
O Sintep-MT publicou uma nota de repúdio cobrando providências da Prefeitura de Sinop com relação à funcionária que foi flagrada agredindo um 
aluno em uma escola municipal de educação infantil.                                             Página -7

AGREDIU CRIANÇA

Sindicato diz que funcionária
é bolsista e já foi demitida

FINADOS

Significa
e motivo
para a
celebração
O Dia de Finados, também 
conhecido como Dia dos 
Mortos ou simplesmente 
Finados, se trata de um 
feriado religioso, dedicado 
a orações e homenagens 
aos que já se foram. Aliás, a 
palavra “finados” significa 
exatamente isso, algo que 
finou, findou, acabou ou 
morreu.                          Página  -8

Cerca de 30 mil pessoas devem passar pelo Cemitério de Sinop durante todo este sábado. A pro-
jeção leva em conta a média de movimentação do ano anterior.            Página  7

COBRIR PREJUÍZOS

MT-010

SP precisa
vender
jogadores

Estrada da
Guia está
duplicada

O São Paulo precisa 
vender jogadores para ganhar 
dinheiro e cobrir seu prejuízo 
financeiro. É o que aponta um 
relatório financeiro do clube. 
A necessidade se dá pelo défi-
cit de R$ 76,5 milhões regis-
trado entre janeiro e agosto.  

                  Página - 6

A obra de duplicação 
e ampliação da capacidade 
e segurança de 4,9 km do 
perímetro urbano da Rodovia 
Arquiteto Helder Cândia (MT-
010), a “Estrada da Guia”, está 
concluída. O trecho benefi-
ciado está localizado entre 
o entroncamento da MT-251 
(estrada para Chapada dos 
Guimarães) e o entroncamen-
to da BR-163/364 (trevo de 
acesso ao Rodoanel).

    
       Página -3

RepRodução/TVCA

diVulgAção

diVulgAção

30 MIL
PESSOAS

..................................................................................................................

Mato Grosso 
sábado, 02 de novembro de 2019
Ano I - Edição 169 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 31 | Mín 23



Contamos hoje no estado com três usinas 
“full” em operação e outras duas sendo 
construídas com previsão de entrar em 
operação em 2020

Há quem diga que o milho em poucas 
safras irá ultrapassar o volume da soja em 
Mato Grosso. Não duvido muito, até porque 
hoje produzimos praticamente a mesma 
quantidade de cereal em relação a oleagino-
sa, porém em uma área 50% menor.

A expectativa é que a produção do cere-
al mato-grossense para safra 2018/19 fique 
prevista em 32,26 milhões de toneladas, 
enquanto em soja foram 32,5 milhões de 
toneladas. O impulsionador para isso não 
somente foi o clima, mas também o etanol.

Com uma tonelada de milho é possível 
produzir 420 litros de etanol, 180 Kg HF + 
105 Kg HP (seco) de DDG (produto utilizado 
para ração animal, tanto de bovinos quanto 
de aves, suínos e peixes), 18 litros de óleo de 
milho (que pode ser refinado ou virar biodie-
sel), além da co-geração de energia elétrica, 
diante o uso de biomassa.

Mato Grosso na safra sucroalcooleira 
2019/2020 deverá produzir 2,27 bilhões de 
litros de etanol. Tal volume supera em 25,9% 
a oferta do ciclo passado de 1,8 bilhão de li-
tros. A entrada da operação de mais usinas 
“full”, ou seja, que utilizam apenas o milho 
para a produção do biocombustível é a pro-
pulsora para o resultado, uma vez que a pro-
dução de etanol a partir da cana-de-açúcar 
está estabilizada.

Contamos hoje no estado com três usi-
nas “full” em operação e outras duas sen-
do construídas com previsão de entrar em 
operação em 2020. Além disso, duas novas 
usinas foram anunciadas recentemente e, 
de acordo, com a União Nacional do Etanol 
de Milho (UNEM), há pelo menos mais cinco 
projetos em médio prazo. Vale lembrar que 
ainda contamos em Mato Grosso com três 
usinas “flex” produzindo o biocombustível 
tanto a partir da cana-de-açúcar quanto do 
milho.

O crescimento do número de usinas “full” 
em Mato Grosso comprova os dados que a 

Escrevendo em casa
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me sossegado, sendo monitorado 
por meio de uma babá eletrônica (se 
você tem filho e não tem uma dessas 
está deixando de desfrutar de um dos 
mais fascinantes recursos tecnoló-
gicos para os pais ou responsáveis). 
Com luz apagada curto apenas a paz 

de poder escrever e com-
partilhar com pessoas do 
mundo todo (meus artigos 
são repassados, de forma 
eletrônica, a vários países) 
meus pensamentos, hoje 
um tanto quanto vazios.

Acho que vou voltar a 
escrever ao menos parte 
dos textos aqui, em casa, 

em horários onde o mundo esteja 
“desligado”. A sensação de tranquili-
dade dá outra dimensão para os pen-
samentos e, por consequência, para 
os textos.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Benny Gantz, o ex-chefe do Estado Maior das 
Forças Armadas de Israel convertido em político 
centrista, recebeu na quarta (23) do presidente Reu-
ven Rivlin a incumbência de tentar formar um go-
verno. Será o começo do fim para o premiê Binya-
min Netanyahu, que ocupa o cargo desde 2009?

A situação de Netanyahu, que em julho se 
tornou o premiê mais duradouro de Israel, não se 
mostra nada confortável. Mas ele já demonstrou 
no passado notável capacidade de escapar de situ-
ações de aparente xeque-mate, o que desencoraja 
prognósticos definitivos. Gantz e Bibi, como é co-
nhecido o governante, já se enfrentaram em duas 
eleições neste ano, ambas não muito conclusivas.

Na mais recente, em setembro, o partido do 
ex-comandante obteve um voto a mais do que o do 
primeiro-ministro. Entretanto, como a composição 
de forças no Parlamento parecia mais favorável ao 
segundo, o presidente deu a ele a primeira oportu-
nidade de tentar formar uma coalizão que juntasse 
61 dos 120 parlamentares. Não conseguiu, e modo 
agora cabe ao oponente tentar a empreitada.

Para obter sucesso na menos improvável das 
coalizões, Gantz teria de fazer com que Avigdor 
Lieberman, do partido ultranacionalista Israel Bei-
tenu, que rompeu com Netanyahu, aceitasse go-
vernar em consórcio com os partidos árabes, que 
nunca participaram de nenhuma coalizão, e os de 
esquerda —o que seria quase um milagre.

Mesmo que ocorra, o consórcio resultaria 
numa administração altamente instável. A possi-
bilidade mais lógica, dado o impasse, teria sido a 
formação de um governo de união nacional, no 
qual o partido Azul e Branco, de Gantz, e o Likud, 
de Netanyahu, dividiriam o poder, com rodízio no 
cargo de premiê. Gantz, no entanto, descartou essa 
possibilidade com o argumento de que o rival está 
prestes a ser denunciado por corrupção pelo Minis-
tério Público israelense.

Resta agora pouco menos de um mês para a 
montagem de um governo. Se não houver avanço, 
Rivlin poderá incumbir o próprio Parlamento de 
encontrar uma solução. Persistindo a indefinição, 
os israelenses seriam chamados às urnas pela ter-
ceira vez no ano, sem que haja indicações de um 
resultado muito diferente dos anteriores.

O parlamentarismo israelense não é o único 
em tempos recentes a ver-se num aparente beco 
sem saída. A Espanha e a Bélgica vivem situações 
semelhantes, em que a dificuldade para formar go-
vernos parece ter-se tornado crônica.

Editorial

Contagem regressiva

Ranking dos Políticos - Facebook

Companhia Nacional do Abastecimen-
to (Conab), divulgados há cerca de dois 
meses, de que o etanol de milho não 
só está ganhando espaço, mas como 
veio para fortalecer a cadeia dos com-

bustíveis de fontes renováveis, bem como a 
própria cadeia produtiva do cereal que hoje 
conta com mercado “garantido”.

Conforme a Conab, o etanol de milho de-
verá fechar a safra 2019/2020 sucroalcooleira 
respondendo por 46% da produção total de 
etanol em Mato Grosso. Isso quer dizer que 
dos 2,27 bilhões de litros projetados para o 
atual ciclo 1,04 bilhão de litros virão do ce-
real.

Temos que destacar que Mato Grosso, se-
gundo a Conab, é hoje o 5º maior produtor 
de etanol do Brasil, sendo o maior na pro-
dução de etanol a partir do milho. A entra-
da da operação de duas usinas “full” em 2019 
e a ampliação de uma inaugurada em 2017, 
inclusive, impulsionou um aumento de 76% 
na produção de etanol de milho em Mato 
Grosso no atual ciclo em comparação a safra 
2018/2019, quando produzimos somente 590,9 
milhões de litros.

Não podemos negar que a união destas 
duas cadeias, a da produção de milho e a de 
biocombustível, é uma união de valor. Uma 
união na qual muitos saem ganhando. O pro-
dutor rural por ter para quem vender, a indús-
tria por não ficar ociosa na entressafra da ca-
na-de-açúcar (como é o caso das usinas flex) 
e o estado e municípios com investimentos 
gerados pelas construções das usinas, gera-
ção de emprego e arrecadação de impostos.

Um novo ciclo sustentável floresce em 
Mato Grosso e, para exemplificar, serão 10 
milhões de toneladas de milho industriali-
zados que vão gerar R$ 846 milhões de ICMS 
aos cofres do estado. O mesmo volume de mi-
lho exportado gera R$ 86 milhões para Mato 
Grosso, por meio do Fethab.

MARINO FRANZ É SÓCIO FUNDADOR DA 
FS BIOENERGIA E PRESIDENTE DE FUNDA-
ÇÃO DE PESQUISA RIO VERDE

Milho e etanol: 
união de valor

ALVO DE CPI
Para debater o serviço prestado pela 

Energisa, a Assembleia realizou ontem em 
Rondonópolis audiência pública sobre o 
tema. “Desde o início do mandato cobra-
mos na tribuna da AL melhores condições 
de atendimento por parte da Energisa com 
os consumidores e esse debate servirá para 
ouvir as reclamações da população e nor-
tear nossa atuação no parlamento. Como 
vice-presidente da CPI da Energisa estamos 
promovendo esta audiência pública regional 
para toda a região sudeste”, disse o deputado 
Thiago Silva, autor do requerimento.

ALVO DA ESDRAS
O delegado Rogers Jarbas, ex-secretário 

de Estado de Segurança Pública, entrou com 
um pedido de aposentadoria. O pedido deve 
ser analisado pelo MT Prev e, em caso positi-
vo, a aposentadoria deverá sair em março do 
ano que vem. O delegado, de 45 anos, tem 31 
anos e oito meses de contribuição previden-
ciária. Atualmente, conforme o portal trans-
parência do Governo do Estado, Jarbas rece-
be um salário bruto de R$ 33,5 mil. O ex-Sesp 
é réu em uma ação que apura suposta amea-
ça ao também delegado Flavio Stringueta em 
2018.

PROJEÇÃO NACIONAL
O Ranking Político, site que apresenta 

informações comparativas sobre políticos 
de todo o Brasil e classifica os senadores e 
deputados federais do melhor para o pior, 
destacou a senadora Selma Arruda entre os 
melhores senadores de Mato Grosso ocupan-
do a primeira colocação. Na classificação, 
a parlamentar figurou na 3º posição. Já no 
ranking que apresenta os senadores do País 
inteiro, Selma ocupou o 21º lugar entre os 
melhores do Brasil. Para chegar à classifica-
ção do ranking, são atribuídas pontuações 
considerando alguns critérios.

Que consigamos, sempre, aproveitar a companhia e a pre-
sença, mesmo que de longe, das pessoas que amamos. Pes-
soalmente ou por meios tecnológicos é sempre importante 
dizer o quanto essas pessoas são importantes para nós, 
aproveitando ao máximo enquanto a vida nos permite. Uma 
data como essa faz pessoas como eu, que não passaram por 
grandes perdas, lembrar da importância de valorizar, amar e 
cuidar enquanto é possível.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

MARINO FRANZ

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“Mesmo que ocorra, o consórcio resul-
taria numa administração altamente 
instável

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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66 9 9994-3338

Atualmente tenho tentado reservar 
a noite para aproveitar com meu her-
deiro, visto que, na correria do dia a dia, 
acabo ficando todo o horário comercial 
longe dele e, sem qualquer receio, con-
fesso que sou apaixonado por aquele 
pequeno serzinho.

Isso tem me afas-
tado do hábito de es-
crever esses textos 
em casa, e acabo fa-
zendo isso, normal-
mente, em pequenas 
“brechas” de tempo 
que consigo entre 
um compromisso e 
outro. E isso, claro, 
não é nem problema nem novidade 
para mim, pois, em quase vinte e cinco 
anos escrevendo artigos, estou mais do 
que acostumado a redigir meus textos 
em situações intensas.

Faz, acredito, cerca de dois ou três 
meses que não escrevo artigos em casa, 
e isso é tempo mais do que suficiente 
para que eu consiga “estranhar” a “cal-
maria” do ambiente. Redigindo em ple-
na noite de domingo minhas únicas 
companhias são os gatos, e o único mo-
vimento é de um dos felinos tomando 
banho despreocupado próximo à tela 
do meu notebook.

No andar de cima meu bebê dor-

Uma criança identificada como Aylla Valentina Silva Miranda, 2 anos, 
morreu após ser atropelada em frente a um condomínio fechado no bairro 
Aroeira, em Cuiabá. O acidente aconteceu no dia 28 de setembro, quando um 
Ford Ecosport atingiu a vítima, que participava de um de aniversário. Ela es-
tava internada no Pronto-Socorro de Cuiabá e faleceu no último dia 14. Pela 
análise, o veículo estava em baixa velocidade. Ele alertou que os motoristas 
devem ser educados quanto ao trânsito no interior de condomínios.
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Uma das principais estradas de acesso à capital 

Governo inaugura duplicação 
da Estrada da Guia em Cuiabá
DA REPORTAGEM

A obra de duplicação e am-
pliação da capacidade e segu-
rança de 4,9 km do perímetro 
urbano da Rodovia Arquiteto 
Helder Cândia (MT-010), a 
“Estrada da Guia”, está con-
cluída.

O trecho beneficiado está 
localizado entre o entron-
camento da MT-251 (estrada 
para Chapada dos Guima-
rães) e o entroncamento da 
BR-163/364 (trevo de acesso 
ao Rodoanel).

A inauguração da obra 
ocorreu no final da tarde 
desta quinta-feira (31), com 
a presença do governador 
Mauro Mendes, do titular 
da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), Marcelo Oliveira, e 
da família do homenageado, 
representada pelo filho Ro-
dolfo Cândia.

Mauro Mendes, Marcelo 
Oliveira e comitiva percorre-
ram o trajeto inaugurado até 
a rotatória localizada entre a 
entrada da Guaxe Ecomind 
Engenharia e Brasil Beach 
Home Resort Cuiabá, onde 
foram recebidos pela família 
de Helder Cândia.

Segundo o governador 
Mauro Mendes, esta é uma 
obra que atende uma impor-
tante região de Cuiabá e que 
inicia um período de grandes 
investimentos, tanto na área 
de infraestrutura quanto na 
área de saúde e educação, 
entre outras.

“A partir dos meses de 
março e abril deste ano, con-

seguimos retomar mais de 
100 obras de infraestrutura 
e, com isso, estamos conse-
guindo colocar Mato Grosso 
novamente cumprindo o seu 
papel perante o cidadão. Esta 
é uma via que atende todos 
os requisitos de segurança. É 
bem sinalizada e muito bem 
iluminada. É uma rodovia 
que entra para contribuir 
para a mobilidade urbana de 
nossa capital”, afirmou.

Para o secretário Marcelo 
Oliveira, esta é uma obra que 
vai contribuir muito para 
Cuiabá, atualmente com 
poucos acessos. 

“É uma obra diferenciada, 
um projeto que aprovamos 
e que será implantado daqui 
para a frente nesta cidade. 
Neste trecho, ela se tornou 
uma avenida. São três pistas 
em cada lado, além da ci-
clovia, e calçadas para cami-
nhada. É uma obra ligando 
o rodoanel à avenida Nossa 
Senhora do Líbano e bene-
ficiando vários empreendi-
mentos imobiliários, alguns 
já implantados e outros em 
fase de implantação”, decla-
rou.

Segundo ele, é uma obra 
estruturante, que tinha algu-
mas patologias que necessi-
tavam ser arrumadas. “Por 
isso, fizemos algumas reade-
quações no projeto, conver-
samos com a empresa res-
ponsável, que cumpriu seu 
cronograma de obras, en-
quanto a Sinfra cumpriu seu 
cronograma de pagamentos, 
Por isso, estamos aqui hoje, 
fazendo essa inauguração”. 

MT-010 | O trecho beneficiado está localizado entre o entroncamento da MT-251 e o entroncamento 
da BR-163/364
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SORRISO

União libera recursos para retomada
da obra do Cemeis no Nova Aliança I

PARA 2020

Câmara de Sorriso aprova emenda 
que aumenta orçamento da Saúde 

SONEGAÇÃO FISCAL

CPI vai requerer 
Denúncia do MPE
contra ex-governador

O esquema de corrupção foi revelado pelo empresário 
Milton Bellincanta 

Na opinião dos parlamentares, a demanda por cirurgias 
é crescente 

Recurso foi adquirido após solicitações Municipal

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, convocou a im-
prensa nesta sexta-feira (1º), 
para repassar a informação 
do depósito pela União para 
uma conta do Município, no 
valor de R$ 252 mil, para o 
pagamento de parte da obra 
do Cemeis do bairro Nova 
Aliança I, iniciada em 2014 e 
paralisada por falta de repas-
ses do Governo Federal.

Lafin explicou que, 
oriundo do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), o valor será 
usado para o pagamento da 
medição da referida obra. 
“Estive em Brasília, no iní-
cio de outubro, solicitando 
a retomada da construção 
do Cemeis e ontem recebe-
mos essa boa notícia, que é 
a liberação de um montante 
que será usado para pagar a 
medição da obra. Esperamos 
que a empresa retome os tra-
balhos o quanto antes”, frisa.

O Cemeis Nova Aliança 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Assembleia Legislativa que 
investiga indícios de sonega-
ção de impostos e renúncias 
fiscais indevidas em Mato 
Grosso vai requerer ao Poder 
Judiciário o compartilha-
mento da denúncia ofereci-
da pelo Ministério Público 
Estadual (MPE) que aponta 
a existência de um esquema 
de corrupção na concessão 
de incentivos fiscais median-
te pagamento de propina a 
agentes políticos.

O pedido se deve à 
aprovação de um requeri-
mento de autoria do depu-
tado estadual Wilson Santos 
(PSDB).

De acordo com a de-
núncia criminal encami-
nhada à 7ª Vara Criminal da 
Comarca de Cuiabá, o ex-go-
vernador Silval Barbosa e os 
ex-secretários de Estado, Pe-
dro Nadaf e Marcel de Cursi, 
além do ex-procurador do 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Plenário da Câmara 
de Sorriso aprovou a Emen-
da Modificativa nº 02 ao Pro-
jeto de Lei nº 88/2019, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2020, que adiciona 
R$ 800 mil à pasta da Saúde, 
totalizando R$ 3 milhões.

A deliberação da ma-
téria foi nessa terça-feira 
(28.10), durante a 37ª sessão 
ordinária.

A emenda – de autoria 
de todos os vereadores - adi-
ciona orçamento de R$ 800 
mil para a aquisição de um 
maior número de cirurgias 
para atender a demanda 
existente no município de 
Sorriso. Segundo o verea-
dor Maurício Gomes (PSB), 
“os valores foram retirados 

Estado, receberam até R$ 
1,9 milhão em propina para 
conceder incentivos fiscais. 
O dinheiro foi recebido no 
período de julho a dezembro 
de 2014.

O esquema de corrup-
ção foi revelado pelo empre-
sário Milton Bellincanta. Os 
incentivos fiscais concedidos 
mediante corrupção favo-
receram as empresas Vale 
Grande Indústria e Comér-
cio de Alimentos (Frialto) 
e Nortão Industrial de Ali-
mentos.

Também foi aprovado 
nesta quinta-feira (31), re-
querimento de autoria do 
deputado estadual Carlos 
Avallone (PSDB) que convo-
ca o presidente do Sindicato 
das Indústrias Sucroalcoolei-
ras (Sindalcool-MT), 

Silvio Cézar Perei-
ra Rangel, para apresentar 
diagnóstico e projeção da 
produção e arrecadação do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) no setor sucroener-
gético em Mato Grosso.

de forma moderada de ou-
tras pastas de forma que não 
prejudicarão o desenvolvi-
mento de suas atividades”.

A justificativa da emen-
da cita que a saúde – por ser 
o bem mais precioso que o 
cidadão possui – deve ser 
garantida de forma satis-
fatória pelo Poder Público 
com a disponibilização de 
tratamentos de saúde que 
atendam de forma célere e 
humanizada àqueles que se 
encontram enfermos.

Na opinião dos parla-
mentares, a demanda por 
cirurgias é crescente e a fila 
de espera, por muitas vezes, 
acaba causando danos irre-
paráveis ou de difícil repara-
ção à população, que espera 
por longos períodos a dispo-
nibilização de procedimen-
tos cirúrgicos.

integra o Proinfância, pro-
grama do Governo Federal 
que tem o objetivo de pres-
tar assistência financeira aos 
municípios visando garantir 
o acesso de crianças a creches 
e escolas de educação infantil 
da rede pública. O contrato 
assinado entre o FNDE e a 
empresa responsável, ainda 
em 2013, prevê investimen-
tos de mais de R$ 2 milhões 
nesta obra. Assim que estiver 
pronto, o Cemeis terá capa-
cidade para atender mais de 
220 crianças de 0 a quatro 
anos. “Com este Cemeis em 
funcionamento, estaremos 
ofertando às crianças, não 
só do bairro Nova Aliança, 
mas também dos bairros cir-
cunvizinhos, o direito à edu-
cação. Fizemos incontáveis 
contatos com Governo Fede-
ral com o intuito de conse-
guirmos a liberação deste re-
curso tão importante, e ainda 
estamos esperando o depó-
sito para retomar o Cemeis 
Rota do Sol, que está orçado 
em mais de R$ 1,7 milhão”, 
ressalta o prefeito.
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TV  e Entretenimento

TATÁ WERNECK 
PASSA MARQUEZINE 
E SE TORNA SEGUNDA 
BRASILEIRA MAIS 
SEGUIDA NO INSTAGRAM

Tatá Werneck ultrapassou Bruna Marque-
zine nesta sexta-feira e se tornou a segunda 
brasileira mais seguida no Instagram. Tatá ago-
ra coleciona 37 milhões pessoas que acompa-
nham seu perfil, cerca que 100 mil a mais do que 
Bruna. Em números, as amigas só estão atrás de 
Anitta, que soma 42 milhões de seguidores em 
sua conta. Depois delas aparecem Marina Ruy 
Barbosa, Ivete Sangalo e Marilia Mendonça.
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3/ear. 4/nice — teta. 5/ariri. 6/danton. 10/pneumática.

‘Caneta azul, azul caneta’: o hit 
improvável que conquistou os famosos

“Caneta azul/ Azul caneta/ Caneta 
azul/ Está marcada com a minha letra”. 
Adicione a esses versos uma interpreta-
ção musical cheia de emoção: aí está a re-
ceita do sucesso da canção Caneta Azul, 
composta pelo maranhense Manoel Go-
mes. A música sobre uma caneta perdi-
da pelo autor numa escola já conquistou 
mais de 8 milhões de visualizações no 
YouTube desde seu lançamento, no dia 18 
de outubro. 

“Todo dia eu viajo para o colégio/ Com 
uma caneta azul e uma caneta amare-
la/ Eu perdi minha caneta/ E peço, por 
favor, para quem encontrou me entre-
ga ela”, continua a canção. O sucesso da 
composição fez com que seu autor – que 
trabalha como vigilante – investisse na 
carreira. Na última segunda-feira 28, Go-
mes foi a um cartório para registrar os di-
reitos autorais da canção. “Hoje foi um dia 
de muita alegria e realizações! Pois foi re-
gistrado o hit Caneta Azul no Cartório do 
Segundo Ofício da Cidade de Balsas, MA!”, 
escreveu em post no Instagram. “Os agra-
decimentos maiores são para nosso Pai! 
Obrigado, meu Deus! Obrigado a todos os 
amigos, artistas, familiares e admirado-
res pelo carinho!”

O refrão chiclete não chamou a aten-
ção somente dos internautas. Celebri-
dades como a cantora Simaria, o humo-
rista Tirullipa e o apresentador Rodrigo 
Faro compartilharam vídeos com seus 
próprios covers do hit nas redes sociais. 
Confira: Enquanto Alok deu uma batida 
eletrônica ao sucesso nos Estados Uni-
dos, Wesley Safadão decidiu cantar um 
trechinho da música em seu show na 
cidade de Marabá, no Pará. “O resto eu 
não aprendi, não”, confessou. Desde a 
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publicação do vídeo, Manoel Gomes foi 
chamado para pequenas performances e 
participações em programas locais. Mas 
no último sábado 26, o compositor ama-
dor teve um gostinho real da fama: ele 
foi convidado ao subir no palco do cantor 
sertanejo Thiago Brava durante um show 
em Porto Nacional, Tocantins. “A música 
perdeu um pouco da alegria, de música 
para cima, música pra se divertir, en-
graçada…”, comentou o sertanejo após o 
show. “Acho que o povo está com saudade 

disso daí, um negócio irreverente. E é isso 
aí, galera. Caneta Azul pipocou no Brasil, 
tem que respeitar o homem. Não dá pra 
acreditar não.” “Aí a gente para para refle-
tir como é que a nossa música… O tanto 
que é democrático hoje o negócio das re-
des sociais”, completou. Engana-se quem 
pensa que o maranhense vai parar por aí. 
O cantor já lançou sua segunda música, 
Eu Vou Deixar de Ser Besta, e revelou que 
sua ambição é que Caneta Azul se torne o 
hit do Carnaval 2020. Será?



401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 

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 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 

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.

 ÁGUA BRANCA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ n° 
19.745.644/0001-37, endereço na Linha 23, LOTE A, 
Distrito de Groslândia, Zona Rural, município de Lucas 
do Rio Verde/MT, com as seguintes coordenadas geo-
gráficas (56°13’11,97’’W; 12°47’55,55’’S), atividade de Ar-
mazéns Gerais de produtos não perigosos, torna público 
que requereu junto à SAMA - Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente - LUCAS DO RIO VERDE, a alteração de 
razão social para NILTON COELHO DE OLIVEIRA, CPF 
nº 528.564.459-34, JAIME COELHO, CPF nº 502.363.429-
91, ELIZEU SONEGO, CPF nº 369.272.449-72, CLAUDIO 
JOSE SONEGO, CPF nº 251.508.989-53. Não foi determi-
nado EIA/RIMA. MKC ENGENHARIA 65 99618-6848.

 LEANDRO LUCIO BRUSCO - EPP, CNPJ 09.010.501/0001-
23, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Renovação da Licença de Operação (LO) para ativi-
dade de Comércio varejista de medicamentos veterinários / 
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimen-
tos para animais de estimação, localizada na Rua Bené, N 
961, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

31,01,02/11

FAZENDA EM DIAMANTINO/MT

250HA, terras de cultura e pastagem, 

Faz. Olho D'água I, B. Novo Diamantino,
Gleba Pirapitingas, confrontando 

c/ Córrego Vaca Morta. 

INICIAL R$ 2.746.676,00
(PARCELÁVEL)

leiloesjudiciais.com.br/mt 0800-707-9272

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A Associação Aviva Vidas, localizada na rua dos Cajueiros nº 1613, Centro, Sinop-MT. 
Através de sua diretoria, devidamente representada por sua Presidente, Ivânia Carvalho 
Monteiro, convoca através deste edital, os membros e fundadores da Associação, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada ás dezenove horas e 
trinta minutos, no dia 19/11/2019, no endereço indicado a cima, com a seguinte ordem do 
dia. 
1- A fim de eleger os membros de sua diretoria   
2- Registro de trabalhos e cursos realizados através da Associação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 056/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 056/2019, regida 
pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, 
e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA EM 
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 14 de Novembro 
de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações 
no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou 
pelo fone (66) 3575-5100.  
 Peixoto de Azevedo, 01 de Novembro de 2019. 

Emerson Nunes Freitas  
Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica aos interessados que houve alteração no edital, 
especificamente no item 9.1.2 do edital. Onde se lê: valor avaliado deve 
se ler: valor arrematado. Nova Mutum – MT, 31 de outubro de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs

AVISO DE CANCELAMENTO DE LOTE - PREGÃO N° 135/2019

CONCORRÊNCIA N° 009/2019

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum, torna público que foi cancelado o lote II por 
conveniência administrativa. Nova Mutum/MT, 01 de novembro de 2019.

Presidente da CPL em Exercício

SINTRAIAUTO/MT Edital DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA SINDICATO DOS TRAB. 
E INSTRUTORES EM AUTOESCOLAS, CFCS CATEGORIA A E B E DESPACHANTES 

DOCUMENTALISTAS DE SINOP E REGIÃO NORTE/MT 
CNPJ nº 24.752.803/0001-60, sob sede provisória Rua: Alcide Faganellos, Nº 2353, 
Bairro: Jardim Santa Rita. Vem Fiscal Suplente: Sr. Ronaldo Alves Picoli, RG:1838287-8 e 
CPF: 990.844.301-15, Residente cito rua dos cedros nº 1734, Bairro Jardim Paraiso I, 
Sinop-MT, Cep 78.556-108,. Neste ato Conselho fiscal; Sr. Claudiomar Chagas, RG nº 
1633403-5, CPF sob nº 012.503.891-78, residente na. Av. das Palmeiras bairro Imperial, 
nº2688 CEP 78.555-020, Sinop/MT. Também neste ato Sr. Josimar dos Santos, Fiscal 
Suplente, com RG sob nº 1983502-7, SSP/MT, inscrito no CPF sob nº035.904.091-85, 
residente, na Chácara II, nº 11-B, São Cristóvão, Sinop-MT, Cep 78.556-203. Onde veem 
convocar os seus associados, em dia com suas obrigações sociais, para a Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 22 de novembro de 2019 na sede do 
sindicato laboral Sinop/MT, às 09h 00min. em 1º convocação e às 09h30 min. em 2º 
convocação com qualquer números de sócios presente para deliberar, renuncia de cargo 
como Suplente Fiscal (Fiscal) Sr. Ronaldo Alves Picoli, e Fiscal (Fiscal)Sr. Josimar dos 
Santos, e também Conselho Fiscal (Fiscal) Sr. Claudiomar Chagas, estabelece: Art. 32 do 
estatuto da entidade subseção Vll, renúncia de cargo conforme os arts.11, I e art.12 2º§, I, 
II, IV e 5º§, II e 7º§, deste estatuto Sindical. 
 Sinop/MT, data 30 de outubro de 2019. 
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São Paulo recusou proposta por Antony em 2019 

São Paulo precisa ainda vender
jogadores para cobrir prejuízo
DA REPORTAGEM

O São Paulo precisa 
vender jogadores para ga-
nhar dinheiro e cobrir seu 
prejuízo financeiro. É o que 
aponta um relatório finan-
ceiro do clube. A necessidade 
se dá pelo déficit de R$ 76,5 
milhões registrado entre ja-
neiro e agosto.

A falta de receitas do 
São Paulo gerou esse preju-
ízo, e a venda de jogadores 
é uma das causas. O clube 
projetou ganhar R$ 121,4 mi-
lhões com negociações, mas 
arrecadou R$ 71 milhões em 
transferências de atletas. A 
venda de Morato ao Benfica, 
confirmada em setembro, 
não entra nesta conta.

Na janela do meio de 
ano, o São Paulo adotou a es-
tratégia de apostar em ganho 
esportivo e não vender seus 
principais destaques de Co-
tia. Entre eles, Antony, pelo 
qual a diretoria afirma ter re-
cusado oferta de 20 milhões 
de euros – esse dinheiro dei-
xaria o orçamento no azul.

Esse panorama agora 
mudou, e o São Paulo está 

aberto a avaliar eventuais 
propostas. Apesar da neces-
sidade de vender, o clube 
adota o discurso de que não 
vai se desfazer de seus joga-
dores por qualquer oferta. 
Neste momento, por exem-
plo, uma possível proposta 
como a que foi recusada por 
Antony seria analisada.

A necessidade de ven-
das está descrita em um 
trecho do balancete do São 
Paulo:

“(...) o planejamento é 
readequar o elenco de atletas 
no sentido de reduzir custos 
e prover receitas suficientes, 
substancialmente com a ne-
gociação de direitos federa-
tivos de atletas profissionais 
e com melhor desempenho 
esportivo da equipe de fu-
tebol, para manter o custeio 
mensal do futebol profissio-
nal e reduzir o endividamen-
to geral do Clube, objetivan-
do os patamares previstos na 
proposta orçamentária apro-
vada pelo Conselho Delibe-
rativo”.

Entre os jogadores do 
São Paulo valorizados no 
mercado estão Liziero, An-

EVENTUAIS PROPOSTAS | Veja os jogadores mais cotados para deixar o clube na próxima janela de transferências
Foto: Rubens ChiRi

Foto: MaRCello Dias

Foto: Divulgação

Éderson foi responsável por marcar o jogo decisivo
 do Cruzeiro 

Técnico pede manutenção de elenco para que a próxima 
temporada não se torne sofrida 

29 RODADAS

Confira as chances de título,
Libertadores e rebaixamento

SEM INVESTIMENTO

Sampaoli se vê incapaz de repetir
boa campanha no Santos em 2020

JOGOU PARA O GASTO

Cruzeiro fecha 
outubro invicto
e, finalmente, 
deixa o Z-4

Foto: Divulgação

Avaí está praticamente rebaixado à Série B 

DA REPORTAGEM

O tropeço do Flamen-
go na quinta-feira, no Serra 
Dourada, diminui um pouco 
a chance de título do Rubro-
-Negro no Campeonato Bra-
sileiro. Os cálculos também 
mudaram na corrida pela 
Libertadores e na luta contra 
o rebaixamento. O matemá-
tico Tristão Garcia atualizou 
em seu site, o Info Bola, as 
chances de cada cenário.

TÍTULO
O empate entre Fla-

mengo e Goiás e a vitória do 
Palmeiras no clássico contra 
o São Paulo mexeram sen-
sivelmente na parte de cima 
da tabela. O Rubro-Negro, 
agora a oito pontos do Ver-
dão, viu a chance de título, 
antes de 96%, diminuir:

1º LUGAR: FLAMENGO - 93%
2º LUGAR: PALMEIRAS - 6%
3º LUGAR: SANTOS - 1%

LIBERTADORES
Na corrida pela Liber-

tadores, o Grêmio foi o úni-
co time a vencer na rodada. 
Com o 3 a 1 no Vasco, em São 
Januário, o time de Renato 
Gaúcho passou Corinthians 
(que perdeu para o CSA) e 
Internacional (que ficou no 

DA REPORTAGEM

O técnico Jorge Sam-
paoli cobrou que o Santos 
mantenha seus principais 
jogadores para a próxima 
temporada sob o risco de 
transformar 2020 em uma 
“loteria”, como classificou 
após vitória sobre o Bahia 
por 1 a 0, na última quinta, 
na Vila Belmiro, pelo Cam-
peonato Brasileiro.

O argentino teme um 
desmanche da equipe, que 
neste ano surpreendeu com 
uma campanha acima das 
expectativas – o time é o 
terceiro colocado no tor-
neio, com 55 pontos. Sem 
dinheiro, o Santos não terá 
condições de fazer grandes 
contratações, segundo o pre-
sidente José Carlos Peres.

Neste cenário, Sampa-
oli diz que não terá capaci-
dade de repetir a campanha 
deste ano. “Se os melhores 
jogadores saírem, e o Santos 
precisar montar um novo 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro não deu 
show, mas cumpriu a mis-
são que tinha no Rio de Ja-
neiro. Venceu o Botafogo 
por 2 a 0, garantiu a inven-
cibilidade do mês de outu-
bro e respirou um pouco na 
fuga incessante contra o re-
baixamento. O time encer-
ra uma rodada fora do Z-4 
após 10 rodadas por lá.

O Cruzeiro esteve 
longe de apresentar o ren-
dimento que se espera de 
um bicampeão da Copa do 
Brasil. 

O Botafogo também 
não foi brilhante, chegou 
basicamente em bolas cru-
zadas e em chutes de média 
e longa distância, mas teve 
números muitos melho-
res que a Raposa. Foram 
16 finalizações dos cariocas 
contra apenas quatro do 
time de Abel Braga. Des-
tas e que assustaram Gatito 
Fernández praticamente, 
foram as duas que termi-
naram em gols. Em 57% do 
tempo, os donos da casa ti-
veram a posse da bola.

Mas o que o time preci-
sava era sair de campo com 
os três pontos, que garanti-
riam a saída da zona de re-

baixamento. E foi isso que 
aconteceu. Sob o comando 
de Abel Braga, o Cruzeiro 
foi superior contra Flumi-
nense, Chapecoense e For-
taleza, mas saiu de campo 
com apenas um ponto em 
cada um deles. Fez jogo pa-
relho contra o Goiás e foi 
derrotado. Até por isso, o 
time permaneceu na zona 
de rebaixamento por tanto 
tempo. Em qualquer briga 
no futebol, seja por pontos 
corridos ou mata-mata, o 
que precisa é vencer.

OUTUBRO
INVICTO
A vitória, essencial 

para o Cruzeiro na tabela, 
fez o time fechar com cha-
ve de ouro um mês de reto-
mada. Em outubro, a equi-
pe fez sete partidas, com 
três vitórias e quatro em-
pates. A sensação é de que 
poderia ter conquistado 
ainda mais pontos, mas um 
aproveitamento de 61,9% 
em 31 dias para uma equi-
pe que ficou quase metade 
do torneio na zona de re-
baixamento, sem dúvida é 
um alento. Três das sete vi-
tórias do time no Brasileiro 
foram conquistadas no mês 
que se encerrou.

empate com o Furacão) e as-
sumiu a 5ª posição.

1º LUGAR: FLAMENGO - 99%
2º LUGAR: PALMEIRAS - 99%
3º LUGAR: SANTOS - 97%
4º LUGAR: SÃO PAULO - 40%
5º LUGAR: GRÊMIO - 37%
6º LUGAR: INTERNACIONAL - 
18%
7º LUGAR: CORINTHIANS - 8%
8º LUGAR: BAHIA - 1º
9º LUGAR: GOIÁS - 1º

REBAIXAMENTO
Mudança na zona da 

degola: o Cruzeiro, que ven-
ceu o Botafogo, no Nilton 
Santos, aumentou a proba-
bilidade de queda do adver-
sário e jogou diretamente o 
Fluminense no Z-4. O Tri-
color foi derrotado pelo Ce-
ará, na quarta-feira. O CSA, 
com vitória diante do Corin-
thians, deu mostras de força.

10º LUGAR: GOIÁS - 1º
11º LUGAR: VASCO - 2º
12º LUGAR: FORTALEZA - 6º
13º LUGAR: ATLÉTICO-MG - 9º
14º LUGAR: BOTAFOGO - 15º
15º LUGAR: CEARÁ - 21º
16º LUGAR: CRUZEIRO - 26º
17º LUGAR: FLUMINENSE - 56º
18º LUGAR: CSA - 66º
19º LUGAR: CHAPECOENSE - 
99º
20º LUGAR: AVAÍ - 99º

time com essa incapacidade 
financeira, será uma loteria. 
Não me vejo capacitado para 
fazer o que fiz neste ano. So-
freria muito”, disse Sampao-
li.

Um dos que podem 
deixar a equipe no fim da 
temporada é o zagueiro Lu-
cas Veríssimo, titular e pilar 
do time montado por Sam-
paoli. Contra o Bahia, o de-
fensor foi observado por um 
agente italiano, que acompa-
nhou a partida no camarote 
da presidência do clube.

A permanência do trei-
nador na Vila Belmiro é as-
sunto recorrente nas últimas 
semanas no Santos. Apesar 
de ter contrato até o final 
do ano que vem, Sampao-
li não garante que fica para 
2020 – assim como o supe-
rintendente de futebol Paulo 
Autuori, que, nesta semana, 
evitou cravar o “fico” do téc-
nico e o dele próprio em en-
trevista com diversas críticas 
à direção alvinegra.

tony e Igor Gomes. O volan-
te foi o principal alvo de ob-
servação do Barcelona.

Além deles, Arboleda 
poderia ter saído na última 
janela de transferências, mas 
não houve propostas con-
vincentes. A valorização es-
perada para o zagueiro com 
a participação na Copa Amé-
rica pela seleção do Equador 
não ocorreu. O clube recu-
sou proposta de empréstimo 
do Kansas City, dos Estados 
Unidos.

Rodrigo Caio, no Fla-
mengo, renderá dinheiro ao 
clube após bater meta con-
tratual que obriga o Rubro-
-Negro a comprar do São 
Paulo uma cota anual de 15% 
dos direitos por 1 milhão de 
euros (cerca de R$ 4,5 mi-
lhões).

Os cariocas cogitam an-
tecipar a compra de outros 
15% do São Paulo previstos 
para serem adquiridos em 
2020 pelo mesmo valor, me-
diante metas alcançadas pelo 
defensor. A possibilidade é 
vista com bons olhos pelo 
clube do Morumbi e teria de 
ser discutida.
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DA REPORTAGEM

O Sindicato dos Trabalha-
dores do Ensino Público de 
Mato Grosso (Sintep-MT) 
publicou uma nota de repú-
dio cobrando providências 
da Prefeitura de Sinop com 
relação à funcionária que foi 
flagrada agredindo um aluno 
em uma escola municipal de 
educação infantil.

De acordo com o sindica-
to, trata-se de uma estudante 
do ensino médio que traba-
lha como bolsista contratada 
por uma empresa terceiriza-
da que presta serviços para o 
município.

A agressão foi registrada na 
Escola Municipal de Educa-
ção Infantil Tatiana Belinky, 
no Bairro São Cristóvão. 
Uma pessoa que estava na 
instituição no momento da 
agressão gravou um vídeo e 
divulgou as imagens nas re-
des sociais. O vídeo gerou 
repercussão.

O Sintep cobrou que a Se-
cretaria de Educação deveria 
ter esclarecido que a funcio-
nária em questão não se tra-
ta de uma professora, nem 
concursada, nem do quadro 
de professores contratados, 
e sim, de uma estudante 
bolsista contratada por uma 

empresa privada.
O sindicato relata ainda 

que, recentemente, encami-
nhou um ofício à Prefeitu-
ra cobrando a realização de 
concurso público, uma vez 
que, atualmente, há 565 bol-
sistas contratadas para traba-
lhar 20 horas semanais.

As bolsistas são contrata-
das para acompanhar alu-
nos portadores de deficiên-
cias nas Emeis e no Ensino 
Fundamental das Escolas ou 
também para auxiliar pro-
fessores nas salas dos bebês e 
da pré-escola.

OUTRO LADO
Sobre o pronunciamento 

do Sintep, a Prefeitura in-
formou que a Secretaria de 
Educação vem tratando o 
episódio com total atenção. 
Disse ainda que o caso foi 
resolvido de forma imediata, 
tão logo chegou ao conheci-
mento da pasta.

Destacou ainda que em to-
das as manifestações sobre o 
ocorrido, sempre reforçou 
ser uma profissional do qua-
dro de contratados. Porém, 
sem estabelecer juízos de va-
lores, desrespeitar a classe de 
professores do município ou 
mesmo fazer distinção entre 
as classes de profissionais.

Foto: PM/Mt

Foto: Santuário de eleFanteS

FINADOS

Mais de 30 mil pessoas devem
passar hoje pelo cemitério

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Nova moradora, Ramba interage 
com outras elefantas do Santuário

HUMANIZAÇÃO

Santo Antônio inaugura 
academia sustentável 
de fisioterapia

Limpeza do local foi feita para receber visitantes 

Ramba foi resgatada de um circo no Chile, onde sofria 
maus-tratos 

Foto: aSSeSSoria

Espaço é voltado para recuperação e bem-estar 
dos pacientes

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cerca de 30 mil pessoas 
devem passar pelo Cemité-
rio Municipal de Sinop du-
rante todo este sábado (2), no 
feriado de finados. A proje-
ção é da Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos e leva em 
conta a média de movimen-
tação do ano anterior.

Além da visita aos tú-
mulos e as homenagens a 
familiares e amigos faleci-
dos, o espaço deve registrar 
grande movimentação nos 
horários de celebrações pro-
gramadas pela Igreja Cató-
lica: às 8h, 10h e 16h. Às 18h 
haverá missa na Catedral Sa-
grado Coração de Jesus.

Visando preparar o es-
paço para receber o público, 
a pasta realizou uma série de 
ações de limpeza, revitaliza-
ção, manutenção e conserva-
ção no cemitério. Também 
como parte do cronograma 
de ações, a equipe do Centro 
de Endemias esteve no lo-
cal realizando uma inspeção 

DA REPORTAGEM

Nova moradora do 
Santuário de Elefantes, em 
Chapada dos Guimarães, 
Ramba tem surpreendido 
os cuidadores com a rápi-
da adaptação que teve com 
o local. Ela já interage bem 
com Rana e Maia, elefantas 
que também foram acolhi-
das pelo Santuário.

Ramba foi resgatada de 
um circo no Chile, onde so-
fria maus-tratos. Ela chegou 
no Santuário no dia 18 de 
outubro depois de viajar 3,6 
mil km. Ela era a última ele-
fanta de circo do Chile.

A instituição informou 
que a elefanta tem um his-
tórico de isolamento e não 
era amigável. No entanto, 
ela tem permitido a aproxi-
mação dos outros animais, 
principalmente de Rana, 
que a acolheu desde o 1° dia 
no local. De acordo com o 
Santuário, as duas brincam 
com as trombas e fazem 
sons como se estivessem 
‘conversando’. Elas também 
já caminham juntas por vá-
rias vezes, mas sempre su-
pervisionadas.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Hospital Santo Antô-
nio inaugurou nesta sexta-
-feira (1º) um novo espaço 
voltado para a recuperação e 
o bem-estar dos seus pacien-
tes que precisam de cuidados 
fisioterapêuticos. A iniciativa 
é fruto de uma parceria com 
os alunos de fisioterapia da 
Faculdade Unic e visa a oti-
mização do espaço verde 
(um espaço de convivência 
do hospital). De acordo com 
a responsável pelo setor do 
Santo Antônio, a fisiotera-
pêuta Andrieli Bouvier, a 
academia sustentável trará 
equipamentos confecciona-
dos com materiais e equi-
pamentos que estavam em 
desuso na instituição como 
ferros, cadeiras, rodas, etc.

A academia é destinada 
a pacientes com necessida-
des de fisioterapia que não 
se resumem, apenas, às áreas 
ortopédicas. Várias comorbi-

dades poderão ser tratadas 
nessa academia sustentável.

“Além de ser um am-
biente mais agradável onde o 
paciente, quando possível, é 
retirado do leito do hospital 
e, até mesmo, da UTI e leva-
do para esse espaço para rea-
lizar a fisioterapia tornando, 
assim, o ambiente mais dinâ-
mico e humanizado”, explica 
Andrielli.

O espaço verde Padre 
Karl Manfred, além de ofe-
recer uma opção de ar puro 
e fresco aos pacientes e seus 
familiares, agrega ainda uma 
capela com missas semanais 
e uma sala de apoio às mães 
que têm seus bebês interna-
dos na UTI neonatal. A sala é 
equipada com ar condiciona-
do, poltronas, televisão, ge-
ladeira e micro-ondas e não 
custa nada para as mamães 
que passam vários dias na 
esperança de melhora e de 
levar seus filhos recém-nas-
cidos para casa que, muitas 
vezes, fica em outra cidade.

Foto: Brenno Carvalho

Prefeitura argumenta que a pasta de Educação vem tratando episódio com total atenção 

Sindicato diz que funcionária
é bolsista e já foi demitida
AGREDIU CRIANÇA | Funcionária seria contratada por uma empresa terceirizada

para eliminar possíveis focos 
do mosquito Aedes Aegypti 
nesta sexta (1º).

A ação compõe a es-
tratégia de combate aos 

Segundo os cuidadores, 
Ramba já se alimenta nor-
malmente. As refeições dela 
variam entre suplementos, 
cana, melancia, maçã, folhas 
de Palmeiras, entre outros. A 
adaptação rápida da Ramba 
tem sido motivo de come-
moração para a equipe do 
Santuário. Com isso, as eta-
pas do processo de adapta-
ção estão sendo aceleradas.

A elefanta está sen-
do acompanhada por uma 
equipe de veterinários e o 
desafio agora, segundo a ins-
tituição, é adaptá-la à rotina 
do local. O presidente do 
Santuário, Scott Blais, afir-
mou que, durante 32 anos 
de trabalho com elefantes, a 
chegada da Ramba foi a ex-
periência mais incrível que 
ele teve. No circo, ela che-
gou a ser alimentada com 
ração de cachorro. Este é o 
primeiro caso de resgate in-
ternacional de elefante de 
cativeiro mediante denúncia 
de maus-tratos que o Bra-
sil recebe. O santuário em 
Chapada dos Guimarães é o 
único da América latina. No 
mundo todo são seis santu-
ários.

criadouros, visando manter 
baixo o nível de infestação 
do mosquito. Dados do 3º 
Levantamento Rápido de Ín-
dices para Aedes aegypti (LI-

RAa) indicam um índice de 
infestação de 0,5 décimo de 
percentual, valor abaixo do 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde, que é de 1%.
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Data homenageia aqueles que partiram desta terra 

O que significa e por que é
celebrado em 2 de novembro?
DA REPORTAGEM

O Dia de Finados, também 
conhecido como Dia dos 
Mortos ou simplesmente Fi-
nados, se trata de um feriado 
religioso, dedicado a orações 
e homenagens aos que já se 
foram. Aliás, a palavra “fi-
nados” significa exatamente 
isso, algo que finou, findou, 
acabou ou morreu.No Brasil, 
por exemplo, o Dia de Fina-
dos faz parte de um costume 
católico e consiste em visitar 
as sepulturas dos entes queri-
dos que já morreram e enfei-
tar seus túmulos com flores. 
As pessoas também acendem 
velas por suas almas e reza-
ram por eles no cemitério. 
No México, as pessoas tam-
bém comemoram o Dia de 
Finados, mas de uma maneira 
mais festiva e colorida que a 
brasileira. As celebrações du-
ram 3 dias e as pessoas zom-
bam da morte enfeitando as 
ruas e organizando desfiles. 
De forma geral, os mexicanos 
acreditam que as almas dos 
que já se foram visitam seus 
parentes nessa data e é costu-
me também ter alteres deco-
rados dentro de casa. Eles os 
enfeitam com flores, caveiras 
de papel machê, retratos das 
pessoas mortas e pequenas 
oferendas.

POR QUE NO DIA 2?
Conforme registros histó-

ricos, a tradição foi instituída 
pela Igreja Católica no século 
10 e diz que os vivos devem 
interceder pelas almas que 
estão no purgatório esperan-
do a purificação. Mas, o cos-
tume é mais antigo do que se 
imagina. Desde o século 2, ao 
que tudo indica, já se tem in-
dícios de cristão que rezavam 
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por seus falecidos, visitando 
os túmulos dos mártires e pe-
dindo pelos que já morreram.

Aos poucos, então, a Igre-
ja foi aderindo ao costume 
e no século 5 já era costume 
dedicar um dia do ano para 
rezar por todos os mortos, es-
pecialmente pelos quais não 
tinham família e ninguém se 
lembrava de pedir por suas 
almas. Mas, o a escolha do dia 
2 de novembro como a data 
oficial para celebrar o Dia de 
Finados só foi feita mesmo 
no século 13. Os responsáveis 
pela Igreja escolheram o dia 
por suceder o Dia de Todos 
os Santos, comemorado em 
1º de novembro.

OUTRAS RELIGIÕES
Porém, esse tipo de culto 

aos mortos não é uma exclu-
sividade do catolicismo. Qua-
se todas as religiões, desde a 
pré-história, contam com 
um dia específico dedicado 
à memória dos mortos. Os 
celtas, por exemplo, por acre-
ditarem na continuação da 
vida após a morte; reuniam-
-se em suas casas no dia 1º de 
novembro para homenagear 
e evocar os que já partiram. 
Nos países de religião bu-
dista, como na Tailândia, os 
mortos também são homena-
geados até hoje por meio de 
procissões, música e desfiles 
de máscaras. No Japão, por 
outro lado, é costume fazer 
uma oferenda de arroz e algas 
para que as almas dos mortos 
sejam alimentadas.

No caso do protestantismo, 
no entanto, a data não é co-
memorada. Os protestantes 
não acreditam na existência 
do purgatório, como a Igreja 
Católica, e não têm o hábito 
de orar pelos mortos.


