
MENOS VERBAS

Garimpeiros
ocuparem 
ruas de
Aripuanã
Depois da desocupação 
do garimpo ilegal pelas 
forças de segurança, o 
prefeito de Aripuanã, Jo-
nas Canarinho, decretou 
situação de emergência 
social após garimpeiros 
deixarem área de garim-
po ilegal e ocuparem o 
centro da cidade.
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Juarez Costa (MDB), está destinando R$ 10 milhões em emenda parlamentar para Sinop. Esse 
recurso está destinado para a duplicação da MT-140 que liga Sinop e Santa Carmem, e a cons-
trução de uma UPA, no bairro São Cristóvão.                                 Página  -6

Juarez destina R$ 10 milhões para Sinop

OBRAS E PEDÁGIO

AMISTOSO

Hotel já
distribuiu
mais de 10
mil mudas
de árvores

Brasil só
empata com
Senegal

Pensando em preservar 
espécies nativas e manter o 
reflorestamento, o Hotel Mato 
Grosso Águas Quentes realiza, 
há cerca de sete anos, a doação 
gratuita de mudas de plantas 
nativas da região aos hóspedes, 
comunidade e para pessoas que 
se interessem pelo cultivo.
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A seleção brasileira fez 
um amistoso na manhã desta 
quinta-feira, em Singapura, e 
apenas empatou com Senegal 
em 1 a 1. Este foi o terceiro jogo 
seguido do Brasil sem vencer 
(empate com a Colômbia e der-
rota para o Peru).                              
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Divulgação

Divulgação

assessoria

Sinop questiona 
IBGE quanto
ao número de
 habitantes
Para o IBGE, Sinop tem 142.996 moradores. Nas 
contas do município, esse número ultrapassa 
222 mil. E agora, quem estará certo? O secretá-
rio de Finanças, Asterio Gomes, encaminhou 
ofício ao IBGE questionando a estimativa do 
recente censo populacional, apresentada em 
setembro.     Página - 7
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Não seria interessante mostrar isso ao 
mundo? Mostrar que a verdadeira floresta 
está praticamente preservada?

Tomo emprestada ideia levantada por 
articulista de revista semanal sobre a 
Amazônia. A Amazônia verdadeira tem 
4.2 milhões de quilômetros quadrados. 
É a úmida e densa, aquela que o mundo 
olha com mais cuidado. Só de Unidades 
de Conservação e áreas indígenas são 
43% dessa Amazônia.

Tem outra parte da Amazônia, com 
mais de um milhão de quilômetros qua-
drados, para efeito de incentivos fiscais. 
Aí está MT, como exemplo, que passou 
a fazer parte dessa “amazônia legal” em 
1977. Partes do cerrado e até o Pantanal 
aí estão incluídas. A pecuária extensiva 
está nessa “outra” Amazônia por décadas, 
também se tem agricultura, como no caso 
do estado.

Não seria interessante mostrar isso ao 
mundo? Mostrar que a verdadeira floresta 
está praticamente preservada? Não seria 
mais fácil Bolsonaro falar dessa coisa 
simples e verdadeira na ONU?

Outra. Tem uma Ong no estado, Obser-
vatório Social, cujo trabalho deveria ser 
mais bem aproveitado e divulgado. Tra-
balha na busca de atos e ações de enti-
dades públicas que cometem deslizes ou 
que gastam dinheiro público de maneira 
inadequada. Anda desvendando ações de 
órgãos no estado.

Outro dia apareceu uma notícia de que 
ela não era legalizada. Motivo? Faltava 
CNPJ. Deve ser os incomodados levantan-
do coisa como aquela para desacreditá-la. 
Tire o diabo do CNPJ e continue a atuar, 
gente. Mais uma. As delações, publicadas 
pela imprensa, de Luiz Cuzziol, gerente do 
BIC banco em Cuiabá, na época brava de 

Com uma manchinha na tela
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nha na tela, no canto superior esquer-
do, mais ou menos na região do relógio. 
Inicialmente o “problema” me incomo-
dou, principalmente pelo tal perfeccio-
nismo que habita meu ser. Toda vez 
que olhava para o aparelho a primeira 
coisa que via era a tal mancha.

Pensei em apressar a 
troca do dispositivo e em 
outros momentos cogitei 
fazer a troca da tela, mas 
meu lado “pão-duro” me 
fez protelar os planos.

Hoje convivo muito 
bem com a tal manchinha 
e em alguns momentos 
sequer percebo sua exis-
tência (sim, ela é pequena 

e discreta). E mais uma vez me lembro 
que não temos que gastar para subs-
tituir ou consertar algo que está nos 
atendendo bem. Economizar é sempre 
bem-vindo!

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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Por si só, o gigantismo do ensino de direito no 
país despertaria preocupação. São quase um milhão 
de estudantes nessa área, entre cerca de 8 milhões 
de matriculados em todos os cursos de nível supe-
rior. Mais grave ainda se mostra a constatação de 
que a imensa maioria dos alunos não atinge as habi-
lidades mínimas exigidas pelo exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil para exercer a profissão.

A aprovação na OAB passou a fazer parte da 
avaliação do curso na oitava edição do Ranking 
Universitário Folha (RUF). Somam-se a ela crité-
rios como formação do corpo docente, percepção 
de empregadores e nota dos estudantes no Enade, o 
exame oficial do MEC.

Foram classificadas no RUF as instituições que 
oferecem os 1,2 mil cursos de direito no país —uma 
oferta maior do que a de Estados Unidos, Europa e 
China juntos.

Há explicações parciais para a proliferação dos 
cursos no país. Por parte dos alunos, a preferência 
por carreiras tradicionais e a expectativa remune-
ratória estão entre as razões mais plausíveis para a 
demanda elevada. Do lado das escolas, o atrativo é a 
facilidade em ofertar essa graduação, que não exige 
infraestrutura complexa. 

Chama a atenção que apenas 6% desse total 
consegue a aprovação de mais da metade de seus 
alunos ou egressos na OAB. Em torno de 80% dos 
que prestaram o exame nos anos avaliados pelo 
RUF (2015, 2016 e 2017) foram reprovados.

Pode-se sempre ponderar que o escrutínio da 
OAB, como qualquer iniciativa do gênero, é passível 
de críticas. Ainda assim, os números são por demais 
eloquentes ao indicar os problemas de qualidade.

Exames assim, ademais, não existem somente 
no Brasil. Nos Estados Unidos, a praxe é permitir o 
exercício da advocacia aos aprovados pela American 
Bar Association que tenham saído de cursos oficial-
mente avalizados.

No Brasil, faria bem o Ministério da Educação 
se atuasse para descredenciar instituições incapazes 
de oferecer boa formação aos seus alunos na área 
jurídica. 

No lugar de enfrentar esse debate, a pasta tem 
indicado que poderá viabilizar a abertura de cursos 
de graduação em direito a distância, como deman-
dam instituições privadas. Esse é um caminho peri-
goso, dadas as deficiências verificadas nessa modali-
dade de ensino.

Editorial

Estudar direito

Ranking dos Políticos - Facebook

acertos financeiros grandões entre 
governos e empreiteiras de obras pú-
blicas, e do Geraldo Riva são relatos 
incríveis. Parece romance de Gabriel 

Garcia Marques.
Tendo que fazer, dia e noite, todas aque-

las transações, como é que governos e diri-
gentes políticos poderiam pensar em me-
lhorar a educação ou a saúde para a maior 
parte da população?

Uma mais. A direção da Rumo Logís-
tica teve encontro com Mauro Mendes. 
Confirmou que aguarda a definição do TCU 
para a renovação do contrato com a Malha 
Paulista de 2028 para 2058.

Confirmaram também que tem um pe-
dido no governo federal para a extensão 
da ferrovia de Rondonópolis até Sorriso ou 
Lucas passando pelo Vale do Rio Cuiabá. 
Que aplicariam nesses dois empreendi-
mentos algo como R$ 15 bilhões.

O óbvio manda aceitar que se vão me-
lhorar a Malha Paulista é para ter mais 
carga e também para levá-la em maior ve-
locidade. Se precisam de mais carga está 
na cara que terão que buscá-la ali por Sor-
riso ou Lucas. Para Cuiabá e região a notí-
cia merece foguetes.

E, por fim, a exportação de algodão em 
pluma do estado cresceu mais de 100%.  
China, Coreia, Tailândia, Vietnã industria-
lizam tudinho o nosso algodão.

Com preço nas alturas para o algodão, 
não se ouve nada nem ninguém falando 
em industrializar parte disso no estado. 
Dizem que se 30% desse algodão fosse aqui 
industrializado seriam gerados mais de 80 
mil empregos. O estado produz quase 70% 
do algodão nacional e não industrializa 
absolutamente nada.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

Notícias 
da semana

SERÁ?
O presidente da Assembleia, deputado 

Eduardo Botelho, para justificar a não exis-
tência de mensalinho na Casa usou uma 
argumentação curiosa. Segundo ele, a rádio-
-corredor já teria espalhado que os parla-
mentares recebiam propina para apoiar o 
Governo do Estado. “Na política, você não 
consegue segredo. Quando tem 24 sabendo, 
mais assessores que acabam sabendo, não 
mantém segredo. Igual quando tinha antiga-
mente, todo mundo sabia que tinha mesmo, 
porque saíam nos corredores os comentá-
rios aqui e ali. Então, hoje não existe mensa-
linho dentro da Assembleia”, disse.

ADEUS, MIAMI
O desembargador Paulo da Cunha negou 

pedido do ex-deputado Mauro Savi para fazer 
uma viagem internacional de 25/10 a 04/11. 
O ex-parlamentar gostaria de ir para Miami. 
Savi é réu no processo derivado da Operação 
Bereré, que apura o desvio de R$ 30 milhões 
do Detran-MT. Ele, que chegou a ser preso pe-
los fatos, cumpre a medida cautelar de não se 
ausentar do país. O desembargador afirmou 
que a pretensão do ex-deputado em fazer a 
viagem internacional teria por finalidade 
apenas momento de lazer - o que pode ser 
feito em território nacional.

COTADO AO NOBEL
O cacique Raoni, principal liderança dos 

índios xinguanos em Mato Grosso, está cota-
do para receber o Prêmio Nobel da Paz, que 
será anunciado nesta sexta-feira (11). Outra 
que tem chances de receber o prêmio é a 
ativista sueca Greta Thunberg, 16 anos. A in-
formação foi divulgada pelo jornal Folha de 
S.Paulo, que cita ainda um etíope e uma neo-
zelandesa entre os favoritos. Nas últimas se-
manas, Raoni ganhou mais destaque na im-
prensa ao protagonizar um embate retórico 
com o presidente Jair Bolsonaro em relação 
à proteção ao meio ambiente.

Sinceramente acredito que todo o serviço de caixa 
postal de voz da Oi esteja com problemas, mas é muito 
mais “fácil” para a operadora dizer que está tudo normal 
que assumir o erro e ter que buscar uma solução. Se 
todos que reclamarem forem tratados como eu fui eles 
estão encontrando uma ótima forma de ganhar tempo.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES
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“Mais grave ainda se mostra a cons-
tatação de que a imensa maioria dos 
alunos não atinge as habilidades míni-
mas exigidas pelo exame da OAB para 
exercer a profissão

“
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Itens tecnológicos fazem parte de 
nossas vidas, mas, atualmente, acre-
dito que o celular seja o grande “ícone” 
de toda essa evolução. Reunindo incon-
táveis funções ele facilita muito nosso 
dia a dia (desde que saibamos usar, cla-
ro) esses aparelhos conseguem colocar 
ao nosso alcance, 
onde quer que este-
jamos, um universo 
de possibilidades.

É sempre im-
portante que te-
nhamos aparelhos 
compatíveis com 
nossa rotina, embo-
ra muita gente gas-
te até o que não tem 
para ter um dispositivo muito acima de 
suas necessidades com o único objetivo 
de se “aparecer”. Não é necessário, tam-
bém, trocar de aparelho simplesmente 
por um novo modelo ter sido lançado ou 
por uma nova versão do sistema opera-
cional estar disponível.

Estou há quase um ano e meio com 
meu aparelho atual, que tem processa-
dor octa core e quatro giga de memó-
ria e já pensei algumas vezes em fazer 
a troca por um dispositivo ainda mais 
“parrudo”, mas esse atende bem minhas 
necessidades (que não são poucas).

Tempos atrás percebi uma manchi-

Um funcionário de um supermercado ficou ferido na quarta-feira (9) de-
pois que teve a perna atingida pelo ferrão de um peixe no estabelecimento em 
Sorriso. Segundo o Corpo de Bombeiros, Evandro Júnior de Amorim, 28 anos, 
fazia a reposição de peixes na gôndola quando um dos peixes caiu e o ferrão 
cravou na perna dele. O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e 
levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sorriso.
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Várias entendidas serão beneficiadas pelos recursos 

Juarez Costa garante R$ 10 mi de
emenda parlamentar para Sinop
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Através de suas redes so-
ciais, o deputado federal 
Juarez Costa (MDB), infor-
mou que está destinando 
R$ 10 milhões em emenda 
parlamentar para a cidade 
de Sinop. “Estamos aqui em 
Brasília trabalhando todos 
os dias de forma incansá-
vel por Sinop e para vários 
municípios de Mato Grosso. 
Através do oficio número 
209/2019, com data de 9 de 
julho confirmamos quase 
10 milhões de emenda par-
lamentar destinadas para 
várias áreas do município”, 
anunciou Juarez.

Esse recurso está destina-
do entre outras coisas, para 
a duplicação da rodovia MT-
140 que interliga as cidades 
de Sinop e Santa Carmem, 
além da construção de uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), no bairro São 
Cristóvão. Entidades como 
Apams, Refeccs e Hospital 
dos Olhos de Sinop também 
serão beneficiadas com os 
recursos da emenda.

Segundo a prefeita Rosana 
Martinelli (PL), a construção 
dessa unidade da UPA no 
São Cristóvão que deve cus-
tar R$ milhões, vai facilitar 
a vida da população daquela 
região do município que é 
muito povoada.

“Essa unidade vai facilitar 
a vida do cidadão para não 
precisar atravessar toda a 
cidade para ser atendido na 
UPA da avenida André Mag-
gi, no bairro Maria Vindili-
na”, disse a prefeita.

O deputado Juarez Costa 
também anunciou outras 
conquistas para Sinop, como 
a construção do Instituto de 
Prevenção do Câncer que 
vai beneficiar não só Sinop, 
como toda a região norte de 
Mato Grosso. “Anunciamos 
também uma excelente no-
tícia para Sinop e o norte do 
estado, onde conseguimos 
recursos na ordem de R$ 20 
milhões para a construção 
do Instituto de Prevenção 
do Câncer do Norte de Mato 
Grosso. Destinamos através 
da nossa bancada federal 
em Brasília, R$ 1 milhão de 
cada deputado e senadores, 
totalizando R$ 10 milhões 
que serão liberados em 
2020, e mais R$ 10 milhões 
em 2021”, contou.

Outros R$ 3 milhões estão 
sendo destinados também 
para realização de obras 
na Embrapa de Sinop, que 
também conta com o apoio 
da bancada mato-grossense 
em Brasília. “Será um inves-
timento importante em um 
órgão de pesquisas e tecno-
logia que colabora com o 
desenvolvimento da agro-
pecuária”, disse.

INVESTIMENTO | Anúncio foi feito através das redes sociais do deputado federal
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Hospitais geridos pelo estado de MT
aumentaram número de serviços prestados

BOLO REPARTIDO

MT deve receber R$ 600 mi com partilha do pré-sal

VOTAÇÃO

Com emendas polêmicas 
Assembleia vota LDO 
para o ano de 2020

Parlamentares definiram lei orçamentária do Governo

Secretário prestou contas em audiência pública na ALMT 

Articulação vai beneficiar estados e municípios 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Mesmo com déficit ini-
cial de R$613 milhões – her-
dado pela atual gestão –, os 
números do relatório mos-
tram que a Secretária de Es-
tado de Saúde tem honrado 
os compromissos e investi-
mentos nos hospitais

Os nove hospitais geri-
dos pelo Governo do Estado 
aumentaram o número de 
serviços de Saúde prestados 
à população. Os dados estão 
no relatório do 2º quadri-
mestre da Secretaria de Es-
tado de Saúde, apresentado 
pelo secretário da pasta, Gil-
berto Figueiredo, aos mem-
bros da Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência 
Social, da Assembleia Legis-
lativa, durante audiência pú-
blica realizada na terça-feira 
(08). O relatório compreen-
de os meses de maio, junho, 
julho e agosto e detalha as 
contas e investimentos da 
pasta no período. “A nossa 
equipe se debruçou no pla-
nejamento da melhoria em 
infraestrutura da rede hos-
pitalar, fazendo um amplo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Estados e municípios ti-
veram importante conquista 
esta semana na Câmara dos 
Deputados em Brasília. Com 
articulação do presidente da 
Câmara, deputado federal 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), eles 
estarão na distribuição dos 
recursos adquiridos no me-
galeilão do pré-sal.

No texto aprovado na 
Câmara, os municípios po-
dem utilizar esses recursos 
para fazer investimentos, ou 
então, pagar de forma parce-
lada a dívida previdenciária, 
ou então, utilizar como re-
serva financeira para paga-
mento posterior de despesas 
com fundos previdenciários 
de seus servidores públicos.

O presidente da Con-
federação Nacional de Mu-
nícipios, Glademir Aroldi, 
comemorou a decisão dos 
deputados, dizendo que os 
parlamentares entenderam 
as necessidades de cada pre-
feito. “Os deputados enten-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em plenário na quarta-
-feira (09), os deputados es-
taduais votaram sob muitas 
discussões o projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício do 
ano de 2020.

Na semana passada a 
LDO já havia sido aprovada 
em primeiro turno e com a 
promessa do presidente da 
ALMT, deputado Eduardo 
Botelho (DEM), de que a vo-
tação da redação final acon-
teceria de forma rápida.

Durante a discussão 
do projeto, os parlamenta-
res tentaram incluir uma 
emenda que garantisse que 
o pagamento da Revisão 
Geral Anual (RGA), índice 
de medição do salário dos 
funcionários públicos do 
Estado fosse feito de acor-
do com a média da inflação, 
mas apenas sete deputados 
votaram de forma favorável 
o que acabou por derrubar a 
emenda em plenário.

EMENDAS
POLÊMICAS
De acordo com Bote-

lho, duas emendas mais po-
lêmicas nortearam a votação 
da LDO na manhã de quar-
ta-feira. 

“Tivemos duas emen-
das polêmicas. Uma apre-

sentada pelo deputado João 
Batista, com a assinatura de 
20 deputados, que foi re-
jeitada nas comissões e nós 
negociamos para fazer uma 
emenda alternativa, deixan-
do sem valores, mas garan-
tindo a rubrica que garante 
alguma progressão para os 
agentes penitenciários. Nós 
rejeitamos de última hora, 
também, uma emenda que 
foi aprovada na LOA, que 
previa que o governo pode-
ria remanejar 20% do orça-
mento sem fazer consulta à 
Assembleia Legislativa, ape-
nas com decreto governa-
mental. A Assembleia enten-
deu que esse valor é muito 
alto e reprovou a emenda”, 
disse o presidente.

Segundo o presidente 
do Legislativo, “a RGA está 
permitida e a LDO tem as 
diretrizes para a revisão. 
Agora, o que vai definir o va-
lor a ser pago será a condi-
ção financeira que será apre-
sentada no ano que vem. 
Eu acredito que vai ter sim 
alguma margem para pagar 
alguma coisa de RGA”, com-
pletou.

ESTIMATIVA
Agora com a redação 

final da LDO aprovada pelo 
Legislativo, o Executivo pas-
sa a ter uma estimativa de 
saldo positivo de R$ 1,173 bi-
lhão para o ano que vem.

diagnóstico. Já preparando 
os projetos estruturantes de 
intervenção física e na me-
lhoria do parque tecnológico 
de todas as unidades hospi-
talares”, declarou o secretá-
rio.

Os dados do relatório 
mostram que, mesmo com 
o déficit de R$ 613 milhões 
herdado pela atual gestão, 
neste ano foram registradas 
13.263 internações, um au-
mento de 11,44% em relação 
a 2018, quando foram 11.901 
internações.

O presidente da Co-
missão da Saúde, o deputado 
Paulo Araújo, destacou du-
rante a sessão que o Governo 
tem honrado os compromis-
sos com a saúde pública do 
Estado. Além disso, o parla-
mentar lembrou que a atual 
gestão “herdou um déficit 
de aproximadamente R$700 
milhões” e que reconhece 
as dificuldades enfrentadas 
pelo gestor da saúde.

O comparativo apre-
sentado aos deputados mos-
tra que em 2019 foram apli-
cados R$ 246 nos Fundos 
Municipais de Saúde. No ano 
anterior esse número ficou 

deram a necessidade de cada 
gestor local e da população 
brasileira. Eles não estão 
beneficiando só a gestão do 
prefeito ou da prefeita, eles 
estão beneficiando a po-
pulação brasileira, que está 
ganhando muito com isso”, 
afirmou. Enquanto no Sena-
do os senadores defendiam 
uma divisão igualitária dos 
recursos, os deputados en-
tenderam que os municípios 
tinham que ficam com a “fa-
tia maior do bolo”.

Foi então que Rodrigo 
Maia buscou costurar um 
acordo com o presidente 
do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP) para que 30% 
do montante fosse dividido 
por igual entre os estados e 
municípios. E o que restan-
te, destinado exclusivamente 
aos municípios seja reparti-
do de acordo com as normas 
estabelecidas pelo Fundo de 
Participação dos Municípios.

Já no caso dos estados 
a partilha deve ocorrer da 
seguinte composição: 10% 
seguindo critérios do FPE 

(Fundo de Participação dos 
Estados), 2,5% do Auxílio Fi-
nanceiro para Fomento das 
Exportações (Fex) e 2,5% 
da Lei Kandir. A Lei Kandir 
prevê compensação a esta-
dos pela isenção de ICMS 
sobre as exportações. Uma 
parte dos recursos é distri-
buída com base em percen-
tuais definidos em 2002, de 

acordo com as exportações à 
época, mas outra parte leva 
em consideração uma tabela 
definida pelo Confaz (Con-
selho Nacional de Política 
Fazendária) e que é alterada 
anualmente. Em Mato Gros-
so, o Governo do Estado tra-
balha com uma perspectiva 
de receber cerca de R$ 600 
milhões.

em R$ 197 milhões, o que re-
presenta um crescimento de 
24,43% nos investimentos.

Diante dos valores, o 
secretário destacou que o 
Governo do Estado trabalha 
intensamente para “que cada 

centavo seja bem aplicado na 
saúde”. Além disso, o gestor 
explicou aos membros da 
Comissão de Saúde que exis-
te um programa de moder-
nização de assistência para 
melhorias na saúde.
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TV  e Entretenimento

Mel Maia e namorado são 
comparados a Marquezine e 
Neymar: ‘Super shippam!’

O namoro de Mel Maia e do jogador João 
Pedro, do Fluminense, tem feito os fãs do casal 
compararem a atriz e o atacante tricolor a Bru-
na Marquezine e Neymar. Convidada de cama-
rote VIP do Rock in Rio, a intérprete da Cássia 
da novela “A Dona do Pedaço” vibra ao comen-
tar a torcida dos admiradores dela e do jogador. 
“Vamos ver no que vai dar, mas o pessoal da 
nossa idade gosta muito da gente! Apoiam mui-
to como apoiaram o Neymar e a Bruna. Super 
shippam!”, comemora Mel em entrevista ao Pu-
repeople. “Tomara que dê certo. Que dure mui-
to”, acrescenta. O ex-casal começou a relacionar 
em 2014 e tiveram idas e vindas até romperem 
em 2018. Daqui a aproximadamente dois meses, 
João Pedro vai se apresentar ao time inglês Wa-
tford, para o qual foi vendido por estimados 10 
milhões de euros. Também em conversa com o 
site, Mel minimizou a distância que vai enfren-
tar. “Nós vamos manter a nossa relação. Eu vou 
para lá às vezes. Vou tentar passar as férias com 
ele. Quando começar a aparecer os trabalhos, eu 
volto. Vou tentar ir quando der!”, afirmou a ado-
lescente de 15 anos, presenteada pelo namorado 
com aliança de compromisso.
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Marco Nanini: ‘Problema do Brasil não 
é beijo gay, é a desigualdade social’

Em “Greta”, filme que estreia nesta 
quinta-feira (10), Marco Nanini inter-
preta pela primeira vez um homosse-
xual. Aos 71 anos, o ator pernambucano 
tem um romance com um criminoso 
e aparece nu. Apesar do ineditismo, o 
ator nega que o personagem seja “ou-
sado”.

“Se eu pensasse assim, acho que 
travava. Seria sinal de que tinha medo. 

Os pobres, os velhos, os negros, os gays, 
as trans estão sendo massacrados todo 
dia”, disse em entrevista ao jornal O Es-
tado de S. Paulo. “O problema do Brasil 
não é o beijo gay, é a desigualdade so-
cial”, continuou.

O filme é baseado no espetáculo te-
atral “Greta Garbo, Quem Diria, Acabou 
no Irajá”, de Fernando Melo. Nanini 
interpreta Pedro, personagem que já 

pertenceu a Raul Cortez em uma mon-
tagem de 1993. Na trama do cinema, 
dirigido por Armando Praça, o protago-
nista tenta um leito para internar sua 
amiga, a travesti Daniela (Denise Wein-
berg). A chance surge quando ele ajuda 
Jean (Demick Lopes) a fugir do hospi-
tal, para onde foi levado após um crime. 
Jean se esconde na casa de Pedro e os 
dois têm um romance.



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 

Vagas de Emprego
1-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
2-Atendente Virtual, com experiência em redes 
sociais;
3-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
4-Auxiliar de avicultura, com experiência;
5-Auxiliar de cozinha, com experiência;
6-Auxiliar de farmácia, com experiência;
7-Auxiliar de mecânico, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência em gráfica;
9-Cozinheiro, com experiência;
10-Designer gráfico, com experiência;
11-Eletricista automotivo, com experiência;
12-Enfermeiro (a), com COREN;
13-Estoquista, com experiência em peças agríco-
las;
14-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
15-Mecânico, com experiência;
16-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
17-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e referência;
20-Serrador, com experiência em fita deitada;
21-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
22-Técnico em enfermagem, com COREN;
23-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
24-Vendas, com experiência em artigos esportivos;

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

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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 O SR. MARQUES ANTÔNIO DA SILVA, CPF sob o n° 
345.482.891-00 Proprietário da Fazenda São Luiz, situada 
na zona rural do município de Agua Boa. Torna público que 
requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para Atividade de Irrigação 
nesta propriedade com as seguintes características: Muni-
cípio: Agua Boa - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Cur-
so d’água: Córrego Novilha, Modalidade: aspersão por Pivô 
Central; Área:185,2 ha não sendo necessário a elaboração 
de EIA/RIMA; (HIDROPLAN ENG. 66 999190984)

 COLONIZADORA SINOP S/A, CNPJ sob nº 
03.488.210/0001-69 torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável a Licença Prévia (LP) e a Licença de 
Instalação (LI) para a obras de implantação de sistema 
de drenagem de águas pluviais com 2.071,50 metros de 
extensão em partes da Avenida Alexandre Ferronato e da 
Avenida Abel Dal Bosco, tendo como bacia de contribuição 
as Reservas de Expansão R-31-A e R-32, no município de 
Sinop - MT, coordenadas geográficas Lat.: 11° 51’ 36,87 S  
Long.:55° 29’ 14,21”  W.

 RESTAURACAR RESTAURACAO DE VEICULOS LTDA - 
ME, CNPJ 08.612.912/0001-26, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativi-
dades de serviços de instalação, manutenção e reparação 
de acessórios para veículos automotores / serviços de lan-
ternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, 
localizada na Rua Abidon V Pereira de Souza, N 163, QD 
07-LT 14, Santa Monica, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266) 

 O SR. NEURI WINK, CPF sob o n° 351.417.940-91 Pro-
prietário da Fazenda Certeza, situada nos lotes rurais 32 
e 29 a IV etapa município de Querência. Torna público que 
requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, a Licença Prévia (LP) Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para Atividade de Irrigação 
nesta propriedade com as seguintes características: Muni-
cípio: Querência - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Cur-
so d’água: Ribeirão Betis, Modalidade: Aspersão por Pivô 
Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA; 
(HIDROPLAN ENG. 66 999190984)

VENDAS KRIEGER COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRAS 
LTDA CNPJ sob nº 02.424.661/0001-70 e Inscrição Estadu-
al nº 13.037.711-2, localizada na Estrada Rosália chácara 
91 A3 vem através desta informar que extraviou o LIVRO 
TERMO DE OCORRENCIAS Nº 01. 09,10,11/10/2019

 VERDE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.751.730/0001-
97, Localizada Rua dos cajueiros, 42 Sinop-MT, solicita 
o comparecimento do funcionário Rodrigo vieira Souza, 
CTPS  11641 SÉRIE 00017/MT, no prazo de 72 horas sob 
pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Aban-
dono de Emprego. Sinop/MT 11 de Outubro de 2019.

11,12,15/10/2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2019

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: futura e eventual contratação de serviços de caminhões 

basculantes para manutenção das estradas vicinais no interior do 

município, Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 25 de outubro 

de 2019. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 

das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo 

site: http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoese-mail 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou 

pelo telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 10 de outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 56/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa PHOENIX – GER. ADM. PREST. SERV.SAÚ. MED.HOSP. 
LAB.DIAG. LTDA – ME, (CNPJ/MF nº 03.642.746/0001-97), no valor global de R$32.250,00 
(TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública 
n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de outubro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 059/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa M. C. CARVALHO MARQUES- CLINICA MEDICA-ME, 
(CNPJ/MF nº 17.825.627/0001-84), no valor global de R$35.775,00 TRINTA E CINCO MIL, 
SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei 
Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 
002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de outubro de 2019 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 60/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa JOSÉ AGNALDO PARANHOS SOUTO-CLINICA MÉDICA, 
(CNPJ/MF nº 23.000.320/0001-47), no valor global de R$21.150,00 (VINTE E UM MIL, CENTO 
E CINQUENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo chamamento 
público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de outubro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 61/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, (CNPJ/MF nº 30.727.145/0001-50), 
no valor global de R$9.400,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS REAIS), tendo como fundamento 
o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada 
Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 04. 
Peixoto de Azevedo/MT, 01 de outubro de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 57/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa M A DA CRUZ CLINICA ME, (CNPJ/MF nº 16.422.969/0001-
90), no valor global de R$20.250,00 (VINTE  MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), tendo 
como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 
007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo. LOTE 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de outubro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 058/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa ALMEIDA & SANCHES LTDA-EPP, (CNPJ/MF nº 
25.270.655/0001-00), no valor global de R$24.675,00 (VINTE  E QUATRO MIL, SEISCENTOS 
E SETENTA E CINCO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de outubro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP
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Neymar ficou apagado em seu 100º jogo pela seleção 

Com Neymar apagado, Brasil
empata amistoso com Senegal
DA REPORTAGEM

Na manhã desta quin-
ta-feira (10), em partida de 
caráter amistoso, a Seleção 
Brasileira enfrentou Senegal 
no Estádio Nacional de Sin-
gapura e a partida acabou 
empatada por 1 a 1.

Realizando sua centé-
sima partida com a Ama-
relinha, Neymar teve atu-
ação apagada – sobretudo 
no primeiro tempo – e não 
conseguiu desenvolver o fu-
tebol que se esperava dele. 
Firmino abriu o placar aos 
oito minutos de jogo, após 
boa jogada de Gabriel Jesus. 
Aos 45, Diédhiou, de pênalti, 
empatou para Senegal.

Com isso, o Brasil che-
ga a três jogos consecutivos 
sem vitória – antes, havia 
empatado em 2 a 2 com a 
Colômbia e perdido por 1 a 
0 para o Peru – sequência 
essa que não ocorria desde 
2013. A equipe comanda-
da pelo técnico Tite volta a 
entrar em campo neste do-
mingo, no mesmo estádio, 
novamente às 8h, desta vez 
diante da seleção da Nigéria.

BOM INÍCIO
A equipe comandada 

por Tite começou com uma 
marcação alta, pressionando 
a saída de bola de Senegal e 
forçando os erros do adver-
sário. Quando tinha a bola 
nos pés, as jogadas eram 
sempre pelo lado direito, 

onde apareciam Gabriel Je-
sus e Daniel Alves.

Aos oito minutos de 
jogo, foi justamente por esse 
lado do campo que saiu o 
gol brasileiro. Jesus recebeu 
na ponta, fez boa jogada 
individual derivando pelo 
meio e descolou uma grande 
bola enfiada para Firmino, 
que entrou fazendo o facão. 
Frente a frente com o golei-
ro, o atacante do Liverpool 
teve calma para dar uma ca-
vadinha e abrir o placar.

Após o tento, a Sele-
ção continuou com um rit-
mo parecido, mas acabava 
esbarrando no bloqueio 
defensivo senegalês e não 
conseguia finalizar. A equi-
pe africana, por sua vez, aos 
poucos ia se soltando em 
busca de um contra-ataque 
promissor. Aos 18 minutos, 
em uma das primeiras chan-
ces, Gueye arriscou de fora 
da área e mandou por cima 
do gol.

O EMPATE
Realizando sua centé-

sima partida com a Amare-
linha, Neymar estava muito 
apagado e chegou inclusive 
a errar alguns passes. Com 
isso, o desempenho ofensi-
vo do Brasil caiu, e Senegal 
começou a gostar do jogo, 
chegando a ter maior posse 
de bola já a partir da meta-
de do primeiro tempo. Aos 
25, Mané parou na defesa de 
Ederson, e aos 38, foi a vez 

1 A 1 | Roberto Firmino até fez no início do jogo, mas seleção levou empate e não deu mais perigo
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Grupo do Grêmio comemora vitória sobre o Ceará 
Atacante fraturou a mandíbula, perdeu 4 dentes e passará 

por cirurgia 

SANTOS

Jorge detona Diogo Barbosa e
relata ofensas de Felipe Melo

QUE FASE!

Artilheiro fratura mandíbula e
desfalca o Cuiabá na temporada

ATAQUE DE 100 GOLS

Os “altos e baixos”
na vitória do Grêmio

Foto: richarD callis

Jorge, do Santos, no clássico contra o Palmeiras 

DA REPORTAGEM

O lateral-esquerdo Jor-
ge, do Santos, fez críticas 
ao lateral-esquerdo Diogo 
Barbosa e revelou ter sido 
ofendido pelo volante Fe-
lipe Melo na vitória por 2 a 
0 sobre o Palmeiras, quarta-
-feira, na Vila Belmiro, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Jorge pediu humildade 
a Diogo Barbosa. Segundo 
ele, o jogador do Palmeiras 
foi irônico em alguns mo-
mentos na goleada por 4 a 0 
sobre o Santos, no confronto 
do primeiro turno, em 18 de 
maio, no Pacaembu.

“Olha, sobre a partida 
que perdemos para eles, es-
távamos conversando agora 
no final. O lateral-esquerdo, 
se não me engano é Diogo 
Barbosa, né? 

Então, é para ele ficar 
mais atento com a humilda-
de. A humildade faz a gente 
chegar a lugares altos. Ele 
não tem nenhuma”.

“O Felipe Melo a gen-
te sabe como é que é, né? É 
uma pessoa incrível, dentro 
de campo ele se transforma, 
mas é o jeito dele. O lateral-
-esquerdo tem que tomar 
cuidado, da risadinha que ele 
deu no primeiro jogo com 
o Victor Ferraz... Ele dava 
de letra e ria”, disse Jorge. 
Com a vitória garantida so-
bre o rival, o Santos passou 
a tocar a bola na Vila Belmi-
ro sob os gritos de “olé” da 
torcida. Depois da partida, 

DA REPORTAGEM

O atacante Júnior Todi-
nho, artilheiro do Cuiabá na 
Série B com seis gols, fratu-
rou a mandíbula na partida 
diante do Londrina, no úl-
timo sábado, na Arena Pan-
tanal, pela Série B do Brasi-
leirão. Ele se machucou na 
metade do segundo tempo, 
após uma trombada com o 
zagueiro Lucas Costa.

Atendido em campo, o 
atleta precisou ser substituí-
do pelo atacante Lucas Braga 
e foi levado para o hospital 
para a realização de exames. 

DA REPORTAGEM

Terminada a vitória do 
Grêmio por 2 a 1 sobre o Cea-
rá, o sentimento passado pelo 
técnico Renato Gaúcho foi 
de um time com “altos e bai-
xos” na noite de quarta-feira, 
no Centenário, em Caxias do 
Sul. Os três pontos vieram, e 
o Tricolor colou no G-6, mas 
também evidenciou pontos 
a corrigir. É claro que o jogo 
não tinha a importância da 
semifinal da Libertadores 
com o Flamengo — e, por-
tanto, não recebe a mesma 
atenção dos atletas em cam-
po. Há também o desgaste 
acumulado de duas partidas 
num intervalo de quatro dias.

PONTOS POSITIVOS
100 GOLS EM 2019
Ofensivamente, o Grê-

mio não massacrou o adver-
sário, como geralmente fala 
o treinador. Mas criou boas 
chances e conseguiu em di-
versos momentos envolver 
o Ceará com troca rápida de 
passes e triangulações.

Muitas delas com a par-
ticipação de Diego Tardelli, 
como no lance do pênalti que 
gerou o segundo gol, após 
passe de Pepê, ou em chance 
perdida por Luan na segunda 
etapa. Com os dois gols sobre 
o Ceará, o Grêmio chegou 
aos 100 na temporada. Pri-
meiro, em cobrança de es-
canteio de Luan na cabeça de 
Pedro Geromel. Depois, em 
cobrança de pênalti de Mai-
con. O número é apenas sim-
bólico, mas significa a busca 
constante pelo gol tão citada 
por Renato.

LÍDERES DE VOLTA
Renato Gaúcho man-

dou a campo no Centanário 
a equipe mais próxima pos-
sível daquela que enfrentará 
o Flamengo no segundo jogo 
da semifinal da Libertado-
res. Convocados para as se-

leções brasileira e argentina, 
Everton, Matheus Henrique 
e Kannemann foram desfal-
ques. Mas Geromel retornou 
ao time e Maicon pode mais 
uma vez ser titular. Ambos 
deixaram claro que dão um 
salto de qualidade quando es-
tão em campo e fizeram falta 
no empate com os cariocas 
em Porto Alegre — o volan-
te entrou no segundo tempo, 
mas ainda não tinha plenas 
condições físicas.

PONTOS NEGATIVOS
CHANCES CEDIDAS
Neste caso, a concen-

tração e importância do jogo 
podem pesar. Mas o Grêmio 
escapou de sair perdendo 
na primeira metade da eta-
pa inicial. Não pelo gol bem 
anulado de Fabinho. Mas, em 
dois lances pelo lado direito 
defensivo, o Vozão poderia 
ter aberto o placar e parou 
em Paulo Victor. No setor de 
Léo Moura, candidato a titu-
lar contra o Flamengo.

No segundo tempo, já 
com Galhardo em campo, 
o Grêmio time cedeu um 
contra-ataque ao Ceará. Mi-
chel errou no meio e pegou 
os companheiros despreve-
nidos. Ricardinho desperdi-
çou o empate cara a cara com 
Paulo Victor. Um vacilo que 
custaria caro em outro con-
texto. Isso sem contar arre-
mates de fora da área defen-
didos pelo goleiro gremista.

NÃO MATOU O JOGO
Se o Ceará poderia ter 

empatado nos minutos fi-
nais, foi porque o Grêmio 
não conseguiu matar o jogo. 
Foram pelo menos três opor-
tunidades não aproveitadas 
dentro da área. A primeira, 
em lance de Diego Tardelli 
pela esquerda. O cruzamen-
to, direcionado a Pepê, ficou 
na marcação, embora pudes-
se ser também para Luan, 
desmarcado na pequena área.

Felipe Melo ironizou a tor-
cida santista dizendo que ela 
não conseguia encher o es-
tádio em um clássico. Antes, 
na saída para o intervalo, o 
jogador fez gestos obscenos 
em direção às arquibancadas 

Ele também perdeu quatro 
dentes. “Ele fará uma cirur-
gia na mandíbula. Também 
perdeu alguns dentes. Assim 
que fizermos o procedimen-
to, poderemos ter uma esti-
mativa de quanto tempo ele 
precisará para voltar a jogar”, 
explicou o médico do Cuia-
bá, José Silveira.

O Cuiabá teve uma 
queda de rendimento na 
Série B e caiu para a 11ª co-
locação com duas derrotas 
consecutivas e um empate. 
O alento, é que a equipe tem 
um jogo a menos, contra o 
Coritiba.

após ser provocado.
“Eu não fiz para provo-

car ninguém. O jogo estava 
acabando, não precisava me 
desgastar. Estávamos tocan-
do a bola normal. O Felipe 
Melo, eu dei um passe para 

do goleiro brasileiro segu-
rar a tentativa de Diédhiou. 
Os africanos eram superio-
res no jogo, e o gol parecia 
questão de tempo.

Já aos 44 minutos, Mané 
recebeu pela esquerda, ainda 
no campo de defesa, e avan-
çou. Após passar por Daniel 
Alves, o camisa 10 derivou 
para o meio da área, deu 
uma caneta em Marquinhos 
e, na sequência, foi derruba-
do. O árbitro marcou pênal-
ti, e na cobrança, Diédhiou 
bateu rasteiro, no canto es-
querdo, sem chances para 
Ederson. Logo na sequência, 
o Brasil ainda teve a chan-
ce de ir para o intervalo em 
vantagem, mas de dentro da 
área, Neymar parou no go-
leiro Gomis.

2º TEMPO
Na etapa complemen-

tar, a Seleção Brasileira 
continuava no mesmo ma-
rasmo, e aos 15 minutos, 
Tite promoveu a entrada 
de Everton Cebolinha na 
vaga de Roberto Firmino. 
Aos 22, foi a vez de Matheus 
Henrique entrar no lugar de 
Arthur, e logo na sequência, 
em uma das poucas partici-
pações que fez no jogo, Ney-
mar cobrou falta com muito 
perigo.

Em busca de novas 
alternativas de jogo, Tite 
começou a mexer mais na 
equipe, colocando Richarli-
son no lugar de Coutinho e 

Renan Lodi na vaga de Alex 
Sandro. As mudanças, con-
tudo, não surtiram efeito, 
pois quem criou as melhores 

chances foi a seleção de Se-
negal. Aos 39, após boa troca 
de passes, Sidy Sarr chegou 
batendo da entrada da área e 

fez o goleiro Ederson traba-
lhar bem. Na sequência, foi 
a vez de Mané finalizar e ca-
rimbar a trave brasileira.

trás, e ele veio me xingar de 
vários nomes. Fiquei tran-
quilo. O professor (árbitro) 
deve ter acabado rápido o 
jogo para não expulsá-lo, 
estava prejudicado com um 
cartão já”.
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DA REPORTAGEM

Para o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Sinop tem 142.996 
moradores. Nas contas do 
município, esse número ul-
trapassa 222 mil. 

E agora, quem estará cer-
to? Essa ‘treta’ causa incômo-
do no Executivo, e tem justi-
ficativa.

O secretário de Finanças 
de Sinop, Asterio Gomes, 
encaminhou ofício ao IBGE 
questionando a estimativa 
do recente censo popula-
cional, apresentada em se-
tembro. A Prefeitura diverge 
dos dados, apontando que 
a média de habitantes em 
Sinop é de 222 mil e pede 
que o instituto reconsidere 
a contagem – é com base no 
número de moradores que o 
Governo Federal destina re-
cursos para áreas importan-
tes como Saúde, Educação, 
Segurança, entre outras.

“Se levássemos em consi-
deração tão somente o nú-
mero de unidades consu-
midoras de energia, 55.540 
na modalidade residencial, 
conforme documento emi-
tido pela Energisa, conside-
rando ainda a média de qua-
tro pessoas por residência, 
teríamos a média de 222.160 
mil habitantes”, explica Go-
mes.

Também foram encami-
nhados dados da frota de ve-
ículos emplacados (121 mil) 
no município, do número de 
alunos matriculados, a quan-
tidade de pessoas atendidas 

na rede de saúde e na área de 
assistência social. A cidade 
tem 214 bairros.

“Estamos fazendo levan-
tamento da estimativa do 
montante financeiro que Si-
nop está perdendo, mensal-
mente, nas áreas de Saúde 
e Educação. É uma quantia 
significativa que, se estivesse 
dentro do patamar atual do 
número de habitantes, a pre-
feitura poderia estar pres-
tando uma quantidade ainda 
maior de serviços”, disse o 
secretário ao site Só Notícias.

“Esperamos para breve a 
resposta do IBGE. É uma 
forma também de alertar o 
instituto que Sinop estará 
acompanhando a contagem 
populacional, o censo, que 
será feita ano que vem de 
casa em casa. E vamos acom-
panhar de perto”, concluiu.

VERBA
A estimativa populacional 

é utilizada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) para 
o cálculo do fundo de parti-
cipação de estados e muni-
cípios e são referência para 
vários indicadores sociais, 
econômicos e demográficos 
e consequentemente para 
os repasses de recursos para 
saúde, educação, segurança, 
entre outros setores. Quanto 
maior for o número de ha-
bitantes, mais dinheiro virá 
para o município para várias 
áreas.

DE NOVO
Em 2018, o Poder Execu-

tivo também questionou o 

Foto: Ianara GarcIa
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ARIPUANÃ

Situação de emergência após
garimpeiros ocuparem ruas

POCONÉ E NOVA XAVANTINA

ANM interdita 4 barragens de
mineração sem estabilidade

CUIABÁ/VG

Juizados começam 
a intimar cidadãos 
pelo app WhatsApp

Clima na cidade é tenso, segundo moradores 

WhatsApp será utilizado para intimar pessoas em Cuiabá e 
Várzea Grande 

As barragens ficam em Poconé e Nova Xavantina 

DA REPORTAGEM

Depois da desocupação 
do garimpo ilegal pelas for-
ças de segurança, o prefeito 
de Aripuanã, Jonas Canari-
nho (PR), decretou situação 
de emergência social após 
garimpeiros deixarem área 
de garimpo ilegal e ocupa-
rem o centro da cidade.

Segundo ele, a situação 
no município é tensa. Os 
garimpeiros que saíram da 
mata ocuparam as ruas da ci-
dade e trancaram a passagem 
de veículos. Os comerciantes 
fecharam as portas. A polícia 
só consegue abastecer as via-
turas com escolta, por causa 
do risco de ataques.

A preocupação do pre-
feito é com a forma com que 
a desocupação da área está 
sendo realizada. Ele é contra 
o emprego da força e pede 
que as Forças de Segurança 
não destruam ou queimem 
os equipamentos e maqui-
nários utilizados pelos ga-
rimpeiros na exploração do 
ouro.A polícia prendeu três 
integrantes de uma quadri-
lha que extorquia pequenos 
garimpeiros que precisavam 

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Mineração (ANM) interditou 
quatro barragens de minera-
ção em Mato Grosso que não 
enviaram ou não atestaram a 
estabilidade até o dia 30 de 
setembro. As barragens fi-
cam em Poconé e Nova Xa-
vantina.

Em todo o Brasil fo-
ram 54 barragens. Destas, 
33 estão em Minas Gerais, 
sendo que 19, todas no es-
tado mineiro estão em nível 
de emergência e continuam 
interditadas. A ANM fiscaliza 
423 estruturas que estão in-
seridas na Política Nacional 
de Segurança de Barragens, 
que devem entregar, duas 
vezes por ano, a declaração 
de estabilidade, que garante 
o nível de segurança. Além 
de Minas Gerais e Mato 
Grosso, foram interditadas 
estruturas em Rondônia (5), 
São Paulo (3), Santa Catarina, 

DA REPORTAGEM

Os cidadãos que têm 
processos em tramitação em 
um dos 12 Juizados localiza-
dos nas Comarcas de Cuiabá 
e Várzea Grande já poderão 
se habilitar para receber in-
timação por WhatsApp. Para 
ter acesso ao serviço, as pes-
soas devem ir até a unida-
de judiciária onde tramita 
o processo e solicitarem ao 
servidor que quer fazer sua 
adesão à nova ferramenta. 
A opção não é obrigatória, 
por isso, aqueles que se inte-
ressarem devem assinar um 
termo de compromisso no 
momento da opção.

A regulamentação da 
ferramenta foi feita em 24 
de junho, com a publicação 
da portaria que traz as regras 
para a utilização do aplicati-
vo de celular. De lá para cá, a 

Corregedoria-Geral da Justi-
ça desenvolveu fluxos para o 
processo da intimação, iden-
tificou as unidades que po-
deriam trabalhar no piloto 
da implantação ( juizados de 
Cuiabá e Várzea Grande) e 
ainda confeccionou o manu-
al de intimação por Whats.

O presidente do TJMT, 
desembargador Carlos Al-
berto Alves da Rocha, destaca 
que a ferramenta está sendo 
aprimorada para melhorar a 
entrega dos serviços à popu-
lação. “Queremos que essa 
ferramenta seja utilizada por 
esses Juizados de forma efe-
tiva e célere. Quem ganha 
com isso é a população, em 
especial, aqueles que estão 
com seus processos nos Jui-
zados que, ao ser intimados, 
via WhatsApp, terão o prazo 
correndo de forma muito 
mais rápida”.

Bahia, Rio Grande do Sul, 
Pará (2) e Amapá (1). A DCE 
é um documento feito pela 
própria mineradora e preci-
sa ser enviado à ANM sem-
pre em março e setembro de 
todo ano. Na primeira veri-
ficação, a empresa pode es-
colher elaborar ela mesmo a 
declaração. Mas, na segunda 
verificação, a mineradora é 
obrigada a contratar consul-
toria externa para o trabalho.

A Declaração de Condi-
ção de Estabilidade é elabo-
rada pela própria empresa e 
precisa ser enviado à ANM 
duas vezes ao ano: nos meses 
de março e setembro. Na pri-
meira etapa, quem declara a 
DCE e atesta a estabilidade é 
o empreendedor.

Ele tem a opção de fa-
zer na própria empresa ou 
contratar uma consultoria 
externa. Já na segunda en-
trega, a empresa é obrigada 
a contratar uma consultoria 
externa. Quando o empre-

pagar para entrar na área e 
usar equipamentos.

O GARIMPO
A estrutura montada 

em meio a floresta amazô-
nica impressionou a polícia. 
Foram encontradas 25 retro-
escavadeiras, que eram usa-
das para escavar as encostas. 
Grandes geradores faziam a 
ventilação em crateras por 
onde garimpeiros desciam 
até 60 metros de profundi-
dade para encontrar jazidas.

Foto: assessorIa

Sinop: para o IBGE, 143 mil; para o Município, 222 mil

Afinal, Sinop tem quantos habitantes?
DÚVIDA | Prefeitura questiona IBGE sobre número de habitantes divulgado em setembro

Imagens feitas do alto 
revelam o tamanho do estra-
go na região do garimpo. São 
quilômetros de mata devas-
tada, onde, segundo a Polícia 
Federal, estavam vivendo 
cerca de 2 mil pessoas. Es-
tradas foram abertas e casas 
construídas.

OPERAÇÃO
Na segunda (7), as For-

ças de Segurança deflagram 
a segunda fase da “Operação 
Trype”. Desde então, 160 ho-

mens da Polícia Federal, do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
e de Forças de Segurança do 
estado estão no local.

Até o momento mais de 
700 pessoas foram retiradas 
do garimpo. 

A maior parte foi levada 
para um parque de exposi-
ções da cidade. Equipamen-
tos foram queimados e os 
buracos foram fechados com 
explosivos.

IBGE, que apontou que o 
município teve um aumen-
to populacional de 2,9%. Nos 
dados divulgados à época, 
Sinop continua teria 139.935 

habitantes. Apesar do au-
mento, a prefeita Rosana 
Martinelli disse que os nú-
meros não retratavam a rea-
lidade atual.

“Nós achamos que não 
está correto esse crescimen-
to populacional. Queremos 
que faça uma recontagem 
e inclusive foi solicitado ao 

IBGE que fizesse. Acredita-
mos em um número bem 
maior. Estimamos cerca de 
180 mil habitantes”, apontou 
a prefeita.

endedor não entrega a DCE, 
o sistema gera automatica-
mente uma multa e a barra-
gem é interditada.

Das 53 barragens de 
mineração que não tiveram 
a estabilidade atestada em 

março de 2019, 36% (19 bar-
ragens de mineração) tive-
ram a estabilidade atestada 
neste último envio e 64% (34 
barragens) continuaram sem 
DCE que atestasse sua esta-
bilidade.
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No total, já foram distribuídas cerca de dez mil mudas

Hotel já distribuiu mais de 10
mil mudas de árvores do Cerrado
DA REPORTAGEM

Pensando em preservar espécies na-
tivas e manter o reflorestamento, o 
Hotel Mato Grosso Águas Quentes re-
aliza, há cerca de sete anos, a doação 
gratuita de mudas de plantas nativas 
da região aos hóspedes, comunida-
de e para pessoas que se interessem 
pelo cultivo. São mudas de Aroeira, 
Monguba, que é uma árvore frutífera, 
Ingá, que também produz um fruto 
comestível, Angico Vermelho, e Ipês 
branco e amarelo, típicas da região do 
cerrado.

No total, já foram distribuídas cerca 
de 10 mil mudas. “Em média doamos 
100 mudas ao mês, ou seja, 1,2 mil ao 
ano e cerca de 10 mil em sete anos 
que iniciamos o viveiro. Já doamos o 
equivalente a uma floresta”, comemo-
ra o gestor ambiental do hotel, Joab 
Almeida da Silva.

Localizado em uma área do Parque 
Estadual de Águas Quentes, primeira 
unidade de conservação do estado, o 
hotel fica a apenas 85 km de Cuiabá, 
e mantém um viveiro com mudas de 
várias espécies de árvores nativas da 
região do cerrado, cultivadas a partir 
do próprio período de germinação 
natural das plantas.

“As mudas são cultivadas no próprio 
viveiro, através da coleta de sementes. 
Quando não está na época de germi-
nação, nós recebemos doações de 
mudas do Horto Florestal, em Cuia-
bá, assim sempre temos mudas para 
doar aos hóspedes e à comunidade”, 
explica Joab.

Há um controle de saída das mudas, 
com cadastro informando quem re-
cebeu e onde irá plantar. “Doamos aos 
hóspedes e moradores da região de 
forma gratuita, mas fazemos um ca-
dastro para saber onde será plantada, 
pois muitos têm chácaras na região 
ou um terreno grande, e isso é bom 
porque são árvores que irão crescer e 
dar frutos”, ressalta o gerente do Hotel 
Fazenda, Fabio Oberty Fávero.

MEIO AMBIENTE | São mudas de aroeira, monguba, ingá, angico vermelho e ipês branco e amarelo
Foto: DIVULGAÇÃo


