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SINOP

EM UM TURNO

Pacientes
operados
de hérnia
e vesícula
Durante o sexto mutirão 
de atendimentos, realiza-
do no último fim de sema-
na, no Hospital Estadual 
Santa Casa, cerca de 40 
pacientes de 11 municí-
pios diferentes de Mato 
Grosso foram operados 
de vesícula e hérnia, após 
quase dois anos de espe-
ra na lista do Sistema de 
Regulação.
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Na vitória por 1 a 0 sobre o CSA, no último domingo, no Maracanã, Jorge Jesus completou um 
turno à frente do Flamengo no Brasileirão com números expressivos e recordes.          Página  -6

Jesus acumula números expressivos

ENERGIA

QUE BELEZA!

Não vai ter 
redução de 
imposto

Cuiabana
participa
de concurso
de beleza
em Portugal

O governador Mauro 
Mendes (DEM), negou esta 
semana a redução. Para o 
governador, a redução do im-
posto vai causar prejuízos em 
outros serviços essenciais, 
pois as contas do Governo 
ainda não estão estabilizadas 
de forma suficiente para que 
se permita não contar com 
os recursos do imposto da 
energia elétrica. 
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A empresária Isabela 
Santiago, 26 anos, nascida 
e criada em Cuiabá, está re-
presentando Mato Grosso no 
concurso “Miss Brasil Europa 
Portugal”, realizado no país 
europeu.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Estudantes vencem desafio
com concreto à base de vidro
Descartar embalagens de vidro é sempre um desafio. E para dar uma solução ao 
resíduo e evitar que os cacos sejam jogados em locais indevidos, uma equipe de 
estudantes de Sinop propôs usar o material para fazer concreto. O vidro pode 
substituir a brita em até 25%.                Página -3
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Os Ministros da Economia, Justiça e Agri-
cultura são intocáveis. Eles carregam o 
país nas costas

O governo tem alguns ministros que 
cumprem o dever discretamente; três 
que se destacam pela competência e se-
renidade, e outros três que, bem ao estilo 
do Capitão Presidente, criam confusão 
todos os dias. Paulo Guedes, Sergio Moro 
e Tereza Cristina estão no primeiro time; 
Weintraub, Ernesto Araújo e Damares 
formam a segunda turma. Neste último 
grupo cabe o Ministro do Meio-ambien-
te, que tendo contraído severa “bolsona-
rite” culpa o Greenpeace pelo derrama-
mento de óleo no nordeste.

Escolhidos à imagem e semelhança 
do Messias os três da segunda turma só 
perderão os cargos se caírem na desgra-
ça dos Príncipes Herdeiros, especialis-
tas em fritura de ministros como já fize-
ram com o Bebiano, o Santos Cruz e só 
não demitiram o vice Mourão porque é 
impossível. Os Ministros da Economia, 
Justiça e Agricultura são intocáveis. 
Eles carregam o país nas costas a des-
peito de todas as trapalhadas do chefe, 
que fez mestrado, doutorado e postdoc na 
arte de se meter em brigas. Já disse aqui 
uma vez que o Presidente sai de casa to-
dos os dias com três cascas de banana 
no bolso; se até às nove horas da manhã 
não aparecer nada que o faça derrapar 
ele joga as cascas no chão e escorrega 
nelas. Foi assim com esta última crise 
que ele criou com seu próprio partido, o 
PSL. Claro que população de modo geral 
não está preocupada com essas facções, 
mas nesse caso o prejuízo é grande por-
que diminui a instável base de sustenta-
ção política do Presidente, dificultando a 
aprovação de projetos importantes.A po-
pulação brasileira já sabia das idiossin-
crasias do Presidente quando o elegeu. 

A nova solução da Kaspersky
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e senha o produto foi ativado, como 
informado anteriormente, usando o li-
cenciamento anterior. Mas o transtorno 
começou justamente nesse momento: 
mesmo com licenciamento ativo o pro-
duto insistia em me oferecer a solução 
de forma gratuita por 30 dias, cobrando, 

após esse período, um va-
lor mensal maior do que eu 
pago por ano para a solução 
atual, ou quase R$ 500,00 
para assinar a “novidade” 
por 12 meses. Essa cobran-
ça, somada à minha satis-
fação com a solução que já 
utilizo, me fez desinstalar 
de imediato o novo produto 
e instalar novamente o que 

eu já utilizava. Configurei tudo nova-
mente e vou manter ativa a versão que 
utilizo até que isso não seja mais possí-
vel. Quando acontecer penso em custo 
x benefício tanto da solução da Kasper-
sky quanto de outros desenvolvedores.

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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A Comissão Parlamentar de Inquérito criada por 
deputados e senadores para investigar a disseminação de 
notícias falsas na internet durante a campanha presiden-
cial do ano passado promete fazer barulho nos próximos 
meses. 

Instalada em setembro, ela inclui entre seus ob-
jetivos a investigação de ataques cibernéticos contra a 
democracia, perseguições nas redes sociais e até casos 
de crianças que teriam cometido suicídio por influência 
de grupos virtuais.  Tudo indica que ações do governo 
Jair Bolsonaro (PSL) na área de comunicação merecerão 
atenção especial, em particular sua articulação com as 
legiões de agitadores que se dedicam a defendê-lo e a 
atacar seus adversários na internet.  Seis assessores do 
Palácio do Planalto já foram convocados para depor à 
comissão, entre eles o chefe da Secretaria de Comuni-
cação, Fabio Wajngarten, e colaboradores que trabalham 
para o presidente desde a campanha eleitoral.  A CPI de-
verá apreciar em breve um requerimento para que seja 
ouvido também o vereador Carlos Bolsonaro (PSC), filho 
do presidente que desde sempre exerce grande influên-
cia na definição da sua estratégia de comunicação digital.  
Defenestrados há uma semana pelo presidente das posi-
ções de liderança que ocupavam na Câmara, os deputa-
dos Joice Hasselmann (SP) e Delegado Waldir (GO) foram 
convidados a falar e se prontificaram a contar à comissão 
tudo que sabem sobre a atuação do governo e de seus 
seguidores nesse campo. As redes sociais se tornaram 
nos últimos tempos terreno fértil para a proliferação de 
verdadeiras milícias virtuais, que usam a internet para 
espalhar desinformação e confundir o debate público.  
A CPI cumprirá bem seus objetivos se contribuir para 
o entendimento desse fenômeno e para o desenvolvi-
mento de instrumentos capazes de conter os danos que 
esses grupos causam ao bom funcionamento do regime 
democrático.  Essas atividades parecem ter se tornado 
corriqueiras no interior da máquina de propaganda ofi-
cial e mesmo em gabinetes parlamentares. Caberá certa-
mente um exame rigoroso do emprego de recursos pú-
blicos no financiamento dessas ações, e o Congresso fará 
bem se apertar controles para coibi-lo.    Mas a comissão 
certamente afundará no descrédito se seus integrantes a 
transformarem em mais um palco para a guerra entre o 
governo e seus opositores, ou para acertos de contas en-
tre as facções em conflito nas hostes bolsonaristas. Cabe 
aos parlamentares evitar um perigo ainda maior, o de 
que a CPI seja usada para impor limites à liberdade de 
expressão e à circulação de ideias na internet, a pretex-
to do combate às fake news. Se é certo que a atuação 
de grupos inescrupulosos no ambiente virtual merece 
escrutínio, seria inaceitável que os políticos usassem a 
CPI apenas como mais um instrumento para combater 
seus adversários e silenciar os críticos.

Editorial

O alvo da CPI

Ranking dos Políticos - Facebook

Conhecia seu estilo briguento, sua 
disposição para o enfrentamento, a 
falta de serenidade para contornar 
situações embaraçosas e a mania 

de achar culpados para todos os reveses. 
Só não sabia que essas baldas eram ge-
neticamente transmissíveis e que seus 
herdeiros teriam tanta influência sobre 
o governo do pai. Entretanto, a despeito 
disso o Capitão mantém um grupo impor-
tante de admiradores que estão dispos-
tos a reconduzi-lo ao cargo no final des-
te mandato. Pesquisas mostram que ele 
venceria o Doria, o Ciro e o Lula, se este 
conseguisse reverter a atual proibição de 
candidatar-se. Só perderia para o Minis-
tro Sérgio Moro, campeão disparado de 
intenção de voto. Mas o risco parece pe-
queno, porque o Ministro, pelo menos por 
enquanto, mantém o discurso de fideli-
dade ao Presidente, recusando qualquer 
possibilidade de candidatura.  Eu acredi-
to na fala do Moro, por enquanto também, 
porque ele ainda não é político. Mas em 
três anos muita coisa pode acontecer, até 
o indesejado contágio do Ministro pelo 
vírus da política que costuma fazer os in-
fectados esquecerem dos compromissos 
assumidos. Enfim, se o Presidente per-
der a Ministra da Agricultura sofrerá um 
baque importante; despachando o Paulo 
Guedes o risco de desandar o governo é 
muito grande. Agora, se brigar com o Ser-
gio Moro, aí sim “tá na roça”, porque o bol-
sonarismo tem muitos seguidores fieis, 
mas o Ministro é unanimidade nacional. 
Particularmente acho que o ex-juiz não 
se adaptaria ao cargo. A Presidência da 
República requer pessoa de flexível mo-
lejo, qualidade que o Ministro Moro, com 
seu perfil de magistrado, parece não ter.   

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

O presidente e 
os ministros

SEM CHANCE
O vereador Renivaldo Nascimento acre-

dita que o projeto de Emanuel à reeleição é 
irreversível. “Do jeito que ele está trabalhan-
do, vai ser muito difícil alguém conseguir 
superá-lo”, disse,. Segundo ele, mesmo que 
o governador Mauro Mendes lance um can-
didato, este estará em desvantagem. “Tenho 
ouvido falar de alguns nomes que ninguém 
conhece, porque só ficam no ar-condiciona-
do. Alguns nomes que vem sendo citados 
não têm chance alguma. Se quiserem dis-
putar, só vão se queimar e queimar o grupo 
todo”, disse.

BENS DE SILVAL
A um dia do fim do leilão online, três dos 

seis bens entregues pelo ex-governador Sil-
val Barbosa à Justiça de Mato Grosso tiveram 
lance na segunda praça. O apartamento no 
Edifício Riviera da América, no Jardim das 
Américas, em Cuiabá, é o mais cobiçado com 
nove lances. O último tem o valor de R$ 765 
mil. O imóvel, de 245 m², possui quatro suí-
tes, seis banheiros e três vagas de garagem. 
O imóvel no Edifício Manchester, em Cuiabá, 
e uma casa em Matupá também tiveram lan-
ces de R$ 155,2 mil e R$ 1,2 milhão, respecti-
vamente.

CONDENADA
A Polícia Civil deve publicar a exonera-

ção da delegada Anaíde Barros de Souza. A 
PC segue decisão do juiz Francisco Rogério 
Barros, da Primeira Vara Especializada da 
Fazenda Pública de Rondonópolis, que de-
terminou que a Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública exonere imediatamente a 
delegada. Ele mandou que a Pasta cumpra 
uma condenação que Anaíde sofreu em 2012. 
A delegada foi condenada por improbidade 
administrativa por usar do cargo público 
para praticar ato “ilegal” e “arbitrário”. Ela 
está lotada atualmente na Delegacia Espe-
cializada do Adolescente, em Cuiabá.

Pode ser que o valor oferecido na tela da nova ferramenta da 
Kaspersky envolva outros recursos ou serviços, mas da for-
ma que a coisa foi apresentada não soou, de forma alguma, 
como vantajosa. Como estou extremamente satisfeito com o 
produto que utilizo resolvi não “gastar tempo” indo atrás de 
maiores detalhes. Quem sabe, daqui algum tempo, a curiosi-
dade me faça ir mais “a fundo” nisso...

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Crédito: Apam-MT

IMAGEM DO DIA

“a CPI seja usada para impor limites à 
liberdade de expressão e à circulação 
de ideias na internet, a pretexto do 
combate às fake news

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Utilizo, há alguns anos, a solução an-
tivírus da Kaspersky em meus dispositi-
vos. Pela satisfação com o produto e para 
poder utilizar todos os recursos optei 
pela versão paga que, com valores extre-
mamente interessantes, justifica o inves-
timento com o retorno em segurança.

Ontem recebi um 
informativo falando 
sobre o lançamento 
de uma versão mais 
“inteligente”, com 
“poder” de se adaptar 
às necessidades do 
usuário, oferecendo 
soluções mais efi-
cientes e garantindo 
a segurança de forma 
ainda mais efetiva. É evidente que isso 
me atraiu.

Em casa, à noite, resolvi fazer o teste 
em meu smartphone. Com quase um ano 
de licença pela frente fui “tranquilizado” 
pelo fato de que o novo produto utiliza o 
mesmo licenciamento do que eu estou 
utilizando, então, em linhas gerais, não 
teria “dores de cabeça” no que diz respei-
to a isso.

Para instalar a nova ferramenta pre-
cisei, obrigatoriamente, desinstalar as 
antigas (antivírus e VPN). Após a desins-
talação a nova versão foi rapidamente 
instalada. Após fazer logon com e-mail 

Um cachorro está se recuperando das fraturas causadas pela queda do via-
duto do Tijucal, em Cuiabá, em agosto. O suspeito de jogar o animal do viadu-
to ainda não foi localizado.  Com o impacto da queda, o animal teve fraturas 
graves e hemorragia interna causada pela ruptura do baço. Uma mulher que 
passava pelo local e viu a cena foi quem resgatou o animal. Ela o levou até 
uma clínica, onde ele recebeu os primeiros socorros. Foi submetido a exames 
e passou por uma cirurgia de emergência para a retirada do baço.
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Definição dos nomes se deu por sorteio 

Comissão Especial da Câmara de Sinop dará
parecer sobre representação contra a prefeita
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

COM ASSESSORIA

A Câmara de Vereadores 
de Sinop definiu na tarde de 
terça-feira (29), os três nomes 
que vão compor a Comissão 
Especial que vai elaborar o 
parecer sobre a possibilida-
de ou não de instauração de 
uma representação contra 
a prefeita de Sinop, Rosana 
Martinelli (PL).

Esta Comissão nasceu após 
o parecer favorável do rela-
tório da CPI das Obras que 
indicou a prefeita e outros 
membros do primeiro esca-
lão da administração muni-
cipal de crime de responsa-
bilidade. 

A CPI investigou possíveis 
irregularidades no desen-
volvimento de obras públi-
cas executadas pela empresa 
Águia Engenharia. O rela-
tório da investigação apon-
tou que houve por parte do 
Executivo, pagamentos ir-
regulares em todas as obras, 
o que veio, segundo parecer 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, prejuízo de R$ 
571.897,38.

Para participar do sorteio 
e compor a Comissão Espe-
cial, cada partido indicou um 
nome. Foram impedidos de 
participar do sorteio os ve-
readores que fizeram parte 
da CPI (Dilmair Callegaro – 

PSDB, Leonardo Visera – PP, 
Professora Branca – PL, Ma-
ria José – MDB e Lindomar 
Guida – MDB), além dos ve-
readores Remídio Kuntz (PL) 
e Luciano Chitolina (PSDB), 
presidente e primeiro secre-
tário da Câmara, respectiva-
mente.

Quatro vereadores foram 
indicados ao sorteio: Ícaro 
Francio Severo, pelo PSDB; 
Joacir Testa, pelo PDT; Hed-
valdo Costa, pelo PL; e Jo-
aninha, pelo MDB. Apenas 
três nomes foram sorteados 
para compor a Comissão Es-
pecial, sendo: Ícaro, Joacir e 
Hedvaldo.

Logo após a sessão, os três 
vereadores sorteados se reu-
niram para definir os car-
gos de cada um dentro da 
Comissão Especial, ficando 
definido da seguinte forma: 
Joacir Testa (presidente), Íca-
ro Francio Severo (relator) e 
Hedvaldo Costa (membro).

Assim que apresentado o 
relatório, deverá ser vota-
do em uma sessão extraor-
dinária dentro de 10 dias. 
Se aprovado em plenário, 
o parecer será encaminha-
do à Comissão de Justiça e 
Redação, para que a repre-
sentação seja formalizada e 
endereçada ao Procurador-
-geral de Justiça. Após esse 
procedimento, o presidente 
da Câmara tem o prazo de 
até três dias para o envio.

EM 10 DIAS | A Comissão formada esta semana tem 10 dias para apresentar parecer sobre representação
Weslley Mtchaell

Foto: JlsIQUeIRa / alMt
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CONTAS APERTADAS

Mendes rejeita redução do 
ICMS da energia elétrica

CASO MARIELLE

Bolsonaro declara guerra contra a Globo

BRASIL E ISRAEL

Potencial de MT
pode estreitar 
relações comerciais 

Visita é possibilidade abertura de novos acordos  

Sem o dinheiro do imposto vai faltar para outros serviços 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI), ins-
taurada na Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso para 
investir os serviços prestados 
pela Energisa no estado, che-
gou logo no início de seus 
trabalhos, sugerir que o Es-
tado diminuísse a alíquota 
de ICMS da conta de energia 
elétrica, para que houves-
se uma redução da tarifa na 
conta.

Mas o governador Mau-
ro Mendes (DEM), negou 
esta semana a redução. Para 
o governador, a redução do 
imposto vai causar prejuízos 
em outros serviços essen-
ciais, pois as contas do Go-
verno ainda não estão esta-
bilizadas de forma suficiente 
para que se permita não 
contar com os recursos do 
imposto da energia elétrica.

“Se nós não temos di-
nheiro hoje para pagar for-
necedores, arrecadando o 
que temos, com todas nossas 
despesas, como diminuire-
mos a arrecadação? Será que 
o servidor está disposto a 
diminuir o seu salário? Será 
que Assembleia está dispos-
ta a diminuir o duodécimo? 
Para gente diminuir receita, 
tem que diminuir a despesa. 
No mínimo vai faltar dinhei-
ro para pagar conta. Então, 
que apontem onde nós po-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O embaixador de Israel 
no Brasil, Yossi Shelley, cum-
pre agenda oficial em Mato 
Grosso nesta semana. A visita 
tem como objetivo mostrar 
o potencial do setor pro-
dutivo mato-grossense, as 
agroindústrias, as inovações 
tecnológicas e identificar 
oportunidades de negócios 
tanto para o Brasil, por meio 
de Mato Grosso, quanto para 
Israel. A visita de Shelley está 
sendo organizada pela As-
sociação dos Produtores de 
Feijão, Trigo e Irrigantes de 
Mato Grosso (Aprofir).

O deputado estadual 
Xuxu Dal Molin (PSC) acom-
panhou a visita do embaixa-
dor ao município de onde 
visitou a Cooperativa Agro-
pecuária e Industrial Celeiro 
do Norte (Coacen) e empre-
sas produtoras de grãos. O 
parlamentar acredita que a 
visita é uma oportunidade 
para abrir possibilidades de 
novos mercados consumido-
res.

Outro ponto interes-
sante da visita é o possível 
intercâmbio de tecnologias. 
Hoje a agricultura irrigada 
israelense é uma das mais 
avançadas do mundo. “Israel 
está na vanguarda com star-
tups, com muita tecnologia e 
estão conseguindo produzir 
alimentos no deserto, com 

DA REPORTAGEM

O Jornal Nacional de 
terça-feira (29), trouxe uma 
reportagem investigativa so-
bre o caso do assassinato da 
vereadora Marielle Franco 
(PSOL) e de seu motorista 
Anderson Gomes. De acordo 
com a reportagem veiculada 
no telejornal, o principal sus-
peito de matar a vereadora, o 
sargento aposentado da PM, 
Ronnie Lessa, juntamente 
com outro acusado, o ex-PM, 
Élcio Queiroz, se reuniram 
no dia do assassinato no con-
domínio Vivendas da Barra, 
na Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro. É o mesmo local 
onde o presidente Jair Bolso-
naro tem uma casa.

De acordo com o de-
poimento do porteiro do 

uso de irrigação. Hoje a pa-
lavra de ordem é inovação e 
desenvolvimento sustentável 
e é isso que estamos fazendo 
aqui”, disse o deputado.

Durante a visita a Sorri-
so, Yossi Shelley disse que é 
olho de Israel no município 
e analisou positivamente a 
região. 

“Vi uma tecnologia 
muito alta e temos que au-
mentar as vendas para fora. 
Vi que vocês estão muito 
bem desenvolvidos aqui. Te-
mos que ver formas de divul-
gar”, pontuou o embaixador 
durante coletiva em Sorriso.  

O prefeito de Sorri-
so, Ari Lafin (PSDB), disse 
ter certeza que a visita deve 
render bons frutos para o 
município, que a é capital 
do agronegócio brasileiro. 
“Apresentamos as potencia-
lidades de nosso municí-
pio e obviamente estamos 
estreitando laços para essa 
parceria. É uma visita mui-
to importante para o nosso 
município, para o nosso es-
tado de Mato Grosso. Vamos 
buscar que Sorriso seja bem 
avaliada por essa autorida-
de. Além do nosso potencial 
agrícola, estamos focando 
na nossa responsabilidade 
ambiental”, destacou o chefe 
do Executivo de Sorriso, que 
informou que em breve irá 
retribuir a visita na embaixa-
da de Israel no Brasil, situada 
em Brasília.

condomínio, Élcio teria dito 
na portaria que iria até a casa 
de Jair Bolsonaro, mesmo o 
então deputado, estando em 
Brasília no dia do ocorrido.

Segundo veiculado no 
Jornal Nacional, o livro de vi-
sitantes aponta que, às 17h10, 
Élcio informou que iria à 
casa de número 58. O portei-
ro disse no depoimento, no 
entanto, que acompanhou 
por câmeras a movimenta-
ção do carro no condomínio 
e que Élcio se dirigiu à casa 
66, onde mora Lessa.

O porteiro teria ligado 
novamente para a casa 58; 
segundo ele, quem atendeu 
disse que sabia para onde Él-
cio estava se dirigindo.

RESPOSTA
Bolsonaro respondeu 

demos cortar além daquilo 
que nós fizemos até o pre-
sente momento”, indagou o 
governador.

PEDIDO DE
CAUTELA
Mauro Mendes chegou 

também a pedir cautela para 
a CPI, durante o processo de 
investigação da concessioná-

ria. O receio do governador 
que é se faça “politicagem” 
com a situação.

“A politicagem é um 
termo que se refere àque-
la política irresponsável, de 
falas irresponsáveis que não 
traduzem a realidade. A CPI 
é um instrumento legítimo, 
legal, que faz parte do papel 
do Legislador. Quando vejo 

que isso é feito com respon-
sabilidade e entrega resulta-
dos é extremamente bem-
-vindo e é salutar. Então, o 
que desejo sempre, não só 
na CPI, é que a nossa política 
como um todo seja pautada 
pela responsabilidade e se-
riedade para que possamos 
entregar resultados à popu-
lação”, afirmou.

nesta terça (29) à reportagem 
da TV Globo em transmissão 
nas redes sociais, em que se 
isentou de responsabilidade 
pelo crime e fez duras críti-
cas à imprensa, sobretudo à 
TV Globo, pelas reportagens 
que envolvem não apenas 
ele, mas também seus fami-
liares. Ele ainda insinuou que 
as informações do processo, 
que está sob sigilo, teriam 
sido vazadas pelo governa-
dor Wilson Witzel (PSC-RJ).

“Estou à disposição para 
falar nesse processo, conver-
sar com esse delegado sobre 
esse assunto, pra começar a 
colocar em pratos limpos o 
que está acontecendo no meu 
nome. Por que estão queren-
do me destruir?”, questionou 
Bolsonaro durante a trans-
missão desta noite.

AMEAÇAS
O presidente Jair Bol-

sonaro (PSL) responsabilizou 
a mídia por notícias que, se-
gundo ele, tentam desestabi-
lizá-lo. Ele disse que empre-
sas de comunicação podem 
ter problemas na renovação 
de concessões (emissoras de 
rádio e TV precisam renovar 
contratos para operar; a da 
Globo vence durante o man-
dato de Bolsonaro).

“Tem empresa que vai 
renovar seu contrato breve-
mente, eu não vou perseguir 
ninguém. (Mas) para quem 
estiver devendo, vai ter difi-
culdade. Então os órgãos de 
imprensa jogam pesado para 
ver se me tiram de combate 
para facilitar sua vida”, disse 
ele. 
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TV  e Entretenimento

Justin Bieber no Instagram: 
‘Se essa postagem chegar a 
20 milhões de likes, lançarei 
um álbum’

Justin Bieber prometeu um novo álbum em 
menos de dois meses, antes do Natal de 2019, 
caso uma postagem feita em seu Instagram 
chegue a 20 milhões de likes. “Se essa postagem 
chegar a 20 milhões de curtidas, Justin Bieber 
irá lançar um álbum antes do Natal”, informa 
o texto na imagem compartilhada pelo cantor 
na noite do último domingo, 27, sem mencionar 
uma data limite para que o feito seja alcançado. 
“Compartilhem, curtam, postem em seus sto-
ries. Preciso ver a demanda. Estou quase pronto, 
mas seu apoio vai fazer com que eu ande mais 
rápido”, escreveu o artista na legenda. Desde 17 
de julho, o Instagram parou de exibir a quan-
tidade de likes feitas em cada foto, deixando o 
número restrito ao usuário que a postou. Até a 
publicação desta reportagem, haviam mais de 9 
milhões de curtidas na postagem.
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Sandy e Junior lançam ‘desafio’ 
que dará ingressos como prêmio

A dupla Sandy e Junior lançou um 
desafio que permitirá aos fãs que con-
quistarem mais pontos ganhar um par 
de ingressos para o último show da turnê 
Nossa História, que será realizado em 9 
de novembro, no Rio de Janeiro.

O jogo tem como objetivo “acumular 
DigJoys, a moeda exclusiva de Sandy e 
Junior”.

Periodicamente, após o usuário se 
inscrever em Sandy e Junior – O Desafio 
(devendo criar uma conta de acesso por 
meio de login no Spotify) serão indicadas 
aos participantes “missões” que devem 
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ser realizadas para acumular os DigJoys.
As missões serão realizadas no Spoti-

fy, YouTube e outras mídias sociais. En-
tre elas, estão salvar uma determinada 
música em sua biblioteca, executar uma 
faixa na íntegra ou seguir uma playlist de 
artistas.

Sandy e Junior – O Desafio teve início 
na última segunda-feira, 28, e se encerra-
rá em 13 de novembro.

Na 1ª etapa do concurso, que se encerra 
em 4 de novembro, serão entregues dois 
pares de ingressos para o último show da 
turnê Nossa História, de Sandy e Junior, 

que será realizado no Rio de Janeiro em 9 
de novembro – um para a pista e um para 
o camarote.

Na etapa seguinte, serão distribuídos 
prêmios como canecas, camisas, almo-
fadas, quadros, vinis e um box da turnê 
Nossa História, de Sandy e Junior.

De acordo com as regras, podem parti-
cipar do desafio de Sandy e Junior pesso-
as maiores de 18 anos e domiciliadas no 
Brasil, que sejam usuárias do Spotify. 

Menores de 18 poderão participar com 
a autorização de seus representantes le-
gais.



Vagas de Emprego
1-Técnico de Segurança do Trabalho, com experi-
ência;
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 agrícolas;
23-Estoquista, com experiência em peças hidráulicas;
24-Mecânico, com experiência;
25-Motorista de entrega, com CNH D, com experi-
ência
26-Operador de ponte rolante, com curso e certifica-
do, 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
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 

VENDAS

 “INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA CNPJ: 
34.809.411/0001-44, com sua filial localizada  RUA DAS 
CASTANHEIRAS, Nº 1001 - SALA 102 - MATO GROSSO 
– MT - ED CLASSIC CENTER convoca Sra. LUCIMARY 
DE SOUSA KRUEGEL, CTPS 00050566/00025/MT a com-
parecer no departamento de RH, visto que foram esgota-
dos nossos recursos de localização e tendo em vista que 
encontra-se em local não sabido, a fim de justificar suas 
faltas dentro do prazo de 48 horas, sob pena de rescisão, 
automática, do contrato de trabalho nos termo da letra “i” do 
Art 482 da CLT.” o qual configura Abandono de Emprego.

 
 

 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

 

 
PROCESSO 1000132-03.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CLOVIS SVERSUT, EVANA JACINTA TIRAPELLE 
SVERSUT, MARCELO MARCOS 
SVERSUT, LEILA DENISE DUBIELLA SVERSUT, CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT, 
CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
da seguinte área de 3,6889ha, parte de um todo maior com 938,9600ha conhecido como 
“FAZENDA TIO DINO”, localizada no Município de Itaúba/MT, objeto da matrícula n. 
13.603, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, bem como 
de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 43.368,00 (quarenta e três mil, trezentos e 
sessenta e oito reais). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júl io Campos, 1230, Setor Comercial , Sinop/MT, 78550-286 – e-mai l : 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. 
Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – email: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop 
no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
 
SINOP, datado eletronicamente. 
 

ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal 

  

                                                                          Num. 4592240 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 27/02/2018 
15:27:01  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1802271527
0096400000004580002 
Número do documento: 18022715270096400000004580002 

ATA N º 1 

Escola Belo Encanto Educação Infantil 
CNPJ:30.541.987/0001-12 

ATA DE CRIAÇÃO DA ESCOLA BELO ENCANTO EDUCAÇÃO INFANTIL 
Aos dia 24 do mês de Outubro de 2019 , nesta cidade de Sinop MT, na rua Beatriz 
Brioche n º 469 , Jardim das Acácias.  Esteve presente o proprietário da escola Sr. Fabio 
Rosa Pereira, a coordenadora pedagógica e também professora a Sra. Thaís Dias Alberici 
Lodi e a professora Andréia de Oliveira Dias Bordini. 

Foi apresentado o motivo da criação da escola, onde a mesma busca atender as crianças, 
família e comunidade  da região circunvizinhas, com excelência e qualidade, buscando a 
formação de cidadão de bem, crítico e participativo . 

Nada mais havendo a tratar essa ATA vai ser assinada por mim e os demais presentes. 
Assinaturas 

 

  

 

 

 

 

 

31,01,02/11

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
12/11/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial, destinada a 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa 
“especializada” para o fornecimento de alimentação em porções 
individuais (tipo marmitex), destinada aos servidores públicos em 
atividades para o Município de Ipiranga do Norte”, conforme 
especificações constantes no Edital. Esta licitação é exclusiva para a 
participação microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais. Os interessados poderão consultar o 
Edital e obter informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, compreendido das 07h 
às 13h, ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES ou ainda pelo email: 
licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.
Ipiranga do Norte-MT, 30 de Outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO  

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 
NO EXTRATO DO TERMO ADITIVO PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DE 
MATO GROSSO NO DIA 26 DE OUTUBRO 2019, EDIÇÃO Nº 165, PAGINA 05, FICA 
RETIFICADA A REDAÇÃO CONSTANTE, A SABER: ONDE SE LE: PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019 – DATA: 18/10/19 – OBJETO: ADITAR A 
CLAUSULA OITAVA AO PRAZO DE EXECUÇÃO – CONTRATADO: SIM ENGENHARIA 
EIRELI EPP - CNPJ: 26.884.260/0001-60 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS. LEIA SE: 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019 – DATA: 17/10/19 – OBJETO: 
ADITAR A CLAUSULA OITAVA AO PRAZO DE EXECUÇÃO – CONTRATADO: SIM 
ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 26.884.260/0001-60 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 
DIAS. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Prorrogação 

Pregão Presencial n.º 26/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta data RETIFICA-SE 
o  Anexo I - FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  e Anexo II - ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do Edital de Pregão Presencial Nº 26/2019, processo N° 
769/2019 cujo objeto é: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço 
de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos, por meio de sistema 
informatizado, com utilização de tecnologia de Cartões eletrônicos individuais, para 
Fornecimento de peças e acessórios, para uso em todos os veículos e maquinas da frota 
da Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT.As Clausulas que não conflitam com as 
disposições de Retificação ao Edital de Pregão Presencial Nº 26/2019, ficam mantidas na 
integra do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 26/2019, PROCESSO Nº 769/2019. 
Portanto o prazo para a abertura da licitação, que estava previsto para o dia 07 de 
Novembro de 2019 fica prorrogado para 12 de Novembro de 2019, às 08:30 horas 
(Horário de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br  e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacaonovaguarita@hotmail.com. 

Nova Guarita – MT, 30 de Outubro de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA N° 006/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
construção do prédio do laboratório industrial no Parque Tecnológico, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico. Das quais foram vencedoras as 
empresas: JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA – EPP, inscrita 
no CNPJ sob o número 11.595.396/0001-83 no valor de R$ 
12.654.187,37. Nova Mutum - MT, 30 de Outubro de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente em Exercício da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 25 de Outubro 2019, com início às 
09:00, tendo como objeto “futura e eventual contratação de serviços de 
caminhões basculantes para manutenção das estradas vicinais no 
interior do município” da qual foi vencedora a empresa: Item 834408, 
LEODIR GIOPATTO - TRANSPORTES E LOGISTICA - ME inscrita no 
CNPJ sob o número 12.820.885/0001-54 no valor de R$ 360.000,00.
Nova Mutum - MT, 29 de Outubro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 138/2019
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum, comunica que houve alteração nos anexos I 
e VII que trata do prazo de entrega dos materiais. Após alteração o prazo 
de entrega é de 05 (cinco) dias úteis para os LOTES I e II.
Nova Mutum – MT, 30 de outubro de 2019.

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 141/2019
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de consumo, higiene e limpeza para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 13 
de novembro de 2019. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 30 de outubro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE N° 015/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, que realizará o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS FUNERÁRIAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUXÍLIO FUNERAL E SERVIÇO DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL 
EM VEÍCULO FUNERÁRIO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 8.742/93 (LEI 
ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) REGULAMENTADA ATRAVÉS 
DA LEI MUNICIPAL Nº 2.045/2011, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 
2.718/2017, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT E SEUS DISTRITOS, O credenciamento 
ocorrerá no período de das 07:00 horas do dia 04 de novembro de 2019 
até as 13:00 horas do dia 14 de novembro de 2019, devendo os 
interessados, neste período, apresentarem os documentos necessários e 
a proposta de adesão. O horário de atendimento será das 7:00 às 13:00 
horas, no departamento de licitação da Prefeitura de Sorriso – MT, através 
do endereço Av. Porto Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT 
ou através do site www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”, 
ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da C.P.L
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Flamengo joga futebol bonito e tem apenas uma derrota em 19 jogos 

Jesus abre vantagem na tabela
e acumula números expressivos
DA REPORTAGEM

Na vitória por 1 a 0 so-
bre o CSA, no último do-
mingo, no Maracanã, Jorge 
Jesus completou um turno 
à frente do Flamengo no 
Campeonato Brasileiro com 
números expressivos e re-
cordes. Quando o portu-
guês assumiu, o time estava 
em terceiro lugar com oito 
pontos atrás do Palmeiras. O 
panorama mudou. Agora é o 
Rubro-Negro encanta o país 
e tem 10 pontos de vantagem 
na luta pelo título.

Na história dos pontos 
corridos, nenhum outro clu-
be conseguiu chegar na 28ª 
rodada com 67 pontos. Um 
recorde. A pontuação, com 
10 jogos a menos, é a mesma, 
por exemplo, que o Fla con-
quistou em 2009, quando 
levantou a taça. Até a nona 
rodada, antes da parada da 
Copa América, o Flamen-
go era comandado por Abel 
Braga e tinha cinco vitórias, 
dois empates e duas der-
rotas - aproveitamento de 
62,9%. Com Jorge Jesus, em 
19 jogos, foram 16 vitórias, 
dois empates e apenas uma 
derrota - aproveitamento 
de 87,7%. Jorge Jesus sempre 
afirmou em suas entrevistas 
que dá um enorme valor ao 
Brasileiro, até por isso dificil-
mente não entra em campo 
com a força máxima, apesar 
das disputas pela Libertado-

res. “Já falei várias vezes que 
esse campeonato é apaixo-
nante, espetacular, jogo joga-
do, muito talento individual, 
todas as equipes têm bons 
jogadores. Taticamente o fu-
tebol brasileiro tem crescido. 
Às vezes, vocês fazem com-
parações que não devem ser 
feitas. Eu sou eu, um treina-
dor estrangeiro que está no 
Brasil. E não quer dizer que 
todo estrangeiro terá uma 
qualidade superior”, disse.

O estilo de jogo ofensi-
vo, mas com solidez defensi-
va, também fica evidente na 
mudança dos números. An-
tes de Jesus, a média de gols 
feitos pelo Flamengo era de 
1,66 nas nove primeiras ro-
dadas. A de sofridos, um por 
partida. Com o português, 
o poder ofensivo melhorou: 
média de 2,2 gols marcados 
por jogo, e de 0,68 sofrido.

Os números do ataque 
são puxados pelo trio Ga-
bigol (19), Bruno Henrique 
(12) e Arrascaeta (11). Nunca 
na história do Brasileiro um 
clube teve os três maiores 
goleadores da competição.

Nesta quinta-feira (31), 
o Flamengo tenta dar mais 
um passo rumo ao título. A 
equipe enfrenta o Goiás, no 
Serra Dourada. No confron-
to do primeiro turno, na es-
treia de Jesus na competição, 
o Rubro-Negro teve uma de 
suas melhores exibições e 
goleou por 6 a 1.

EM UM TURNO | Técnico ajuda time a tirar oito pontos em relação ao Palmeiras e disparar na liderança
Foto: Divulgação

Foto: RicaRDo DuaRte

Foto: Divulgação

Inter voltará a ter dupla Cuesta e Moledo pela primeira vez 
após um mês 

Cruzeiro está permanente demais no Z-4 

DECADÊNCIA

Santos despenca no 2º turno com
ataque pior que o do Corinthians

METADE DA DISPUTA

Cruzeiro tem quarta maior
sequência na zona da queda

MOLEDO E CUESTA

Inter volta a ter 
dupla de zaga titular 
após um mêsFoto: Douglas Magno

Santos, de Sampaoli, não marcou gols em Atlético-MG e 
Corinthians 

DA REPORTAGEM

O Santos terminou a 
28ª rodada do Campeonato 
Brasileiro a 15 pontos do Fla-
mengo, distância que trans-
forma em sonho as aspira-
ções ao título do time que, 
por quatro rodadas, liderou 
o torneio. A baixa produti-
vidade do ataque alvinegro 
em jogos recentes é um dos 
fatores que explicam essa di-
ficuldade em acompanhar o 
ritmo dos cariocas.

A equipe, ainda na ter-
ceira posição do campeona-
to, mas agora ameaçada pelo 
São Paulo, tem um dos pio-
res ataques do segundo tur-
no, com números melhores 
apenas do que outros cinco 
times, todos na zona de re-
baixamento ou próximos 
dela. São oito gols marca-
dos em nove jogos, à frente 
de Avaí (4), Chapecoense (5), 
Botafogo, Ceará e Cruzeiro 
(7).

Elogiado pela forma 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro viu escapar 
entre os dedos mais uma 
oportunidade de sair da zona 
de rebaixamento do Campe-
onato Brasileiro. Com o em-
pate sofrido no fim diante do 
Fortaleza, o time encerrou a 
28ª rodada entre os quatro 
últimos, posições que, ines-
peradamente, a Raposa ocu-
pou por boa parte da compe-
tição.

O Cruzeiro não sabe o 
que é ficar acima da 17ª co-
locação do Brasileirão desde 
a 19ª rodada, quando entrou 
no Z-4 depois de perder para 
o Palmeiras em São Paulo, 
ainda sob comando de Rogé-
rio Ceni. Desde então, já são 
10 rodadas entre os quatro 
últimos colocados do tor-
neio.

Sequência, esta, que é a 
quarta maior entre os times 
que disputam o Brasileiro 
deste ano. Apenas o Avaí, a 
Chapecoense e o CSA fica-
ram mais rodadas consecuti-
vas entre os quatro últimos. 
A esta sequência do Avaí foi 

DA REPORTAGEM

Zé Ricardo mal sabo-
reou sua estreia com vitória 
sobre o Bahia e já respira 
uma semana decisiva pelo 
Inter. 

O Colorado tem pela 
frente um duelo com sabor 
de revanche com o Athleti-
co-PR, no Beira-Rio, segui-
do de um Gre-Nal na casa 
do rival. E viverá os dois 
confrontos sob a proteção 
de sua dupla de zaga titular, 
reeditada após mais de um 
mês de problemas no siste-
ma defensivo.

Recuperado de lesão 
muscular, Rodrigo Moledo 
voltou a treinar e estará em 
campo contra o Furacão, 
nesta quinta, às 20h30, no 
Beira-Rio, pela 29ª roda-
da do Brasileirão. Ele volta 
a atuar à direita de Víctor 
Cuesta sete jogos e 36 dias 
depois da última partida 
lado a lado.

A última vez juntos 
até não desperta boas lem-
branças. Moledo deixou o 
campo com apenas 10 mi-
nutos, com uma lesão mus-

cular na coxa direita, e viu 
de fora a derrota do Inter 
por 3 a 1 para o Flamengo, 
no Maracanã, pela 2ª roda-
da do Brasileirão, em 25 de 
setembro. Mas a reedição 
da dupla de zaga titular é si-
nônimo de esperança para 
retomar a solidez defensi-
va.

Desde então, o Inter 
disputou sete jogos sem 
Rodrigo Moledo. Foram 
duas vitórias, três empates 
e duas derrotas, com 42% 
de aproveitamento, e um 
total de seis gols sofridos – 
média de 0,85 gol por par-
tida. Com Rodrigo Moledo 
e Víctor Cuesta lado a lado, 
a média de gols sofridos 
cai para 0,79 por partida. A 
equipe sofreu 27 gols em 34 
jogos, com 19 vitórias, sete 
empates e oito derrotas. O 
aproveitamento é de 62,7%.

“A gente jogou muitos 
jogos juntos, fizemos uma 
grande dupla. Mas o im-
portante é que quem en-
trou deu conta do recado. 
O Bruno, o Emerson e o 
Klaus. Isso é o que importa: 
o grupo”, diz Víctor Cuesta.

ofensiva com que arma o 
Santos, Sampaoli vê seu time 
com menos gols até do que o 
Corinthians, que encara crí-
ticas recorrentes pelos pro-
blemas em construir lances 
ofensivos – o rival do último 
sábado, em empate sem gols 
em Itaquera, tem nove gols 
nesta metade final do Bra-
sileiro. O contraste é ainda 
maior contra os adversários 
que estão na ponta da tabela, 
o Flamengo e o Palmeiras.

O líder do campeonato 
fez o dobro de gols no se-
gundo turno, 16 – e tem o es-
petacular aproveitamento de 
93% dos pontos. O Palmeiras 
tem 14 gols marcados e 67% 
de aproveitamento. Ambos 
abriram vantagem sobre o 
Santos, que tem apenas a oi-
tava campanha das últimas 
nove rodadas, com 56% de 
aproveitamento, como mos-
tra o Espião Estatístico.

Os tropeços fazem com 
que o time da Vila Belmiro 
esteja agora a três pontos do 

acrescentada a 28ª rodada, já 
que o time não deixará o Z-4 
mesmo que vença o Palmei-
ras.

Em função de o Cruzei-
ro ter mantido boa parte da 
base bicampeã da Copa do 
Brasil e ainda ter feito inves-
timentos para a temporada, 
quando o time começou a 
frequentar as últimas posi-
ções, esperava-se que a pas-
sagem pela zona de rebai-
xamento fosse relâmpago. 
Mas, na verdade, tem sido 
uma rotina do time neste 
Brasileiro.

Das 28 rodadas dispu-
tadas, o Cruzeiro esteve na 
zona de rebaixamento em 
13, o que corresponde a 46% 
do Campeonato entre os 
piores times em disputa. 

Além das últimas dez 
rodadas, o time também fre-
quentou o Z-4 nas rodadas 9, 
13 e 14, sendo que nas duas 
primeiras era comandado 
por Mano Menezes e na úl-
tima foi dirigido interina-
mente pelo auxiliar Ricardo 
Resende.

A próxima oportuni-

São Paulo (52 a 49), que ocu-
pa a quarta posição, ainda 
que a vaga no G-4 não pare-
ça sob risco – Internacional 
e Corinthians, quinto e sexto 
colocados, têm 45 pontos. O 
Santos não consegue repetir, 

no segundo turno, a sequ-
ência que teve no primeiro, 
quando venceu sete jogos 
seguidos e alcançou a ponta 
do Brasileiro na 12ª roda-
da. Hoje, o Santos recebe o 
Bahia, na Vila Belmiro.

dade que o Cruzeiro terá de 
sair da zona de rebaixamen-
to será na quinta, quando en-

frentará o Botafogo, no Está-
dio Nilton Santos. O duelo é 
válido pela 29ª rodada.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Descartar embalagens de 
vidro é sempre um desafio. 
E para dar uma solução ao 
resíduo e evitar que os ca-
cos sejam jogados em locais 
indevidos, uma equipe de 
estudantes de Sinop propôs 
usar o material para fazer 
concreto. 

Tão resistente quanto ou-
tros materiais e de baixo cus-
to, o vidro pode substituir a 
brita em até 25%. O projeto 
levou o primeiro lugar no 
Grand Prix Senai de Inova-
ção Etapa Estadual, realizado 
durante a 16ª Semana Nacio-
nal da Ciência e Tecnologia 
(SNCTI).

O administrador Marco 
Aurélio Martins, 46 anos, es-
tudante de Eletrotécnica, foi 
o líder da equipe vencedora. 
Ele voltou a estudar depois 
que começou a trabalhar em 
uma empresa de eletricidade 
para conseguir desempenhar 
melhor as funções na empre-
sa. Já no Senai, encantou-se 
pelas propostas de inovação 
e quis participar do Grand 
Prix – etapa escolar.

“A oportunidade surgiu e 
a gente abraçou. Como eu 
venho de uma empresa que 
atua neste ramo da indús-
tria e já havia participado de 
testes com outros materiais 
para a produção do concre-
to, sabia que poderia dar 

certo. Então, começamos 
a pesquisar e vimos que já 
existiam relatórios provando 
a resistência do vidro. 

No trabalho em equipe fo-
mos aprimorando o projeto 
até chegar nesse resultado”, 
explicou. Eles tiveram todo 
o suporte da interlocutora 
de inovação do Senai Sinop, 
Sheila Katie Santos.

O 2º lugar do GP foi para a 
equipe de Sorriso que desen-
volveu uma fracionadora de 
grãos para cervejarias artesa-
nais. A empresa que propôs o 
desafio relatou ter dificulda-
de de garantir a qualidade do 
grão, já que o produto ficava 
exposto ao contato humano e 
fatores externos. “Pensamos 
em uma fracionadora total-
mente envelopada. Todo o 
projeto é automatizado por 
meio de um sistema eletrop-
neumático que reduz bastan-
te o custo da implantação no 
mercado de vendas.Os maio-
res desafios foram a monta-
gem, elaboração do sistema 
e a transmissão da ideia de 
forma eficiente para os jura-
dos”, afirmou o estudante de 
Eletrotécnica Matheus Viní-
cius Souza Furtado, 22 anos, 
integrante da equipe. O 
grupo foi acompanhado do 
instrutor e interlocutor de 
inovação Elder Pimpão. Já o 
3º lugar foi para a equipe de 
estudantes do Ensino Médio 
Técnico do Sesi e Senai de 
Cuiabá. Eles desenvolveram 

Foto: Arquivo

Foto: Arte/DivulgAção

QUE BELEZA!

Cuiabana de 26 anos participa de
concurso de beleza em Portugal

SINOP

Professores desenvolvem projeto
para reutilizar papel descartado

SINOP

Tchó e Béppi iniciam 
hoje a turnê ‘Colono 
Sim Bauco Não!’

Empresária Isabela Santiago mora há três anos em Portugal 

Projeto pretende contribuir na reciclagem de papel

Foto: AssessoriA

Peça fala do agronegócio para crianças da 
rede pública de ensino 

DA REPORTAGEM

A empresária Isabela 
Santiago, 26 anos, nascida 
e criada em Cuiabá, está re-
presentando Mato Grosso 
no concurso “Miss Brasil Eu-
ropa Portugal”, realizado no 
país europeu. Há três anos a 
jovem decidiu tentar a vida 
na Europa. Hoje ela está noi-
va e é dona de uma rede de 
hostels (albergues com pre-
ços mais baixos que hotéis) 
em sociedade com o compa-
nheiro.

Isabela conta que está 
contente em poder repre-
sentar o Estado e o seu País e 
espera levar o prêmio princi-
pal. O concurso acontece Ca-
sino de Estoril, no dia 12 de 
novembro, e as candidatas 
são todas brasileiras que mo-
ram em Portugal. Competin-
do com ela, há jovens de ou-
tros estados como Rondônia, 
São Paulo, Minas Gerais. Se-
gundo Isabela, que em Cuia-
bá chegou a competir em 
concursos de beleza, parti-
cipar do evento é uma gran-
de oportunidade para seguir 
carreira como modelo, seu 
sonho. Uma das premiações 

DA REPORTAGEM

Três professores do 
curso de Engenharia Civil 
da Fasipe, após participarem 
de um evento estadual de 
“Formadores para Educação 
Ambiental”, promovido pela 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, em parceria com 
a Prefeitura de Sinop, desen-
volveram o projeto Ecosipe.

A primeira ação do 
projeto, idealizado pelos 
docentes Andréia Alves Bo-
tin, Gabriele Wolf e Murilo 
Campos visa reutilizar fo-
lhas de papel A4 (sulfite) que 
apresentarem o verso em 
branco ou que tiverem es-
paços em branco para con-
fecção de blocos e agendas 
permanentes. 

As agendas serão dis-
tribuídas aos parceiros do 
projeto e os blocos estarão à 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os humoristas Tchó e 
Béppi farão o show de aber-
tura da turnê “Colono Sim 
Baúco Não” em Sinop, nes-
ta sexta-feira (1º), às 14h, no 
Centro de Eventos Dante de 
Oliveira. A turnê vai passar 
por quatro municípios mato-
-grossenses, entre eles a ca-
pital do estado. O projeto é 
apoiado pela Lei de Incenti-
vo à Cultura, do Ministério 
da Cidadania (antiga pasta da 
Cultura), criado em 1991 pela 
lei 8.313 (lei Rouanet).

Serão duas apresenta-
ções, uma no período ves-
pertino para as crianças da 
rede pública de ensino, na 
qual os humoristas falarão 
sobre o agronegócio, através 
de uma linguagem explicati-
va, didática, esclarecedora e 
principalmente com muito 
humor. A apresentação da 
tarde contará com interprete 
de libras para que o público 
com deficiência auditiva pos-
sa participar. Também vai ser 
realizada a sessão noturna, 

sessão comercial, marcada 
para as 20h abrangendo to-
dos os públicos, a renda total 
arrecada será repassada para 
a APAE de Sinop. A secretária 
de Educação de Sinop, Veri-
diana Paganotti, aponta que 
o projeto facilitará a compre-
ensão do assunto, já que exis-
tem pontos mais complexos 
que as crianças não enten-
dem corretamente. “Toda 
fonte de informação precisa 
ter uma leveza, na fala, tom 
do que estamos falando, e às 
vezes falar isso de uma forma 
mais humorística, falar des-
te assunto que é tão impor-
tante, emblemático, de uma 
forma com exemplos mais 
simplificados vai realmente 
facilitar a compreensão des-
sas crianças”, apoiou a secre-
tária municipal de Educação.

A peça teatral no perío-
do noturno será uma sessão 
extra, onde os humoristas 
decidiram contribuir com 
instituições filantrópicas das 
cidades por onde passarão, 
a renda da bilheteria será re-
vertida inteiramente para a 
organização escolhida.

Foto: AssessoriA

Equipe de estudantes propôs usar vidro para fazer concreto

Estudantes vencem desafio
com concreto à base de vidro
SINOP |Projeto levou o 1º lugar no Grand Prix Senai de Inovação Etapa Estadual

principais do concurso euro-
peu é um contrato com uma 
agência de modelo. Entre as 
outras estão uma viagem de 
para Paris, com direito a um 
ensaio fotográfico na Cidade 
Luz. “A gente vem com um 
foco de trabalhar para mu-

disposição para os parceiros 
para serem utilizados nos 
eventos da nossa instituição.

“Cada setor da institui-
ção, entre secretaria acadê-
mica, direção, coordenações 
de curso, separa os papéis 
que puderem ser reaprovei-
tados, como sobra de provas 
e papéis em que a impressão 
ficou ruim e foi necessário 
imprimir novamente”, des-
taca Gabriele.

Nesta sexta-feira (1º), a 
equipe passará nos setores 
recolhendo-os para dar con-
tinuidade à confecção das 
agendas e blocos. 

“Lembramos que todos 
os parceiros serão presente-
ados com uma agenda per-
manente confeccionada de 
papel reutilizado”. Para dú-
vidas e contribuições, o con-
tato da professora Gabriele é 
(66) 99624-2099.

a solução para a seleção de 
tilápias em criações usando 
tanques. Hoje, o trabalho é 
feito de forma manual, des-
de pegar o peixe, pesar e dar 
a destinação devida: o abate 
ou o retorno ao tanque para 
peixes menores. 

Entre as reclamações da 
empresa estão as lesões nos 
trabalhadores, hematomas e 
estresse nas tilápias e demo-
ra no processo de seleção.

Gabrielly Borges, 15 anos, 
disse que chegar até uma so-
lução não foi fácil. 

“Cada integrante do grupo 
tinha uma ideia, mas todas 
tinham problemas, até que 
chegamos ao protótipo de 
uma máquina automatizada. 

O peixe entra na máquina 
nadando, passa pelas rolda-
nas em gel, depois é pesado 

e separado em três tanques, 
de acordo com o tamanho, 
evitando o contato humano 
e machucados no animal. 
Ver o resultado desse traba-
lho foi muito motivador, es-
tou muito feliz em ter uma 
oportunidade como essa”.

dar de vida, porque no Brasil 
a gente tem poucas oportu-
nidades, pouca educação, 
pouca segurança. E quando 
vim pra cá mudei minha ca-
beça, a forma de agir, tudo é 
muito diferente do Brasil”, 
disse.

Quem quiser acompa-
nhar o concurso e votar na 
cuiabana, basta entrar na pá-
gina do “Miss Brasil Europa 
Portugal” e curtir a foto de 
Isabela, em seguida seguir a 
página do evento para vali-
dar o seu voto.
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Cerca de 40 pacientes de 11 municípios diferentes foram operados 

Pacientes são operados de
vesícula e hérnia em mutirão
DA REPORTAGEM

Durante o sexto mutirão 
de atendimentos, realizado 
no último fim de semana, 
no Hospital Estadual Santa 
Casa, cerca de 40 pacientes 
de 11 municípios diferentes 
de Mato Grosso foram opera-
dos de vesícula e hérnia, após 
quase dois anos de espera na 
lista do Sistema de Regulação.

Os pacientes foram inter-
nados na sexta (25) para a re-
alização dos procedimentos 
cirúrgicos de vesícula e hér-
nia umbilical e epigástrica. 
Eles são dos municípios de 
Cuiabá, Várzea Grande, Nova 
Brasilândia, Santo Antônio do 
Leverger, Poconé, Tapurah, 
Rosário Oeste, Chapada dos 
Guimarães, Sinop, Jangada e 
Aripuanã.

Para Neolton Gomes Rodri-
gues, 53 anos, este foi um dia 
de alívio e alegria. Ele é Apoio 
Técnico na Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT) 
e sempre sentia um descon-
forto na hora de executar suas 
atividades, que, na maioria 
das vezes, são braçais, o que 
prejudicava sua hérnia umbi-
lical. “Eu trabalho com peso 
e senti meu umbigo maior. 
Fui ao médico no posto de 
saúde e ele me encaminhou 
para a [antiga] Santa Casa. Fiz 
todos os procedimentos e fi-
quei esperando a cirurgia, ai 
foi quando a Santa Casa [de 
Misericórdia de Cuiabá] en-
trou de greve. Então, nessa se-
mana, ligaram para mim [do 
Hospital Estadual Santa Casa]. 
Vim fazer os exames e hoje 
estou pronto para ser opera-
do”, comemora Nelton.

A proposta do mutirão é 

2 ANOS DE ESPERA |  Ação integra o plano estratégico de atendimentos da unidade de saúde
Foto: Christiano antonuCCi

proporcionar o mesmo alívio 
que Nelton sentiu a outros pa-
cientes que aguardam há anos 
por um procedimento cirúr-
gico, conforme explica o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Gilberto Figueiredo. O gestor 
ainda ressalta que, além do 
Hospital Estadual, a equipe 
da secretaria está trabalhando 
para intensificar os trabalhos 
de todos os Hospitais Regio-
nais de Mato Grosso.

“É sempre um desconforto 
para quem tem uma enfermi-
dade e não consegue solucio-
ná-la ao longo de dois ou três 
anos. A gente nota a felicida-
de e o alívio das pessoas que 
saem daqui depois de passar 
por tanto tempo aguardan-
do por essa operação. Nossa 
equipe está debruçada, neste 
momento, planificando um 
programa intenso de cirurgias 
eletivas também de alta com-
plexidade para que a gente 
possa estabelecer um crono-
grama e diminuir substancial-
mente o sofrimento daque-
les que aguardam por uma 
cirurgia”. O secretário afirma 
que as ações estão sendo po-
tencializadas gradativamente 
pela atual gestão. “Acabamos 
de finalizar mais uma ação de 
reforma completa do Hospi-
tal Estadual Santa Casa e não 
vamos parar de fazer os in-
vestimentos necessários para 
melhorar não apenas este 
hospital. Hoje estamos com 
obras acontecendo no Hospi-
tal Metropolitano de Várzea 
Grande, no Hospital Regio-
nal de Sinop e Rondonópolis; 
lançamos um edital de inves-
timento de R$ 9 milhões para 
reforma do Hospital Regional 
de Sorriso”, diz o secretário.

C l u b  
P a d r i n h o

P O N T O  D E  C O L E T A

Contatos 
Presidente Rota Kids Isadora (66) 99994-6952
Chairman Rota kids Elias  (66) 99602-9630

(66) 3531-5807

A Águas de Sorriso S.A. informa o reajuste tarifário dos serviços 

públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário de 

Sorriso a partir do dia 25 de novembro de 2019, conforme Cláusula 

Primeira do 3º Termo Aditivo Modificativo (TAM) ao Contrato de 

Concessão. 

O reajuste será de 6,5% passando o valor da Tarifa Referencial de 

Água (TRA) para R$ 2,445.

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT

www.aguasdesorriso.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)


