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OUTUBRO CHEGOU

Amazônia:
eleita a
Melhor
Corretora
de Seguros

Faltam só 3
meses para
terminar
este ano!

A Amazônia Seguros rece-
beu o Prêmio Mérito Lojista 
como Melhor Corretora de 
Seguros de Sinop. A CDL 
Sinop contempla anualmen-
te com o Troféu Chama da 
Fortuna os empresários e 
empresas de destaque da 
cidade.
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Você já se deu conta que 
faltam exatamente três 
meses para este ano 
acabar? Hoje (1º) come-
ça o mês de outubro, o 
antepenúltimo de 2019, 
e com tantas resoluções 
no começo do ano e as 
famosas listas de pro-
messas, fica difícil con-
seguir organizar tudo 
e cumprir o prometido, 
não é mesmo? 
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Daniel Coutinho

Divulgação

POUCO INTELIGENTE

VÁRZEA GRANDE

Cueva é
afastado
do Santos

Baile funk:
adolescentes
com droga
e álcool

Um dia após o técnico 
Jorge Sampaoli dizer que a 
polêmica envolvendo Cueva, 
que se envolveu em uma 
briga numa casa noturna 
na noite de sexta-feira e foi 
suspenso preventivamente 
pelo Santos, era assunto para 
a diretoria do clube.
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Um baile funk foi fe-
chado por policiais militares 
na madrugada de domingo 
em Várzea Grande. De acordo 
com a Polícia Militar, no even-
to, diversos menores de idade 
foram flagrados com droga e 
álcool.                         Página - 7

ivan SantoS

PM-Mt

ChriStiano antonuCCi

O ESCOLHIDO

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduar-
do Botelho (DEM), disse aos jornalistas que há um interesse por parte do gover-
nador Mauro Mendes (DEM), de que ele dispute a cadeira no Senado Federal. Ter 
mais um democrata na bancada do Senado, seria estrategicamente perfeito para o 
governador Mauro Mendes, que teria amplo espaço no Senado.                         Página 3

Mauro Mendesquer Botelho como 
candidato ao Senado pelo DEM

.........................................................
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Há duas mudanças que se insinuam, 
ainda que sutilmente, na vida política. 
Uma restrita ao Brasil, onde o risco de 
uma Teocracia aparece na explícita união 
entre o governo Bolsonaro e a cúpula do 
Neopentecostalismo. Para explicar a outra 
mudança, esta mundial, tomo emprestado 
o neologismo Infantocracia - modelo fami-
liar atualmente muito comum onde os pais 
giram em torno dos filhos - transportando-
-o para a política.

Houve um tempo que a Grécia Anti-
ga era governada por uma Gerontocracia, 
cujo radical ou elemento de composição - 
geront(o) - significa idoso. Não que os ve-
lhos necessariamente ocupassem cargos 
públicos, mas influenciavam diretamente 
os políticos. Parece que funcionava bem, 
pelo menos servia para as demandas do 
lugar e da época.

A Infantocracia, que é o governo dos 
meninos e das meninas – oposto a geron-
tocracia- começou nos lares nesses pri-
meiros anos do século XXI, substituindo 
a antiga importância dos velhos pelo rei-
nado das crianças. Esta influência infantil 
nas casas vai aparecer, ou já está apare-
cendo na política. Supondo sensatez onde 
só há a natural garotice, os adultos aplau-
dem movimentos da garotada, como o que 
aconteceu recentemente no mundo intei-
ro. Este protesto mundial nasceu de uma 
fantasia da menina sueca Greta Thunberg 
- diagnosticada com Asperger – que teve 
uma severa depressão, provocada segunda 
ela, por uma aula de ciências que mostrava 
a situação do clima mundial.

O “trauma” tirou-lhe o apetite por vá-
rios anos e a transformou em militante 
ecológica porque passou a acreditar que 
quando chegasse à idade adulta não ha-
veria condições climáticas para manter a 
vida terrena.

Vejam que um devaneio infantil, do 

Esta influência infantil nas casas vai apa-
recer, ou já está aparecendo na política

Na “reta final”
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nistrar palestras e treinamentos devo 
ter tempo para aproveitar bastante e, 
de fato, entrar no “clima”. Perto da fa-
mília a conversa é diferente e agora, 
com um herdeiro que vai ter, no natal, 
8 meses e meio, tenho muito mais mo-
tivos para comemorar e para começar 
a fazer com que ele sinta essa energia 
que nos “recarrega as baterias” para o 

ano seguinte. Não 
que o ano passado 
tenha sido ruim, 
ao contrário, mas 
esse ano espero 
que seja muito 
melhor.

Não estou fa-
lando de gastar, 
de presentes nem 
nada do gênero, 
mas sim de fazer 

o que, para mim, é a essência do perí-
odo: curtir a família e os amigos e se 
renovar para o próximo ano.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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A ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, tem por hábito 
pôr suas convicções religiosas à frente dos objetivos 
da política pública. É comportamento de fundamen-
talista, que se considera no direito de impor uma vi-
são de mundo a quem não comunga com seu credo.

Em sua mais recente investida na cruzada con-
tra o aborto, ela ignorou a Constituição. Denunciou 
ao Ministério Público, sem mínima base legal, a re-
vista eletrônica AzMina por publicar reportagem so-
bre formas seguras de abortamento. A ministra alega 
que o texto faz apologia ao crime e pode colocar me-
ninas e mulheres em risco por incentivar a prática 
clandestina com receitas de como realizar um abor-
to. Não é verdade.

A reportagem, como constata quem se dispõe a 
lê-la sem preconceito, registra que o aborto no Brasil 
é crime e só pode ser feito legalmente quando a mu-
lher é vítima de estupro, quando há risco para sua 
vida ou em caso de anencefalia do feto. Sem apolo-
gia, portanto.

Carece de lógica, além disso, acusar alguém de 
pôr outrem em risco quando se escreve justamente 
para informar meios de abortamento seguro. Meios, 
de resto, recomendados pela Organização Mundial 
da Saúde, como cita o texto, em material divulgado 
—em português¬— pela própria OMS.

Damares Alves tem larga influência nas redes 
sociais, com quase 540 mil seguidores em apenas 
uma delas. Ao divulgar aí sua iniciativa censória des-
cabida e inconstitucional, emitiu a senha para uma 
horda sectária lançar campanha agressiva contra as 
jornalistas autoras da reportagem, com a publicação 
de imagens e endereços. Nos Estados Unidos, esse 
gênero de tática antiaborto já produziu violências 
ainda mais literais, e até mortes, com fanáticos a dis-
parar contra profissionais de saúde e usuários de clí-
nicas que realizam o procedimento de forma legal.

No Brasil, ainda não se chegou a tais extre-
mos. As mortes relacionadas à questão que por aqui 
ocorrem ainda se devem a sequelas causadas pelos 
abortos inseguros, que nunca deixaram de aconte-
cer. Meninas e moças são vítimas do bloqueio dos 
fundamentalistas ao debate voltado à saúde pública.

No mundo, estima a OMS, ocorrem a cada ano 
22 milhões de abortamentos inseguros e 47 mil mor-
tes de mulheres sem alternativa que não recorrer a 
eles. A censura buscada por Damares Alves em nada 
colabora para mitigar a tragédia.

Editorial

A ofensiva de Damares

Ranking dos Políticos - Facebook

qual já pode estar curada, transfor-
mou a menina em uma líder mundial, com 
assento até na ONU. Claro que agora ela vai 
continuar gazeando aula e aumentando a 
dramaticidade dos discursos.

Esse é o resultado da insensatez das 
famílias modernas que aceitam o jugo das 
crianças que não podem ser contrariadas. 
Como a Nação nada mais é que um ajunta-
mento de famílias, em pouco tempo os mi-
mados que governam suas casas mandarão 
também no País.

O indesejado contraponto brasileiro para 
as demandas das crianças é a instalação de 
uma Teocracia. Analistas políticos opinam 
que o governo atual, diante da queda de 
popularidade, está procurando amparar-se 
em seus seguidores mais fiéis, principal-
mente os evangélicos.

Os sinais vindos do Presidente parecem 
claros: submeteu-se à unção no Templo de 
Salomão do bilionário Bispo Edir Macedo 
e convidou líderes religiosos pentecostais 
e neopentecostais para acompanhá-lo na 
comemoração do sete de setembro. Antes 
foi batizado no Rio Jordão, em estanho ato 
para quem se diz católico.

A incorporação da moral cristã como po-
lítica de governo apoiada na capacidade de 
conquistar votos dos riquíssimos Bispos-
-de-Televisão é o fogo de encontro ao ver-
dismo e ao liberalismo dos costumes que os 
jovens abraçam.

A julgar pela decadência da esquerda, 
parece que o atual risco brasileiro é a fun-
dação de uma Teocracia amparada nos “te-
lemilagreiros”, ou o seu oposto, a vitória da 
Infantocracia que está sendo cultivada nos 
lares e vai extrapolar para a política. Enfim, 
parece que no futuro seremos governados 
por Teocratas puritanos, ou por Infantocra-
tas cevados no paparico.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Teocracia e infantocracia

PEIXE & CIRCO
Os deputados estaduais Romoaldo Junior 

(MDB), Oscar Bezerra (PV) e Max Russi (PSB) 
destinaram R$ 610 mil em emendas para pa-
trocinar dois festivais de pesca no interior 
do Estado. O 21º Festival Cultura de Pesca 
de Porto Esperidião recebeu a maior parte 
dos recursos, num total de R$ 450 mil. Desse 
montante, R$ 150 mil foram repassados por 
Romoaldo e R$ 300 mil por Oscar Bezerra. Já 
Max Russi decidiu destinar R$ 160 mil ao 14º 
Festival de Pesca de Novo São Joaquim.

MINIRREFORMA
O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) afir-

mou que a minirreforma administrativa, que 
ele deve enviar à Câmara nesta semana, vai 
resultar em cortes na folha e nos cargos co-
missionados. Segundo o prefeito, com a pro-
posta, Cuiabá vai eliminar 362 cargos e fun-
ção de confiança, reduzindo o total de 1.132 
para 770. Com os cortes, diz o emedebista, os 
gastos com a folha vão cair entre 1,5% a 2%.

PRÉDIO NÃO UTILIZADO
O Tribunal de Contas do Estado citou por 

edital o ex-secretário Júnior Leite, o Sec 300 
(foto), sobre uma tomada de contas ordinária 
referente ao aluguel de um imóvel para se-
diar a Pasta, mas que jamais foi ocupado. Se-
gundo o edital, Leite terá 15 dias, a contar da 
data da publicação, para se manifestar sobre 
os apontamentos contidos no relatório téc-
nico, emitido pela Secretaria de Controle Ex-
terno de Administração Municipal do TCE. 
Caso veio à tona no começo do ano, após de-
núncia de vereadores da oposição.

É necessário valorizar cada dia, tratar bem as pessoas 
sempre e aproveitar a companhia da família e dos amigos 
todo o tempo. Não adianta nada nos últimos meses do 
ano você entrar em “clima de natal” e no resto do tempo 
ser uma pessoa desagradável. O “clima” do fim de ano é 
bom, mas não vai fazer nada com as consequências do 
seu comportamento do resto do ano. 

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA
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“As mortes relacionadas à questão que por 
aqui ocorrem ainda se devem a sequelas 
causadas pelos abortos inseguros, que 
nunca deixaram de acontecer

“
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Entramos no último trimestre de um 
ano que (não sei para vocês, mas ao me-
nos para mim) passou voando. Entrar no 
último trimestre me diz algo muito im-
portante: estamos na reta final. As pos-
tagens sobre as férias, nas redes sociais, 
começam a aparecer, e em alguns dias 
(normalmente logo após o dia das crian-
ças) o “clima natalino” já se manifesta. 
Daí para as fes-
tas é um “pulo”.

Todo mun-
do que me co-
nhece sabe que 
sou apaixonado 
pelo fim de ano 
e, confesso, ano 
passado pude 
aproveitar pou-
co: com serviço 
em Cuiabá fica-
va com um “pé” em cada cidade, passan-
do a maior parte do tempo lá (onde se-
quer conseguia sair) e os fins de semana 
aqui, “queimando” o resto do tempo na 
estrada (coisa que amo fazer). O tempo 
lá era dedicado ao trabalho e aqui à fa-
mília. Praticamente não saí para a rua e 
não aproveitei muito o que o fim do ano 
tem para oferecer.

Esse ano a coisa vai ser diferente: 
ficando a maior parte do tempo em Si-
nop e saindo da cidade apenas para mi-

A imagem que o DEMT traz hoje é de tristeza. Isso porque um homem foi 
assassinado na frente do próprio filho no domingo em uma feira municipal de 
Pontes e Lacerda. Claudemir Manzano estava com o filho fazendo compras. 
Ao retornar ao veículo, foi surpreendido por um homem que, com uma pis-
tola, efetuou pelo menos quatro disparos. A Polícia Militar foi acionada para 
registrar o boletim de ocorrências. Até o momento, a motivação do crime é 
investigada.



DIVULGAÇÃO

LOBBY PARA O SENADO...Numa 
articulação com a cúpula nacional, o federal 
Neri Geller, apoiado por Blairo Maggi, assumiu 
a presidência do PP-MT, com o fim do mandato 
do ex-federal Ezequiel da Fonseca, que terminou 
hoje. Saiu ainda da Executiva Euzébio Diniz. E, a 
partir de agora, o PP-MT passa a ser comanda-
do por Neri e pela empresária Margareth Buzetti. 
Também foram levados para dentro do partido o 
próprio Blairo e a esposa Terezinha Maggi, José 
de Assis Guaresqui, ex-afilhado político de Pedro 
Henrique; Luiz Caldart, que atuou na assessoria 
de Blairo no Senado e ainda o vereador pela Capi-
tal Diego Guimarães, que chegou a ser ameaçado 
de expulsão por progressistas ligados ao prefeito 
Emanuel Pinheiro. Essas mudanças são motiva-
das pelas eleições municipais. 

ANO DE DIFICULDADES...
O vice-governador do Estado Otaviano Pi-
vetta admite que o Estado ainda passa por 
dificuldades financeiras, com capacidade 
de investimento perto de 0%, apesar das 
medidas tomadas pelo governador Mauro 
Mendes (DEM), desde o início do ano. “Esse 
ano ainda teremos poucos resultados”, diz o 
vice. Ele, no entanto, acredita em uma me-
lhora no futuro, em razão das medidas de 
enxugamento e modernização da máquina. 
“Vamos deixar um Estado bem melhor que 
recebemos”, afirmou, em entrevista recente.
A partir de amanhã a Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso começa a votar a Lei 
Orçamentária Anuall (LOA), que vai ditar os 
rumos do Governo do Estado para o ano de 
2020.

AMEAÇADO 
POR HATERS...
Ativo nas redes sociais, o depu-

tado federal José Medeiros (Podemos) 
é alvo constante de ataques de haters, 
que são pessoas que usam a internet 
para destilar ódio e ofensas. Ele, no en-
tanto, diz que não se intimida. “Ameaça 
de morte, ameaça de que vão cortar o 
meu pescoço, é direto”, relata o parla-
mentar, defensor do governo Bolsonaro. 
“Eu devolvo na mesma moeda. Do jeito 
que vem, vai. Vai cortar o meu pesco-
ço? Eu só lamento pela sua mãe ter se 
enganado ao cortar o seu cordão umbi-
lical e não o seu pescoço. E por aí vai. 
Não é brincadeira, não. Eu falo sério”.
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Botelho é o favorito de Mendes para o Senado 

Mauro Mendes quer que Botelho 
dispute vaga no Senado
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de ter seu nome 
especulado em várias ver-
tentes, principalmente na 
disputa pelas prefeituras de 
Cuiabá e Várzea Grande, nas 
quais, meses atrás fez ques-
tão de negar e afirmou que 
não disputaria nenhuma 
eleição em 2020, o presiden-
te da Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT), 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), disse aos jornalis-
tas que há um interesse por 
parte do governador Mauro 
Mendes (DEM), de que ele 
dispute a cadeira no Senado 
Federal.

Essa possibilidade só vai 
se concretizar caso o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
confirmar a decisão do Tri-
bunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso (TRE-MT) que 

já deliberou, por duas vezes, 
de forma unânime a cassa-
ção do mandato da senadora 
Selma Arruda (Podemos).

“O governador disse que 
gostaria que eu fosse can-
didato a senador, que eu 
fosse um dos possíveis pré-
-candidatos. Mas a princípio 
tivemos só uma conversa 
amistosa e vamos esperar o 
momento certo para fazer-
mos essa discussão”, disse 
Botelho.

Assim como já fez no iní-
cio do ano, ao ser questio-
nado pelos jornalistas do 
interesse em disputa a ca-
deira no Senado, Botelho 
abordou o assunto de forma 
cautelosa.  “Ainda não tem a 
vaga. A hora que tiver a vaga, 
nós vamos sim discutir com 
mais seriedade e com mais 
objetividade. No momento 
não tem a vaga, são apenas 
conversas aleatórias. Mas 

DEM QUER A VAGA | Caso se confirme a cassação de Selma Arruda, Botelho é o preferido do governador
FOTO: ChrisTianO anTOnuCCi
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NOVAS REGRAS

Voto Distrital Misto 
pode mudar rumo 
das eleições

QUEM QUER DINHEIRO?!

Senadores utilizam de recursos públicos
para participar do Programa Silvio Santos

100% SEGURO

Aeroporto de Sorriso
passa por vistoria

Vistoria do Sistema de Gerenciamento da 
Segurança Operacional 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre no 
“Jogo das Três Pistas” 

Projeto em tramitação no Congresso poderá mudar 
a forma de votar 

DA REPORTAGEM

Um projeto em trami-
tação no Congresso poderá 
mudar a forma de votar e de 
ser eleito no País. Ele propõe 
a adoção do sistema do voto 
distrital misto – uma combi-
nação do voto proporcional, 
hoje em vigor, com o distrital 
– para a eleição de deputados 
federais, estaduais e vereado-
res. Apresentado pelo sena-
dor José Serra (PSDB-SP), o 
Projeto de Lei 9.212/2017 foi 
aprovado pelo Senado em 
novembro e está em análise 
na Câmara. O deputado Fe-
lipe Francischini (PSL-PR), 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania, disse que deve 
avaliar a retomada das dis-
cussões sobre o tema na reu-
nião com os coordenadores 
de bancada hoje (01).

Neste fim de semana, o 
jornal O Estado de S. Paulo, 
publicou reportagem com 

DA RERPORTAGEM

Para sorrir ao lado de 
Silvio Santos em duas edi-
ções do programa dominical 
do apresentador no SBT, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e o 
senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) tiveram uma aju-
dinha dos cofres públicos. 
Os dois viajaram a São Paulo 
para gravar o quadro “Jogo 
das Três Pistas” em voos pro-
porcionados pela estrutura 
dos cargos que ocupam. O 
filho do presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) ainda se valeu 
de auxílio para hospedagem 
na capital paulista.

Davi, que participou da 
brincadeira com Silvio nes-
te mês, requereu um voo da 
FAB (Força Aérea Brasileira) 
para 14 de setembro, saindo 
de Brasília com destino a São 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Aeroporto Regional 
de Sorriso Adolino Bedin foi 
submetido, durante esta se-
mana, a uma vistoria do Sis-
tema de Gerenciamento da 
Segurança Operacional feita 
pela Assessoria de Controle 
do Espaço Aéreo (ASOCEA), 
órgão do vinculado ao De-
partamento de Controle do 
Espaço Aéreo responsável 
por verificar as conformi-
dades no gerenciamento do 
risco à segurança operacio-
nal nos serviços de teleco-
municações e tráfego aéreo.

“Recebemos a visita 
dos técnicos da ASOCEA, 
que vieram com a finalida-
de de conferir as condições 
operacionais dos equipa-
mentos e os procedimentos 
adotados na estação aero-
náutica. Essa vistoria é que 
valida se o Aeroporto Leo-
nel Bedin está trabalhando 
dentro da conformidade da 

legislação vigente”, explica 
Gerson José da Costa, geren-
te operacional da Estação de 
Comunicação Aeronáutica 
de Sorriso.

Ao término da inspe-
ção, os vistoriadores veri-
ficaram 100% de confor-
midade com as normas e 
procedimentos em vigor, o 
que traduz um alto nível de 
excelência na garantia do 
Nível Aceitável de Desempe-
nho da Segurança Operacio-
nal do aeroporto de Sorriso.

“Hoje temos o orgulho 
de dizer que estamos 100% 
em conformidade com as 
normas e atendemos todos 
os requisitos que a aerona-
vegação brasileira nos im-
põe. O Aeroporto Regional 
de Sorriso Adolino Bedin 
não fica devendo a nenhum 
outro aeroporto no que diz 
respeito ao nível da pres-
tação de serviço, tanto na 
infra-estrutura, quanto na 
questão da navegação aérea”, 
afirma Gerson.

um estudo realizado pelo 
Centro de Liderança Pública 
(CLP), com apoio do profes-
sor Örjan Olsén, da Analítica 
Consultoria, especializado 
em análise de dados e em 
eleições. O levantamento 
apresenta, a partir da defini-
ção de 257 distritos em todo 
o país, uma simulação de 
como seriam os resultados da 
eleição de 2018 para deputa-
do federal e como ficariam os 
gastos de campanha se o sis-
tema de voto distrital misto 
já estivesse em vigor.

Pelo sistema distrital 
misto, adotado em diversos 
países, metade dos depu-
tados federais, estaduais e 
vereadores é eleita por lis-
ta partidária. A outra meta-
de é eleita pelos distritos. O 
eleitor, portanto, vota duas 
vezes, uma no voto em lista 
e outra no seu candidato no 
distrito.

O número de distritos, 
em geral, é igual à metade 

Paulo. Nessa data, ele gravou 
sua aparição, exibida no dia 
seguinte.

Como presidente do 
Congresso Nacional, o sena-
dor tem direito a usar aero-
naves da FAB. Ele informou 
uma previsão de 14 passagei-
ros e disse que o motivo do 
deslocamento seria “serviço/
segurança”. A Aeronáutica 
não divulga o nome dos ocu-
pantes.

No palco, Davi nada 
falou sobre seu trabalho no 
Congresso, a agenda de seu 
mandato ou a situação do 
Brasil. Só disputou o game 
contra o apresentador Rati-
nho, do SBT - e perdeu. Acu-
mulou 25 pontos, ante 40 do 
auditório e 71 do adversário.

A agenda oficial do se-
nador não registrava ne-
nhum compromisso para o 
dia 14, nem mesmo a gra-

vação. No estúdio, Silvio 
o tratou com deferência. 
Apresentou brevemente a 
biografia de Davi, agradeceu 

pela presença e, ao se despe-
dir, recomendou que desse 
um abraço na esposa, “que é 
muito simpática”.

do número de deputados 
federais, estaduais e verea-
dores de uma determinada 
circunscrição (Estado ou ci-
dade). A lista pode ser aberta, 
quando o eleitor pode votar 
nominalmente num candi-
dato, ou fechada e preorde-
nada, quando ele só pode vo-
tar no partido e as legendas 
é que definem a ordem dos 
candidatos para os quais os 
votos serão atribuídos.

Segundo o estudo, ha-
veria a renovação de cerca de 
25% na Câmara com o siste-
ma. Dos 513 deputados, 382 
tenderiam a manter a vaga, 
sendo 252 pelo voto em lista 
e 130 pelos distritos. Prova-
velmente, 131 deputados não 

seriam eleitos.
“Esse estudo é impor-

tante para as pessoas tirarem 
suas dúvidas e começarem 
a visualizar o sistema e a se 
acostumar com ele. Pode 
parecer uma coisa com-
plexa, mas não é”, afirma o 
cientista político Luiz Felipe 
D’Avila, fundador e presiden-
te do conselho consultivo do 
CLP, que há dez anos apoia 
essa bandeira. “O objetivo 
do estudo foi mostrar que é 
possível dividir o Brasil em 
distritos, para a escolha de 
deputados federais e estadu-
ais, e que dá para fazer isso a 
partir de critérios geográficos 
imunes à manipulação políti-
ca”, diz Olsen.

quando tiver, vamos discutir 
e analisar”, afirmou.

Para ele, independente 
dele ser o nome do DEM na 
disputa (que já tem por lá o 
senador Jayme Campos), a 
sigla tem outros nomes de 
impacto que podem vencer 
a eleição. “O DEM hoje pode 
disputar todos os cargos: 
prefeitura de Cuiabá, Várzea 
Grande, Senado”, disse.

Um desses nomes é de Jú-
lio Campos, irmão de Jayme 
e um dos caciques do parti-
do em Mato Grosso.

Ter mais um democrata na 
bancada do Senado, seria es-
trategicamente perfeito para 
o governador Mauro Men-
des, que teria amplo espaço 
no Senado. Vale lembrar que 
durante os próximos dois 
anos, o presidente do se-
nado Federal também é do 
DEM, o senador do Amapá, 
Davi Alcolumbre.
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TV  e Entretenimento

Malvino Salvador tenta 
cantar Bon Jovi e erra 
a letra: ‘It’s my tiiime”

No terceiro dia de Rock in Rio 2019, mui-
tos artistas brasileiros estiveram presentes no 
show do Bon Jovi, no Palco Mundo. Um deles foi 
o ator Malvino Salvador, entrevistado por Ana 
Clara, ex-BBB, durante cobertura ao vivo no ca-
nal Multishow. Ao ser questionado sobre a mú-
sica favorita do Bon Jovi, Malvino pensou um 
pouco e decidiu soltar a voz ao responder: “É…
it’s my time… (risos)”, cantou alto. O trecho cor-
reto da canção, entretanto, é “It’s my life”. A re-
pórter continua a cantoria e, em menos de cinco 
segundos, talvez por ter percebido o erro, o ator 
corrige: “It’s my life.. “, termina dando risada. Os 
internautas perceberam e não perdoaram o erro 
de Malvino Salvador. O vídeo virou meme nas 
redes sociais nesta segunda-feira, 30. “Graças 
ao Malvino Salvador, nunca mais vou ouvir It’s 
my life do mesmo jeito (risos)”, escreveu uma 
seguidora. “Eu queria começar o dia séria no 
transporte público, mas fui ver a timeline e ver 
o vídeo do Malvino Salvador. Já perdi a moral 
rindo igual uma idiota”, comentou outra.
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Reynaldo Gianecchini diz que já se relacionou 
com homens e que José Mayer foi injustiçado

Em entrevista à jornalista Ruth de 
Aquino para a revista Ela, do jornal O 
Globo, publicada neste domingo, 29 de se-
tembro, o ator Reynaldo Gianecchini fa-
lou francamente sobre aspectos sobre os 
quais sempre manteve discrição, incluin-
do sua sexualidade. “Todo mundo fala 
da minha sexualidade, né? Me cobram 
muito, ‘quando é que você vai sair do ar-
mário?””, comentou o ator, que interpreta 
Régis em “A Dona do Pedaço”.

“Eu reconheço todas as partes den-
tro de mim: o homem, a mulher, o gay, o 
hétero, o bissexual, a criança e o velho. 
Como dentro de todo mundo. A sexuali-
dade é muito mais ampla e as pessoas 
são levianas”, disse o ator, completando 
que sua sexualidade não “cabe em uma 
gaveta”. “Nossas questões e tabus passam 
por esse canal. Não é à toa que cada um 
tem seus fetiches, suas particularidades. 
E não tenho vontade de falar com quem 
estou transando, não preciso falar. Pre-
zo minha liberdade de não citar nomes e 
proteger minha privacidade”, disse.

A jornalista, no entanto, foi mais dire-
ta: “Você já transou com homens?”. Giane 
confirmou, mas preferiu estabelecer no 
campo dos relacionamentos. “Já tive, sim, 
romances com homens e acho que é esse 
o momento de dizer isso. Mas nunca me 
senti obrigado a empunhar bandeira de 
homossexualidade. O desejo para mim 
não passa pelo gênero e nem pela idade”.

“Demorei para falar porque isso esbar-
ra sempre no tamanho do preconceito no 
Brasil. Mas agora é importante reafirmar 
a liberdade, por mim e por quem enfrenta 
repressão”, disse.

JOSé MAyER - Na longa entrevista, 
ainda houve espaço para falar sobre o 

caso de José Mayer, que foi acusado de 
assédio sexual pela figurinista Su Togna-
ni à época da novela “A Lei do Amor”, que 
Giane protagonizou ao lado de Cláudia 
Abreu. “Acho que foi injusta essa histó-
ria. Eu estava na novela junto com o Zé 
e duvido que ele tenha sido agressivo, 
passando do ponto no assédio”, conta.”Há 

diferenças entre assédio e cantadas. Hoje 
enxergo uma comoção que não contribui 
para a verdade. A luta pelos direitos das 
mulheres às vezes atropela. Eu fiquei bas-
tante comovido. O Zé Mayer é um puta ar-
tista e foi massacrado, sumiu, fechou-se 
em casa, não quer fazer nada. Houve um 
exagero com ele”, disse.



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

quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água 
e IPTU). Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 INCOAMA IND. E COM. DE MADEIRAS AMAZONAS 
LTDA-EPP com CNPJ No. 07.192.504/0001-08 e Inscrição 
estadual No 13.466.325-0 com sede empresarial Rua Uru-
guai, s/n°, Lote 03 Bairro: Setor Industrial Município: Feliz 
Natal.  UF: MT Torna publico que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA a Renovação da Licença 
de Operação, para a atividade serraria com desdobro de 
madeira. Não EIA/RIMA.

 “SS MECÂNICA AUTOMOTIVA EIRELI, CNPJ: 
16.368.590/0001-40, localizada na avenida das Itaubas,  
número 530, Jardim Celeste. Torna público que requereu á 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop-MT, as licenças ambientais, Licença 
Prévia-LP, de Instalação-LI e de Operação-LO, para a ati-
vidade  45.20.0.01 – Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores  e 45.30.7.03 comércio 
e varejo de peças e acessórios novos para veículos auto-
motores.‘’ ENG. FLORESTAL LUANE DE OLIVEIRA- CEL: 
66 99621-0933-luanesilva2327@gmail.com

 ANA CAROLINA HOFFMANN FRANZ, CPF n° 
132.422.987-05, endereço na Av. Universitária, 909 - W, 
Bairro Parque das Emas - LRV/MT, torna público que re-
quereu junto a SMMA/LRV – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, 
a Licença de Operação - LO, para a atividade CONSUL-
TÓRIO ODONTOLÓGICO. Não foi determinado EIA/RIMA. 
MKC ENGENHARIA (65) 99618-6848.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 

2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 

torna público que não houve vencedor do Pregão Eletrônico n.º 003/2019, 

para “Registro De Preços para Futura e Eventual Aquisição de Caminhão, 

para atender o Convênio n.° 867688/2018, celebrado com a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM”, pois 

nenhuma empresa ofertou proposta, ocasionando uma Licitação 

DESERTA, o Pregão deverá ser repetido com uma nova data para sua 

abertura. Ipiranga do Norte – MT, 30 de Setembro de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: SUELI BARBOSA DOS SANTOS – CPF: 011.839.981-04 

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 25/06/2012, na qualidade de 
compromissária compradora do LOTE 24 da QUADRA 07 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT. Todavia 
Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/09/2018, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/06/2019 e 
15/07/2019 até a presente data. 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, 06 DE AGOSTO DE 2019. 

 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

 Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

01-02-03
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Cueva só jogou contra o Flamengo em quatro meses 

“Pouco inteligente é quem
não aprende com os erros”
DA REPORTAGEM

Um dia após o técnico 
Jorge Sampaoli dizer que a 
polêmica envolvendo Cue-
va, que se envolveu em uma 
briga numa casa noturna 
na noite de sexta-feira e foi 
suspenso preventivamen-
te pelo Santos, era assunto 
para a diretoria do clube, o 
superintendente de futebol 
Paulo Autuori concedeu en-
trevista coletiva no CT Rei 
Pelé. O principal tema, é 
claro, foi o peruano. Autuo-
ri revelou que Cueva treina 
separado do elenco e tratou 
o meia como um “proble-
ma do clube”, já que ele está 
fora dos planos do técnico 
Jorge Sampaoli. “Já falei de 
direitos e deveres. Não se 
pode analisar coisas de ma-
neiras isoladas. É preciso ter 
cuidado. Ele vai estar na se-
leção peruana (para a dispu-
ta de amistosos na próxima 
semana) e vamos definir as 
coisas com o departamento 
jurídico neste período. Te-
mos que ter muito cuidado 
porque o jogador é um pa-
trimônio do clube”.

Autuori foi mais con-
tundente ao citar o históri-
co do atleta, com confusões 
quando era atleta do São 
Paulo e atrasos no Santos. 
“Ninguém está julgando 
ninguém. Se puder analisar 
o contrato de um jogador, lá 
tem coisas bem explícitas. 
Ele admitiu o que aconte-
ceu, que é um erro. Pouco 
inteligente é aquele que não 
aprende com os próprios 
erros. Sábio é quem apren-

de com o erro dos outros”, 
afirmou o dirigente. Cueva 
foi contratado em feverei-
ro, do Krasnodar, da Rússia, 
por US$ 7 milhões – que 
serão pagos em parcelas 
até 2022, quando termina 
o contrato dele com o San-
tos. No acordo, os europeus 
emprestaram o jogador ao 
Santos até dezembro, mas 
com previsão de compra 
obrigatória.O peruano che-
gou como estrela, mas ain-
da não convenceu: fez 17 
jogos e nenhum gol. Sam-
paoli já explicitou que não 
conta com o atleta, que foi 
relacionado uma única vez 
nos últimos quatro meses. 
O Santos tentou negociá-lo, 
mas não conseguiu.

“Temos as coisas mui-
to claras. Temos tempo até 
ele voltar da seleção para 
analisar. Ele já falou da pos-
sibilidade de sair para outro 
clube. Não foi possível por 
conta da relação com seu 
clube da Rússia”, emendou 
o dirigente, citando a ne-
cessidade de autorização do 
Krasnodar para transferên-
cias no momento.

OUTRO LADO
Em entrevista ao site 

“RPP”, do Peru, Cueva dis-
se: “Eu me defendi de uma 
agressão, me defendi de 
uma pessoa X. Ele me agre-
diu com uma garrafa, e não 
vou ficar de braços cruza-
dos ou esperar que comece 
a sangrar para revidar”.

O curioso é que, na 
entrevista ao site peruano, 
Cueva disse que “estava jan-

SANTOS | Essa foi a fala de Autuori sobre o meia Cueva, suspenso após se envolver em confusão em casa noturna
Foto: Ivan StortI

LONDRES

Neto e viúvas protestam em frente à
seguradora por falta de indenizações

QUE FEIO!

Dom Bosco vence o Sinop por WO
na Arena Pantanal pela Copa FMF

O REGRESSO

Sem ressentimento, 
Fortaleza e Ceni se 
beneficiam em recomeçoFoto: Marcel caMIlo

Foto: DIvulgação/FMF

Neto e viúvas de acidente da Chape protestam em Londres

Sem somar pontos, Galo não compareceu para o jogo 
da última rodada 

DA REPORTAGEM

O zagueiro Neto e as 
viúvas de quatro jogadores 
da tragédia aérea da Chape-
coense se reuniram nesta se-
gunda-feira (30) em frente à 
sede da seguradora Aon, em 
Londres, para protestar pela 
falta de indenização pela 
queda do avião, que vitimou 
71 pessoas em novembro de 
2016. Quase três anos de-
pois, os familiares juntaram 
documentos que pudessem 
apontar os culpados pela tra-
gédia. Encontraram, segun-
do advogados, uma cadeia de 
fatores que culminou com a 
fatídica queda de avião e por 
isso, tentam na justiça, serem 
indenizados.

Com faixas e camisas 
alusivas à tragédia, a mani-
festação reuniu as viúvas de 
Gil, Filipe Machado, Thie-
go e Bruno Rangel, além do 
presidente da Associação 
Brasileira da Vítimas do Aci-
dente com a Chapecoense 
(Abravic) e três advogados. 
“Acreditamos que houve 

DA REPORTAGEM

Na Arena Pantanal, o 
Dom Bosco não precisou 
fazer esforço para garantir 
mais três pontos. O adver-
sário Sinop, que não somou 
nenhum ponto na competi-
ção, perdeu por WO, no pla-
car de 3 a 0 para o Azulão da 
Colina.

O Galo do Norte, que 
não somou nenhum ponto 
na competição, não com-
pareceu para o jogo válido 
pela última rodada da fase de 
grupo da Copa FMF. O Dom 
Bosco chegou aos 12 pontos, 
mas ficou na 5ª posição. Isso 
porque União Rondonópolis 
e Mixto ficaram no empate 
sem gols e ambos avançaram 
às semifinais. Luverdense (17 
pontos), Cuiabá (14), União e 

DA REPORTAGEM

No futebol, vê-se de 
tudo. Algumas vezes, o im-
ponderável supera a pró-
pria técnica e a tática, a or-
ganização. Alguém poderia 
imaginar que, quase 50 dias 
depois, Rogério Ceni vol-
taria ao Fortaleza depois de 
uma passagem conturbada 
no Cruzeiro? O presidente 
do Leão, Marcelo Paz, em 
coletiva no domingo, foi en-
fático ao dizer que jamais 
imaginou a situação. Nem 
nós. Mas a verdade é que foi 
o melhor para o clube do 
Pici. Desde que chegou, Zé 
Ricardo tentou implantar a 
identidade dele no time. Aos 
poucos, mudando o estilo 
de jogo. Levou Gabriel Dias 
para a posição de origem, 
atuando como volante ao 
lado de Juninho e Felipe. 

Tinga assumiu, de fato, 
a lateral direita. Escalou Ma-
theus Vargas no meio-cam-
po. Optou por três atacantes 
em alguns jogos, deixando 
de lado o 4-2-4 de Ceni. O 
fato é que só venceu um jogo, 
contra o Goiás por 2 a 0. E 
empolgou, de fato, somente 
em uma ocasião: quando ar-
rancou um empate em 3 a 3 
contra o Santos, fora de casa. 
Mas não conseguiu mobili-
zar o torcedor, embora te-

nha sido muito bem recebi-
do com festa no aeroporto, 
quando foi anunciado. En-
quanto Ceni estava no Cru-
zeiro, onde foi anunciado no 
dia 11 de agosto, o Fortaleza 
contratou Adalberto, Jackson 
e Paulão para a zaga. Roger 
Carvalho, titular absoluto 
ao lado de Quintero, acabou 
passando por cirurgia e não 
retorna mais este ano. Ma-
theus Vargas chegou da Pon-
te Preta para o meio-campo. 
Edinho, Osvaldo e Romari-
nho, xodós de Ceni, foram 
menos utilizados. Felipe Pi-
res teve chance de mostrar 
o valor dele em campo. As 
queixas de Ceni quanto à 
falta de reforços pós-Copa 
América ficam para trás. O 
prazo para inscrever atletas 
para a Série A do Brasileiro já 
acabou. 

E há ainda 17 duelos 
pela frente na competição 
nacional. Seria arriscado de-
mais para um time que quer 
permanecer na elite trazer 
um técnico para recomeçar 
do zero. O próprio presiden-
te Marcelo Paz admitiu isso 
em coletiva neste domingo: 
Ceni sempre foi a primeira 
e única opção, embora Paz 
tenha ficado angustiado se 
daria certo ou não ter de vol-
ta o técnico que já deu tantas 
alegrias e tantos títulos. 

muitos erros na contrata-
ção dos seguros. Ainda não 
fomos indenizados, ofere-
ceram uma ajuda humani-
tária”, disse Val Paiva, viúva 
de Gil. A ideia da comitiva é 
mostrar para o mundo a in-
justiça e o jogo de empurra 
que virou o pagamento das 
indenizações. Um advogado 
da AON entrou em contato 
com o grupo, mas sem apre-
sentar solução.

O CASO
O seguro da aeronave 

era de US$ 25 milhões (cerca 
de R$ 104 milhões), na época 
do acidente, mas os advoga-
dos das famílias contestam. 
Eles dizem que, até 2015, a 
apólice era de US$ 300 mi-
lhões (R$ 1,24 bilhão) e, a 
partir de 2016, mesmo com 
o risco ampliado por passar a 
transportar atletas de clubes 
de futebol, a apólice caiu de 
valor.

Os advogados das famí-
lias dizem que a Aon é res-
ponsável pela avaliação de 
risco de seguros e que tinha 

Mixto (13) são os quatro clas-
sificados. O Luverdense en-
frentará o Mixto na semifinal 
com o primeiro jogo prova-
velmente na Arena Pantanal 
e o duelo decisivo no estádio 
Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde. Cuiabá e União 
farão a outra semifinal, com 
início da disputa no Luthero 
Lopes, em Rondonópolis, e 
a decisão também provavel-
mente na Arena Pantanal.

Os jogos serão con-
firmados pela Federação 
Mato-grossense de Futebol 
e devem iniciar no próxi-
mo fim de semana, dias 5 e 
6 de outubro. Os confrontos 
decisivos serão nos dias 12 e 
13. A competição vale vaga 
na Copa do Brasil 2020. O 
Cuiabá é o único com a vaga 
garantida.

conhecimento que a aerona-
ve sobrevoaria áreas de risco, 
como a Colômbia. Para não 
fazer o pagamento da inde-
nização, a empresa de seguro 
alega que a apólice não esta-
va paga, porém, segundo os 
advogados das famílias, não 
houve uma comunicação 
sobre o não pagamento da 

apólice às autoridades locais, 
o que impediria o voo.

As pessoas que organi-
zam o protesto em Londres 
calculam que o valor devido 
pela Aon, Tokio Marine Kiln 
e Bisa varia entre US$ 4 mi-
lhões e US$ 5 milhões (de 
R$ 16 milhões a R$ 20,8 mi-
lhões) para cada família.

tando com um amigo para 
ver uma proposta do Goiás” 
e que, “quando estava indo 
para casa”, recebeu “agres-
sões verbais”. O local onde 
ocorreu o caso, porém, não 
é um restaurante, mas uma 
conhecida casa noturna 
na orla da praia de Santos. 
Vale ressaltar também que 
o prazo para inscrições de 
reforços em clubes da Sé-
rie A se encerrou na última 

sexta, dia do ocorrido. Na 
entrevista ao site peruano, 
Cueva disse ainda que pede 
“desculpas pelo caso” e que 
não estava “faltando com 
respeito a um torcedor do 
Santos”.

EM BAIXA
Nos últimos quatro 

meses, Cueva disputou uma 
única partida, contra o Fla-
mengo, no Maracanã. Na 

semana passada, ele par-
ticipou de um jogo-treino 
contra o time sub-20, no 
CT Rei Pelé, e marcou um 
gol. Em entrevista recente, 
o presidente do Santos, José 
Carlos Peres, comentou so-
bre a sua situação no elenco.

“Quando contratamos, 
a pré-temporada já tinha 
ocorrido. Ele estava no frio 
da Rússia (Krasnodar), com 
muita neve. Não veio no ní-

vel dos outros jogadores na 
questão do preparo físico. 
Emagreceu, está fininho. 
Jogou no segundo tempo 
no Maracanã (contra o Fla-
mengo, no dia 14) e acredito 
que ele está no ponto, mas 
eu não escalo. Técnico esca-
la e tem as razões para não 
utilizar, não discuto a parte 
técnica. Cuido fora do cam-
po e ele cuida dentro”, disse 
Peres.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10118792705, no qual figuram como Fiduciantes ROSÂNGELA RIBEIRO PINTO, 
brasileira, solteira, representante comercial, RG nº 12441481 – SSP/MT, CPF/MF nº 970.183.841-68 e GYORDANNI 
KARLYE MOTA MENDES, brasileiro, solteiro, auxiliar de piloto agrícola, RG nº 11287276 – SSP/MT, CPF/MF nº 
033.993.444-14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 16/10/2019, às 15h40min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 213.270,39 (Duzentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Setenta Reais e 
Trinta e Nove Centavos), o Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com 
a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: “Um imóvel residencial em alvenaria com 80,09m² 
de área construída (Av.06) e seu respectivo terreno, lote urbano sob o nº 06, da quadra nº 26, situado no Loteamento Jardim 
Tropical, na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 450,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
frente para a Rua Minesota, medindo 15,00m; fundos para o lote nº 11, medindo 15,00m; lado direito para o lote nº 05, 
medindo 30,00m; lado esquerdo para parte dos lotes nº 07 e 08, medindo 30,00m”. Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 24/10/2019, às 15h40min, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 115.656,14 (Cento e 
Quinze Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-
line, deverão se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, 
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes 
no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de 
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessa dos já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão da 
leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado 
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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DA REPORTAGEM

Você já se deu conta que 
faltam exatamente três me-
ses para este ano acabar? 
Hoje (1º) começa o mês de 
outubro, o antepenúltimo 
de 2019, e com tantas resolu-
ções no começo do ano e as 
famosas listas de promessas, 
fica difícil conseguir organi-
zar tudo e cumprir o prome-
tido, não é mesmo?

Por isso, o Diário do Estado 
MT conversou com alguns 
moradores de Sinop e região 
para saber o que eles ainda 
querem realizar até o final de 
2019. Se organizar certinho, 
todo mundo sai ganhando! 
Confira os depoimentos:

GABRIELA SÁNCHEZ – 
ACADÊMICA DE ESTÉTI-
CA

“Neste ano, que concluo 
minha faculdade e estou 
bastante preocupada com 
o TCC! Na vida pessoal, es-
tou feliz por conta de estar 
namorando, firme, e princi-
palmente alguém que amo. 
Planejei uma viagem para 
novembro, mas infelizmen-
te condições financeiras me 
impediram, tentarei em 
2020. Entretanto, como mi-
nha família não é daqui (Si-
nop), pretendo viajar para o 
Paraná em dezembro, ficar 
uns 15 dias com eles para 
voltar com a energia toda re-
carregada”.

KAROLINA GUERRA – 
ESTUDANTE DE JORNA-
LISMO

“Até o final de 2019 eu 
quero estar mais presente na 
vida das pessoas que eu amo, 
aproveitar cada momento 
pois os dias estão passando 

rápido demais. Na área pro-
fissional me qualificar, in-
vestir em mim e ir a jogo até 
final do ano. Quero muito 
ganhar um pequeno espaço 
para poder mostrar um pou-
co do talento que guardo pra 
mim, quero poder me de-
senvolver na área que estudo 
e crescer e me tornar uma 
pessoa admirável, e poder 
conseguir inspirar um pou-
quinho as outras pessoas. Pra 
fechar com chave de ouro 
esse 2019!”. 

FRANCIELE SANTOS – 
CONTADORA

“Após um 2018 muito di-
fícil financeiramente, come-
cei esse ano otimista de que 
conseguiria colocar a vida 
em ordem. Uma das minhas 
resoluções para esse ano era 
acertar todas as dívidas para 
que em 2019 eu finalmen-
te possa traçar novos planos 
em busca de alguns sonhos. 
Após conseguir um novo 
emprego, posso dizer que 
aos poucos as coisas estão se 
acertando. Além disso, sur-
giram novas oportunidades 
junto com o meu marido, e 
com isso aos poucos estamos 
conseguindo colocar a casa 
em ordem. Para os poucos 
meses pretendo seguir firme 
com o objetivo de quitar as 
últimas dívidas que restam, e 
começar o ano que vem ze-
rada”.

RAFAEL OLIVEIRA – 
ACADÊMICO DE DIREITO

“Uma das resoluções que 
fiz para o ano de 2019 é ter-
minar de ler todos os livros 
que comprei e ainda não li 
(média de 18 livros). Infeliz-
mente ou felizmente, por 
causa de algumas promo-
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CR-III

Coronel Razera se aposenta e
Wesney Sodre assume comando

VÁRZEA GRANDE

Polícia fecha baile funk e flagra
adolescentes com droga e álcool

PONTES E LACERDA

Homem é executado 
na frente do filho 
após ir à feira

Comandante se aposenta e deixa regional da PM Sinop 

Filho tentou socorrer o pai após ele ser baleado 

Baile funk foi fechado por policiais militares na madrugada 
de domingo 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O comandante regio-
nal da PM, tenente-coronel 
Valter Luiz Razera, deixará 
o Comando Regional III da 
PM em Sinop na sexta-feira 
(4). O coronel completou 
mais de 30 anos nas fileiras 
da corporação e está se apo-
sentando. Para o seu lugar, o 
comandante geral da Polícia 
Militar do Estado, coronel 
Jonildo José Assis, designou 
o coronel Wesney de Castro 
Sodré, que atua na capital 
mato-grossense, para assu-
mir a função.

“Quando assumi o co-
mando foi muito difícil, duas 
viaturas na rua só. A gente 
teve que dar uma enxugada 
na administração para co-
locar mais policiais na rua, 
montamos o CAR (Coman-
do de Ações Rápidas) logo na 
primeira semana de coman-
do e fomos apertando de 
um lado para melhorar do 
outro. Fomos engrenando e 
reforçando nossa Força Tá-
tica, aumentando o efetivo 
de toda região. Conseguimos 

DA REPORTAGEM

Um baile funk foi fe-
chado por policiais militares 
na madrugada de domingo 
(29) em Várzea Grande. De 
acordo com a Polícia Militar, 
no evento, no bairro São Ma-
theus, diversos menores de 
idade foram flagrados com 
droga e álcool. A situação, 
para a polícia, se caracteri-
zou como corrupção de me-
nores e perturbação.

A abordagem no even-
to ocorreu por volta de 2h30 
após diversas denúncias de 
moradores. As denúncias 
apontavam para o uso de 

DA REPORTAGEM

Um homem identifica-
do como Claudemir Manza-
no foi executado a tiros do-
mingo (29) após sair de uma 
feira municipal em Pontes 
e Lacerda. O crime aconte-
ceu na Avenida Theodomiro 
Rodrigues e foi presenciado 
pelo filho de Claudemir, que 
o acompanhava.

Segundo a Polícia Mili-
tar, a vítima seguia para o seu 
veículo quando foi abordado 

por um homem, que sacou 
uma arma e disparou várias 
vezes em sua direção. 

Em seguida, o suspei-
to fugiu a pé. Claudemir 
chegou a ser socorrido e 
encaminhado para um hos-
pital, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu pouco 
tempo depois.

Rondas foram feitas em 
busca do atirador, mas ne-
nhum suspeito foi encontra-
do. O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil.

consumo de bebida por par-
te de adolescentes, uso de 
drogas e perturbação, já que 
a música estaria alta.

Quando a polícia che-
gou, diversas pessoas tenta-
ram pular o muro do estabe-
lecimento, atiraram pedras 
nos policiais e ainda se es-
conderam em banheiros e 
na piscina do clube. A PM 
relatou que encontrou sinais 
de uso de droga e flagrou 
diversos adolescentes com 
álcool e droga. Os responsá-
veis pelo evento foram enca-
minhados à Polícia Civil. Os 
adolescentes foram apreen-
didos.

montar Ronda Escolar, além 
do projeto Luz do Amanhã, 
depois um de artes marciais 
e patrulha Maria da Penha”, 

Se viajar estava entre suas metas, corre que ainda dá tempo de cumprir! 

3 meses para terminar 2019: o 
que você pretende realizar até lá?
CHEGOU OUTUBRO! | Aquela expressão “como o tempo passa rápido” se aplica perfeitamente

disse ao site Só Notícias.
Valter Razera foi em-

possado em 2015 coman-
dante regional. A passagem 

de comando para o coronel 
Wesney será no Centro de 
Eventos Dante de Oliveira, 
às 19h.

ções, acabo comprando mais 
livros do que eu consigo ler. 
Sendo assim, para esse ano, 
resolvi ler todos os livros que 
faltavam e não comprar mais 
nenhum. Bom, não consegui 
ficar sem comprar nenhum 
livro, mas ainda estou em-
prenho em terminar de ler 
os livros que faltam”.

BÁRBARA FIDÉLIS – EN-
FERMEIRA

“Até o final do ano eu que-
ro estudar mais. Sinto que 
estou precisando e é algo 
que eu quero fazer, ainda 
este ano. Quero buscar mais 
e novos conhecimentos na 
minha área, que é progra-
mação. Vou me dedicar ain-
da mais nisso, nestes três 
meses que ainda nos restam 
em 2019”.

ALINE TURINNI – AR-
QUITETA

“Então, os meus planos 
para este ano são todos na 
área profissional. Como sou 
arquiteta, quero terminar 
uma especialização que es-
tou fazendo. Outro plano 
para estes três meses restan-
tes a finalização de mais uma 
obra importante. Também 
estou organizando meu ca-
samento, por isso eu e meu 
noivo estamos economi-
zando bastante para, ainda 
este ano, deixar tudo pronto 
para o ano que vem. Estamos 
querendo ter nosso primeiro 
filho, então todo o planeja-
mento será feito nessa reta 
final de 2019, momento em 
que temos a possibilidade de 
pegar o 13º salário e guardar”.

PRISCILA GIROLETTA – 
FOTÓGRAFA 

“Meu objetivo é finalizar 

o que comecei este ano, ou 
seja, alguns projetos para 
não deixar nada pendente. 
No meu trabalho, quando o 
ano está terminando eu bus-
co entregar tudo aos meus 
clientes, finalizar esses ciclos 
profissionais. 

O meu principal objetivo é 

estar zerada para começar o 
novo ano com a cabeça lim-
pa, sem pendências para trás. 
Eu sempre busco cumprir as 
metas que foram estabele-
cidas. Nesses últimos 3 me-
ses, também busco trabalhar 
muito, principalmente por-
que pelo fato de eu ser fotó-

grafa, dezembro é um mês 
muito bom, de muito ser-
viço. Finalizei muitos pro-
cessos pessoais, então quero 
que 2020 comece zerado, 
principalmente por conta 
daquilo que pretendo fechar 
entre outubro e último dia 
do ano”.
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Empresário José Carlos Ramalho com o troféu em mãos

Equipe da Amazônia Seguros com o 16º troféu do Mérito Lojista em mãos 

Amazônia Seguros é eleita 16 vezes a 
Melhor Corretora de Seguros de Sinop
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Amazônia Seguros rece-
beu no último sábado (28) o 
Prêmio Mérito Lojista como 
Melhor Corretora de Se-
guros de Sinop, em evento 
promovido pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Sinop 
(CDL), no Centro de Even-
tos DMD.

A CDL Sinop contempla 
anualmente com o Troféu 
Chama da Fortuna os em-
presários e empresas de 
destaque da cidade. Em sua 
16ª edição, o Mérito Lojista 
contou com duas atrações 
nacionais: o cantor Michel 
Teló e o Grupo Tradição, 
além da atração local Jony & 
Marcos, para animar a noite.

Sobre a escolha dos me-
lhores do ano, a CDL reali-
zou uma pesquisa coorde-
nada pela Real Dados que 
entrevistou 500 empresá-
rios – 250 filiados e 250 não 
filiados. Foram estes que 
escolheram as melhores 
empresas em 180 ramos de 
atividades comerciais, con-
forme informou a assessoria 
de impressa da entidade.

A Amazônia Seguros foi 
eleita 16 vezes consecutivas 
para receber o Chama da 
Fortuna como Melhor Cor-
retora de Seguros de Sinop. 
O presidente da corretora, 
José Carlos Ramalho, agra-
dece por mais essa conquis-
ta.

“Esse ano completamos 
29 anos de muito trabalho 
e dedicação, para nós é uma 
honra receber mais uma vez 
o Prêmio Mérito Lojista. 
Agradeço primeiramente a 
Deus por essa conquista e a 
todos da minha equipe, que 

MÉRITO LOJISTA | E essa foi a quarta premiação da Seguradora somente neste ano de 2019
Foto: Cibele estrela
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diariamente desenvolve um 
trabalho com excelência. 
Obrigado a cada cliente e 
amigo que confia e acredita 
em nossos serviços. Quero 
agradecer também as nossas 
parceiras Seguradoras, que 
desempenham um papel 
fundamental no exercer di-
ário do nosso trabalho”, en-
fatizou.

EM 2019
E se você pensa que essa 

foi a primeira conquista da 
Amazônia Seguros neste 
ano, está enganado. Na ver-
dade, trata-se da quarta! Por 
isso, relembre as premia-
ções anteriores da Amazô-
nia Seguros em 2019:

14 de maio - Prêmio Em-
presa Brasileira do Ano 2019 
na categoria de Corretora 
de Seguros por alcançar um 
excelente nível de satisfação 
de seus produtos e inova-
ção dos serviços oferecidos. 
O evento é organizado pela 
Latin American Quality Ins-
titute (LAQI).

21 de maio - pela tercei-
ra vez consecutiva recebeu 
o Certificado de Qualidade 
Profissional e Empresarial 
da Ângulo Pesquisas como 
Melhor Corretora De Segu-
ros e o presidente da em-
presa José Carlos Ramalho 
da Silva como Melhor Cor-
retor de Seguros. A Ângulo 
certifica os mais lembrados 
pela qualidade dos serviços 
prestados. 

5 de junho - o Prêmio Mais 
& Melhores 2019 como Me-
lhor Corretora de Seguros 
Sinop. Realizado pela revis-
ta Norte do Empreendedor.


