
Esta semana o prefeito de Sorriso, Ari Lafin (PSDB), esteve com agenda cheia na capital federal. 
Por lá o gestor municipal buscou recursos financeiros para o município. No dia primeiro a visita 
foi na Infraero, onde foi apresentado o projeto de recuperação da pista do aeroporto Adolino Be-
din. Na CEF, Lafin buscou parceria para construção da Vila Olímpica.      Página -3

EM BRASÍLIA

Prefeito Lafin busca
recursos para Sorriso

REDES SOCIAIS

13 temas
de redação
que podem
cair no Enem
Para fazer uma boa redação 
no Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), profes-
sores recomendam treinar 
durante o ano. O aluno pode 
aprender a administrar o 
tempo que leva para escre-
ver, a estruturar corretamen-
te seus argumentos e a cons-
truir produções coesas.     
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O Facebook começou a realizar um teste envolvendo uma de suas principais ferra-
mentas: a marcação da reação chamada like (gostar, no termo em inglês) em publi-
cações.                          Página -8

NÃO MOSTRAR LIKES

INTER
Duelos
contra
rivais
do Z-4

O único ponto somado 
em duelos com os líderes do 
Brasileirão não só fez o Inter 
sair do G-4, como ampliou o 
ambiente de pressão e cobran-
ças após o vice na Copa do Bra-
sil. Curiosamente, o caminho 
colorado em busca da estabili-
dade apresenta dois jogos em 
série fora de casa contra rivais 
em situação de Z-4.
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Emocionalmente, o candidato a embai-
xador está despreparadíssimo, basta ver 
como tratou a primeira dama francesa

O filho do presidente se diz preparado para 
ser “nosso” embaixador. No seu currículo cons-
ta que fritou hamburguer nos Estados Unidos, 
portanto, sabe tudo sobre os norte-americanos, 
assim como do seu idioma, afinal, nada melhor 
que aprender o inglês das ruas, ou no balcão de 
uma lanchonete.

Escolas para ele está repleta de comunistas 
e induzem as crianças a diversas excrescên-
cias sexuais, e nada de bom tem para ensinar 
a um homem hétero como ele acredita ser. Fal-
tam nas escolas disciplinas que para ele seriam 
fundamentais para a formação “humana”, por 
exemplo, tiro ao alvo, começando pelas pistolas 
nas séries iniciais, acabando com fuzis e bazu-
cas nas séries finais.

Emocionalmente, o candidato a embaixa-
dor está despreparadíssimo, basta ver como 
tratou a primeira dama francesa, e agora mais 
recentemente a jovem ativista Greta Thunberg; 
é muito interessante observar um marmanjo 
atacando uma adolescente com mentiras e fake 
news, e como um adolescente (ou se portando 
como um!) petulante e mal educado, atacando 
uma senhora, só por ser esposa de um desafeto 
do papai. Um crianção que se coloca na idade da 
Greta ou ataca pessoas protegido pelo cargo de 
deputado e por ser filho do presidente, que para 
ele é mais importante do que ser deputado.

É óbvio que falta ao pretendente a embaixa-
dor as principais características dos embaixa-
dores, serem educados, polidos, mais ouvirem 
do que falarem, comedidos nas opiniões, cor-
teses nos gestos e dizeres. Um embaixador não 
ofende uma primeira dama de outro país, muito 
menos fica inventando mentiras sobre os desa-
fetos dos Bolsonaros (já que agem como uma 
alcateia, quando não uma manada), não ofende 
as pessoas, sejam elas quem sejam, pois deve 
ser o interlocutor do Estado com os demais Es-
tados, com todas as demais pessoas e gentes, e 
por mais que possa não gostar, tem que respei-
tar. Embaixadores não escolhem com quem vão 
negociar, tem que negociar com todos.

Como os Bolsonaros são pouco republica-
nos, utilizando as coisas públicas para bene-

Compartilhando muita coisa?

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 04 de outubro de 2019 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

ços me questiono o que ainda faço por 
lá, mas me lembro que, em uma épo-
ca onde a tecnologia faz parte da vida 
das pessoas de forma exageradamente 
expressiva, estar fora desses serviços 
pode dificultar interações comerciais. 
Isso mesmo: tem gente que quer ver 

seu perfil (o profissio-
nal, de preferência, pois 
o outro tá bem desorga-
nizado), tem quem acha 
o produto ou serviço 
que você vende atra-
vés das redes sociais e 
tem quem fica fuçando 
suas postagens para 
ver o que você já fez na 
vida, como um “termô-

metro” para saber o que você tem para 
oferecer. Tenho, então, compartilhado 
muita coisa, mas a qualidade das pos-
tagens, sinceramente, tem ficado mui-
to abaixo do que eu gostaria de ver nas 
redes sociais.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Com a promulgação da emenda constitucio-
nal 102, deu-se passo necessário para a realização 
do tão esperado leilão da chamada cessão onerosa 
do pré-sal, marcado para 26 de novembro e com 
arrecadação estimada em R$ 106 bilhões. 

A mudança na Carta era essencial por retirar 
da contabilidade do teto de gastos federais o pa-
gamento que a União fará à Petrobras e o repas-
se de 30% da receita para estados e municípios. 
Evita-se, assim, que o governo descumpra a regra 
que limita alta de despesas à variação da inflação 
do ano anterior. 

A estatal deve receber cerca de R$ 36 bilhões, 
devido à renegociação do contrato celebrado em 
2010 com a União por meio do qual adquiriu o 
direito de explorar até 5 bilhões de barris na zona 
do pré-sal. Como a quantia descoberta foi maior 
e os parâmetros econômicos mudaram, um novo 
entendimento entre as partes era a primeira con-
dição para destravar um novo leilão do óleo ex-
cedente. 

Descontado esse montante, ainda por ser re-
ferendado pelo Tribunal de Contas da União, o 
Tesouro Nacional receberá esperados R$ 70 bi-
lhões como bônus de assinatura, mas terá que 
dividir 30% com os demais entes federativos. O 
Senado fixou partes iguais de 15% para governos 
estaduais e municipais. A divisão do dinheiro, 
porém, ainda será objeto de disputa política no 
Congresso. 

Para não atrasar o leilão e viabilizar o envio 
do projeto de lei orçamentária ao Legislativo no 
prazo legal (até 15 de outubro), houve acordo com 
o governo para a promulgação apenas da parte 
relativa à exclusão das despesas do teto. 

Os congressistas, em boa hora, inseriram no 
texto um dispositivo que proíbe o uso dos recur-
sos do pré-sal para pagamento de salários e apo-
sentadorias. Mas não é claro que será assim na 
prática, dado o histórico de criatividade dos go-
vernantes e a força das corporações de servidores.  
Sem reformas que permitam um efetivo controle 
dos gastos com pessoal, cedo ou tarde qualquer 
montante será consumido com essas rubricas. A 
rigidez orçamentária cresce em todos os entes. 

Nesse sentido, é positivo que a negociação da 
divisão das receitas ainda esteja aberta. Idealmen-
te, qualquer alívio para governadores e prefeitos 
deve estar associado a contrapartidas efetivas de 
ajuste.

Editorial

Bilhões com o pré-sal

Ranking dos Políticos - Facebook

fício próprio ou familiar, pois que atuam 
como uma quadrilha, optam pelas rela-
ções pessoais antes que as políticas, mais 

pelos laços de cumplicidade do que pelos acor-
dos de cavalheiros. Esse governo acredita que é 
melhor colocar o lambe mão do filho como em-
baixador, que tenta ser amigo da família Trump e 
não percebe que deles só tem o protocolar, men-
digando atenção em troca de possíveis acordos 
preferencias com o governo, ao invés de ter al-
guém que saiba negociar de igual para igual, não 
como os Bolsonaros, um subalterno diante de um 
superior.

As postagens do Eduardo Bolsonaro desde a 
época em que postou que tomaria o STF apenas 
com um cabo e um soldado, nem precisando de 
um jipe para tanto, até os dias atuais, revela um 
ser destemperado, agressivo, ofensivo, menti-
roso, desalmado, enfim, incapaz de ter uma das 
principais características de um embaixador, a 
capacidade da empatia, a capacidade de separar 
as pessoas em mais categorias do que amigo ou 
inimigo, e de se portarem por questões objetivas 
antes do que por paixões subjetivas.

Para ser embaixador é preciso maturidade, 
eis porque só é possível atingir esse nível na 
carreira do Itamaraty após os 35 anos. Se o Edu-
ardo completou 35 anos biológicos, é no entanto 
um adolescente emocionalmente, brigando com 
uma menina de 16 anos, mentindo como um ado-
lescente para justificar suas atitudes destrambe-
lhadas, portando-se como um jovem petulante, 
mais preparado para a briga do que para o acordo 
ou conciliação, mais querendo impor suas con-
vicção do que negociar o conflito de interesses.

Contrariamente ao que acreditam os Bolso-
naros, Trump não aprecia os fracos e os subalter-
nos, mas aqueles que o desafiam. Para ele, com 
Bolsonaro, somos um país subalterno, com um 
governante querendo fazer de tudo para cair na 
sua graça. Tudo que não lhe custa nada – reco-
mendar a entrada do Brasil na OCDE – fará, mas 
cobrará caro por tudo isso, mais particularmen-
te, a continuada submissão que os Bolsonaros 
vêm demonstrando com os Estados Unidos.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFESSOR 
DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFMT

O pequeno Bolsonaro

A VERSÃO
Ao delegado, o acusado afirmou que na 

noite do crime estava em busca da namora-
da – que é usuária de drogas. Ao perguntar 
por ela a outros usuários da região da Aveni-
da Miguel Sutil – local em que ela frequenta-
va –, os usuários teriam apontado a direção 
do terreno baldio. Ele se aproximou devagar 
e presenciou a menina com o Marcelo man-
tendo relação, que seria sexo oral. Na hora 
ele deu um tapa na menina, que saiu corren-
do, e partiu para cima do jornalista. A versão 
de Jhon Lennon vai de encontro à versão 
inicialmente dada pela PM.

DENÚNCIAS
Acusado por pelo menos 10 mulheres, 

quase todas jornalistas, de importunação 
sexual, o também jornalista Leonardo Hei-
tor Miranda Araújo, 38 anos, foi demitido da 
Assembleia Legislativa. Ele atuava como as-
sessor de imprensa no gabinete do deputado 
Ulysses Moraes. O grupo de mulheres regis-
trou ocorrência na tarde de terça-feira (1º), 
reclamando da abordagem feita pelo What-
sApp, com cunho erótico e imagens de pênis.

CRIME POR CIÚME
Jhon Lennon da Silva, 21 anos, confessou 

à Polícia Civil que matou o jornalista Mar-
celo Ferraz Leite, 38. Ele disse que cometeu 
o crime por ciúmes, após flagrá-lo com sua 
namorada em um terreno baldio no Bairro 
Bosque da Saúde, em Cuiabá. A revelação foi 
feita ao delegado Fausto Freitas, da Delega-
cia Especializada de Homicídio e Proteção à 
Pessoa (DHPP). Jhon Lennon foi preso pela 
Polícia Militar na noite de terça. A Justiça 
decretou a prisão temporária de Jhon Len-
non por 30 dias.

Eu tento manter a “qualidade” nos meus perfis mais, de 
vez em quando, acabo dando uma desnivelada pra ficar 
mais no ritmo do que costuma se ver em redes sociais. 
Nos próximos dias vou recomeçar o bom e velho exercício 
de me afastar desses serviços, fazendo apenas postagens 
que tenham a minha “cara”. Até que, daí mais um tempo, 
resolva “enfiar o pé na jaca” novamente...

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

ROBERTO DE BARROS 
FREIRE
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“Os congressistas, em boa hora, inseriram 
no texto um dispositivo que proíbe o uso 
dos recursos do pré-sal para pagamento 
de salários e aposentadorias

“
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Navegar em redes sociais é algo ex-
tremamente comum hoje em dia. Since-
ramente acho que o conteúdo está inte-
lectualmente muito baixo, mas sei que 
esse cenário não vai mudar, ao menos 
nos próximos anos.

Eu vi o “nascimento” das redes so-
ciais e, claro, a 
“degradação” de 
seu conteúdo com 
o passar dos anos. 
Hoje encaro tal 
serviço, basica-
mente, como um 
passatempo im-
produtivo, onde 
posto e comparti-
lho coisas de pou-
ca importância para serem vistas por 
pessoas que só estão ali pra jogar tempo 
fora. Seguindo para onde os “ventos” me 
“empurram” passei a “aceitar” a rede so-
cial com sua quase total inutilidade cul-
tural e questionável qualidade de entre-
tenimento. E acabei “entrando na ‘onda’”: 
tenho postado e compartilhado mais 
porcarias do que eu imaginava fazer um 
dia. Boa parte do meu tempo é em fren-
te à dispositivos tecnológicos e, vez em 
quando, gasto alguns minutos olhando 
as redes sociais, vejo que só tem porca-
ria e compartilho porcaria.

A cada vez que eu entro nesses servi-

Policiais da DHPP estiveram no local onde o jornalista Marcelo Ferraz foi 
encontrado morto, na segunda, em Cuiabá. O suspeito do crime, John Lennon 
da Silva, preso na terça, acompanhou os investigadores e confessou a autoria 
do crime e disse que a motivação foi passional. O suspeito relatou ainda que 
estava passando pela Rua Esmeralda, no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, 
quando avistou duas pessoas em um terreno baldio. Ele teria se aproximado e 
flagrado a namorada dele com a vítima.
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Lafin em Brasília buscando recursos para Sorriso 

Em Brasília, Lafin busca 
recursos para Sorriso
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Esta semana o prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin (PSDB), 
esteve com agenda cheia 
na capital federal. Por lá o 
gestor municipal buscou 
recursos financeiros para o 
município. No dia primeiro 
a visita foi aos superinten-
dentes da Infraero, Giuliano 
Capucho e Luciano Paixão, 
por lá foi apresentado ao 
prefeito o projeto de recu-
peração da pista do aero-
porto regional de Sorriso, 
Adolino Bedin.

“Viemos verificar o proje-
to de recuperação da pista 
do aeroporto, que deverá 
ser entregue até o início do 
próximo mês, e iremos à 
Secretaria de Aviação Civil 
(SAC) em busca de liberação 
do recurso para essa obra”, 
explicou Lafin.

Esteve em pauta também 
o tema segurança pública, o 
prefeito esteve em reunião 
para tratar da construção 
de um Centro de Ressocia-
lização para Menores Infra-
tores, a construção da nova 
sede do Corpo de Bombei-
ros e a troca do comandan-
te do 3º Comando Regional 
da Polícia Militar. “Solicita-
mos as demandas referen-
tes à segurança pública de 
Sorriso e parabenizamos os 
policiais e bombeiros pelos 
serviços prestados em nosso 
município”, frisou Lafin.

O prefeito Lafin também 
esteve em contato com de-

putados da bancada mato-
-grossense. Com o deputa-
do federal Nelson Barbudo 
(PSL), ele pleiteou junto ao 
parlamentar o destino de 
uma emenda parlamentar 
para a compra de maqui-
nários e equipamentos para 
recuperação de estradas vi-
cinais. Já com o deputado 
federal, Juarez Costa (MDB), 
a busca de apoio é para 
construção da sede do INSS 
em Sorriso.

No dia 2, a reunião acon-
teceu na sede da Caixa 
Econômica Federal, com o 
intuito de realizar uma par-
ceria com a estatal para a 
construção de um comple-
xo esportivo para atender as 
categorias de base do mu-
nicípio. Tendo em vista que 
Sorriso vem obtendo gran-
des resultados em modali-
dades como, handebol, vô-
lei, natação, atletismo, entre 
outras modalidades.

“Queremos investir ainda 
mais no esporte, que hoje 
destaca Sorriso em compe-
tições nacionais e interna-
cionais. Faremos um novo 
ginásio poliesportivo, re-
estruturar o Estádio Muni-
cipal Egídio José Preima, 
construir piscina olímpica, 
campos de futebol, quadras, 
pista de atletismo, tudo em 
um mesmo lugar. Quere-
mos ter uma vila olímpica 
em Sorriso e oferecer mais 
qualidade para os treinos 
dos nossos alunos do proje-
to Atletas do Futuro”, expli-
ca o prefeito.

INVESTIMENTO | O prefeito esteve reunido na Infraero e na CEF em busca de recursos para o município
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NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Ministério de Minas e Energia 
acompanha rompimento de barragem 

REGULARIZAÇÃO

Projeto do deputado Xuxu Dal Molin 
altera disposição da APA de Chapada 

COM MUITA ENERGIA

Botelho ataca Energisa 
pela péssima qualidade

Botelho convoca Energisa para prestar esclarecimentos 

Sema recebeu a notícia de rompimento de barragem na terça 

DA REPORTAGEM

O Ministério de Minas 
e Energia enviou represen-
tante para acompanhar o an-
damento das ações em curso 
para mitigação dos danos 
causados pelo rompimento 
de barragem de rejeitos de 
mineração em Nossa Senho-
ra do Livramento (38km de 
Cuiabá). O coordenador geral 
do Departamento de Trans-
formação e Tecnologia Mine-
ral, Daniel Alves Lima esteve 
no local do acidente na quar-
ta-feira (2) para acompanhar 
os trabalhos.

“A fiscalização das bar-
ragens é uma atribuição da 
Agência Nacional de Minera-
ção. Nós do Ministério, esta-
mos acompanhando de perto 
ações ligadas às barragens de 
contenção de rejeitos de mi-
nérios em todo país para for-
mulação de políticas públicas 
para o setor”, explica Lima 
enfatizando que o Ministé-
rio atua em diversas frentes, 
inclusive com diretorias de-
dicadas às novas tecnologias, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Projeto de lei de au-
toria do deputado estadual 
Xuxu Dal Molin (PSC), pro-
põe revogação do artigo 4º 
da Lei nº 7.804/2002, que 
criou a Área de Proteção Am-
biental (APA) Chapada dos 
Guimarães. A justificativa do 
parlamentar é a necessidade 
de se regularizar a titulação 
das terras já ocupadas há 
centenas de anos na referida 
APA. Conforme o artigo 4º 
da lei, “terras devolutas ou 
arrecadadas pelo Estado na 
região de abrangência desta 
APA são consideradas indis-
poníveis, devendo o Inter-
mat (Instituto de Terras de 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 
esta semana não poupou 
críticas ao trabalho desen-
volvido pela Energisa no es-
tado de Mato Grosso. Para o 
parlamentar, além de tarifas 
abusivas, o serviço prestado 
pela empresa vem sendo de 
“péssima qualidade”.

Para tentar solucionar 
os problemas, Botelho re-
quereu uma audiência pú-
blica, marcada para o dia 
15, na Assembleia Legislati-
va, para ouvir o presidente 
da companhia, Ribeiro José 
Barbanera, como também, 
demais diretores.

“Vamos solicitar a pre-
sença dos diretores, primei-
ro para que expliquem essa 
tarifa altíssima e o atendi-
mento péssimo. Nós cuiaba-
nos somos muito bondosos, 
vem um pessoal desse aqui e 
faz o que quer: fecha agên-
cia, não atende, não conse-
gue fazer um encerramento 
de conta, um atendimento 
péssimo e nós estamos to-
dos quietos”, criticou o pre-
sidente.

De acordo com o pre-
sidente, desde que a em-
presa assumiu os serviços 
de fornecimento de energia 
em Mato Grosso, houve um 
aumento significativo de re-
clamações por parte da po-
pulação.

“Por isso faremos a 
audiência, para que eles ve-
nham aqui para discutir com 
a população de peito aber-

to e falar o que esse grupo 
pretende em Mato Grosso. 
Ou dizer se vai ser mais um 
grupo que vai vir pra cá, es-
poliar o povo, deixar o povo 
de lado, surrupiar o dinhei-
ro daqui e ir embora como 
foi o grupo que antecedeu a 
Energisa”, disse.

Botelho ainda busca 
apoio da bancada de parla-
mentares mato-grossense 
em Brasília para que eles 
também participem da dis-
cussão e que cobrem pro-
vidências junto à Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca. “Convoco os deputados 
federais e senadores para 
que venham aqui atender 
o povo, essa reclamação da 
Energisa é muito grande. E 
eles têm que ver isso, ir co-
nosco a Aneel, fazer a reivin-
dicação, reclamar”, afirmou.

ENERGISA
RESPONDE
Por meio de nota, a 

Energisa informou que ain-
da não foi convidada para a 
audiência, mas adiantou es-
tar à disposição para os escla-
recimentos.  “ Sobre a possí-
vel audiência na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, 
a Energisa informa que ain-
da não recebeu convite para 
participar da reunião, mas 
lembra que está sempre à 
disposição dos parlamen-
tares mato-grossenses para 
tirar todas as dúvidas ne-
cessárias. A concessionária 
tem trabalhado a aproxima-
ção com os parlamentares e 
buscado oportunidades para 
ouvir e esclarecer”, diz tre-
cho.

desenvolvimento sustentável 
e reaproveitamento dos re-
jeitos para o setor da mine-
ração.

Lima também destacou 
o bom diálogo entre a ANM 
e a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) para 
melhorar as práticas do setor. 
Em abril deste ano, a Sema 
firmou um Termo de Coo-
peração Técnica com a ANM 
para melhorar a comunica-
ção entre os órgãos e definir 
novos parâmetros no licen-
ciamento, como consignar 
no licenciamento ambiental 
a exigência para que o em-
preendedor esteja inscrito 
na Política Nacional de Segu-
rança de Barragens. A Sema 
irá publicar em breve nor-
matizações relativas ao tema.

Para o secretário adjun-
to Executivo da Sema, Alex 
Marega, é de extrema im-
portância a participação ativa 
do Governo Federal em si-
tuações como a ocorrida em 
Nossa Senhora do Livramen-
to, para o estabelecimento da 
integração e de ações mitiga-

Mato Grosso) providenciar a 
demarcação e incorporação 
das mesmas para ulterior 
destinação”.

O parlamentar afirma 
que 85% das propriedades 
localizadas no município de 
Chapada dos Guimarães são 
terras devolutas, que não 
possuem título. As proprie-
dades localizadas no interior 
da APA se enquadram nessa 
situação, portanto, são consi-
deradas indisponíveis.

“Acontece que exis-
tem proprietários na APA 
que têm o domínio da área 
há muito tempo, alguns há 
mais de duzentos anos. En-
tendemos que nas áreas da 
APA deve-se ser disciplinada 
com rigor a ocupação e o uso 

do solo e não a proibição da 
utilização das mesmas”, justi-
ficou o parlamentar.

Dal Molin defende que 
uma das principais medidas 
a serem tomadas para gerar 
mais receita para o estado 
de Mato Grosso é promover 
uma grande ação de regula-
rização fundiária.  A regula-
rização fundiária é conside-
rada a porta de entrada para 
que os agricultores em situ-
ação de insegurança jurídica 
consigam acessar as políticas 
públicas voltadas para o cres-
cimento do setor. O Banco 
Central do Brasil condicio-
na a liberação de crédito 
rural ao produtor através da 
comprovação da regularida-
de fundiária e ambiental das 

propriedades produtoras.
“Nós estamos trazendo 

soluções, como um progra-
ma de regularização fundi-
ária. A primeira premissa 
para um plano de desenvol-
vimento é dar o documento, 
para que o produtor possa 
financiar e através disso ter 
o apoio na questão ambien-
tal. Além disso, uma políti-
ca tributária transparente e 
simplificada. Aí sim vem a 
infraestrutura, com investi-
mentos e parceiros. Então é 
toda uma máquina pública, 
onde um depende do outro. 
A regularização fundiária só 
irá acontecer com a união 
entre Assembleia, governo 
federal e estadual”, enfatizou 
Xuxu Dal Molin.  

tórias e formulação de novas 
políticas. De acordo com Da-
niel Lima, a meta é que todas 
as barragens de contenção de 
rejeitos de minérios do Esta-

do de Mato Grosso inscritas 
no Sistema Nacional de Se-
gurança de Barragens sejam 
vistoriadas pela ANM até o 
final de 2019.  
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TV  e Entretenimento

‘Matrix 4’ deve ter versões 
jovens dos personagens

“Matrix 4” foi confirmado com o retorno de 
atores do elenco original, mas com vários mis-
térios em torno da trama. Porém, o antigo rumor 
sobre o filme de que versões jovens dos perso-
nagens seriam retratadas parece ter se confir-
mado. De acordo com Justin Kroll, jornalista 
da revista Variety, em participação no podcast 
“My Mom’s Basement”, intérpretes novos para 
os protagonistas estão sendo procurados. “Nas 
próximas semanas devemos ter notícias de um 
jovem Morpheus e um jovem Neo, porque eu sei 
que Lana (Wachowski, a diretora) tem apressa-
do isso para gravar em fevereiro”, revela. Os bo-
atos sobre um jovem Morpheus já haviam sido 
levantados, inclusive com o nome de Michael 
B. Jordan vindo à tona. No entanto, é em Neo 
que as dúvidas se acentuam, pois Keanu Reeves 
vai voltar a viver o Escolhido. Além dele, Car-
rie-Anne Moss também volta como Trinity. Já 
Laurence Fishburne, o Morpheus original, não 
foi anunciado para o projeto. O último longa-
-metragem da saga, “Matrix Revolutions”, foi 
lançado em 2003. Além dos filmes, a marca teve 
derivados nos games e nas animações.
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Pássaros e porcos se unem contra 
força maligna em ‘Angry Birds 2’

Lançado em 2016, “Angry Birds – O 
Filme” surpreendeu ao levar para a telo-
na a história de uma disputa entre por-
cos malvados e pássaros que só queriam 
viver em paz. Três anos depois, essa tra-
ma ganha novos contornos, na animação 
“Angry Birds 2”, que estreia nesta quinta-
-feira (03), com direção de Thurop Van 
Orman. A história envolve mais uma vez 
dois personagens principais, Red e Leo-
nard. Agora, o pássaro mais marrento da 

ilha é convencido pelo porco inimigo a 
se unirem, porque um novo território foi 
descoberto. Juntos, eles terão de salvar 
suas casas ao enfrentar uma nova ame-
aça que coloca as ilhas dos Pássaros e 
dos Porcos em perigo. Isso tudo se passa 
logo após os acontecimentos do primeiro 
filme. Para ajudá-los, Chuck retorna a tra-
ma, agora com sua pequena irmã, Silver, 
além de Bomba e Mega Águia. Na histó-
ria, a vilã, Zeta, é uma “pássara” triste, que 

vive em uma geleira e está cansada de ter 
sua rotina no frio. Tudo o que ela quer é 
sol, calor e água quente.

Na versão original, em inglês, Jason 
Sudeikis volta ao elenco dando sua voz à 
Red, e Bill Hader como Leonard. O elenco 
de vozes traz ainda Peter Dinklage, Pete 
Davidson, Josh Gad, Sterling K. Brown e 
a cantora Nicki Minaj. No Brasil, a vozes 
principais ficam com Marcelo Adnet, Fá-
bio Porchat e Dani Calabresa.



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 
comprovada;
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 
certificado, 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 
hidráulicas;
17-Porteiro, para área hospitalar;
18-Desenhista projetista, com experiência e 
qualificação na área; 
19-Maqueiro;
20-Auxiliar de avicultura, com experiência;
21-Supervisor de análise de crédito, com 
experiência;
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 pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
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

eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 

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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 AUTO POSTO CATTANI LTDA – ME (POSTO CATTANI), 
CNPJ 08.672.772/0001-81, localizada na OTR PROJETO 
DE ASSENTAMENTO PONTAL DO MARAPE, S/N°, Bairro 
PROJETO DE ASSENTAMENTO PONTAL DO MARAPE, 
torna público que requereu a SECRETARIA DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE - SEMA, alteração de razão social 
para AUTO POSTO PONTAL DO MARAPE LTDA (FERA 
DO MARAPE) com atividades de Comércio a Varejo de 
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Automotores, 
instalada em Nova Mutum - MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

 Oeste Madeireira LTDA  CNPJ: 03.500.565/0001-26. 
Torna público que requereu a SEMA, a ampliação da Li-
cença Prévia-LP e Licença de Instalação-LI do processo 
n º 502363/2018, para a utilização do Picador  de Madei-
ra 500X250mm com esteira de entrada de 5 metros, em 
Sinop-MT. Não EIA/RIMA. 

DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Marcelo Jardel Bresolin

AVISO DE CONVOCAÇÃO

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de seu Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, vem por 
meio deste, CONVOCAR os licitantes participantes da Tomada de Preços 
n.° 004/2019 – Processo Licitatório n.° 064/2019 referente à “Contratação 
de empresa especializada em Obras de Construção Civil, para Execução 
de obras/serviços de engenharia sob regime de empreitada por preço 
global para: CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DE DOIS 
LABORATORIOS E UMA SALA DE LEITURA, neste Município de 
Ipiranga do Norte/MT”, para a reabertura do Certame que ocorrerá às 
07:30 horas do dia 09 de Outubro de 2019, para continuação do processo 
licitatório. Ipiranga do Norte-MT, 03 de Outubro de 2019.

DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 
AVISO DE REABERTURA  

E RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
A Câmara Municipal de Nova Ubiratã - MT torna publico aos interessados a 
REABERTURA E RETIFICAÇÃO DE PLANILHA QUANTITATIVA da Licitação 
modalidade Tomada de Preços nº 002/2019 objetivando a contratação de empresa para 
realização de empreitada global (material e mão de obra) para ampliação e reforma do 
prédio onde encontra-se instalada a Câmara Municipal de vereadores, conforme memorial 
descritivo, projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. O 
julgamento do certame será realizado no dia 21/10/2019 as 14h:30min. Caso as 
empresas interessadas em participar da licitação deseje realizar o cadastramento, o 
mesmo deverá ser realizado até três dias anterior a data designada para o julgamento. Os 
interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto de 
administração. O edital poderá ser adquirido na Câmara Municipal de Nova Ubiratã – MT, 
no horário de expediente ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.leg.br. Nova Ubiratã - MT, 
03 de outubro de 2019. Adilson Luiz da Silva. Presidente da Câmara. 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 038/2019

Nova Mutum - MT, 03 de outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Fabrício Luiz Gonçalves

Presidente da CPL

Objeto: contratação de empresa para execução de obra visando a 

ampliação e reforma de salas de aula no prédio da Escola Cora Coralina, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 

descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 22 de outubro 

de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e 

a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 03 de outubro de 2019.

Presidente da CPL

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 007/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 037/2019

Objeto: Contratação de empresa operadora de transporte coletivo, 
objetivando a concessão de transporte público coletivo de passageiros no 
interior do Município de Nova Mutum - MT para atender a comunidade do 
Distrito Ranchão e adjacências. Data de Abertura: 20 de novembro de 
2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Técnica e Preço. Edital e Anexos: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Fabrício Luiz Gonçalves
Nova Mutum - MT, 03 de outubro de 2019.

Objeto: contratação de empresa para execução de obra visando a 
edificação do novo prédio do Centro Social Marton Lucca, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 
que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 21 de outubro de 2019. 
Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 04 de outubro de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Inter tem duelos seguidos com rivais do Z-4 para voltar ao G-4 

Inter tem duelos em série contra
rivais do Z-4 para aliviar pressão
DA REPORTAGEM

O único ponto somado 
em duelos com os líderes 
do Brasileirão não só fez o 
Inter sair do G-4, como am-
pliou o ambiente de pressão 
e cobranças após o vice na 
Copa do Brasil. Curiosa-
mente, o caminho colorado 
em busca da estabilidade 
apresenta dois jogos em sé-
rie fora de casa contra rivais 
em situação oposta à de Fla-
mengo e Palmeiras, e que 
habitam as agruras do Z-4.

A equipe de Odair 
Hellmann enfrenta o Cru-
zeiro, 17º colocado, neste sá-
bado, às 20h, no Mineirão, 
pela 23ª rodada. De Belo 
Horizonte, o Inter ruma 
direto a Maceió para enca-
rar o CSA, 18º na tabela, na 
quarta-feira, às 18h15, no 
Rei Pelé.

Em situação delica-
da, os dois rivais chegam 
às partidas desesperados 
por pontos para se afastar o 
mais breve possível da zona 
da degola. Na contramão, 
o Inter tem a missão de 
buscar resultados positivos 
para não desgarrar do topo 
e quem sabe voltar ao G-4.

“A dificuldade é a mes-
ma porque quem está em 
cima busca o título e quem 
está na parte de baixo bus-
ca sair dessa situação o mais 
rápido possível. Cada jogo 

é decisão, vamos enfren-
tar dois adversários fortes. 
Daqui para a frente, inde-
pendente de quem a gente 
for enfrentar, vai ter dificul-
dade. A gente sabe que tem 
que pontuar tanto dentro 
quanto fora de casa”, analisa 
o volante Patrick.

Com um ponto soma-
do nos últimos dois jogos 
– derrota por 3 a 1 para o 
Flamengo e empate em 1 a 
1 com o Palmeiras –, o In-
ter não só deixou a zona de 
classificação direta à fase 
de grupos da Libertadores, 
como viu o Corinthians 
abrir vantagem na quarta 
colocação. O Timão soma 
41 pontos, contra 37 do Co-
lorado, hoje quinto coloca-
do. Somar pontos nos con-
frontos com Cruzeiro e CSA 
se torna vital para a equipe 
seguir no “bolo” da parte de 
cima da tabela. E para criar 
um ambiente de tranquili-
dade para enfrentar o San-
tos na volta ao Beira-Rio no 
próximo dia 13, às 16h, pela 
25ª rodada do Brasileirão. 
Com Odair pressionado 
pela torcida, o Inter foi alvo 
de vaias e cobranças após o 
empate em casa com o Pal-
meiras, no fim de semana.

O retrospecto quan-
do enfrentou rivais do Z-4, 
por outro lado, anima o In-
ter para os duelos em sequ-
ência com CSA e Cruzeiro 

SEGUIR NA COLA | Colorado tem pela frente confrontos com Cruzeiro e CSA fora de casa para tentar somar pontos
Foto: Vinicius costa/BP Filmes

Foto: Fred Gomes

Foto: Vinícius costa

Barros e Barroca conversam antes de treino; confiança é 
mútua e grande 

Renato ficou aliviado pelo empate conquistado

SANTOS

Jean Mota lamenta vaias: “Não
vou correr mais pelo xingamento”

ALÍVIO PELO EMPATE

Renato afirma que Grêmio “não
viu a bola” no primeiro tempo

INVASÃO E PICHAÇÕES

Barroca sabe: seu 
futuro está em 
jogo no clássico

Foto: iVan storti

Jean Mota fala sobre vaias da torcida do Santos 

DA REPORTAGEM

Jean Mota foi a surpre-
sa do Santos na vitória por 2 
a 0 sobre o CSA no último 
domingo, na Vila Belmiro. 
E o meia acabou como prin-
cipal “alvo” da torcida. Jean 
foi vaiado em vários lances. 
E não acredita que esse fato 
o faça melhorar em campo – 
pelo contrário.

“A gente é profissional, 
sabemos que vão cobrar. 
Tem vezes que é para um 
jogador a mais, assim como 
eu. Se eu errasse um passe 
era diferente, era do estádio 
inteiro. Com outro é normal. 
É o futebol, tenho que estar 
concentrado, focado. Eles 
estão ali para nos apoiar e 
estão no direito. Tenho que 
pensar no jogo e em dar meu 
melhor. Posso mudar minha 
situação assim, como foi no 
começo do ano. Eu era vaia-
do no ano passado e as coi-
sas mudaram. É sempre por 
meio do trabalho”, disse Jean 
Mota. “Não chega a ser dor, 
mas é tristeza de que não vai 
mudar nada. Não vou correr 

DA REPORTAGEM

O técnico Renato Gaú-
cho deixa a Arena na noite 
desta quarta, após o empate 
em 1 a 1 com o Flamengo no 
primeiro jogo da semifinal 
da Libertadores, aliviado. 
Em entrevista coletiva, o 
treinador disse que o clube 
carioca poderia ter garantido 
um placar elástico a seu favor 
no primeiro tempo. Como 
isso não ocorreu, a decisão 
da vaga na final segue aber-
ta. Na análise do comandan-
te gremista, os primeiros 45 
minutos de seu time foram 
de pouco futebol. A equipe 
mal tocou na bola, “assistiu” 
ao Flamengo jogar. E foi be-
neficiado pela tecnologia do 
árbitro de vídeo, com gols 
de Everton Ribeiro e Gabriel 
anulados.

“O Flamengo foi muito 
melhor que a gente no pri-
meiro tempo. O Grêmio não 
viu a bola. O Flamengo pra-
ticamente perdeu de garan-

DA REPORTAGEM

Com o porrete que utili-
zou como metáfora para sim-
bolizar o apreço pela posse de 
bola, Eduardo Barroca con-
quistou torcida e a confian-
ça de dirigentes no início do 
Campeonato Brasileiro. Hoje 
o porrete, no sentido figurado 
da palavra, está nas mãos de 
conselheiros e de torcedores 
que cobram sua saída inter-
namente e em manifestações. 
Pichações na sede, invasão no 
Estádio Nilton Santos e ques-
tionamentos nas redes sociais 
e no clube marcaram os últi-
mos dias.

Na quarta-feira, mesmo 
na corda bamba, Barroca to-
mou a frente durante novo 
protesto de torcedores, que 
invadiram o campo anexo 
do Nilton Santos, onde bate-
ram boca com atletas e com 
o treinador. O comandante 
tratou de tirar seus jogado-
res e afirmou que a conversa 
seria com ele. A situação é a 
seguinte: se perder o clás-
sico para o Fluminense, no 
domingo, em casa, Barroca 
dificilmente permanece. O 
próprio treinador e Anderson 
Barros, defensor da continui-

dade do trabalho, têm cons-
ciência disso. A pressão pela 
saída do treinador de 37 anos 
é enorme.

Anderson Barros, ge-
rente de futebol, tenta de 
todas as formas segurá-lo no 
cargo, mas tem noção de que 
todos os jogos viraram deci-
sões para o treinador diante 
da sequência negativa de qua-
tro partidas sem vitória.

Barros sabe que a con-
tratação de um novo co-
mandante prejudicaria ainda 
mais a já combalida situação 
financeira do Botafogo. Mais 
do que isso, Barroca é um im-
portante aliado de Anderson 
na missão de manter os atle-
tas focados na missão de ter-
minar o ano com dignidade. 
Os dois têm a confiança do 
elenco pela habitual transpa-
rência utilizada em conversas 
diárias com os jogadores.

Após a derrota para o 
Fortaleza, o zagueiro Gabriel, 
uma das lideranças do grupo, 
assumiu a responsabilidade 
pelos resultados ruins, e disse 
que é necessário reagir para 
dar uma resposta a Anderson 
Barros e Eduardo Barroca, a 
quem se referiu carinhosa-
mente.

mais pelo xingamento, eu 
já dou meu melhor. A vaia 
acaba prejudicando. Tenho 
que estar mentalmente foca-
do para isso não influenciar. 
Equivocamos num lance e 

tir a classificação. Só assisti-
mos ao Flamengo jogar. Os 
gols foram anulados todos 
bem. O VAR está aí para isso. 
O Flamengo perdeu uma 
grande oportunidade de sair 
daqui com um resultado me-
lhor”, declarou Renato.

Além da dificuldade de 
ficar com a bola, o Grêmio se 
ressentiu dos desfalques de 
Leonardo, Geromel, Maicon 
e Jean Pyerre, segundo o téc-
nico. Para ele, a falta de en-
trosamento também teve in-
fluência no resultado. Agora, 
garante que o Tricolor tem a 
mesma chance do Flamengo 
na volta, no Maracanã.

“Estávamos sem quatro 
jogadores importantíssimos. 
Não que esteja me queixan-
do, mas o entrosamento é 
difícil. Voltamos melhor no 
segundo tempo e, no me-
lhor momento na partida, o 
Flamengo fez o gol. Mas nós 
continuamos brigando, con-
seguimos o gol”, assegurou.

Para chegar à final, o 

no outro não tentamos por 
medo. Acaba fazendo o bási-
co, é falta de confiança mui-
tas vezes. Se errar todo está-
dio vaia”, completou.

O Santos voltará a cam-

Grêmio precisa vencer o 
Flamengo no Maracanã, no 
próximo dia 23. Ou empatar 
a partir de 2 a 2. Se o jogo 

fora de casa. O Colorado 
tem quatro vitórias e uma 
derrota em partidas contra 
adversários da zona da de-
gola, com aproveitamento 
de 80%. A equipe ainda terá 

o Avaí pela frente, na Ressa-
cada, na 26ª rodada.

Além da situação deli-
cada na temporada, Cruzei-
ro e CSA colecionam coin-
cidências para apimentar 

as partidas. Os dois rivais 
somam 19 pontos na tabela 
e têm ex-colorados no co-
mando. A Raposa contratou 
recentemente Abel Braga, 
técnico campeão do Mun-

dial com o Inter em 2006. 
A equipe alagoana, por sua 
vez, tem Argel Fucks como 
treinador – ele comandou 
o Colorado no traumático 
2016.

po para enfrentar o Vasco 
no sábado, às 16h, em São 
Januário, pela 23ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Jean 
Mota pode voltar ao banco 
de reservas.

terminar em 0 a 0, classifica 
o time carioca, enquanto um 
novo 1 a 1 leva a decisão para 
os pênaltis.
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DA REPORTAGEM

G1

Para fazer uma boa reda-
ção no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), pro-
fessores recomendam trei-
nar durante o ano. O aluno 
pode aprender a administrar 
o tempo que leva para es-
crever, a estruturar correta-
mente seus argumentos e a 
construir produções coesas. 
Mais abaixo, veja uma lista 
de 13 temas sugeridos por 
coordenadores e docentes de 
cursinhos pré-vestibulares e 
colégios. São apostas do que 
pode ser abordado no Enem 
2019.

“Essas listas de assuntos 
possíveis são, na verdade, 
recomendações de leitura, 
dicas do que priorizar para 
formar repertório. O aluno 
pode buscar informações e 
reflexões. É preciso ter cons-
ciência de que a redação é 
um exercício multidiscipli-
nar, e aí descobrir em quais 
áreas ainda é preciso se 
aprofundar”, afirma Sérgio 
de Lima Paganim, professor 
de Redação e Coordenador 
de Linguagens do Curso An-
glo Vestibulares.

Mas não basta estar bem in-
formado. É preciso dominar 
a estrutura correta e escrever 
um texto dissertativo-argu-
mentativo. “Os alunos ficam 
muito preocupados em con-
seguir adivinhar o tema da 
redação antes. Só que não dá 
para esquecer que o forma-
to é essencial para tirar uma 
nota boa”, diz Tatiana Nunes, 
professora do Colégio Mo-
ppi. Ela menciona a impor-

tância de elaborar uma tese, 
sustentar a argumentação e 
escrever uma conclusão com 
proposta de intervenção.

Apostas de tema
1. Meio ambiente:
· preservação ambiental
· exploração de recursos 

naturais
· tragédias ambientais, 

como as de Mariana e Bru-
madinho

· avanço da pecuária sobre 
áreas verdes

· aquecimento global
· queimadas e desmata-

mentos
“Pesquisar sobre acordos 

internacionais de preserva-
ção ambiental e posições po-
líticas do governo brasileiro 
e de outras nações a respei-
to desses assuntos pode dar 
consistência à discussão do 
tema”, afirma Paganim.

2. Saúde pública:
· aumento de casos de do-

enças sexualmente transmis-
síveis entre jovens

· gravidez na adolescência
· surto de sarampo
· polêmicas sobre vacinas
“Conhecer a argumentação 

desses grupos, os fundamen-
tos da prática de vacinação 
pública e dados sobre a pre-
venção e a disseminação de 
DSTs pode construir uma 
rede de reflexões muito útil 
para discutir temas sobre 
saúde pública”, diz Paganim.

3. Segurança pública:
· porte e posse de armas
· crise do sistema peniten-

ciário brasileiro
· políticas de segurança pú-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

NA MIGUEL SUTIL

Semáforo em rotatória causa
engarrafamento e irritação

ALTO TELES PIRES

Estação Hidrometeorológica
será inaugurada nesta sexta

ANEEL DIZ

Amarela é a bandeira
tarifária de outubro

Para Prefeitura, novos equipamentos são para melhorar o 
trânsito 

Tarifa sofre acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos

Cerimônia será realizada hoje à tarde 

DA REPORTAGEM

Mídia News

Motoristas enfrenta-
ram congestionamentos na 
quarta-feira (2), no primeiro 
dia de funcionamento dos 
semáforos inteligentes insta-
lados na rotatória do Círculo 
Militar, na Avenida Miguel 
Sutil, em Cuiabá. A Prefei-
tura afirma que o engarra-
famento registrado é de-
corrente da retirada de um 
quebra-molas no local.

Em um vídeo divul-
gado por um motorista, é 
possível ver a fila de veícu-
los chegando até a Trinchei-
ra do Bairro Santa Rosa. Os 
semáforos foram instalados 
pela Prefeitura com o pro-
pósito de melhorar o trân-
sito na região em horário de 
pico e aumentar a seguran-
ça, reduzindo o número de 
acidentes. O motorista que 
registrou o engarrafamento 

DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso, 
por meio da 3ª Promotoria 
e Justiça Cível de Sinop, e o 
Comitê da Bacia Hidrográfi-
ca dos Afluentes da Margem 
Direita do Alto Teles Pires, 
promovem nesta sexta-fei-
ra (4), às 14h, cerimônia de 
inauguração da Estação Hi-
drometeorológica do Rio 
Preto. O evento será realiza-
do no auditório das Promo-
torias de Justiça de Sinop, ao 
lado da Catedral.

A inauguração faz parte 
do lançamento do Projeto de 
Ampliação da Rede de Mo-
nitoramento de Estações Hi-
drometeorológicas nos rios 
que fazem parte do Comitê 
de Bacia Hidrográfica dos 
Afluentes da Margem Direita 
do Alto Teles Pires. A estação 

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou que a bandeira ta-
rifária de outubro será ama-
rela. Dessa forma, a tarifa 
sofre acréscimo de R$ 1,50 
a cada 100 quilowatt-hora 
(kWh) consumidos. A medi-
da representa uma redução 
em relação aos meses de 
agosto e setembro, quando 
a agência adotou a bandeira 
tarifária vermelha, no pata-
mar 1, com acréscimo de R$ 
4 para cada 100 kWh consu-
midos.

Segundo a agência, a 
mudança da bandeira ver-
melha para amarela ocorre 
pela previsão do aumento 
das chuvas em outubro. “A 
previsão hidrológica para o 
mês sinaliza elevação das va-
zões afluentes aos principais 
reservatórios, o que também 
permitirá reduzir a oferta de 
energia suprida pelo parque 
termelétrico”, disse a Aneel.

Criado pela Aneel, o 
sistema de bandeiras tarifá-
rias sinaliza o custo real da 
energia gerada, possibilitan-
do aos consumidores o bom 
uso da energia elétrica. O 
funcionamento das bandei-
ras tarifárias é simples: as 
cores verde, amarela ou ver-
melha (nos patamares 1 e 2) 
indicam se a energia custará 
mais ou menos com base nas 
condições de geração.

O cálculo para aciona-
mento das bandeiras tarifá-
rias leva em conta, principal-
mente, dois fatores: o risco 
hidrológico– GSF, na sigla 
em inglês, e o preço da ener-
gia (PLD). Segundo a agên-
cia, o cenário favorável redu-
ziu o preço da energia para 
o patamar mínimo, o que 
“diminui os custos relaciona-
dos ao risco hidrológico e à 
geração de energia de fontes 
termelétricas”, possibilitan-
do a manutenção dos níveis 
dos principais reservatórios 
próximos à referência atual.

fornecerá subsídios para pla-
nejamento e gerenciamento 
dos recursos hídricos da re-
gião. Serão monitorados os 
rios Preto, Rosana, Caiabi, 
Nandico, Celeste e Lira, além 
de alguns córregos na região 
de Sorriso.

De acordo com os pes-
quisadores envolvidos no 
projeto, a cada 10 minutos 
serão transmitidas via rádio 
para um sistema online in-
formações sobre o nível da 
água, turbidez, temperatu-
ra, PH e oxigênio. Uma vez 
por mês, os pesquisadores 
descem o rio para calibrar 
os sensores e garantir maior 
confiabilidade dos dados.

Como consequência 
desse trabalho, será possível 
identificar a quantidade de 
água que pode ser utilizada 
para captação e diluição de 
efluentes. Os estudos forne-

reclamou dos novos equi-
pamentos. “Olha a ideia: co-
locaram um semáforo lá no 
trevo Circulo Militar e virou 
isso aqui [...] Ao invés dos ca-
ras fazerem igual São Paulo 
e colocar gente em horário 
de pico, não, colocam esses 
semáforos inteligentes, inte-
ligente é o cara que vendeu 
[...] Esses aí são os nossos go-
vernantes”.

OUTRO LADO
A Prefeitura divulgou 

nota na tarde desta quarta a 
respeito da instalação dos se-
máforos. Leia trechos:

A respeito dos semáfo-
ros inteligentes instalados na 
rotatória do Círculo Militar, 
a Secretaria de Mobilidade 
Urbana (Semob) informa 
que, no início da manhã, 
profissionais da Pasta reali-
zaram ajustes nos ciclos dos 
aparelhos, que funcionarão 
em modo de teste durante os 

Redação do Enem tem peso importante na nota final 

13 temas de redação que
podem cair no Enem 2019
EDUCAÇÃO | Professores de colégios e cursinhos fazem suas apostas; formato deve ser dissertativo-argumentativo

próximos dias.
A mesma medida foi 

adotada na rotatória da Pon-
te Sérgio Mota, onde foi 
constado que o tempo na fila 
caiu pela metade em horário 
de pico. A instalação resul-
ta de estudo de viabilidade 
e obedece a parâmetros de 
trânsito previstos em lei.

A Prefeitura de Cuiabá 
ainda afirma que não houve 
custos para a aquisição dos 
semáforos, já que os mesmos 
fazem parte de conjunto se-
mafórico já adquirido pela 
Secretaria no passado. Sen-
do assim, os equipamentos 
podem ser realocados por 
diferentes pontos da cidade.

blica
· violência urbana

4. Controle parental:
· exposição de crianças a 

jogos, filmes e vídeos impró-
prios

· perigo do contato de 
crianças com a internet

“Há hoje várias pesquisas 
que mostram que os pais 
não estão atentos aos que os 
filhos veem e consomem na 
internet. O aluno que está se 
preparando para desenvol-
ver esse tema deve procurar 
dados sobre o desenvolvi-
mento das crianças”, afirma 
Tiago Braga, professor do 
Sistema de Ensino pH.

5. Obesidade no Brasil:
· crescimento dos índices 

de obesidade no Brasil
· políticas públicas de com-

bate à obesidade
· obesidade infantil

6. Mobilidade urbana:
· meios de transporte alter-

nativos
· estrangulamento das ma-

lhas urbanas
· problemas no sistema de 

transporte público
“Em São Paulo, por exem-

plo, há alternativas que po-
dem ser citadas na redação, 
como o uso de bicicletas e 
patinetes, além da imple-
mentação de ciclovias e ci-
clofaixas”, afirma Simone 
Motta, coordenadora de por-
tuguês do Colégio Etapa.

7. Evasão escolar:
· abandono da escola du-

rante o ensino fundamental 
e médio

“A evasão escolar no Brasil 
é a 3ª maior do mundo, se-
gundo o Programa das Na-
ções Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD). Uma 
parcela representativa de 
estudantes não fica na esco-
la até os 16 anos e 40% deles 
não concluem o ensino mé-
dio até os 19 anos”, menciona 
Gabriella Carvalho, coorde-
nadora de redação do Curso 
Poliedro de São Paulo.

8. Analfabetismo:
· desigualdade social e 

analfabetismo
“O estudante pode discor-

rer sobre o direito à educa-

ção, previsto por lei para 
todas as pessoas, indepen-
dentemente de sua origem, 
raça, idade, sexo ou cor. E 
também trazer possíveis so-
luções para o problema”, diz 
Carvalho.

9. Crise hídrica:
· causas e consequências da 

crise hídrica no Brasil

10. Consumo e sustentabi-
lidade:

· desperdício e consumis-
mo

11. Bullying nas escolas:
· agressões e ameaças na 

escola
· violência psicológica
· preconceito

12. Preconceito linguísti-
co:

· diversidade linguística 
no Brasil

· importância de não infe-
riorizar determinadas varia-
ções do idioma

13. Esportes como inclu-
são social:

· importância do esporte 
como oportunidade para jo-
vens pobres

· esportes para pessoas 
com deficiência

cerão subsídios para o en-
frentamento de eventual cri-
se hídrica.

“A princípio serão insta-
ladas seis estações hidrome-
teorológicas e três estações 
meteorológicas para avalia-
ção das vazões, da quantida-
de de água disponível super-

ficialmente e da qualidade 
dessa água, As informações 
obtidas vão subsidiar a ado-
ção de políticas para o abas-
tecimento público e para o 
desenvolvimento urbano”, 
explicou o professor doutor 
em Irrigação e Drenagem, 
Adilson Pacheco de Souza.
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Em julho, a empresa implementou teste semelhante no Instagram

Facebook começa teste de não
mostrar likes de publicações
DA REPORTAGEM

O Facebook começou a 
realizar um teste envol-
vendo uma de suas prin-
cipais ferramentas: a mar-
cação da reação chamada 
like (gostar, no termo em 
inglês) em publicações. A 
experiência começou na 
Austrália e poderá ser es-
tendida a outras nações. 
Não há, ainda, previsão 
de quando poderá ser im-
plantada no Brasil.

O like é um dos prin-
cipais recursos de enga-
jamento com uma men-
sagem difundida na rede 
social, permitindo que 
os usuários demonstrem 
uma avaliação positiva so-
bre determinado conteú-
do. 

Em 2016, a empresa pas-
sou a disponibilizar outras 
reações por meio de sím-
bolos gráficos, como ex-
pressões de amor, tristeza, 
raiva e surpresa.

A assessoria da compa-
nhia afirmou que a alte-
ração não será ampla na 
plataforma e será avaliada 
de forma a verificar os im-
pactos que trará nas expe-
riências e engajamentos 
dos usuários. “Estamos 
fazendo um teste limitado 
em que as contagens de 
curtidas e reações, além 
do número de visualiza-
ções de vídeos se tornam 
privados no Facebook e 
apenas visíveis para o au-
tor do post. A partir dis-
so, vamos reunir feedba-
cks para entender se essa 

REDES SOCIAIS | Experiência começou na Austrália e poderá ser estendida; não há previsão para o Brasil
Foto: Divulgação

mudança irá melhorar a 
experiência das pessoas”, 
declarou via nota.

POTENCIAIS
PREJUÍZOS
Estudos indicaram pos-

síveis impactos do uso de 
redes sociais no bem-estar 
de pessoas, especialmente 
jovens. Pesquisa da Uni-
versidade de Michigan, 
nos Estados Unidos, esta-
beleceu uma relação entre 
o uso do Facebook e com-
portamentos de vício. 

A lógica de oferta de 
“recompensas” por esses 
sites e aplicativos dificulta 
a tomada de decisões e es-
timula atitudes de retorno 
contínuo ao uso do siste-
ma, assim como no caso 
de outras desordens ou de 
consumo de substâncias 
tóxicas.

Já outra investigação 
acadêmica realizada por 
pesquisadores das uni-
versidades de Stanford e 
de Nova York identificou 
efeitos positivos em pes-
soas que deixaram de na-
vegar na rede social, como 
aumento de bem-estar e 
redução da polarização 
política. De outro lado, 
dirigentes da empresa, 
entre eles o CEO (diretor 
executivo) Mark Zucker-
berg, em diversas ocasiões 
sugeriram o intento de 
buscar experiências mais 
positivas na rede social.

INSTAGRAM
Em julho, a empresa 

implementou teste seme-

lhante no Brasil em outra 
rede social de sua proprie-
dade, o Instagram. A mu-
dança já havia sido testada 
em outros países e chegou 

aos usuários brasileiros.
O teste fez parte de di-

versas iniciativas anuncia-
das pela plataforma para 
combater práticas nocivas 

na internet, como discur-
so de ódio, ou bullying na 
web. Tais ações são uma 
resposta a críticas rece-
bidas pela plataforma de 

que sua arquitetura e ló-
gica de funcionamento fa-
voreceriam um ambiente 
prejudicial ao bem-estar 
de seus integrantes.


