
A Cadeia Pública de Nova Mutum ampliará o número de reeducan-
dos em trabalhos fora da unidade. Atualmente, 12 exercem ativida-
des extramuros e são remunerados. A expectativa é que este núme-
ro suba para 40.                                                          Página -7

NOVA MUTUM

Cadeia Pública ampliará trabalho
extramuros para 28 reeducandos

DURA REALIDADE

CNH gratuita
pode ser 
implantada 
em MT
O deputado estadual Romo-
aldo Júnior (MDB), apresen-
tou na Assembleia Legislati-
va um projeto de gratuidade 
para garantir a primeira 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH), para pessoas 
que comprovem baixa renda 
e/ou que estejam desempre-
gados.                 
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A probabilidade joga contra – 99% de risco de rebaixamento –, mas a Chapecoense 
ainda sonha com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, o 
clube inicia o planejamento da próxima temporada com os dois cenários.           Página -6

CHAPE TRAÇA PLANEJAMENTO

ENERGIA SOLAR
Mato Grosso
é o quarto
estado que
mais produz

Mato Grosso é o quarto 
estado que mais produz 
energia solar no país. Só fica 
atrás de São Paulo, Rio Gran-
de do Sul e Minas Gerais. 
Desde o início deste ano, a 
Energisa registrou um au-
mento de 200% nos pedidos 
de análises de projetos para 
a inclusão de geração solar 
na rede de distribuição.
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Há quem concorde com o lugar-comum, 
muito repetido nesses tempos, de que fazer 
uma crítica a determinada declaração ou ini-
ciativa na área de políticas públicas significa 
que o seu autor está “torcendo contra” o muni-
cípio, o estado ou o Brasil.

Apela-se para “torcer a favor”, silenciando 
toda reflexão crítica. Ora, ser cidadão não é 
igual a ser torcedor e ser torcedor não é igual 
a ser cidadão. Ambas facetas podem coexistir 
dentro do mesmo indivíduo, mas as suas ca-
racterísticas são bem distintas.

Eu, por exemplo. Ninguém é perfeito, reza 
o ditado. Quem me conhece, sabe que sou um 
torcedor apaixonado do Flamengo. Para al-
guns, esse é mais um dos meus múltiplos de-
feitos. Para outros, é a minha única qualida-
de. Minha paixão pelo Flamengo veio do meu 
pai e do meu avô e já foi transmitida aos meus 
filhos. Ela é compartilhada com minha espo-
sa e irmãos e com muitos milhões de brasilei-
ros. Não tem rigorosamente nada de racional. 
Paixões existem para serem vividas, não para 
serem explicadas.

Posso falar o mesmo de muitos amigos 
que cultivam paixões semelhantes por clubes 
rivais. Ao final de cada jogo ou campeonato, 
as brincadeiras e provocações se multipli-
cam, sempre com bem-humorado exagero, 
em que são maximizadas as virtudes do seu 
time e as falhas do adversário. A lógica do tor-
cedor é não ter nenhuma lógica, a não ser a de 
celebrar o seu time de coração.

A lógica do cidadão é diferente. Como ci-
dadão, não cultivo nenhuma paixão ou oje-
riza especial por qualquer agrupamento po-
lítico. Identifico-me com causas e propostas, 
não com personalidades. Às vezes, pode ha-
ver uma concordância ou divergência maior 
com alguma liderança, mas em regra tento 
ser guiado pela racionalidade.

Assim, na hora de votar, nem sempre sigo 
a tradição do meu pai, que nem sempre se-
guia a do meu avô. E quase sempre divirjo de 
um ou mais dos meus irmãos. A vida inteira 
torcemos juntos, mas como cidadãos cada um 
tem as suas escolhas e elas são respeitadas.

Creio que a maioria dos brasileiros não se 
sente obrigada a escolher sempre os mesmos 
candidatos. Não é incomum a pessoa votar 
em determinado partido e na eleição seguin-

Preparativos para o fim do ano
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acaba por desanimar algumas pessoas, 
especialmente em compras de valor pe-
queno.

Se você fizer a opção pela compra 
online é bom “apressar o passo”: com o 
aumento do volume de vendas no fim 
de ano, a lentidão dos correios e algum 

imprevisto que po-
dem ocorrer no meio 
do processo é normal 
que o tempo entre a 
compra e a entrega 
aumente, e você pode 
receber sua decora-
ção muito depois do 
que gostaria.

Se a ideia é se 
preparar para o fim 
do ano com produtos 

comprados pela internet é bom come-
çar a se organizar para as compras. O 
que pode ser conforto e economia tam-
bém pode virar transtorno e “dor de ca-
beça”. Não deixe para a última hora.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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O aprofundamento da disputa travada por Jair 
Bolsonaro (PSL) com o grupo que controla seu partido 
político ofereceu ao país um espetáculo grotesco nesta 
semana.

No primeiro ato, o presidente tentou desalojar um 
desafeto da liderança da bancada na Câmara, substi-
tuindo-o pelo filho Eduardo Bolsonaro (SP) —o mesmo 
que até outro dia queria fazer embaixador.  O chefe do 
Executivo se empenhou pessoalmente em busca de vo-
tos, telefonando para fazer apelos a correligionários e 
ameaçar infiéis. A manobra fracassou, e o deputado De-
legado Waldir (GO) se manteve no cargo com o apoio 
de mais da metade da bancada. 

O parlamentar se disse traído pelo presidente e 
chegou a chamá-lo de vagabundo numa reunião, que 
um aliado do Planalto gravou escondido. As duas fac-
ções rivais passaram então a trocar ofensas em público 
e iniciaram retaliações.

Bolsonaro destituiu Joice Hasselmann (SP) do 
posto de líder do governo no Congresso, rompendo 
com a aliada de primeira hora e trocando-a por um se-
nador do MDB. Nesta sexta (18), a ala liderada pelo de-
putado Luciano Bivar (PE) ampliou seu controle sobre 
o diretório nacional do PSL e tomou medidas contra os 
bolsonaristas. A cúpula do partido suspendeu das ati-
vidades partidárias cinco deputados alinhados com o 
presidente e afastou os filhos de Bolsonaro do coman-
do dos diretórios estaduais que eles controlavam. Em 
meio à poeira levantada pela refrega, a semana termi-
nou sem sinais convincentes de pacificação das rivali-
dades internas. Os danos sofridos pelo presidente, no 
entanto, parecem evidentes.

Há também os riscos que Bolsonaro corre ao mer-
gulhar numa disputa que colocou em jogo o quinhão 
do PSL nos fundos públicos disponíveis para o finan-
ciamento da próxima campanha eleitoral. Ao trocar 
farpas com o filho do presidente, Joice Hasselmann 
chegou a insinuar que desvios ocorridos no passado 
poderão vir à tona agora.

Sem controle de um partido capaz de organizar 
uma base de apoio confiável para suas iniciativas no 
Congresso, Bolsonaro torna-se cada vez mais depen-
dente de siglas tradicionais como o DEM, que hoje co-
manda a Câmara e o Senado. Mesmo com espaço redu-
zido na máquina do governo e tratadas com desprezo 
pelo presidente desde a campanha eleitoral, essas le-
gendas foram responsáveis pelo principal êxito alcan-
çado pelo governo até agora no Legislativo —o avanço 
da reforma da Previdência. 

Com o presidente alijado do poder dentro do pró-
prio partido, as siglas que dão as cartas no Parlamento 
tendem a cobrar mais caro na próxima vez em que o 
Palácio do Planalto precisar de apoio.

Editorial

A implosão

Ranking dos Políticos - Facebook

te deixar de votar e fazer outra opção, seja 
porque não ficou satisfeita com o seu desem-
penho, seja porque imaginou que uma alterna-
tiva seria melhor. Isso não é comportamento 
de torcedor: é de cidadão.

Ninguém imagina que, ao assistir um jogo, 
um torcedor troque de camisa e passe a torcer 
pelo adversário. Mas conheço cidadãos que 
mudaram os seus votos ao acompanhar um 
debate ou uma campanha eleitoral. Não são 
vira-casacas. São pessoas que buscam refletir 
e encontrar a melhor opção para o futuro, con-
forme as suas convicções e valores.

Para o cidadão consciente, o fato de não ter 
apoiado o vitorioso em determinado pleito não 
o impede de aplaudir medidas que considere 
positivas para a coletividade. De igual forma, 
se o seu preferido venceu, isso não significa 
que estará imune a críticas, caso cometa erros 
- e quem não os comete? Sem críticas, a gestão 
não se aprimora. Um verdadeiro democrata 
sabe distinguir o elogio da lisonja e a crítica da 
ofensa. Tratar o cidadão como torcedor, censu-
rando-lhe o comportamento crítico, significa 
reduzir o debate público ao nível dos gritos-
-de-guerra de torcidas organizadas. Quem o 
faz, não percebe que essa confusão embute um 
risco. No futebol, a torcida não perdoa a falha 
do goleiro ou o erro do atacante que desperdiça 
um pênalti numa decisão. Mesmo apaixonado 
pela camisa, o torcedor vaia impiedosamente 
os atletas que julga indignos de vesti-la. E dois 
meses de maus resultados são suficientes para 
demitir um treinador.

Transferir essa dinâmica para a gestão 
pública não é recomendável. Teríamos maior 
rodízio de governantes do que o de treinadores 
na Série A. Ademais, o torcedor não entra em 
campo, enquanto na democracia é o cidadão 
quem tem o maior poder e responsabilidade de 
escolha. Melhor não misturar os papéis, dei-
xando o cidadão exercer o seu espírito crítico 
e o torcedor vibrar com o seu time favorito. E 
viva o Flamengo!

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-MT

O cidadão e o torcedor

OUTROS IMÓVEIS 
Também teve lances o apartamento tipo 

duplex localizado no Edifício Manches-
ter, no bairro Miguel Sutil. De R$ 310 mil, o 
imóvel pode ser arrematado por R$ 155 mil. 
A mansão do ex-governador, localizada em 
Matupá, também recebeu lance. Inicialmen-
te avaliado em R$ 2,4 milhões, o lance mí-
nimo na segunda praça é de R$ 1,2 milhão. 
Consta, ainda, na lista do leilão, mas que ain-
da não receberam lances, as fazendas Serra 
Dourado II, Lagoa Dourada e Lagoa Dourada 
I, todas localizadas em Peixoto de Azevedo.

INCERTO E
NÃO SABIDO
A Secretaria de Estado de Educação tenta 

localizar os responsáveis por uma empreitei-
ra (contratada para construir uma escola de 
18 salas em Sinop), mas que não cumpriu o 
contrato. Conforme edital, a Insaat Constru-
ções não concluiu a obra e não demonstrou 
interesse em finalizá-la, “causando prejuízos 
à comunidade escolar”. Nos autos do proces-
so administrativo, a empresa não foi locali-
zada no endereço fornecido no contrato, e 
“não há o endereço residencial do represen-
tante legal da empresa nos autos, estando em 
lugar incerto e não sabido, não sendo possí-
vel citá-los”.

DINHEIRO DESVIADO
Com descontos de até 50%, os bens en-

tregues pelo ex-governador Silval Barbosa 
e família, em delação premiada para ressar-
cir os cofres públicos, começaram a rece-
ber lances na segunda praça do leilão. Sete 
pessoas já demostraram interesse no apar-
tamento residencial, localizado no Edifício 
Riviera da América, no bairro Jardim das 
Américas, em Cuiabá. Na primeira praça, o 
imóvel tinha lance mínimo de R$ 1,2 milhão. 
Agora, caiu para R$ 601 mil.

Comprar com antecedência, especialmente quando a 
negociação vai ser feita via internet, é sempre uma boa 
ideia. Você tem tempo de receber o produto e verificar se 
está tudo certo, fazendo devolução ou troca se for neces-
sário sem que isso prejudique seus planos de fim de ano. 
Contar com a “sorte”, com certeza, passa longe de ser uma 
boa opção.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

LUIZ HENRIQUE LIMA

Crédito: Emerson Sanchez

IMAGEM DO DIA

“a semana terminou sem sinais convin-
centes de pacificação das rivalidades 
internas. Os danos sofridos pelo presi-
dente, no entanto, parecem evidentes

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Nessa época do ano começamos a nos 
preparar para o fim do ano. A decoração 
diferenciada é uma das grandes caracte-
rísticas do período, e muita gente come-
ça a mudar o ambiente logo no início de 
novembro.

Quando eu era criança essa mudança 
começava a ser 
feita com a che-
gada de dezem-
bro, mas acredito 
que, por conta da 
“pressa” do co-
mércio, tudo foi 
antecipado.

Algumas pes-
soas têm sua de-
coração compra-
da e devidamente 
acondicionada para usar em todos os fins 
de ano. Outras, porém, acabam compran-
do ao menos alguma coisa a cada período 
de festas, seja para dar uma “cara” dife-
rente para a casa ou por não ter acondi-
cionado a decoração do ano anterior de 
forma adequada.

Com o comércio eletrônico, fazer com-
pras pela internet pode ser uma excelen-
te opção, porém acabamos esbarrando 
em um grande problema: o transporte. 
Os Correios estão deixando a desejar no 
que diz respeito aos prazos e os valores 
passam longe de ser interessantes, o que 

A chuva registrada em Rondonópolis nesta semana é considerada a maior 
do ano em todo o estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
Choveu 100 milímetros por cerca de duas horas. Segundo o Inmet, a quantida-
de de chuva registrada no município é equivalente a 30 dias de chuva neste 
período. O temporal causou estragos por toda a cidade. Um carro caiu em vala 
e precisou ser retirado com guincho.
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Projeto diz que Detran custeará habilitações 

Projeto propõe CNH gratuita em MT
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado estadual 
Romoaldo Júnior (MDB), 
apresentou na Assembleia 
Legislativa um projeto de 
gratuidade para garantir a 
primeira Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), para 
pessoas que comprovem bai-
xa renda e/ou que estejam 
desempregados.

O Projeto Social de Forma-
ção, Qualificação e Habilita-
ção Profissional de Conduto-
res de Veículos Automotores, 
caso tenha venha ser apro-
vado pelos parlamentares, 
estará disponível para acesso 
às categorias A e B, adição de 
letras, como também para 
mudanças do tipo de carteira 
para as letras C, D ou E.

“Diante da crise econô-
mica que Mato Grosso e o 
Brasil enfrentam, grande 
parte da população se en-
contra desempregada e sem 
perspectivas de melhorias. É 
visando ajudar esse público 
que apresento este projeto, 
pois entendo que a cartei-
ra de habilitação constitui 
uma oportunidade a mais de 
conseguir trabalho, de exer-
cer uma atividade econômi-
ca. Oportunidade esta que 
é amortecida diante do alto 
custo do processo de aquisi-
ção que envolve aulas, exa-
mes, prova de direção e ou-
tros custos administrativos”, 
justifica Romoaldo.

Em sua justificava ao apre-
sentar o projeto, o parla-
mentar mostrou que a ideia 
já está presente com êxito 
em outros estados brasilei-
ros, como é o caso do Rio 
Grande do Sul, Espírito San-
to, São Paulo e Amazonas.

Poderão se candidatar ao 

benefício pessoas de bai-
xo poder aquisitivo que se 
enquadrar em uma das se-
guintes situações: trabalha-
dores comprovadamente 
desempregados há mais de 
02 (dois) anos; pessoas que 
nunca tiveram emprego for-
mal junto ao mercado de tra-
balho; beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família, criado 
pela Lei Federal nº 10.836, 
de 09.01.2004; alunos ma-
triculados na rede pública 
de ensino do estado do Mato 
Grosso e que comprovem 
bom desempenho escolar 
no exercício anterior ao da 
inscrição; pessoas egressas 
e liberadas do sistema pe-
nitenciário, de acordo com 
os requisitos estabelecidos 
em Instrução de Serviço do 
Detran-MT. E, ainda, em-
pregados que recebem até 
02 (dois) salários mínimos e 
que possuam renda familiar 
de até dois salários míni-
mos; pessoas portadoras de 
deficiência física e pequeno 
agricultor rural (segurado 
especial). 

O texto do projeto diz ain-
da que o Detran-MT será o 
responsável por custear as 
despesas com os cursos téc-
nico-teórico, como também 
a etapa prática de direção 
e a versão com simulado-
res, além do pagamento de 
todas as despesas de exa-
mes médicos.   “Proponho 
a criação dessa proposta de 
acesso gratuito à CNH, a ser 
implementada em convênio 
com estado e municípios, 
destinado às pessoas desem-
pregadas por período igual 
ou superior a um ano, como 
forma de auxílio e incentivo 
à superação da situação di-
fícil na qual se encontram”, 
concluiu o parlamentar.

BENEFÍCIO | Os beneficiados seriam os candidatos comprovados de baixa renda ou que estejam desempregados
Foto: Ilustração

Foto: secom/mt

Foto: marcos lopes

Foto: José DIas/pr
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Líder do Governo pede maturidade aos aliados

DEPOIS DA PREVIDÊNCIA

Bolsonaro diz quer aprovar outras reformas: 
Tributária e Administrativa são as próximas

RECURSO DA SAÚDE

Governo repassa
R$ 28,9 milhões
para municípios

Parte do pagamento é referente ao primeiro semestre

Ideia é evitar racha na base governista 

Próximas reforças serão bem mais difíceis 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

As movimentações 
para as eleições municipais 
do ano que já começam a 
esquentar. E para evitar que 
aconteça um racha na base 
governista em Mato Grosso, 
o líder do governo na Assem-
bleia Legislativa, o deputado 
estadual Dilmar Dal’Bosco 
(DEM), busca colocar panos 
quentes para evitar um racha 
aconteça entre os aliados no 
estado.

A grande preocupação 
se dá na capital Cuiabá, por 
lá o atual prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB) já se colocou 
para a disputa da reeleição, 
mas o governador Mauro 
Mendes (DEM), já declarou 
que o seu partido terá can-
didato próprio na busca pelo 
Alencastro.

Em entrevista ao 
site MidiaNews, Dilmar 
Dal’Bosco chegou a pedir 
que membros da base go-
vernista tenham maturidade 
para evitar desgastes des-
necessários. O parlamentar 
lembrou que é muito difícil 
o bloco unido na questão 
estadual se mantenha assim 
em todas as cidades mato-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro disse hoje (23) que a 
aprovação do texto base da 
reforma da Previdência no 
Senado deu uma sinalização 
positiva para o mercado e 
que logo o governo vai par-
tir para as outras reformas, 
como a tributária e a admi-
nistrativa. “A que for mais fá-
cil passar, as duas são impor-
tantes. A tributária sempre é 
complicada, há muito tempo 
se tenta e não se consegue. 
Acredito eu que a adminis-
trativa vai ser de menos difí-
cil tramitação”, disse em en-
trevista à imprensa, durante 
sua viagem ao Japão.

Bolsonaro comemorou 
o placar de votação do texto 
da reforma da Previdência 
- 60 votos pela aprovação 
contra 19 - e agradeceu a ar-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MT), 
repassou aos Fundos Muni-
cipais de Saúde o valor total 
de R$ 28,9 milhões, para o 
custeio de programas e servi-
ços de Saúde dos municípios. 
Parte do pagamento é refe-
rente aos valores pendentes 
do primeiro e segundo se-
mestres de 2018, que foram 
herdados da gestão passada.

O montante foi dividi-
do entre quatro Programas 
de Saúde: Atenção Hospitalar 
de Cuiabá (R$ 6,6 milhões), 
Atenção Secundária do mu-
nicípio de Rosário Oeste (R$ 
120 mil), Programa de Incen-
tivo a Assistência Farmacêu-
tica na Atenção e Programa 
Diabetes Mellitus (R$ 787 
mil), e para o Programa de 
Incentivo à Regionalização 
das Unidades de Reabilita-
ção, Hemoterapia e Saúde 
Mental (R$ 365 mil).

Além disso, a SES-MT 
realizou repasses ao Servi-
ço de Atendimento Móvel 
(Samu), no valor de R$ 308 
mil, e para o custeio de cirur-
gias eletivas para os municí-
pios de Alto Taquari e Jaciara, 
no montante de R$ 22 mil, 
referentes aos meses de maio 

e agosto de 2018.
“A atual gestão, além de 

estar adimplente em 2019, 
também trabalha para amor-
tizar os valores da dívida 
herdada. Podemos dizer que 
estamos absolutamente em 
dia com os repasses deste 
ano e amortizamos gradati-
vamente os valores dos anos 
anteriores, de forma a con-
templar democraticamente 
todos os municípios do Esta-
do”, disse o secretário estadu-
al de Saúde, Gilberto Figuei-
redo.

OUTROS REPASSES
Referentes aos paga-

mentos de 2019, foram efe-
tivados repasses para o Pro-
grama de Atenção Hospitalar 
– MAC, dos meses agosto e 
setembro, no valor de R$ 18,4 
milhões. Também foram re-
passados para o serviço de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), R$ 2,3 milhões do mês 
de julho. Os investimentos 
têm como objetivo a garantia 
de prestação dos serviços de 
saúde à população da Capi-
tal e dos demais municípios 
de Mato Grosso. Os recursos 
são transferidos pela SES-
-MT e repassados aos Fun-
dos Municipais de Saúde, 
que efetivam os pagamentos 
por serviços executados pelas 
unidades hospitalares.

-grossenses.
“Nós teremos que ter 

maturidade para entender 
que as eleições municipais 
não podem abalar a estru-
tura ou a base do Governo. 
Nós vamos buscar alianças 
para que possa ter composi-
ção dos partidos que fazem 
parte da base do Governo, 
sim. Agora, temos que en-
tender as questões locais. 
Nós, muitas vezes, não esta-
remos juntos com MDB, não 
vamos estar junto com PSC, 
PSB, e eles da mesma ma-
neira”, disse. Mesmo com as 
declarações dadas nos últi-
mos meses, tanto por Mauro 
Mendes, quanto por Ema-
nuel Pinheiro que indicam 
um distanciamento para as 
eleições de 2020, Dilmar não 
descarta uma aliança na ca-
pital do estado.

“Tudo é possível. Ago-
ra, o DEM está procurando 
ter candidatura própria den-
tro da Capital. É normal que 
o Democrata também possa 
ter uma candidatura na Ca-
pital, em Várzea Grande. Nos 
polos mais importantes do 
Estado”.

SINOP
Na quarta maior cidade 

ticulação do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre. 
O governo aguarda agora o 
término da votação dos des-
taques da matéria, previsto 
para esta quarta-feira. “[De-
vemos a reforma] ao parla-
mento brasileiro, a conscien-
tização da maioria que essas 
reformas são necessárias 
para que o Brasil não corra 
risco econômico no futuro”, 
disse. “A economia está rea-
gindo a essas ações do par-
lamento e elas foram muito 
bem-vindas.”

O presidente também 
explicou a decisão do seu fi-
lho, o deputado federal Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP), de 
abrir mão da indicação para 
a embaixada do Brasil em 
Washington para se dedicar 
à sua atuação no parlamento 
brasileiro. “A partir do mo-
mento que ele aceitou ser 
líder do partido [PSL], ele 

de Mato Grosso também há 
uma grande expectativa de 
como vai se configurar DEM 
e MDB para 2020. Dilmar é 
o grande expoente na sigla 
na cidade, enquanto pelo 
MDB o principal nome é 
do deputado federal Juarez 
Costa, ambos historicamente 
estiveram em lados opostos 
nas disputas municipais dos 
últimos 20 anos, mas se ali-

agora tem uma tremenda 
responsabilidade lá no Bra-
sil […]. [Ele tem que ter] se-
renidade, tranquilidade, vai 
ter problema pela frente, é 
uma bancada grande, mas 
acho que ele tem capacida-
de, pela sua experiência, de 
bem conduzir o partido.”

nharam em torno de Mauro 
Mendes nas eleições de 2018. 

Juarez Costa, como no-
ticiado já pelo Diário do Es-
tado MT já se manifestou in-
teressado em voltar ao Paço 
Municipal, lugar que ocupou 
por oito anos. 

O DEM quer ter a re-
presentatividade nas princi-
pais cidades do estado e Si-
nop é uma delas.

Segundo Bolsonaro, a 
indicação de Eduardo Bol-
sonaro para ser embaixador 
do Brasil nos EUA não está 
descartada no futuro. “Quem 
sabe no futuro, pelo menos 
para o próximo ano não se 
discute esse assunto”, com-
pletou.
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TV  e Entretenimento

Nasce filha de Tata 
Werneck e apresentadora 
se derrete: ‘Ela é linda’

Nasceu na manhã desta quarta-feira (23) a 
filha de Tata Werneck e Rafael Vitti. A apresen-
tadora anunciou o nascimento da primeira filha 
no Twitter. “Ela é muito linda”, escreveu às 9h. 
Pouco mais de uma hora depois, ela fez um post 
no Instagram.  “Minha neném nasceu. Tava 
com tanto medo que pensei em fugir do hospi-
tal durante a noite. Mas escalar prédios grávida 
é muito difícil, ainda mais pra quem já não es-
capava sem estar grávida.p.s: normalmente as 
pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu 
ouvi a frase ‘a senhora gostaria de pentear o ca-
belo?’.” Durante a toda a gestação, Tata brincou 
sobre a escolha nome da pequena. Até o início 
da tarde desta quarta, ele ainda não havia sido 
divulgado. A assessoria de imprensa da apre-
sentadora confirmou o nascimento em nota. 
“Tata Werneck deu à luz uma linda menina hoje 
[quarta] de manhã. Ela e Rafael Vitti estão ra-
diantes e agradecem o carinho de todos”.
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TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do
formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

MC Gui tem mais shows cancelados 
após vídeo de bullying na Disney

MC Gui segue tendo sho-
ws cancelados após por ter 
feito um vídeo em que ri de 
uma menina em um trem da 
Disney, publicado na terça-
-feira (22).

Na gravação, ele e amigos 
riem enquanto o cantor filma 
a menina, visivelmente inco-
modada. Dia das crianças em 
Caieiras (SP)

Gui também não está mais 
no line-up da festa de Dia das 
Crianças, em Caieiras (SP). 
O evento está marcado para 
este domingo (27).

Outros cancelamentos 
tinham sido anunciados 
antes:

A escola de idiomas CNA 
em Três Lagoas, no Mato 
Grosso do Sul, cancelou o 
show que o cantor faria no dia 
31 de outubro. “Foi solicitado 
o cancelamento do show do 
cantor MC Gui. Reforçamos 
que qualquer situação que vá 
contra nossos princípios em 
nenhuma hipótese é aceita”, 
publicou a escola.

A prefeitura de Cambuqui-
ra, em Minas Gerais, também 
cancelou um show do cantor. 
Na nota, a prefeitura de Cam-
buquira (MG) comunicou que 
o evento previsto para o dia 
2 de novembro não será rea-
lizado

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 24 de outubro de 2019



Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 

Vagas de Emprego
1-Técnico de Segurança do Trabalho, com expe-
riência;
2-Montador/Entregador, com experiência e CNH C;
3-Comprador, com experiência;
4-Analista de Crédito, com experiência;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Desenhista, com experiência em AutoCad;
7-Caseiro, experiência e referência;
8-Comprador, com experiência e referência;
9-Vendas com experiência em estruturas metálicas;
10-Faturista, com experiência comprovada, curso 
superior completo;
11-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
12-Atendente Virtual, com experiência em redes 
sociais;
13-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
14-Auxiliar de avicultura, com experiência;
15-Auxiliar de cozinha, com experiência;
16-Auxiliar de farmácia, com experiência;
17-Auxiliar de mecânico, com experiência;
18-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
19-Designer gráfico, com experiência;
20-Eletricista automotivo, com experiência
21-Enfermeiro (a), com COREN;
22-Estoquista, com experiência em peças agríco-
las;
23-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
24-Mecânico, com experiência;
25-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
26-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
27-Pessoa com deficiência;
28-Secretária do lar, com experiência e referência;
29-Serrador, com experiência em fita deitada;
30-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
31-Técnico em enfermagem, com COREN;
32-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
33-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 
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. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS ADUBOS BIANCHI EIRELI, CNPJ sob nº 34.631.368/0001-
70 torna público que requereu junto a SEMA - Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – MT as Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação para a 
atividade de Fabricação de Adubos e Fertilizantes Organo-
-minerais, no município de Sinop - MT, coordenadas geo-
gráficas Lat.: 11°55’13,14” S  Long.:  55°28’27,18”W.

 VAGNER LUIZ GAIATTO, CPF: 964.128.440-15, torna pú-
blico que requereu junto à SAMA/NM as Licenças Prévia, 
de Instalação e de operação (LP, LI e LO) para atividade 
de armazéns gerais na Fazenda Nossa Senhora Apareci-
da, Zona Rural de Nova Mutum/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

 MARMO-REAL MARMORES E GRANITOS EIRELI, CNPJ 
09.125.443/0001-83, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividade de Aparelhamento de placas e exe-
cução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras 
pedras, localizada na AV. Perimetral Sudeste, N 9239, sala 
01, JD Califórnia, Município de Sorriso/MT, não foi determi-
nado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266) 

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 23 de outubro de 2019.

Presidente da CPL
Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 042/2019
Objeto: contratação de empresa para execução de rede de 13,8 Kv e 
baixa tensão com posto de transformação de 45 KVA na Avenida Brasil, 
Avenida das Araras, Avenida das Garças (área urbana do município), 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 12 de 
novembro de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
E d i t a l  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.

Nova Mutum - MT, 23 de Outubro de 2019.
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 17 de Outubro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de combustível óleo diesel S-10 para atender as secretarias 
municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 218081, R C 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
05.961.536/0002-78 no valor de R$ 1.001.000,00. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 126/2019
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Apesar de dificuldade, Chape sonha com permanência

Chapecoense traça planejamento 
para temporada 2020
DA REPORTAGEM

A probabilidade joga 
contra – 99% de risco de re-
baixamento –, mas a Chape-
coense ainda sonha com a 
permanência na Série A do 
Campeonato Brasileiro. Por 
isso, o clube inicia o planeja-
mento da próxima tempora-
da com os dois cenários.

Apesar de João Ricardo 
ter admitido a iminência do 
rebaixamento após o empate 
em casa com o Goiás, o tema 
ainda é tratado com cautela 
nos bastidores. A principal 
esperança é a chance mate-
mática de permanência que, 
embora pequena, ainda exis-
te. A distância da Chape para 
o Fluminense, o primeiro 
time fora do Z-4, é de 12 
pontos.

Boa parte do elenco 
possui contrato até o fim da 
temporada, a maioria em-
prestado por outros clubes, 
como Arthur Gomes, Renato 
Kayser e Everaldo. Jogadores 
contratados ainda em tem-
poradas passadas, e titulares 
atualmente, também estão 
com o vínculo próximo ao 
fim: Douglas, Eduardo, Eli-
carlos, Márcio Araújo e Ro-
berto.

Há, no entanto, uma 
parcela com vínculo maior, 
mas que, em caso de rebai-
xamento, devem ser empres-
tados por conta dos salários 
incompatíveis com uma Sé-
rie B. Por isso, a Chape toma 
cuidados com o planejamen-
to. Ainda não há conversas 

de renovação com nenhum 
atleta. O foco da diretoria 
nos próximos meses vai ser 
no planejamento com uma 
receita menor em relação à 
Série A. Em caso de perma-
nência, segundo os gestores, 
é mais fácil adequar. A in-
tenção é trabalhar dentro da 
pior hipótese e se preparar 
para o pior dos cenários.

Enquanto trabalha já de 
olho em 2020, a Chapeco-
ense mantém a esperança de 
permanência. Nos 11 jogos 
restantes, o aproveitamento 
vai precisar ser próximo de 
80% – nove vitórias.

Mesmo em caso de re-
baixamento antecipado, o 
Verdão quer encerrar o ano 
com o máximo de pon-
tos possíveis. Atualmente, a 
campanha é a quarta pior do 
Brasileirão por pontos corri-
dos.

POSTURA
HONROSA
Sem nenhuma vitória 

nos últimos 12 jogos e com 
99% de chances de rebaixa-
mento, a Chapecoense busca 
terminar a Série A de forma 
honrosa. Com 11 jogos ainda 
em disputa, o lema no clube 
é de se entregar ao máximo 
para minimizar a situação 
complicada na tabela.

Enquanto alguns jo-
gadores já jogaram a toalha 
quanto ao rebaixamento, 
outros ainda tentam se ape-
gar na matemática para es-
capar do rebaixamento que 
se aproxima a cada derrota. 

CAI OU FICA? | Clube quer estar preparado para pior hipótese e se prepara para descenso
Foto: Márcio cunha

Foto: Sergio Barzaghi

Foto: ivan Storti

Deyverson fez gol contra o Furacão, mas possui números 
ruins em 2019 

Veríssimo é o líder de desarmes do Santos no Brasileirão

DESTAQUE

Arboleda na lista de estrangeiros
que mais defenderam o São Paulo

BAIXA

Santos perde líder em desarmes
para clássico com o Corinthians

PALMEIRAS

Deyverson acumula 
médias negativas 
nesta temporadaFoto: Divulgação

Arboleda chegou ao centésimo jogo pelo São Paulo ruins em 2019 

DA REPORTAGEM

Com a vitória sobre o 
Avaí no último domingo, o 
zagueiro Arboleda chegou a 
100 jogos com a camisa do 
São Paulo. A marca cente-
nária também o elevou para 
oitavo no ranking de estran-
geiros que mais vestiram a 
camisa tricolor ao longo da 
história.

O equatoriano ultra-
passou o volante chileno 
Maldonaldo para assumir o 
posto e ficar apenas atrás de 
sete figuras históricas do clu-
be do Morumbi: o zagueiro 
argentino Renganeschi (107 
jogos), o meia argentino Sas-
tre (129), o zagueiro uruguaio 
Lugano (213), o lateral uru-
guaio Pablo Forlan (243), o 
meia uruguaio Pedro Rocha 
(393), o zagueiro uruguaio 
Dario Pereyra (453) e o golei-

DA REPORTAGEM

Lucas Veríssimo rece-
beu o terceiro cartão ama-
relo contra o Atlético-MG e 
desfalcará o Santos contra o 
Corinthians neste sábado, às 
16h, em Itaquera. A dor de 
cabeça para Jorge Sampaoli 
aumenta, já que o zagueiro 
é o jogador do elenco com 
mais desarmes no Campeo-
nato Brasileiro. Até aqui, são 
60 desarmes certos de Ve-
ríssimo, liderando a equipe 
neste quesito. Dentre todos 
os jogadores do campeona-
to, o zagueiro santista é o 6º 
com mais desarmes.

Peça fundamental na 
defesa do Peixe, Veríssimo 
foi titular em 24 das 27 ro-
dadas da competição. Só 
não esteve em campo contra 
o Corinthians, no primei-
ro turno (quando também 
cumpria suspensão pelo ter-
ceiro amarelo), Avaí e Vasco, 
quando estava suspenso por 
expulsões.

Na sua vaga, Jorge Sam-
paoli deve escalar Victor 
Ferraz, mantendo a linha de 

DA REPORTAGEM

No último final de se-
mana, Deyverson balançou 
as redes contra o Athletico-
-PR e ajudou o Palmeiras 
a sair da Arena da Baixada 
com um empate. Contudo, 
antes do tento diante do Fu-
racão, o camisa 16 passou 
por um jejum de pouco mais 
de quatro meses sem marcar, 
período que o deixou com a 
pior média de gols entre os 
centroavantes do Verdão.

Deyverson disputou 
36 partidas na temporada 
atual, tendo marcado em 
sete oportunidades, média 
de 0,19 gols por jogo. Com 
cinco gols em 22 jogos, o co-
lombiano Borja está na fren-
te com uma média de 0,23 
tentos por partida, sendo o 
segundo melhor em relação 
à estatística, atrás apenas de 
Luiz Adriano.

O camisa 10, que che-
gou no segundo semestre 
deste ano, balançou as re-
des seis vezes em 11 atuações 

com a camisa alviverde. As-
sim, ele acumula uma média 
de 0,54 gols por jogo deste 
que se tornou um jogador da 
equipe paulista.

Além disso, Deyverson 
também vem registrando os 
piores números desde 2017, 
seu primeiro ano no Palmei-
ras. No ano passado, quando 
foi importante para o título 
do Campeonato Brasileiro, 
o jogador de 28 anos entrou 
em campo 42 vezes e fez dez 
gols (nove na competição 
nacional), o que equivale a 
0,24 por partida. Já em 2017, 
ele fez sete gols em 20 jogos 
disputados, com uma média 
de 0,35.

Agora, o atacante pode 
ter a chance de melhorar seu 
desempenho já no próxi-
mo domingo (27), quando o 
Palmeiras vai a Florianópo-
lis para enfrentar o Avaí na 
Ressacada, às 17h, pela 28ª 
rodada do Brasileirão. No 
momento, o Verdão ocupa a 
vice-liderança com 54 pon-
tos.

ro argentino Poy (525).
Arboleda chegou no 

meio da temporada de 2017 
e estreou em derrota por 3 a 
2 no clássico contra o Santos, 

quatro defensores. Nos úl-
timos três jogos, Veríssimo 
atuou na lateral-direita, com 
Gustavo Henrique e Luan 

na Vila Belmiro, marcando 
um dos gols do São Paulo. Ao 
todo, são seis gols nos 100 jo-
gos. O defensor conquistou o 
vice-campeonato paulista de 

2019.  O zagueiro também 
é o equatoriano que mais 
vestiu a camisa tricolor e o 
único entre os oito que não é 
uruguaio nem argentino.

Peres na dupla de zaga.
O treinador do Peixe 

ainda tem como opção os 
zagueiros Felipe Aguilar e 

Luiz Felipe, além do lateral-
-direito Pará, que foi titular 
no clássico contra o Palmei-
ras.

Para o treinador Marquinhos 
Santos, a ordem é vestir a 
camisa com dignidade para 
que a vitória se aproxime.

“Temos que seguir lu-
tando, buscar nos últimos 
jogos uma postura honrosa. 
Temos que terminar hon-

rando a camisa. O que vi 
aqui na Arena Condá, pais 
com crianças de coloco de-
baixo de chuva... cara, tem 

que fazer alguma coisa para 
retomar de forma organi-
zada a Chapecoense”, disse 
Marquinhos.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Cadeia Pública de Nova 
Mutum ampliará o número 
de reeducandos em trabalhos 
fora da unidade. Atualmente, 
12 exercem atividades extra-
muros e são remunerados. 
A expectativa é que este nú-
mero suba para 40, com a 
renovação do contrato entre 
a Fundação Nova Chance e 
a Cooperativa Mutuense de 
Trabalho (Coomuserv). O 
interesse de praticamente 
triplicar as vagas foi mani-
festado pela cooperativa, em 
função do bom desempenho 
dos recuperandos ao longo 
dos anos.

A cooperativa presta servi-
ços de limpeza e conserva-
ção de bens imóveis. O con-
trato foi firmado em 2014 e, 
desde então, tem sido reno-
vado, ampliando as oportu-
nidades às pessoas privadas 
de liberdade. “Como está 
no prazo de renovação, ma-
nifestamos a vontade de ter 
mais trabalhadores, pois são 
muito dedicados. Alguns que 
ganharam liberdade conti-
nuam trabalhando conosco, 
outros abriram o próprio 
negócio com o dinheiro que 
ficou guardado neste perí-
odo”, ressaltou o diretor da 
Coomuserv, Antônio Marcos 
Bernardes.

Ele frisou ainda que entre 
todos os reeducandos que 
passaram pela cooperativa, 
nenhum reincidiu no sis-
tema penitenciário e não 
houve fugas ou intercorrên-

cia durante as atividades de 
trabalho. “Existe uma tria-
gem antes feita pela unida-
de, com acompanhamento 
psicossocial, mas também 
conversamos com eles antes 
de iniciarem o trabalho e os 
preparamos, sempre com 
muito respeito. Eles são tra-
tados como cooperados, tra-
balham em condições iguais 
aos demais e têm o convívio 
social valorizado”, avaliou.

A Cadeia Pública de Nova 
Mutum também recebeu a 
visita do Grupo de Moni-
toramento e Fiscalização 
(GMF) do Sistema Penitenci-
ário. Foi realizada ainda uma 
audiência pública no Fórum 
da Comarca da cidade, com 
o objetivo de discutir ques-
tões relacionadas à estrutura 
e oferta de trabalho extra-
muros aos reeducandos.

O supervisor do GMF, de-
sembargador Orlando Perri, 
fez uma avaliação deste ciclo 
de visitas na região Norte do 
estado. “Todas as unidades 
precisam rever as condições 
estruturais, especialmente as 
de Alta Floresta e Peixoto de 
Azevedo. Além das questões 
de capacidade das celas, de 
capacitação para o trabalho e 
também ao estudo, precisa-
mos pensar no atendimento 
à saúde da população carce-
rária. O risco de contamina-
ção de doenças não se res-
tringe aos reeducandos, mas 
também atinge os agentes 
penitenciários e a sociedade 
de uma forma geral”.

A unidade possui hoje 116 
reeducandos, sendo 58 con-

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

JUARA

Alunos aprendem cultura africana
e indígena com projeto de pintura

SINOP

Prefeitura e parceiros levam
assistência a moradores de rua

VERA

Promotoria e 
Prefeitura lançam 
complexo esportivo

Ideia é introduzir ao aluno fundamentos teóricos 

Moradores em situação de rua são identificados pela Assistência Social 

Foto: Divulgação

Completo fica no entorno do Ginásio de Vera 

DA REPORTAGEM

A Escola Estadual Lui-
za Nunes Bezerra, em Jua-
ra, desenvolve o projeto de 
“arte na telha” que trabalha 
a arte africana e indígena. Os 
trabalhos, com alunos do 7º 
e 9º ano, foram desenvolvi-
dos pela professora de arte 
Brunna Carolina Rechi.

Segundo a professora, 
o foco do projeto é mostrar 
os valores étnicos, morais 
e religiosos, que são as ca-
racterísticas marcantes dos 
povos africanos e indígenas. 
“Trata-se de uma arte ex-
tremamente representativa, 
que chama atenção pela sua 
forma e estética dos simples 
objetos de uso diário”, obser-
va.

Para o trabalho, alunos 

DA REPORTAGEM

Moradores em situação 
de rua identificados pelas 
equipes da Secretaria de As-
sistência Social, Trabalho e 
Habitação e o Serviço Espe-
cializado em Abordagem So-
cial do CREAS, foram assis-
tidos por uma série de ações 
na última segunda-feira (21). 

A agenda tem o apoio 
da Polícia Militar, acadêmi-
cos de Medicina da UFMT 
e entidades como Ebene-
zer, Lar Cristão e Centro de 
Apoio e Reabilitação de To-
xicômano e Alcoolistas de 
Sinop (Cartas).

A mobilização con-
sistiu em recolher todos os 
moradores que se encon-
travam em pontos provisó-
rios de moradia, levá-los ao 
CARTAS e, no local, realizar 
a prestação de serviços di-
versos e a triagem. “Aqueles 
que aceitarem tratamento 
serão encaminhados pelos 
técnicos da Secretaria às en-
tidades terapêuticas. Os de-
mais estarão indo para suas 
cidades, Estados. ”, destaca o 
secretário de Assistência So-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No último sábado (19) 
foi realizado pelo Ministério 
Público em parceria com a 
Prefeitura de Vera e entida-
des de classe o evento ‘Ilumi-
na Vera’, que teve como obje-
tivo lançar a obra do projeto 
que visa à implantação de 
uma pista de caminhada ilu-
minada ao entorno do Giná-
sio. 

O lançamento das obras 
contou com diversas apre-
sentações culturais e servi-
ços para os munícipes que se 

fizeram presentes.
A Secretaria de Assis-

tência Social fez a distribui-
ção de pipoca e picolés. A 
Secretaria de Saúde disponi-
bilizou servidores para aferir 
a pressão, realizar o teste de 
glicemia triagem para dia-
betes e avaliação de massa 
corporal com peso, altura e 
orientação nutricional. O dia 
D do Ilumina Vera contou 
ainda com a exposição das 
viaturas das policias militar, 
civil e força tática. Além do 
corpo de bombeiros e do he-
licóptero do centro integra-
do de operações aéreas.

Foto: Haillyn Heiviny

Contrato entre Fundação Nova Chance e cooperativa aumentará número de trabalhadores 

Cadeia Pública ampliará trabalho
extramuros para 28 reeducandos
NOVA MUTUM | Número de trabalhadores subirá de 12 para 40 com a renovação do contrato

utilizaram a telha de barro 
e a tela de tecido como ma-
terial, tintas bem coloridas 
e fortes, representando as 
máscaras, roupas e costumes 
da arte indígena e africana. 
A pintura é empregada na 
decoração das paredes dos 
palácios reais, celeiros, das 
choupas sagradas da época. 
Seus motivos, muito varia-
dos, vão desde formas es-
sencialmente geométricas. 
A aluna Lauane dos Santos, 
do 7º ano, ficou satisfeita 
com o trabalho, pois apren-
deu muitas coisas que des-
conhecia das duas culturas. 
São imagens e pinturas que 
fazem parte das tradições 
africanas e indígenas e, com 
isso, conseguimos aprender 
o conteúdo. Foi uma experi-
ência incrível”, resume.

cial, Ademir Bortoli.
A necessidade de tra-

tamento em instituições 
especializadas no acompa-
nhamento de dependentes 
químicos reside no fato de, 

denados e 58 provisórios. De 
acordo com o secretário de 
Estado de Segurança Pública, 
Alexandre Bustamante, o ca-
minho é a ressocialização. “A 
proposta de trabalho move 
os aspectos econômico e so-
cial de uma cidade e impacta 
positivamente também na 
melhoria da segurança pú-
blica, pois desafoga a parte 
repressiva. Com oportunida-
de de emprego àqueles que 
realmente querem, não há 
reincidência no crime”.

Ele também agradeceu o 
apoio da Prefeitura, das em-
presas, a sociedade, os Con-
selhos locais e todos que são 
parceiros da iniciativa. Um 
exemplo é o Conselho da Co-
munidade, formado por re-
presentantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccio-
nal Mato Grosso (OAB-MT), 
Defensoria Pública, classe 
empresarial, outras institui-
ções e da população.

O presidente, Wallison 
Kenedi de Lima, citou que 
foram ofertados aos recu-
perandos cursos de alvena-
ria, pintura, elétrica, entre 
outros, em parceria com o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai). 
“Tivemos em média partici-
pação de 16 pessoas em cada 
um deles e não houve qual-
quer intercorrência. Com 
isso, 12 deles já atuaram na 
pintura de prédios como o 
Batalhão de Corpo de Bom-
beiros e de uma escola es-
tadual, ou seja, estão con-
tribuindo e aplicando o que 
aprenderam”.

conforme lembra o secre-
tário, haver maior parte dos 
moradores enfrentando pro-
blemas como a dependência 
química (entre drogas ou 
bebidas). Todo o trabalho re-

alizado é baseado em apro-
ximação, escuta qualificada 
e construção de vínculo de 
confiança com moradores 
em situação de risco pessoal 
e social nos espaços.
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Medida da Aneel pode prejudicar o setor, segundo empresários

MT é o 4º que mais produz,
mas taxação preocupa setor
DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o quarto es-
tado que mais produz ener-
gia solar no país. Só fica atrás 
de São Paulo, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais. Desde o 
início deste ano, a Energisa 
registrou um aumento de 
200% nos pedidos de análises 
de projetos para a inclusão 
de geração solar na rede de 
distribuição.

No entanto, esse cresci-
mento está ameaçado por-
que a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) quer 
fazer alterações no sistema 
de compensação de crédi-
to para quem usa a energia 
solar. Isso pode reduzir em 
mais de 60% a economia 
do cidadão que investe em 
energia renovável.

A cada dia mais pessoas 
estão adotando o sistema 
em Cuiabá - região onde o 
sol é abundante. O empre-
sário Donizete de Olivei-
ra implantou o sistema há 
dois anos e diz que foi um 
ótimo investimento.  Já teve 
uma economia de R$ 5 mil. 
“Acredito que depois de R$ 
3 a R$ 4 anos, a gente já vai 
conseguir ter o retorno in-
vestido”, disse. Uma fábrica 
de estofados, que tem 120 
funcionários e vende para o 
Brasil inteiro, também ado-
tou a energia solar. Antes, a 
conta de energia na empresa 
chegava a R$ 20 mil por mês, 
porque são várias máquinas 
ligadas o tempo todo.

Há três meses que o em-
presário investiu R$ 500 mil 
na instalação de placas so-
lares. Agora, a conta de luz 
caiu para R$ 3 mil. Já foram 

ENERGIA SOLAR |  Concessionária teve aumento de 200% em pedidos de inclusão de energia fotovoltaica neste ano
Foto: Haillyn Heiviny

economizados R$ 50 mil só 
nesse período. “É um inves-
timento seguro, a longo pra-
zo, desde que se mantenha a 
legislação atual”, afirmou o 
empresário Ayres dos San-
tos.

O custo para a instalação 
de um projeto de energia so-
lar é alto. Os equipamentos 
dessa fábrica serão pagos em 
2 anos e meio.

TAXAÇÃO
Atualmente, funciona da 

seguinte forma: o consu-
midor produz a energia e o 
que ele não usa é destinado à 
rede da concessionária para 
que ele use depois, ficando 
com um crédito com a em-
presa. Hoje o crédito é todo 
do consumidor.

Mas, agora o setor está 
apreensivo com as mudan-
ças que a Aneel quer fazer. O 
governo quer cobrar impos-
tos dessa produção a mais e 
isso reduziria o crédito a me-
nos da metade.

Um empresário que está 
nesse ramo há cinco anos 
acredita que, se a medida 
for instituída, o impacto 
será muito grande. Em Mato 
Grosso, existem 130 empre-
sas que trabalham no setor, 
mais de 3,7 mil empregos 
diretos. “Vai ter uma redução 
drástica e vai demorar mui-
to para chegar ao patamar 
que estamos hoje. A pessoa 
já tem o orçamento compro-
metido e quando tiver que 
pegar o dinheiro no banco 
e acrescentar mais dinheiro 
para a aquisição do produ-
to, ele não vai entrar nessa”, 
avaliou o empresário Nelson 
Tinoco.


