
De acordo com Medeiros, os “métodos jornalísticos” da emissora estão 
sujeitos a erros. Como foi o caso da reportagem veiculada esta semana no 
Jornal Nacional, relacionando o principal suspeito da morte da vereadora 
Marielle Franco, com o presidente Jair Bolsonaro.       Página -3

REPORTAGEM POLÊMICA

Medeiros quer Witzel e Bonner 
depondo na CPI das Fake News

GRÊMIO

Uma boa
nota no
Enem no
método TRI
A Teoria de Resposta ao Item 
(TRI) não é um sistema de 
correção novo no Enem, mas 
ainda suscita uma série de 
dúvidas. Um dos questio-
namentos mais comuns diz 
respeito à maneira como as 
notas são atribuídas.
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Os jogadores se preparam diariamente, mas também há acaso. E foi dessa forma 
que o Grêmio construiu a virada de 3 a 1 sobre o Vasco em São Januário, na noite de 
quarta-feira.                     Página -6

RENATO CORRIGE PRÓPRIO ERRO

SINOP
Novembro:
quais datas
funcionarão
o comércio?

O mês de novembro 
traz ao lojista de Sinop 
três feriados: dia 2 (Dia de 
Finados, feriado nacional), 15 
(Proclamação da República, 
também feriado nacional) 
e 20 (Dia da Consciência 
Negra, um feriado estadual). 
E a pergunta feita por todo 
empresário é: em quais feria-
dos podemos trabalhar?
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Só com medidas concretas nessas duas 
frentes será possível reduzir a distância 
existente no quesito competitividade 
industrial entre o Sul/Sudeste com as de-
mais regiões do país

Mato Grosso responde por apenas 
1,6% do Produto Interno Bruto da In-
dústria Brasileira. O número também é 
pequeno para a região Norte, que repre-
senta apenas 6,2% do PIB da indústria 
nacional. 

O índice escancara a urgência de se 
fortalecer a política de estímulo ao de-
senvolvimento da Região Amazônica.

Estudos da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) revelam que a cada R$ 
1 produzido na indústria, são gerados R$ 
2,4 na economia brasileira. O desenvol-
vimento da indústria em regiões mais 
carentes representa a melhor solução 
para reduzir o crescente abismo entre os 
mais ricos e mais pobres no país alarde-
ado pelo noticiário recente.

Nesse contexto, o debate sobre os 
instrumentos de estímulo ao desenvol-
vimento regional no âmbito da refor-
ma tributária e a urgência da melhoria 
da infraestrutura e logística no Norte 
ganha relevância ainda maior. Só com 
medidas concretas nessas duas frentes 
será possível reduzir a distância exis-
tente no quesito competitividade indus-
trial entre o Sul/Sudeste com as demais 
regiões do país.

O Norte e Nordeste concentram um 
terço da população brasileira, mas res-
pondem por apenas 19,6% do PIB in-
dustrial nacional. O Sul e Sudeste, com 
pouco mais da metade da população 
brasileira, concentram quase três quar-
tos do PIB industrial. No PIB per capta, 
a discrepância é ainda maior. O Norte 
(R$ 13,9 mil) e Nordeste (R$ 16 mil) ficam 
muito aquém da média nacional (R$ 26 

Muito mais que “matar” vírus
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dos, entre muitos outros recursos. Tudo 
isso em um único aplicativo.

Mas esses programas não fazem 
“mágica” e, para que funcionem a con-
tento, precisam ser devidamente con-
figurados. Instalar o aplicativo e achar 
que está protegido é, além de um grande 

erro, um imenso desperdí-
cio dos recursos oferecidos 
pelo aplicativo.

Você deve ter em mente, 
também, que por “simples” 
que essas configurações 
possam parecer, elas farão a 
diferença quando, por algum 
motivo, seu dispositivo esti-
ver em risco e, dessa forma, 
merecem atenção extrema. 

Se você não tiver conhecimento sufi-
ciente para configurar adequadamente 
o software o melhor a fazer é buscar 
ajuda especializada. Fazer sozinho nem 
sempre é a melhor opção.

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 Brasil deveria caminhar para tornar-se uma 
economia competitiva e uma sociedade inclusiva. Es-
ses objetivos só serão alcançados mediante uma série 
de reformas que retirem entraves e privilégios do setor 
produtivo e que, do outro lado, condicionem o Estado 
como alavanca de ascensão social para dezenas de mi-
lhões de brasileiros.

Nessa marcha, o governo fará melhor se transferir 
as decisões e os riscos de produzir para a iniciativa pri-
vada, enquanto se especializa em zelar para que as regras 
do jogo econômico sejam simples, estáveis, não discri-
minatórias —e estimulem, assim, a competição.

Essa convicção tem levado o Diário do Estado MT 
a apoiar projetos liberalizantes em todos os governos e 
legislaturas que se sucederam neste ciclo democrático. 
Não é diferente agora, com a agenda de modernizações 
abraçada pelo Ministério da Economia e pelas lideranças 
da Câmara e do Senado.

Vencida a mudança na Previdência, cujo efeito na 
redução de desigualdades no acesso a esse bem público é 
ao menos tão importante quanto a economia para o erá-
rio, o ministro Paulo Guedes indica que pretende abrir 
mais a economia à concorrência internacional.

Pelo que foi ventilado até agora, haveria um ambi-
cioso programa de reduções unilaterais do imposto de 
importação, que faria a proteção média da indústria cair, 
ao longo de quatro anos, dos atuais 13,6% para 6,4% do 
preço do bem adquirido de empresa estrangeira.

Essa média geral embute, como se noticiou, re-
duções acentuadas em segmentos como automóveis e 
calçados, borracha e aço. Associações que representam 
interesses industriais reclamam da profundidade e da 
velocidade propostas.

Não se pode descartar a hipótese de que o governo 
de Jair Bolsonaro (PSL), ao dar tais sinais, deseja na ver-
dade pressionar os parceiros no Mercosul —Argentina, 
Paraguai e Uruguai— a preservar uma política de aber-
tura conjunta.

Não há dúvida, no entanto, que interessa ao Brasil 
abrir-se ao comércio externo com certa rapidez, dado o 
seu atraso nessa agenda. A melhor teoria e a melhor evi-
dência concordam que estimular a troca de bens e servi-
ços entre países impulsiona a produtividade e a prospe-
ridade de suas populações.

Mas é preciso atentar para o fato de que investi-
mentos foram feitos sob regras de proteção, que não 
deveriam ser subvertidas da noite para o dia, sem regi-
mes de transição. Arrancar de parceiros comerciais con-
cessões para as exportações brasileiras nesse processo, 
quando possível, também é boa diretriz.

Quanto ao Mercosul, a alternativa de reduzi-lo a 
um acordo de livre comércio —o que liberaria o Brasil 
para determinar suas próprias tarifas de importação— 
tampouco deveria ser descartada pelas autoridades bra-
sileiras.

Editorial

Abrir e competir

Ranking dos Políticos - Facebook

mil). Há algo muito errado quando 
um estado como o Mato Grosso res-
ponde por menos de 2% do PIB in-
dustrial brasileiro. Os dados deixam 
claro que os mecanismos para esti-
mular o desenvolvimento do Norte 

precisam ser intensificados.
Chama a atenção que praticamente to-

das empresas tomadoras de empréstimos 
incentivados do Norte e Nordeste estejam 
inadimplentes, como atualmente ocorre 
nos Fundos de Investimentos da Ama-
zônia (FINAM) e do Nordeste (FINOR). A 
equivocada sistemática operacional ado-
tada pelos Fundos, com acentuado atraso 
na liberação dos desembolsos dos proje-
tos, explica esse inacreditável resultado. 
Existem 1.736 empresas beneficiárias em 
situação de inadimplemento, sendo 653 
com carteira de títulos do FINAM (BASA) 
e 1.083 com carteira de títulos do FINOR 
(BNB). 

Essas empresas acumulam um passi-
vo de R$ 44 bilhões, sendo que o percen-
tual de inadimplência alcança cerca de 
99% desses empreendimentos.

Reunir lideranças empresariais do 
país, parlamentares e especialistas no 
assunto para debater de forma séria e 
aprofundada alternativas para desen-
volver a indústria da Região Amazônica 
e da Região Nordeste é fundamental. Só 
iniciativas como o Seminário de Desen-
volvimento Regional: Desafios e Oportu-
nidades, organizado pela CNI, são capa-
zes de construir uma agenda positiva, 
que induza ações cooperativas entre o 
setor público e o privado a fim de reunir 
esforços que promovam a redução das 
desigualdades regionais de forma con-
sistente e sustentada.

JOSÉ ADRIANO RIBEIRO DA SILVA É 
PRESIDENTE DA AÇÃO PRÓ-AMAZÔNIA

Desenvolvimento 
regional

SITUAÇÃO LAMENTÁVEL
O governador Mauro Mendes afirmou que 

o País passa por “meses conturbados”. Para 
ele, tal fato dificulta as entregas prometidas 
pelo presidente Jair Bolsonaro. “Não são 
dias conturbados. São meses conturbados. 
Eu lamento muito, porque toda vez que e 
gasta energia com aquilo que é desnecessá-
rio, não se faz entregas. Eu procuro, em Mato 
Grosso, evitar me envolver, como governa-
dor, em fatos que não corroboram e não con-
tribuem para minha maior obrigação, que é 
fazer gestão”, disse.

IMPEDIDOS
Por meio de portaria, o secretário de Es-

tado de Fazenda, Rogério Gallo, definiu quais 
servidores públicos estão impedidos de re-
ceber premiação pelo programa Nota MT. 
Segundo a norma, ficam impedidos o gover-
nador e o vice; os secretários de Estado; os 
integrantes do Núcleo Gestor do programa; 
os servidores da Controladoria-Geral do Esta-
do que atuarem como auditores nas fases de 
homologação de cada etapa do sistema infor-
matizado pertinente, bem como dos sorteios 
realizados; e os funcionários e servidores en-
volvidos na criação do sistema de apuração.

DESVIO MILIONÁRIO
A ex-primeira-dama de Mato Grosso, Ro-

seli Barbosa, foi intimada pelo juiz Jorge 
Luiz Tadeu, da 7ª Vara Criminal, a prestar 
depoimento sobre o suposto desvio de R$ 8 
milhões da antiga Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social, que teria ocorrido entre 
2011 e 2014, quando ela estava à frente da 
pasta. O interrogatório foi agendado para 
o dia 11 de março de 2020, quase seis anos 
depois da deflagração da Operação Arqueiro 
pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Cri-
me Organizado (Gaeco). Roseli chegou a ser 
presa em agosto de 2015, mas passou somen-
te uma semana detida.

Um software antivírus bem configurado faz uma grande 
diferença para sua segurança, mas não vai, evidentemente, 
te deixar “imune” a todos os riscos que o mundo tecnológico 
reserva. Seu cuidado, atenção e responsabilidade sempre 
serão sua mais eficiente ferramenta, evitando problemas e 
identificando anomalias que, por vezes, passem despercebi-
das aos softwares de segurança. Hoje em dia, todo o cuidado 
é pouco!

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

JOSÉ ADRIANO RIBEIRO 
DA SILVA
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IMAGEM DO DIA

“Pelo que foi ventilado até agora, 
haveria um ambicioso programa de 
reduções unilaterais do imposto 
de importação

“
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Quando falamos em softwares antiví-
rus pensamos, basicamente, em aplica-
tivos que identificam e eliminam pragas 
virtuais de nossos dispositivos eletrôni-
cos, não é mesmo? Então, esse conceito 
tem evoluído com o tempo e, hoje em 
dia, tais softwares fazem muito mais que 
isso, especialmente 
em nossos smartpho-
nes e tablets.

Nesse tipo de dis-
positivo as soluções 
costumam oferecer 
recursos extrema-
mente interessantes, 
como bloqueio de 
chamadas (que não 
é nativo em algumas 
versões do sistema operacional ou que, 
quando existem, podem não atender ple-
namente as necessidades dos usuários), 
ferramentas para gestão de bateria (que 
nem sempre são das melhores) e, claro, 
recursos extremamente valiosos para 
situações de perda, furto ou roubo do ce-
lular.

Entre esses recursos, dependendo do 
aplicativo, é possível, por exemplo, blo-
quear o aparelho e exibir na tela informa-
ções sobre como proceder a devolução do 
mesmo. Você pode, também, tirar fotos de 
quem estiver com o dispositivo em mãos, 
rastrear sua localização, apagar seus da-

Mais de 770 produtos pirateados foram apreendidos na “Operação Fictus 
X”, realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e 
Procon, em Cuiabá. A ação teve como alvo um estabelecimento comercial no 
bairro Dom Aquino. O local comercializava produtos, como tênis e camisetas 
de diversas marcas famosas, a valores muito abaixo ao de mercado. Foram 
apreendidos 773 produtos falsificados.
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Medeiros é um defensor de Bolsonaro na Câmara 

Medeiros quer convocar cúpula da Globo 
e Witzel para prestarem esclarecimentos
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Atuando como vice-líder 
do governo na Câmara dos 
Deputados, o deputado ma-
to-grossense, José Medeiros 
pediu que a Comissão Mis-
ta Parlamentar de Inquérito 
das Fake News, convoque a 
cúpula da TV Globo, junta-
mente com o govenador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC), para prestarem escla-
recimentos. 

De acordo com Medeiros, 
os “métodos jornalísticos” 
da emissora estão sujeitos 
a erros. Como foi o caso da 
reportagem veiculada esta 
semana no Jornal Nacional, 
relacionando o principal sus-
peito da morte da vereadora 
Marielle Franco, com o pre-
sidente Jair Bolsonaro.

A matéria exibida, trazia 
um depoimento vazado irre-
gularmente, onde o porteiro 
do condomínio onde mora 
Jair Bolsonaro, havia decla-
rado que o suspeito, Élcio 
Queiroz, teria visitado a casa 
do então deputado federal, 
no dia do assassinato da ve-
readora. Mas, de acordo com 
o Ministério Público, o por-
teiro mentiu ou se equivocou 
ao dizer que Bolsonaro havia 
dado a autorização para a 
entrada do suspeito no con-
domínio. Os alvos do pedido 
de convocação de Medeiros, 
são o apresentador e editor-
-chefe do Jornal Nacional, 

Willian Bonner, o diretor de 
jornalismo da Globo, Ali Ka-
mel, o diretor-geral, Carlos 
Henrique Schroeder, e o pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração do Grupo Globo, 
Roberto Irineu Marinho.

“O que vimos essa sema-
na contra Jair Bolsonaro foi 
a gota d’água. Protocolamos 
pedido para convocação do 
Roberto Marinho; Ali Kamel 
- Diretor-Geral de Jornalis-
mo; Carlos Henrique Schro-
der - Diretor-Geral, Wilson 
Witzel - governador do Rio 
de Janeiro, e William Bon-
ner. É importante ouvirmos, 
como algo tão grave pode ser 
tratado de forma tão fake”, 
disse o deputado em seu per-
fil oficial no Twitter.

GOVERNADOR
DO RIO
Outro na lista de Medeiros 

é o governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Wiztel, que já 
se coloca como pré-candida-
to à presidência da República 
em 2020 pelo PSC, é suspei-
to de ser o responsável pelo 
vazamento dos depoimentos 
que correm em sigilo e que 
nortearam toda a reporta-
gem da TV Globo.

“Perseguir e vilipendiar a 
família Bolsonaro, uma vez 
que este disputa a mesma 
base eleitoral do atual presi-
dente da República e preten-
de lançar-se candidato a pre-
sidente em 2022”, declarou 
Medeiros.

CPI DAS FAKE NEWS | O deputado mato-grossense contesta os métodos jornalísticos da emissora
Foto: DIVULGAÇÃo

Foto: DIVULGAÇÃo

Foto: tchéLo FIGUeIreDo

FISCO ESTADUAL

Lei sancionada pelo governador 
reduz penalidades ao contribuinte

EVOLUÇÃO

Comissão da Saúde entrega relatório

DECLARAÇÃO PERIGOSA

Eduardo Bolsonaro 
ameaça volta de AI-5 
para frear a radicalização 
da esquerda 

Filho do presidente defendeu volta de AI-5 

Dilmar considerou uma das mais importantes decisões tomadas pela ALMT 

DA REPORTAGEM

Os empresários mato-
-grossenses, principalmente 
pequenos e médios, terão 
a partir de agora a possi-
bilidade de regularizar sua 
situação, no que tange ao 
pagamento de multas aplica-
das pelo Fisco Estadual, nos 
casos de infração e descum-
primento de obrigações tri-
butárias. 

Foi publicada no Diá-
rio Oficial do Estado desta 
quarta-feira (30), a Lei nº 
10.978, de autoria do Poder 
Executivo e aprovada pela 
Assembleia Legislativa, que 
altera as normas referentes 
ao Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS), re-
duzindo e simplificando as 
penalidades.

As reduções são apli-
cadas apenas nas multas e 
penalidades referentes ao 
descumprimento das obri-
gações tributárias. Ou seja, 
não interfere sobre o valor 
do ICMS. Portanto, o Esta-
do não está abrindo mão de 
receita e sim facilitando e 
simplificando as regras refe-
rentes a este imposto. As mu-
danças foram apresentadas 
na tarde desta quarta-feira 
(30), pelo governador Mauro 
Mendes e pelo secretário de 
Estado de Fazenda, Rogério 
Gallo, a representantes de 
entidades comerciais, depu-
tados estaduais e imprensa.

“A lei reduz drastica-
mente as chamadas multas 
acessórias que são aplicadas 
pelo Estado de Mato Gros-
so. Muito mais que uma lei 
que reduz as penalidades, 
ela aponta para uma nova 
direção onde estamos sina-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
deu uma polêmica entrevista 
à jornalista Leda Nagle, para 
seu canal no Youtube, que foi 
publicada na manhã de on-
tem (31).

Para o parlamentar, 
que é filho do presidente da 
República, caso a esquerda 
brasileira comece a “radicali-
zar”, uma resposta para essas 
ações pode ser a instauração 
de “um novo AI-5”. “Se a es-
querda radicalizar esse pon-
to, a gente vai precisar ter 
uma resposta. E uma respos-
ta pode ser via um novo AI-5, 
pode ser via uma legislação 
aprovada através de um ple-
biscito como ocorreu na Itá-
lia. Alguma resposta vai ter 
que ser dada”, afirmou o par-
lamentar, filho do presidente 
Jair Bolsonaro.

O Ato Institucional nú-
mero 5 foi instaurado pelo 
Regime Militar no ano de 
1968 e foi o Ato Institucional 
mais severo aplicado pelos 
militares em seus 21 anos de 
governança. Nele vários par-
lamentares perderam seus 

DA REPORTAGEM

O presidente da Comis-
são de Saúde, Paulo Araújo, 
destacou ao governador os 
pontos que precisam melho-
rar e avançar no setor.  De 
acordo com o deputado, as 
13 visitas técnicas que foram 
realizadas em unidades do 
interior e também da capital 
apontaram que há uma desi-
gualdade na distribuição dos 
serviços de saúde pública. 

Segundo ele, as regiões 

mandatos, intervenções dire-
tas nos estados e municípios, 
como também a perda de vá-
rias garantias constitucionais.

Na visão de Eduardo, 
tudo que acontece de ruim 
no país é culpa de sue pai, aos 
olhos da oposição e da mídia. 
“Tudo é culpa do Bolsonaro, 
percebeu? Fogo na Amazô-
nia, que sempre ocorre nessa 
estação, culpa do Bolsonaro. 
Óleo no Nordeste, culpa do 
Bolsonaro. Daqui a pouco 
vai passar esse óleo, tudo vai 
ficar limpo e aí vai vir uma 
outra coisa, qualquer coisa 
e será culpa do Bolsonaro”, 
afirmou.

Na visão de Eduardo 
Bolsonaro, o que faz uma na-
ção forte não é o Estado for-
te, mas sim indivíduos fortes, 
em uma clara tendência au-
toritária.

“O que faz um país for-
te não é um Estado forte. São 
indivíduos fortes. A conjec-
tura não tem que ser futu-
ra, ela tem que ser presente. 
Quem é o presidente dos 
Estados Unidos agora? É o 
Trump. Ele se dá bem com o 
Bolsonaro? Se dá muito bem. 
Então vamos aproveitar isso 
aí”, continuou.]

Sul e Norte são as que me-
lhor estão atendidas, além 
de Cuiabá. Araújo também 
ponderou que apesar da si-
tuação ainda não ser a ideal, 
os avanços estão acontecen-
do. “O nosso relatório aponta 
que o Estado precisa traba-
lhar para melhorar a distri-
buição de serviços de forma 
mais equitativa”, frisou. En-
tre os pontos destacado por 
pelo governador, nos quais 
ocorreram avanços, estão as 
licitações para a reforma de 

lizando, claramente, que o 
Governo quer ter um trata-
mento mais respeitoso com 
seu contribuinte, com os pa-
gadores de impostos do nos-
so Estado”, afirma o governa-
dor Mauro Mendes.

Para o chefe do Exe-
cutivo Estadual, este é um 
grande programa de regula-
rização que torna o ambiente 
empresarial em Mato Grosso 
mais atrativo, possibilitando 
que empresas desenvolvam 
suas atividades econômicas e 
gerem empregos.

“Queremos simplificar 

e tornar essa cobrança mais 
justa para que nós possamos, 
a partir daí,ter uma recupe-
ração melhor pelo cresci-
mento da atividade econô-
mica e não por cobranças 
abusivas e extorsivas que 
eram feitas à luz da legisla-
ção anterior”.

O líder do governo na 
Assembleia, deputado Dil-
mar Dal Bosco, considerou 
a aprovação dessa lei, como 
uma das mais importantes 
decisões tomadas pelo Le-
gislativo nos últimos anos. 
“Acho que esse foi o me-

lhor projeto aprovado pela 
Assembleia Legislativa e 
que trouxe uma situação de 
comodidade e de entendi-
mento para quem é empre-
endedor no estado de Mato 
Grosso. Nós estávamos sendo 
repelentes da maneira que 
atuávamos, que nós cobráva-
mos, que nós estávamos no-
tificando os empresários e, 
praticamente, ficava inviável 
dele estar em dia com o fis-
co e eu acho que essa lei traz 
uma nova realidade para o 
estado de Mato Grosso para 
quem deseja empreender”.

quatro hospitais regionais, os 
projetos em andamento para 
solucionar a situação de duas 
unidades hospitalares que es-
tão com obras paralisadas em 
Cuiabá e o repasse em dia dos 
recursos para as prefeituras.

Mendes citou que a Se-
cretaria de Estado de Saú-
de já começou a reforma do 
Hospital Metropolitano de 
Várzea Grande e que, nos 
Hospitais Regionais de Sinop 
e Rondonópolis, as empresas 
que irão realizar as obras de 

reforma já se apresentaram.
Quanto ao Hospital 

Regional de Sorriso, o go-
vernador mencionou que o 
processo licitatório para a 
contratação da empresa já 
teve início. “Fizemos tudo 
isso e sem nenhum aumen-
to de repasse, simplesmente 
por melhorar a gestão públi-
ca. Ainda temos muito para 
avançar e os dados entregues 
hoje pelos deputados irão 
contribuir nesse processo”, 
destacou.
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TV  e Entretenimento

Ana Hickmann faz 
brincadeira sobre 
vale-refeição e causa 
revolta nas redes sociais

Uma publicação de Ana Hickmann não caiu 
nada bem nas redes sociais. A apresentadora 
causou polêmica ao postar uma foto ao lado de 
uma mesa de café da manhã recheada e com 
a mensagem: “Caiu o VR! (vale-refeição)” e um 
emoji de comemoração. “Olá, pessoal! Felici-
dade do dia. Quem aí se identifica? Kkkk”, per-
guntou no texto. A postagem gerou repercussão 
negativa entre os seguidores. “Não vou dizer o 
que pensei sobre a gracinha da Ana Hickmann”, 
escreveu um. “Ela perdeu, mais uma vez, uma 
grande oportunidade de ficar calada”, disse ou-
tra. Minutos depois, a apresentadora apagou o 
post. Uma internauta comentou sobre o ato: “Eu 
vendo a Ana Hickmann tentando pagar de hu-
milde e depois apagando o post”.
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Com retorno de Linda Hamilton, novo 
‘Exterminador do Futuro’ traz força feminina

A sexta parte da franquia “O Extermi-
nador do Futuro” poderia parecer chata, 
35 anos após o primeiro filme sobre o 
androide cibernético vestido como um 
humano chegar às telonas. No entanto, 
vários detalhes como o retorno de James 
Cameron como produtor, Linda Hamilton 
como Sarah Connor, bem como a presen-
ça de uma protagonista feminina inter-
pretada pela canadense Mackenzie Davis 
e a direção de Tim Miller, conhecido por 
“Deadpool”, fazem a chegada nesta quin-
ta-feira (31) de “O Exterminador do Futuro: 
Destino Sombrio” um tanto atraente.

Arnold Schwarzenegger retorna à sé-
rie mas, agora, o astro, que participou de 
quatro dos cinco longas anteriores, vem 
em companhia luxuosa. Linda, que sem-
pre achou que tinha dito tudo o que tinha 
para dizer com a sua icônica persona-
gem, viu que a passagem do tempo justi-
ficava sua volta.

“Havia passado tempo suficiente para 
esquecer como era difícil e quão miserá-
vel é Sarah Connor. Não é fácil ser uma 
lutadora e uma mulher sozinha contra o 
mundo e as máquinas. Posso pintar os 
28 anos que se passaram com um pincel 
muito detalhado e levá-lo para esta nova 
versão. Isso é que se chama atuar”.

No longa, Sarah aparece do nada para 
ajudar Grace (Mackenzie Davis), uma hu-
mana que recebeu melhorias internas 
para proteger a jovem mexicana Dani 
Ramos (a colombiana Natalia Reyes), que 
está sendo perseguida pelo novo Exter-
minador do Futuro (Gabriel Luna), capaz 
de se liquefazer e se dividir em dois.

“Ela é uma mulher do futuro que pas-
sou por uma cirurgia para lhe dar força, 
velocidade, agilidade e muitas caracterís-
ticas das máquinas e torná-la uma com-

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 01 de novembro de 2019

batente”, conta Mackenzie.
Linda comenta ainda sobre reencon-

trar seu antigo companheiro de cena. “Foi 
mais divertido do que nunca. Não manti-
vemos contato depois de ele virar gover-
nador, mas fiquei tão feliz de reencontrá-
-lo!”, diz a atriz, que tem ótimas cenas ao 

lado de Arnold.

Robô barbudo
Uma das intrigas do filme é o persona-

gem de Arnold Schwarzenegger, o T-800, 
aparecer velho e barbudo. Afinal, ele não 
é um androide?
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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 
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) 

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.

 GRISA & CONCEICAO LTDA, CNPJ10.707.158/0001-50, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA/MT o Cadastro de Captação 
Insignifcante de Água Subterrânea para um poço tubular 
instalado na Madereira Jatobá, rua Xanxere, s/n, Setor In-
dustrial, Município de União Do Sul/MT. FACILITA-MT (65) 
9.9221-1475. 

 A empresa K2 MADEIRAS LTDA, CNPJ. 10.620.875/0001-
40, torna público que requereu à SEMA a Renovação da 
Licença de Operação nº 193117/2009 para atividade de 
Serraria com desdobramento de madeira no município de 
Nova Bandeirantes/MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal 
Engenharia-fone (66)3532-3297)

 RETIFICA DE MOTORES TUIUIU LTDA, CNPJ 
07.099.540/0001-13, torna público que requereu junto a 
SEMA-SINOP, as Licenças Prévia, Instalação e de Opera-
ção para Manutenção e reparação de veículos automoto-
res, situado na Rua das Colombinas n° 1255, Bairro Setor 
Industrial Norte, Sinop/MT. 

 Total Manutenções Ltda, CNPJ 26.668.486/0001-24, torna 
público que requereu junto a SEMA-SINOP, as Licenças 
Prévia, Instalação e de Operação para Manutenção e re-
paração de veículos automotores, situado na Av. dos Ja-
carandás n° 5420, Bairro Setor Industrial Norte, Sinop/MT.

 CONSTRUTORA CAMERA EIRELI, CNPJ: 
00.522.460/0001-80, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Renovação da Licença de Operação – LO do empreen-
dimento, tendo como atividade principal a Construção de 
Rodovias e Ferrovias (Usinas de Asfalto), localizada à Ro-
dovia BR 163 - KM 844,3– Chácaras 185-B/186 e 186-A em 
Sinop/MT. Não determinado EIA/RIMA.

31,01,02/11

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Ari Genézio Lafin

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE ANULAÇÃO

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, comunica aos interessados que 
por motivo de readequação do Edital vem por meio deste informar a 
anulação do procedimento de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, 
tendo como OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, 
REFERENTE AOS OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 
PROGRAMAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS 
TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 
2010”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
102/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ACESSÓRIOS PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, 
MÉDIOS, PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. O julgamento da referida 
licitação será através do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. O 
Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 037/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, tendo como objeto a contratação de empresa para 

execução de obra visando a edificação do novo prédio do Centro Social 

Marton Lucca, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 

financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi 

vencedora a empresa: M.I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inscrita no 

CNPJ sob o número 07.745.058/0001-30, no valor de R$ 2.367.291,90 ( 

dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e um 

reais, noventa centavos). Nova Mutum - MT, 31 de outubro de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL em Exercício

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
18/11/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais para Construção para Atender as 
Necessidades das Secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, 
conforme especificações constantes no Edital. 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 ou obtê-lo no 
site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte-MT, 31 de Outubro de 2019.

Pregoeira Municipal

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 
P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS 
LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
realizado pela Quarta vez, conforme Edital Complementar n° 003/2019, em 31 de Outubro de 
2019, foi declarado DESERTO por não haver nenhuma empresa participante. Demais 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou 
pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 31 de Outubro de 2019. 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO  

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019 
Processo Administrativo nº 60/2019 

A Comissão Permanente De Licitação, Nomeada Pela Portaria Nº 41/2019, No Município 
De Santa Carmem, Torna Público Em Conformidade Com A Lei Nº 8.666/93 E Alterações 
Posteriores Para Conhecimento Dos Interessados, Que Na Licitação Modalidade Tomada 
De Preço Nº 09/2019. Objetivando A Contratação De Empresa Para A Construção E 
Ampliação Da Escola Municipal Selvino Damian Preve. Com Abertura No Dia 30/10/2019 
E Homologado Dia 31/10/2019, Sagrou-Se Vencedora Do Respectivo Processo A 
Empresa: Rca Construtora Ltda Epp, Inscrita No Cnpj Nº 12.145.051/0001-90 Por 
Apresentar O Valor Global De R$ 1.754.296,10 (Um Milhão Setecentos E Cinquenta E 
Quatro Mil Duzentos E Noventa E Seis Reais E Dez Centavos). Prefeitura Municipal De 
Santa Carmem, 31 De Outubro De 2019. 

MAITÊ SEHNEM 
Presidente CPL 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 
Tipo: Menor Preço Por Lote A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato 
representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna 
público aos interessados que realizará licitação no dia 18/11/2019, às 08H00, Registro de 
preço para futuros e eventuais serviços de retifica, bico e bombas injetoras e hidráulica, ar 
condicionados, serviços de funilaria, serviços de radiadores e   serviços elétricos, para 
manutenção preventiva e corretiva em atendimento a frota Municipal de Novo Mundo – MT, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível 
no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 31 de Outubro de 2019. 
Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ MT 
EXTRATOS DE CONTRATOS 

CONTRATO Nº 006/2019 – DATA: 31/10/19 – OBJETO: AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA UBIRATÃ MT 
– CONTRATADO: CP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EPP - CNPJ: 
15.027.543/0001-70 – VALOR DO CONTRATO: R$ 351.846,74 – 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS – VIGENCIA CONTRATO: 
31/12/2020 - ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ-MT 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 
RESULTADO 

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Tomada 
de Preço nº 002/2019, realizada no dia 21/10/2019, às 14h:30min, na sua 
Sede Administrativa, licitação destinada a contratação de empresa para 
ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal, homologada e 
adjudicada em 31/10/2019, sagrou-se vencedora do certame a empresa CP 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EPP. Nova Ubiratã - MT, 31 de 
outubro de 2019. Adilson Luiz da Silva. Presidente da Câmara. 
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Pepê entrou e melhorou o time do Grêmio 

Renato corrige próprio erro e Grêmio
abre caminho para repetir reação
DA REPORTAGEM

Os jogadores se prepa-
ram diariamente, há estudo, 
há ciência... Mas também há 
acaso. E foi dessa forma que 
o Grêmio construiu a virada 
de 3 a 1 sobre o Vasco em São 
Januário, na noite de quarta-
-feira. A reação à eliminação 
dolorida na Libertadores co-
meça a fazer efeito no Brasi-
leirão. Dentro do G-6, a dois 
pontos do G-4.

Tudo aconteceu na me-
tade do primeiro tempo do 
duelo no Rio de Janeiro. Mi-
chel levantou demais a per-
na no meio-campo e acer-
tou Pikachu. Recebeu cartão 
amarelo e, poucos minutos 
depois, estava no banco de 
reservas. Desta forma, Rena-
to Gaúcho corrigiu o próprio 
erro na escalação a partir da 
temeridade de ficar com um 
jogador a menos em campo.

Renato escolheu Mi-
chel e Rômulo para compor 
a dupla de volantes diante 
do Vasco. É sabido: o técnico 
segue uma hierarquia bem 
delimitada dentro do elenco 
para fazer suas escolhas. Os 
dois jogadores têm caracte-
rísticas semelhantes, mais 
marcadores e menos cons-
trutores. Mas estão à frente 
de Darlan, que entraria mais 
tarde.

Isso engessou o Trico-
lor na primeira parte. Soma-

-se a um gol sofrido absolu-
tamente evitável por Paulo 
Victor em cobrança de falta 
de Guarín. Atrás no placar, 
faltavam soluções técnicas 
para o time criar.

Então, Renato retirou 
Michel aos 29 minutos. Re-
cuou Thaciano e Pepê en-
trou no jogo. 

Na sequência, Luciano 
perdeu oportunidade den-
tro da área. A nova chance 
não foi desperdiçada. Aos 
32, o jovem que recém havia 
deixado o banco de reservas 
empatou o jogo, no seu ter-
ceiro gol marcado sobre o 
Vasco neste Brasileirão.

“Sem dúvida (teve dedo 
do Renato). O Renato é um 
cara que trabalha todo mun-
do. Fala para a gente estar 
pronto e aproveitar a opor-
tunidade quando aparecer. 
Pude entrar e ajudar meus 
companheiros a sair com a 
vitória. Ele pediu para atacar 
mais, a gente estava tendo 
espaço pelos lados. Foi o que 
fiz”, destacou Pepê.

Dali em diante, o Grê-
mio tomou as rédeas da par-
tida. Embora eventualmente 
tenha sido pressionado pelo 
Vasco, quase não sofreu ris-
cos reais. Teve paciência e 
qualidade para virar o jogo 
em uma pressão exercida por 
Darlan, outra substituição de 
Renato, esta por necessidade 
após lesão de Thaciano.

COM AJUDA DO ACASO | Cartão recebido por Michel alerta treinador a mudar time ainda no primeiro tempo
Foto: Rudy tRindade

Foto: BRuno CantiniFoto: divulgação

O jeito parece mesmo esperar um presente do céu Corinthians amargou derrota para o CSA 

VITÓRIA DO PALMEIRAS

Filme repetido para o rival,
mas episódio novo para Mano

JEJUM

Corinthians não ficava sete
jogos sem vencer desde 2013

FUTEBOL DE Z-4

Atlético-MG 
escancara 
futebol pobre

Foto: MaRCos RiBolli

Felipe Melo é abraçado pelos companheiros após fazer o 
segundo gol do Palmeiras 

DA REPORTAGEM

O filme de quarta-feira 
foi o mesmo de sempre. No 
nono jogo contra o São Pau-
lo desde que o estádio alvi-
verde foi reinaugurado, pela 
oitava vez o que se viu no 
final foi um massacre do Pal-
meiras. Um 3 a 0 que, sem 
exagero, ficou barato. Agora 
são oito vitórias na arena, 
além de um empate.

O time de Mano Mene-
zes fez passar na cabeça do 
são-paulino o mesmo filme 
de terror que outros trei-
nadores e jogadores do Pal-
meiras já vinham exibindo 
desde 2015. Um susto atrás 
do outro, a equipe de Fer-
nando Diniz ia se defenden-
do como dava. E quase não 
dava, porque os donos da 
casa a encurralavam. Quan-
do perdiam a bola, a toma-
vam de volta rapidamente.

Aos 11 minutos, num 
rebote após forte chute de 
Deyverson, o capitão Bru-
no Henrique cabeceou para 
abrir a contagem. Dentro 
de um enredo natural, o gol 
precoce levou o Palmeiras a 
ser mais calculista, a jogar à 

DA REPORTAGEM

No fim de semana pas-
sado, o Corinthians chegou à 
marca de seis jogos seguidos 
sem vitória após o empate 
com o Santos, em Itaquera. 
O resultado registrou a pior 
sequência de Fábio Carille à 
frente da equipe como téc-
nico desde sua efetivação no 
cargo, em 2017.

Nesta quarta, a derrota 
para o CSA ampliou o ‘feito’ 
de Carille e, para piorar, fez 
o Corinthians quebrar mais 
uma marca negativa. Desde 
2013 o Timão não amargava 
um jejum de sete partidas.

À época, comandado 
por Tite, o Corinthians ficou 
passou oito compromissos 
seguidos sem triunfar. Per-
deu para Internacional, Bo-
tafogo, Goiás, Ponte Preta e 
Portuguesa, e empatou com 
Náutico, Cruzeiro e Grêmio.

A última vez que o Co-

DA REPORTAGEM

Perder para a vice-
-lanterna Chapecoense em 
casa é um dos piores cená-
rios que um time da Série 
A pode viver na atualidade. 
Aconteceu com o Atlético-
-MG. Uma derrota simbó-
lica. O penúltimo colocado 
do Campeonato Brasileiro 
foi até o Independência e 
venceu por 2 a 0, com direi-
to a defesa de pênalti pelo 
goleiro do clube catarinen-
se. O Galo, já com novo 
treinador (Vagner Manci-
ni), vive velhos problemas 
para uma realidade que o 
discurso interno insiste em 
manter distante: brigará 
para não ser rebaixado.

O Atlético apresenta 
um futebol limitado a pon-
to de tropeçar para o time 
de pior campanha do Brasi-
leirão nas últimas 10 roda-
das. Apenas mais um passo 
do fracasso da equipe mi-
neira, que rouba o lugar da 
Chape como “lanterna”, se 
o recorte temporal da Série 
A for das 15 últimas rodadas 
disputadas.

Vagner Mancini, 
quando foi perguntado, 
na entrevista coletiva, se 
há “possibilidade de risco 
de queda” para o Atlético, 
disse que não acredita. Ao 
mesmo tempo que avaliou 

os seis pontos de diferença 
para o rival Cruzeiro - 17º 
colocado - como distância 
segura, se colocou na ca-
beça do torcedor, que teme 
a aproximação do Z-4. E a 
pobreza do futebol alvine-
gro é para tomar tal rumo.

São apenas oito pon-
tos nas últimas 15 rodadas. 
Venceu duas partidas neste 
período - Santos e Ceará, 
em casa. Não adiantou co-
locar Réver de volante, mu-
dar Di Santo por Ricardo 
Oliveira (ambos falharam 
clamorosamente contra). O 
problema parece ser maior 
do que isso.

O que o Atlético quer 
ser no futebol brasileiro? 
Se as aspirações eram de 
G-6, com possível final na 
Sul-Americana, a derrota 
no Mineirão para o Colón 
- nos pênaltis - foi só mais 
um resultado ruim diante 
de uma série de tropeços 
nacionais. O elenco limi-
tado convive com salários 
atrasados. A política de aus-
teridade gasta errado, com 
contratações que não so-
mam nada ao time. A per-
gunta que fica: esse time do 
Atlético, com a confiança 
cada vez mais abalada, será 
capaz de somar nove pon-
tos nas próximas nove ro-
dadas, algo que não conse-
guiu nas últimas 15?

base de contragolpes. Muitos 
contragolpes, embora nem 
todos certeiros.

Tiago Volpi, goleiro do 
São Paulo, evitou dois gols. 
Um de Deyverson, outro de 
Dudu. Mas, num escanteio, 
veio o segundo golpe ainda 
no primeiro tempo. Felipe 
Melo subiu de cabeça, au-
mentou a vantagem e freou 
de vez qualquer reação são-
-paulina antes do intervalo.

O terceiro e último gol 
saiu na etapa final. Em um 
contra-ataque, como era de 
se esperar pelo roteiro dado. 
Um contra-ataque perfeito: 
Weverton entregou com as 
mãos a bola para Zé Rafael, 
que aplicou um drible no 
meio-campo e a passou para 
Gustavo Scarpa marcar. Teve 
tempo e teve chance de so-
bra para mais, mas faltaram 
concentração e capricho.

Se para o São Paulo a 
noite de quarta-feira foi um 
Halloween antecipado, para 
o palmeirense fica uma pon-
tinha de esperança de uma 
temporada ao menos mais 
romântica entre time e tor-
cida, que até “olé” gritou no 
clássico.

rinthians de Carille saiu de 
campo com os três pontos 
foi na 21ª rodada, quando 
fez 1 a 0 na Chapecoense, 
na Arena Condá. De lá para 
cá caiu perante a São Paulo, 
Cruzeiro e CSA, e empa-
tou com Grêmio, Athletico, 
Goiás e Santos. Na próxima 
rodada, domingo, no Mara-
canã, o desafio é justamente 
contra o Flamengo, líder do 
Campeonato Brasileiro.

Alguns números expli-
cam a situação complicada 
do Corinthians. O Timão é 
a equipe que menos acerta 
o gol adversário. A média é 
de 2,6 finalizações certas por 
partida, a pior entre os 20 
participantes da competição.

O Corinthians é tam-
bém o clube que mais con-
quistou empates no Brasilei-
rão: 12. Ou seja, o time tem 
mais empates que vitórias na 
competição, já que venceu 11 
jogos até aqui.

Depois do desarme, 
a bola caiu nos pés certos. 
Everton arrancou para co-
locar os gaúchos à frente do 
placar. O gol de Luciano, de 
pênalti, foi a cereja do bolo. 
“Em uma jogada individual 
com o Pepê, fizemos o pri-
meiro gol. Acho que eles sen-
tiram, aí controlamos o jogo 
e tornamos mais fácil para a 
gente a partir do gol do Ce-
bolinha”, comentou Tardelli.

Desde a goleada sofri-
da para o Flamengo, na se-
mifinal da Libertadores, o 
Grêmio venceu os dois jogos 
que disputou no Brasileiro, 
pulou para a quinta coloca-
ção - embora possa cair para 
sexto - e está a dois pontos 
do São Paulo, o quarto. 

A reação é semelhante à 
mostrada após a eliminação 
para o Athletico, também em 
uma semifinal, mas na Copa 
do Brasil. Naquele período, o 
Tricolor emendou quatro vi-
tórias no Campeonato Brasi-
leiro.

“Não é a primeira vez 
que acontece isso. Sempre 
que o Grêmio tem essas di-
ficuldades, reage, mostra que 
tem elenco, que faz diferen-
ça, que não se abala do pon-
to de vista emocional. E vai 
ser de novo. O Grêmio sabe 
exatamente do que precisa 
nesses próximos nove jogos”, 
afirma o presidente Romildo 
Bolzan Júnior.

O próximo capítulo é o 
Gre-Nal de domingo, às 17h, 
na Arena. Em um confron-
to direto na tabela, além de 
toda a rivalidade envolvida, 

Renato Gaúcho deve ter os 
retornos de Geromel, Kan-
nemann, Matheus Henrique, 
Maicon e Alisson. 

A delegação volta do 

Rio de Janeiro no início da 
tarde desta quinta e vai dire-
to para o CT Luiz Carvalho, 
onde realiza o primeiro trei-
namento antes do clássico.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Teoria de Resposta ao 
Item (TRI) não é um sistema 
de correção novo no Enem, 
mas ainda suscita uma série 
de dúvidas. Um dos ques-
tionamentos mais comuns 
diz respeito à maneira como 
as notas são atribuídas. Por 
exemplo, ainda que dois 
estudantes somem a mes-
ma quantidade de respostas 
certas, a nota deles pode ser 
completamente diferente.

Isso acontece porque o sis-
tema não se baseia apenas no 
número de questões certas. 
Formulada a partir de um 
modelo estatístico, a meto-
dologia de correção procura 
conhecer também a coerên-
cia pedagógica dos candida-
tos.

Ao contrário da correção 
tradicional, que vai de 0 a 10 
e dá um ponto cheio a cada 
acerto, o TRI trabalha com 
pesos diferentes entre as 
questões, média nacional e 
com o comportamento das 
respostas do candidato. En-
tenda ponto a ponto.

PESO POR
QUESTÃO
Todas as questões são tes-

tadas previamente e ganham 
pesos diferentes de acordo 
com a sua dificuldade. A pro-
va é elaborada de forma que 
a sua média de pontos nacio-
nalmente tenha uma previ-
são de 500 pontos. 

MÉDIA
NACIONAL
Cada vez que um aluno 

acerta mais questões do que 
a média nacional, ele vai 
crescendo sua pontuação 
e se distanciando dos 500 
pontos. E o contrário tam-
bém acontece com notas 
mais baixas para aqueles que 
erram mais que a média na-
cional.

COMPORTAMENTO
DO ALUNO
O TRI pode tirar peso de 

uma das questões (mas não 
zerá-la) se perceber que o 
aluno chutou. O sistema ma-
peia o comportamento do 
aluno. 

Se ele acertar uma ques-
tão difícil sem ter acertado 
várias fáceis, o TRI vai en-
tender aquilo como um chu-
te. A premissa é a de que, se 
um candidato não sabe fazer 
uma conta de somar, ele não 
vai resolver uma questão que 
envolve multiplicação.

Foto: PM/Mt

Foto: Decon

ESTRADA DO MANSO

Policiais tentam abordar carro e 5
homens armados morrem ao reagirem

CUIABÁ

Operação apreende mais de 770
tênis e camisetas falsificados

SINOP

DERF apreende 
cigarros e prende 
dois por tráfico de drogas

Armas encontradas com os suspeitos que morreram em confronto 

Operação apreende mais de 770 tênis e camisetas falsifi-
cados em loja em Cuiabá 

Foto: Divulgação

Peça fala do agronegócio para crianças da 
rede pública de ensino 

DA REPORTAGEM

Cinco homens mor-
reram em um suposto con-
fronto com policiais no final 
da tarde de quarta-feira (30) 
na MT-351, estrada que dá 
acesso ao Lago de Manso, 
em Chapada dos Guimarães. 
Segundo a assessoria da Polí-
cia Militar, policiais da Ron-
das Ostensivas Tático Móvel 
(Rotam) tentaram abordar o 
carro onde o grupo estava. 
Houve reação por parte dos 
suspeitos, tiroteio e eles aca-
baram morrendo.

Os nomes dos suspei-
tos não foram divulgados 
pela polícia. De acordo com 
a PM, a situação ocorreu em 
uma região de chácaras perto 
do Rio Manso. Duas equipes 
da Rotam tentaram abordar 
um VW Gol, onde estavam 
os suspeitos. Os policiais es-
tavam na região de Manso 
para checar informações so-
bre roubos que seriam prati-
cados naquele local.

Três deles desceram 
do automóvel e estavam ar-
mados. Eles teriam aponta-
do as armas contra os poli-
ciais, que pediram para que 
se rendessem e jogassem os 
armamentos ao chão. Eles 
não obedeceram e foram ba-
leados. Outros dois homens 

DA REPORTAGEM

Mais de 770 produtos 
pirateados foram apreendi-
dos na “Operação Fictus X”, 
realizada quarta (30), pela 
Delegacia Especializada de 
Defesa do Consumidor (De-
con) e Procon, em Cuiabá. 
A ação teve como alvo um 
estabelecimento comercial 
localizado no bairro Dom 
Aquino, em Cuiabá. Se-
gundo informações, o local 
comercializava produtos, 
como tênis e camisetas de 
diversas marcas famosas, a 
valores muito abaixo ao de 
mercado.

No local, as equipes da 
Decon e Procon constata-
ram a veracidade das infor-
mações sendo apreendidos 
773 produtos falsificados. 
Questionado, o proprietário 
do comércio confessou ter 
conhecimento que os pro-
dutos são de ‘segunda linha” 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Um homem, 19 anos, e a 
esposa dele foram presos por 
investigadores da Delegacia 
Especializada de Roubos e 
Furtos (DERF) na quarta-
-feira (30) num comércio, no 
Jardim das Primaveras, em 
Sinop. No local, os policiais 
encontram diversos maços 
de cigarros do Paraguai, além 
de porções de droga e mais 
de R$ 700. Com o suspeito 
também foi apreendida uma 
pistola calibre .40, com re-
gistro de furto no sistema da 
polícia, em 2017. A arma esta-
va com 15 munições e com a 
numeração raspada.

Durante as investiga-
ções, os policiais da DERF 
descobriram que a conveni-
ência era usada apenas como 
‘fachada’ para venda de dro-
gas. A comprovação foi feita 
após monitoramento do lo-
cal. Os policiais flagram pos-
síveis usuários saindo e en-
trando do estabelecimento. 
Além disso, durante a abor-
dagem foram encontrados 
próximo ao caixa oito por-
ções de cocaína.

Os dois acusados foram 
encaminhados à delegacia de 
Polícia Civil para as provi-
dências necessária. Eles de-
vem responder por associa-
ção para o tráfico e tráfico de 
drogas.

Foto: Brenno carvalho

No TRI, pessoas que acertam o mesmo número de questões podem não ter a mesma nota 

Como obter uma boa nota com o
TRI, método de correção do exame
ENEM | Candidatos devem resolver questões mais fáceis primeiro; não deixe perguntas em branco

que estavam no veículo ten-
taram fugir por cerca de 100 
metros. Os policiais tenta-
ram novamente abordá-los e 
houve reação dos suspeitos. 
Também armados, eles des-
ceram do automóvel apon-
tando contra a polícia.

Três dos suspeitos mor-

e que a mercadoria vem de 
São Paulo, sendo entregue 
direto no estabelecimento, 
sem nota fiscal.

O suspeito também 
alegou que trabalha na in-
formalidade e não possui 
CNPJ nem alvará de fun-
cionamento, sendo lavrado 
auto de constatação e auto 
de infração pelo Procon Mu-
nicipal. O material foi apre-
endido e o suspeito encami-
nhado a Decon para prestar 
esclarecimentos. Ouvido 
pelo delegado da Decon, An-
tônio Carlos de Araújo, ele 
revelou que recebe os pro-
dutos quinzenalmente e que 
vende os pares de tênis pelo 
valor de R$ 50, independen-
te da marca.

Segundo o delegado, o 
comércio do suspeito já foi 
alvo de operação de comba-
te à pirataria, em abril deste 
ano, ocasião em que foram 
apreendidos aproximada-

reram no local. Outros dois 
foram socorridos pelo Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) ao 
Pronto-Socorro Municipal 
de Cuiabá (PSMC), onde não 
resistiram e também mor-
reram. Com os suspeitos fo-
ram apreendidas quatro ar-

mas e uma arma falsa. Uma 
das armas é uma pistola que 
foi furtada da Polícia Militar 
de Mato Grosso em 2017. Os 
cinco corpos foram encami-
nhados ao Instituto Médico 
Legal (IML). A Polícia Civil 
de Mato Grosso foi comuni-
cada e deve apurar o caso.

mente 370 produtos piratas. 
A Especializada aguardará a 
confirmação da Perícia Ofi-
cial e Identificação Técnica 

(Politec), que fará perícia nas 
mercadorias para atestar se 
tratar de produtos contrafei-
tos ou falsificados.
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Comércio encara 3 feriados no mês de novembro 

Quais datas funcionarão o comércio?
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O mês de novembro traz ao lojista de Sinop 
três feriados: dia 2 (Dia de Finados, feriado na-
cional), 15 (Proclamação da República, também 
feriado nacional) e 20 (Dia da Consciência Ne-
gra, um feriado estadual). E a pergunta feita por 
todo empresário é: em quais feriados podemos 
trabalhar?

Primeiro é importante destacar que desde a 
publicação da Portaria 604/2019 do Governo Fe-
deral e da Lei Municipal 175/2019, no Diário ofi-
cial de 29/08/2019, “o comércio está autorizado a 
abrir nos domingos e feriados sem precisar pagar 
alvará especial”.

Mas também é preciso alertar ao empresário 
que para abrir nestes dias é fundamental estar 
atento as exigências trabalhistas impostas pela 
Convenção Coletiva de Trabalho do sindicato ao 
qual os colaboradores da empresa pertençam.

No caso do feriado de 2 de novembro, a CDL 
Sinop indica atenção do empresário e uma con-
sulta aos departamentos contábil e jurídico das 
empresas, isso porque a convenção coletiva de 
trabalho prevalece, está acima da lei que permi-
te abrir, e neste caso a Convenção firmada entre 
SINTRACOM e FECOMÉRCIO, especifica na 
Cláusula Trigésima Quarta - Trabalho Nos Feria-
dos que:

“As empresas do comércio em geral, localizadas 
nos municípios da base territorial do Sindicato 
Obreiro, estão autorizadas a trabalharem nos dias 
de feriado (Federal/Estadual/Municipal) confor-
me disposto em Lei Federal nº 11.603/2007, des-
de que autorizadas por Lei Municipal, com exce-
ção dos seguintes feriados civis e religiosos:

01 de Janeiro (Ano Novo);
Sexta Feira Santa;
1º de Maio (Dia do Trabalhador);
02 de Novembro (Finados); e
25 de Dezembro (Natal).
Ou seja, segundo a convenção o comerciário 

não pode trabalhar no dia 02 de novembro, mas 
nos demais feriados de novembro não existe este 
impedimento e se o empresário julgar pertinente 
pode sim abrir suas portas nos dias 15 e 20.

O presidente da CDL Sinop Marcos Antônio 
Alves explica: “Abrir no feriado é uma opção, 
cabe a cada um avaliar o histórico de movimento 
de sua empresa para saber se vale a pena”. A CDL 
Sinop estará fechada para atendimento ao públi-
co nos três feriados de novembro. O empresário 
que desejar fazer consultas pode utilizar o site, 
ligar no celular de plantão (66) 99677-0139.

FERIADOS DE NOVEMBRO |  Com Finados, Proclamação da República e Consciência Negra, mês tem 3 
datas de paralisação

Foto: Divulgação

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


