ocorreu 
na sexta rodada, quando su-

perou o Atlético-MG por 1 a 
0.

Embalado, o Grêmio 
enfrenta o Avaí na próxima 
rodada do Nacional. A parti-
da, válida pela 21ª rodada do 
Brasileirão, será nesta quin-
ta-feira, às 19h, na Arena.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Desde o início da campa-
nha do Refis 2019, em 26 de 
agosto, até agora, a prefei-
tura de Sorriso já arrecadou 
um montante superior a R$ 
5 milhões, com mais de mil 
negociações efetuadas. O va-
lor negociado, no entanto, 
ainda é inferior ao projetado, 
que é de R$ 10 milhões.

Para ampliar o acesso de 
contribuintes inadimplen-
tes, o Departamento de Tri-
butação vem atendendo, de 
segunda-feira (23) até hoje 
(25), até as 16 horas. “Perce-
bemos, nestes últimos dias, 
um aumento significativo de 
pessoas em busca de nego-
ciação, por isso, decidimos 
ampliar por mais 30 dias a 
oportunidade para que estes 
contribuintes possam rene-
gociar seus débitos”, explica 
o secretário de Fazenda do 
município, Sérgio Kócova 
Silva.

Por meio do decreto 145, o 
prazo para aderir ao progra-
ma fica estendido até dia 25 
de outubro, com atendimen-
to do Departamento de Tri-
butação das 7h às 13 horas. O 
Refis 2019 foi aprovado por 
meio da Lei Complementar 

299/2019, com a chance-
la do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, e abrange to-
dos os débitos vencidos até 
31 de dezembro de 2018. De 
acordo com dados da Secre-
taria de Fazenda, a dívida 
ativa do município é de R$ 
85.785.884,70. Deste mon-
tante, R$ 48 milhões já foram 
executados ou protestados.

A campanha de regulariza-
ção fiscal conta com oito op-
ções para que os contribuin-
tes inadimplentes possam 
quitar suas dívidas. Para os 
que escolherem pagar a dí-
vida em quota única, haverá 
anistia total de juros e multa. 
Já para o pagamento em três 
parcelas, a redução é de 80% 
dos juros e multas. Quem di-
vidir o débito em seis cotas, 
terá o desconto de 70% dos 
juros e multas.  Também é 
possível negociar o paga-
mento ao longo de 12 meses, 
com a redução de 50% de ju-
ros e multas.  Já quem optar 
em pagar a dívida em 18 par-
celas, ainda terá o abatimen-
to de 30% de juros e multas. 
Para pagar em 24 vezes, há 
o abatimento de 20% de ju-
ros e multas. Já para dividir 
a dívida em 30 parcelas, o 
desconto é de 10% dos juros 
e multas.

Foto: Divulgação

Foto: aSSESSoRia

Foto: aDEMiR SPECHt

Foto: SiMonE CaSagRanDE

EDUCAÇÃO

Enem abre as inscrições para
pessoas privadas de liberdade

BELEZA

Cabeleireira traz equipamentos e
produtos para atender gestantes

TRÂNSITO SINOP

Período educativo de 
fiscalização eletrônica 
encerra nessa sexta-feira

Prazo também é para participantes que precisam 
de atendimento especializado 

Multas passam a valer 

Tratamento especializado para gestantes 

DA REPORTAGEM

As inscrições para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio para Pessoas Priva-
das de Liberdade e Jovens 
sob Medida Socioeducativa 
(Enem PPL) foram abertas e 
vão até o dia 4 de outubro. A 
inscrição deve ser feita pelo 
responsável pedagógico de 
cada unidade prisional ou 
socioeducativa. O prazo é 
válido também para partici-
pantes que precisam de aten-
dimento especializado.

Para que estejam aptos 
a inscrever os participantes, 
os órgãos de administração 
prisional e socioeducativa 
devem firmar um termo de 
compromisso junto ao Ins-
tituto Nacional de Estudos e 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Há décadas, as mulhe-
res aderem às modas, ten-
dências ou ao próprio estilo. 
E, para isso, os salões de be-
leza investem cada vez mais 
em produtos e profissionais 
aptos a proporcionar a apa-
rência física que a cliente de-
seja.  

No entanto, duran-
te fase mais linda da vida 
de uma mulher, a gestação, 
ainda há milhares de restri-
ções direcionadas aos pro-
cedimentos estéticos, prin-
cipalmente, aos produtos 
químicos utilizados em ali-
samentos de cabelos.

Para a cabeleireira Jes-
sica Assunção, grávida de 8 
meses e que continua traba-
lhando com alisamentos em 
seu estabelecimento, todo o 
cuidado nesse momento é 
necessário, por conta da fra-
gilidade do bebê. 

“Além de alisar os meus 
próprios cabelos, que são 
cacheados naturalmente, eu 
aliso vários cabelos durante 
todos os dias, mas antes de 
me expor busquei adequar o 
meu salão para continuar re-
cebendo esse público e, tam-
bém, para poder continuar 
trabalhando, sem que eu 
colocasse em risco a saúde 
do meu bebê ou das minhas 
clientes”, conta.

A cabeleireira, que 
passou uma temporada na 
Europa, fez questão de tra-
zer exaustores que sugam a 
fumaça tóxica gerada pelo 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Após período educativo 
de 30 dias, os equipamentos 
de fiscalização eletrônica, 
implantados pela Secreta-
ria Municipal de Trânsito e 
Transporte Urbano (STU), 
começam a funcionar em 
caráter definitivo a partir 
das 5h59 da próxima sexta-
-feira (27). Os controladores 
estarão aptos a registrar as 
infrações de excesso de velo-
cidade, avanço de semáforo 
e parada sobre faixa de pe-
destres.

Os dispositivos de ges-
tão estão localizados na 
Avenida Joaquim Socreppa 
sentido Avenida das Itaúbas, 
Avenida das Tarumãs pró-
ximo a Avenida das Avencas 
nos dois sentidos, na Aveni-
da das Figueiras próximo a 
ponte no jardim Delta nos 
dois sentidos, na Avenida 
Alexandre Ferronato pró-
ximo ao Templo da Assem-
bléia de Deus sentido BR 
163, na Rua das Orquídeas 
próximo a Escola Municipal 
Sadao Watanabe nos dois 
sentidos e na Rua das Aven-
cas próximo a Rua Juçaras 
nos dois sentidos.

Os equipamentos fa-
zem parte de uma estratégia 
com o propósito de cons-
truir um trânsito mais se-
guro e a implementação de 
processos sistemáticos que 
aliem medidas educativas e 
a modernização das técni-
cas de fiscalização e foram 

instalados com base nas in-
dicações de estudos técnicos 
de engenharia preliminares 
(locais prioritários/críticos). 
As informações geradas se-
rão de grande valia para a 
segurança e o planejamen-
to do tráfego na cidade. Só 
no primeiro semestre deste 
ano, mais de 1,1 mil aciden-
tes foram registrados no 
município; 21 pessoas mor-
reram em ocorrências tanto 
nas vias municipais (como 
ruas e avenidas) quanto nas 
rodovias dentro dos limites 
da cidade. No quesito taxa de 
mortalidade para cada 100 
mil habitantes, foram 54,81 
óbitos no ano de 2018, nú-
mero mais alta desde 2010, 
quando a STU começou a re-
alizar a mensuração. 

Em 2018, foram regis-
trados 2.195 acidentes de 
trânsito. O número de mor-
tes no trânsito em Sinop 
cresceu 25,4% entre os anos 
de 2017 e 2018, passando de 
59 para 74. A Prefeitura de 
Sinop está investindo em 
uma série ações que con-
templam a instalação de câ-
meras, equipamentos fixos e 
móveis de controle de velo-
cidade, barreiras eletrônicas, 
registradores de velocidade, 
avanço semafórico e para-
da sobre faixa, Central de 
Inteligência de Controle de 
Trânsito, sistemas de pro-
cessamento. Além disso, os 
dados gerados pelo sistema 
darão subsídios para estudos 
de melhorias na estrutura vi-
ária e adequações de tráfego.

calor da chapinha – quando 
entram em contato com os 
produtos passados nos ca-
belos em várias formas de 
alisamentos, como progres-
sivas, definitivas, relaxamen-
tos, selagens, selamentos de 
cutículas e outros.

O aparelho é móvel e 
fica centralizado a cima da 
cabeça da cliente, absorven-
do imediatamente toda a 
fumaça e até mesmo o odor 
dos produtos, deixando o ar 
do ambiente totalmente lim-
po e, o melhor, não causan-
do irritabilidade nos olhos, 
nariz e garganta, como é 
costumeiro ocorrer durante 
a aplicação.

Outro investimento 
de Jéssica foi à procura por 
produtos especializados e 
de qualidade. “Eu pesquisei 
muito para encontrar maté-
rias de confiança e, além de 
uma boa marca, eu optei por 
trabalhar com produtos or-
gânicos e sem amônia. Claro, 
que também comuniquei o 
meu médico, que me passou 
todas as orientações neces-
sárias para o meu cuidado e 
para o cuidado que eu deve-
ria ter com as minhas clien-
tes que estivessem na mesma 
situação”.

Segundo ela, deu certo, 
e a gravidez está em um bom 
desenvolvimento. “Em pou-
cos dias chego à reta final na 
melhor forma possível, sem 
nenhum contratempo”, co-
memora a cabeleireira.

Conforme o químico 
Gabriel Othanni, o produto 
correto é fundamental para 

Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) até sexta-
-feira (27).

Na edição desse ano, 
além do público com baixa 
visão, que já era atendido 
pelo Enem PPL, o exame 
também atenderá pessoas 
com cegueira, visão mono-
cular, surdocegueira, disle-
xia, déficit de atenção, autis-
mo, discalculia, deficiência 
física, deficiência auditiva, 
surdez e deficiência intelec-
tual.

As provas serão aplica-
das nos dias 10 e 11 de no-
vembro. Os participantes 
que já concluíram ou con-
cluirão o ensino médio no 
ano letivo de 2019 vão poder 
utilizar o exame para acesso 
a universidades.

Contribuintes têm mais um mês para renegociar débitos

Prefeitura de Sorriso prorroga prazo da
campanha para renegociação das dívidas
REFIS 2019 | O prazo para regularização foi estendido pelo Executivo até 25 de outubro

que não haja danos à futura 
mamãe, nem ao bebê, por-
que existem diversos tipos 
de alisantes no mercado. “A 
amônia e o formol são ex-
tremamente proibidos para 
gestantes, crianças até 10 
anos e idosos, por conta dos 
provenientes que eles libe-
ram durante a aplicação. 
Diferente do orgânico que 
é extraído do meio vegetal e 
é muito seguro, mas a pro-
cedência deve ser checada e 
avaliada. Esse é um assun-
to muito sério, não se pode 

brincar, quando falamos 
desses produtos é necessá-
rio atestar antes de trabalhar 
com eles”, explica.

E o químico ainda ga-
rante que o produto com 
base em ácido orgânico pode 
alisar mais que o próprio 
formol, além de deixar os 
cabelos saudáveis.

A cabeleira é proprie-
tária do salão Valence Stu-
dio Hair, que fica localizado 
na Rua das Pitangueiras, nº 
1228, no centro de Sinop/
MT.
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Tomar em excesso traz bastante problema à saúde 

Energético em excesso (muito) faz mal
DA REPORTAGEM

Como o desejo de que 
o dia tenha bem mais de 
24 horas não passará dis-
so, ou seja, de um desejo, 
as pessoas vivem procu-
rando maneiras de fazer 
o tempo disponível ren-
der. Uma delas é mandar 
energéticos goela abaixo 
para ficar a mil. O indí-
cio de que se trata de um 
comportamento cada vez 
mais corriqueiro vem do 
Serviço de Administração 
em Abuso de Substâncias e 
Saúde Mental, nos Estados 
Unidos.

Em um documento re-
cente, o órgão revela que, 
entre 2007 e 2011, aumen-
tou em 279% o número de 
indivíduos acima de 40 
anos visitando o pronto-
-socorro após a ingestão 
da bebida. Prova de que 
não são apenas os jovens 
baladeiros que se entopem 
de latinhas.

Outro dado intrigante: 
em 2011, quase 60% desses 
atendimentos emergen-
ciais estavam associados 
somente ao uso dos ener-
géticos – isto é, não havia 
álcool ou drogas na joga-
da. A situação americana 
está longe de surpreen-
der especialistas brasilei-
ros. Afinal, essa parece ser 
uma realidade também 
por aqui. “Devido à roti-
na atribulada, muita gente 
já acorda cansada”, nota o 
cardiologista Daniel Pelle-
grino dos Santos, do Hos-
pital do Coração, na capi-
tal paulista.

Daí, às vezes só com a 
ajuda da bendita cafeína, 
principal composto das 
bebidas estimulantes, para 
aguentar o tranco. Só que 
existe um limite para seu 

CUIDADO! | Lotado de cafeína, não é inócuo como parece: faz mal para o coração, provoca gastrite e 
danifica os dentes

Foto: Divulgação

consumo. “Adultos, por 
exemplo, podem ingerir 
no máximo 2,5 miligra-
mas de cafeína por quilo 
de peso”, informa Santos.

CORAÇÃO
EM RISCO
E o excesso cobra seu 

preço. Quem paga mais 
caro, geralmente, é o cora-
ção. “A cafeína instiga o sis-
tema nervoso simpático a 
liberar hormônios estimu-
lantes, como adrenalina e 
noradrenalina”, explica a 
médica. Algo preocupan-
te, pois essa dupla propicia 
o aumento da frequência 
cardíaca e o estreitamen-
to dos vasos sanguíneos, 
fazendo a pressão decolar. 
Em sujeitos com proble-
mas prévios nas artérias 
– muitas vezes silenciosos 
-, o efeito eventualmente 
serve como estopim para 
um infarto ou derrame.

Esses hormônios exci-
tantes ainda são capazes de 
fazer o coração bater em 
ritmo pra lá de apressado, 
quadro conhecido como 
arritmia. “Quando há um 
histórico de doença cardí-
aca, a aceleração pode ser 
fatal”, avisa Daniel Daher, 
presidente do Grupo de 
Estudos em Cardiologia 
do Esporte da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia 
(SBC). O fato de seu cora-
ção estar aparentemente 
livre de enroscos não serve 
de argumento para abusar 
das latinhas. Especialmen-
te para quem já atingiu os 
40 anos de idade. “Com o 
passar do tempo, sobe a 
probabilidade de a pessoa 
ter sido exposta a fatores 
de risco como pressão alta, 
obesidade, tabagismo, die-
ta inadequada, entre ou-
tros”, lembra Daher.

Os energéticos seriam, 
então, um ingrediente ex-
tra na equação bombásti-
ca. Fora que uma parcela 
daqueles que à primeira 
vista esbanjam saúde – são 
magros, comem direito e 
fazem exercícios – pos-
suem um risco aumenta-
do de males cardíacos por 
causa da herança genéti-

ca. Mais um motivo para 
espiar o rótulo e evitar se 
entupir de cafeína.

GÁS NATURAL
Falta disposição para 

trabalhar ou assistir às 
aulas da faculdade? An-
tes de recorrer aos ener-
géticos para encontrar o 
vigor perdido, que tal se 

questionar a quantas an-
dam seu sono, sua dieta e a 
frequência na academia? É 
que os três fatores, quando 
levados a sério, fornecem 
a energia necessária para 
você aguentar o corre-
-corre.

“Parece simples, mas a 
maioria das pessoas não 
dorme pelo menos oito 

horas diárias, tem uma ali-
mentação desequilibrada 
ou não faz exercícios pelo 
menos quatro vezes por 
semana”, lamenta Daniel 
Daher. Entre os efeitos do 
excesso de energético pelo 
corpo estão: contrações 
musculares, fasciculação, 
infarto e AVC, erosão den-
tária e gastrite.


