
Na manhã de ontem (4), chegou em Sinop o primeiro voo da companhia aérea Gol. O Boeing 737-700 saiu 
às 9h25 do aeroporto de Cumbica na Grande São Paulo e chegou em Sinop às 11h10. A prefeita Rosana Mar-
tinelli acompanhou a chegada do primeiro voo da Gol no aeroporto Presidente Figueiredo e classificou o 
momento como algo importante não só para Sinop, como também para toda a região.        Página -7

DESENVOLVIMENTO

Gol faz 1º voo em Sinop

DESPEDIDA

Candidatos
surpresos
com o tema
da redação
O tema da redação do Enem 
- “Democratização do acesso 
ao cinema no Brasil” - pegou 
os candidatos de surpresa. 
Ana Karoline da Silva que fez 
a prova na Escola Estadual 
Presidente Médici, em Cuiabá, 
disse que esperava algo mais 
polêmico, como assédio à mu-
lher e violência doméstica.                
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Os ares foram de melancolia nos últimos momentos de Fabio Carille como técnico 
do Corinthians. Demitido após o time ser goleado pelo Flamengo, o técnico parecia 
pouco à vontade na beira do campo ainda antes da partida.             Página -6

Carille Sai mudo (e atônito)

FASIPE
Congresso de
Psicologia:
Sexualidade
é o tema

O curso de Psicologia 
da Faculdade Fasipe promo-
ve de 11 a 14 de novembro o 
I Congresso de Psicologia. 
Como tema central, o evento 
traz “Sexualidade”, assunto 
que precisa ser discutido e 
esclarecido por profissionais, 
acadêmicos e por toda a 
sociedade em si.
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Algumas OSCIPs repassavam vultosas 
somas em contratos de consultoria para 
empresas de propriedade de seus dirigen-
tes e parentes

As Organizações da Sociedade Civil de In-
teresse Público, conhecidas como OSCIPs, têm 
sido objeto de grande polêmica, a partir de um 
conjunto de decisões do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso. Poderosos interesses políticos e 
econômicos têm sido contrariados e criticam 
duramente tais decisões e os conselheiros subs-
titutos que foram os seus relatores. Assim, consi-
dero oportuno apresentar algumas ponderações 
sobre o tema.

As OSCIPs surgiram no direito brasileiro há 
vinte anos, com a edição da Lei 9.790/1999. De 
acordo com a norma, podem qualificar-se como 
OSCIPs as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, 
cujos objetivos sociais incluam, entre outros, a 
promoção gratuita da saúde, da educação, da 
assistência social e a defesa do meio ambiente, 
mediante a execução direta de projetos, e pro-
gramas, por meio da doação de recursos físicos, 
humanos e financeiros, ou ainda pela prestação 
de serviços intermediários de apoio a órgãos do 
setor público que atuem em áreas afins. Não se 
confundem com cooperativas, fundações ou or-
ganizações da sociedade civil - OSC.

Entre outros dispositivos legais está expres-
so que a OSCIP deverá adotar práticas de gestão 
administrativa, necessárias e suficientes a coi-
bir a obtenção de benefícios ou vantagens pesso-
ais, em decorrência da participação no respecti-
vo processo decisório; bem como prestar contas 
aos órgãos de controle de todos os recursos e 
bens de origem pública recebidos.

Uma vez obtida a qualificação pelo Ministé-
rio da Justiça, a OSCIP poderá celebrar termo de 
parceria com o poder público para o fomento e a 
execução das atividades de interesse público. Os 
termos de parceria deverão estabelecer progra-
mas de trabalho, metas e resultados e a sua exe-
cução será acompanhada e fiscalizada por órgão 
do Poder Público da área de atuação correspon-
dente à atividade fomentada, e pelos Conselhos 
de Políticas Públicas das áreas correspondentes 
de atuação.

A Lei 9.790/1999 foi regulamentada pelo De-
creto 3.100/1999, que definiu como benefícios ou 

Aprendendo o que você digita?
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vida da usuária nas próximas “pro-
sas”. O que ela não imaginava é que o 
maridão ia receber as mesmas suges-
tões ao usar o dispositivo.

Como bom amigo que sou indi-
quei a forma de excluir o aprendiza-
do, mas, como eu já desconfiava co-

nhecendo o cidadão em 
questão, foi tarde demais: o 
“quebra pau” foi inevitável 
e o relacionamento, hoje, 
está na “corda bamba”, na 
iminência do fim.

A tecnologia ajuda, mas 
pode complicar sua vida 
se você usar os recursos de 
forma indevida. Não estou 
aqui para julgar o compor-
tamento de ninguém, mas 

é sempre bom lembrar que pouca coi-
sa fica verdadeiramente “escondida” 
quando temos recursos tecnológicos 
envolvidos.

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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Jair Bolsonaro (PSL) retornou ao Brasil na semana 
passada após o maior giro externo desde que assumiu. 
Como seria previsível, polêmicas institucionais sérias se 
alternaram com episódios anedóticos que explicitam o 
provincianismo algo calculado do brasileiro.

O que é uma pena, não só pelo valor negativo in-
trínseco a essas distrações, mas também porque a via-
gem a cinco países registrou um balanço de pragmatis-
mo e correção diplomática inauditos até aqui na gestão 
bolsonarista.

Tome-se por exemplo a escala de Bolsonaro na 
China. Apenas essa construção, unindo o presidente di-
reitista e a ditadura comunista por ele tanto espicaçada, 
já causaria estranhamento. Mas foi uma visita bastante 
profissional.

Não eram esperados anúncios grandiosos, até por-
que a tradição chinesa desse tipo de contato interpessoal 
é a do estabelecimento de confiança. Qual avaliação Xi 
Jinping fez de Bolsonaro é incógnita, mas foi surpre-
endente ver o ideológico brasileiro se comportando de 
acordo com o objetivo da visita.

Houve até um excesso, o anúncio da abolição da 
exigência de vistos para chineses, mas nada altamente 
reprovável. Por questionável que o regime seja, nenhum 
país do mundo hoje pode prescindir de laços com o gi-
gante asiático, muito menos o Brasil —de quem Pequim 
é o maior parceiro comercial.

Já a etapa árabe da viagem teve o tom de um “ro-
adshow”, evento de venda de projetos do país a investi-
dores externos. O setor de defesa, por exemplo, abriu 
interlocução com grandes compradores de armas que 
podem vir a adquirir aviões da Embraer, blindados ou 
lançadores de foguetes. A região tem dinheiro e conflitos 
demais para ser ignorada —a Arábia Saudita tem o ter-
ceiro maior orçamento militar do mundo.

Também foi no reino controlado por Mohammed 
bin Salman que houve o único escorregão, de resto es-
perado, da nova orientação da política externa brasileira.

Os sauditas são aliados dos norte-americanos ado-
rados por Bolsonaro e disputam a primazia regional no 
Oriente Médio com o Irã, país que já teve relações próxi-
mas com o Brasil nos anos do PT no poder.

Ao chamar MbS, como o príncipe herdeiro acusa-
do pelo esquartejamento de um jornalista é conhecido, 
de “irmão”, o presidente colocou o Brasil num dos lados 
de um conflito que não lhe diz respeito. De positivo, o 
brasileiro obteve a promessa da criação de um fundo de 
investimento em infraestrutura de US$ 10 bilhões a par-
tir dos profundos cofres petrolíferos sauditas.

É desse tipo de iniciativa, e não de hienas imagi-
nárias ou ataques histéricos à imprensa, que deveria ser 
composto o cardápio de próximas viagens presidenciais.

Editorial

Giro positivo

Ranking dos Políticos - Facebook

vantagens pessoais que são vedados aque-
les obtidos pelos dirigentes da entidade e 
seus cônjuges, companheiros e parentes 
ou pelas pessoas jurídicas das quais esses 
sejam controladores ou detenham mais de 

dez por cento das participações societárias.
Foi somente a partir de 2018, com a reestrutu-

ração de sua área técnica e a criação de unidades 
especializadas, que o TCE-MT passou a fiscali-
zar efetivamente os termos de parceria celebra-
dos com as OSCIPs e que alcançam dezenas de 
milhões de reais anualmente. De plano, foram 
constatadas inúmeras irregularidades como a 
ausência de definição de metas e de adequado 
acompanhamento da execução dos planos de tra-
balho, a não observância de regras de publicidade 
e transparência, entre outras.  

Ademais, foi constatado o pagamento irregu-
lar de “taxas de administração” em percentuais de 
até 35%. Ora, referida taxa é ilegal, pois eventuais 
despesas administrativas devem ser previstas no 
plano de trabalho e ressarcidas apenas mediante 
comprovação. Somente uma prefeitura desembol-
sou mais de R$ 10 milhões com essa taxa.

Outro grave problema observado foi que algu-
mas OSCIPs repassavam vultosas somas em con-
tratos de consultoria para empresas de proprieda-
de de seus dirigentes e parentes.

Finalmente, foi apontado que, em alguns ca-
sos, os termos de parceria com as OSCIPs estavam 
sendo utilizados para contratação de pessoal sem 
concurso público e para burlar o limite de gastos 
com pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Diante disso, no ano de 2019, por propostas 
dos conselheiros substitutos, o TCE adotou nove 
medidas cautelares alcançando sete diferentes 
OSCIPs em 27 municípios, impedindo pagamen-
tos indevidos de muitos milhões de reais, contra-
riando gente poderosa que nos tem multiplicado 
ataques de todas as espécies.

Com certeza, há OSCIPs que atuam correta-
mente e prestam bons serviços. Mas as denúncias 
de irregularidades continuarão sendo apuradas 
pelo TCE e serão punidos os responsáveis pelos 
desvios de recursos dos municípios mato-gros-
senses.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO SUBS-
TITUTO DO TCE-MT

O caso das 
OSCIPs

DEU NA ÉPOCA
O site da Revista Época afirmou que o do-

leiro Lúcio Funaro, operador do MDB e um 
dos principais delatores da Operação Lava 
Jato, voltou a trabalhar. “Desta vez, entrou no 
negócio de pedras preciosas. E um dos seus 
parceiros é José Riva, o ex-presidente da As-
sembleia do Mato Grosso que se tornou na-
cionalmente famoso pelo predicado de ser o 
“maior ficha suja do Brasil”, diz o site. Quan-
do depôs na CPI da Sonegação Fiscal da As-
sembleia, em setembro, Funaro revelou que 
conhecia José Riva, com o qual já havia feito 
negócios no ramo imobiliário no passado.

MALEDICÊNCIA OU MÁ-FÉ
O secretário de Estado de Infraestrutura 

e Logística, Marcelo de Oliveira, negou infor-
mações que circularam na imprensa, nesta 
semana, de que ele estaria cotado para as-
sumir um cargo no Governo Federal, em área 
relacionada à mobilidade e serviços urbanos. 
Em nota, disse que jamais foi sondado sobre 
o assunto e, caso fosse, não aceitaria.

“Qualquer outra informação não passa de 
especulação, maledicência ou má-fé”, disse.

“VAI TER QUE REAVALIAR”
O líder do Governo na Assembleia, de-

putado Dilmar Dal’Bosco, disse ver dificul-
dades na aprovação do projeto de lei apre-
sentado pela Mesa Diretora que altera as 
datas de sessões legislativas. Pelo texto, 
as sessões hoje realizadas as terças-feiras 
(uma), quartas (duas) e quintas (uma) seriam 
concentradas na terça à noite e quarta, com 
uma sessão de manhã, outra à tarde e uma 
última no período noturno. Para ele, haverá 
problema por conta das comissões por onde 
os projetos passam antes de ir á votação em 
plenário.

É bem comum que pessoas acabem por deixar “rastros” de 
usos indevidos em dispositivos tecnológicos, permitindo 
que seus parceiros, mesmo sem estar necessariamente 
“procurando”, acabem encontrando as evidências. Quando 
o uso pela outra pessoa é eventual a situação se torna ainda 
mais comum, pois o dono do dispositivo acaba não adotan-
do medidas para evitar esse tipo de problema todo o tempo, 
aumentando os “riscos” de forma expressiva.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

LUIZ HENRIQUE LIMA
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“Houve até um excesso, o anúncio da 
abolição da exigência de vistos para 
chineses, mas nada altamente repro-
vável

“
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Recebi, hoje, um pedido de ajuda um 
tanto quanto inusitado: uma amiga me 
perguntou, quase que em desespero, 
se eu sabia uma forma rápida de fazer 
com que o teclado do Android “esque-
cesse” as sugestões de palavras, aque-
le recurso de inteligência artificial que 
vai memorizando 
coisas que você 
escreve e, na pró-
xima vez que vai 
escrever, ele vai 
“adivinhando” 
e sugerindo as 
próximas pala-
vras ou expres-
sões. Achei o 
pedido um tanto 
quanto curioso e 
perguntei o motivo, e ela prontamente 
me falou que, mesmo sem tempo para 
maiores detalhes, poderia adiantar que 
estava tendo problemas com o marido 
que, fazendo uso eventual de seu dispo-
sitivo em uma conversa no grupo da fa-
mília, começou a questionar sugestões 
um tanto quanto “quentes” que estavam 
surgindo no teclado.

Acho que não preciso nem explicar 
a situação, não é mesmo? À medida em 
que a moça conversava coisas “quen-
tes” com alguém o teclado, prestativo, 
estava lá, aprendendo para facilitar a 

O primeiro dia do Enem começou com pegadinha em São Paulo: os relógios 
de rua amanheceram uma hora adiantados. E em Sinop, a jovem Thais per-
deu a hora ao se confundir com o relógio errado do celular. A não ocorrência 
do horário de verão, mas a consequente mudança automática do relógio, con-
fundiram a estudante, que acabou chegando atrasada e não pôde entrar para 
realizar a prova.
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A prefeita esteve presente na chegada do voo da Gol

Gol faz seu primeiro voo em Sinop
DA REPORTAGEM

Na manhã de ontem (4), 
chegou em Sinop o primeiro 
voo da companhia aérea Gol. 
O Boeing 737-700 saiu às 
9h25 do aeroporto de Cum-
bica na Grande São Paulo e 
chegou em Sinop às 11h10.

Sua volta para São Paulo 
ocorreu meia hora depois, 
saindo às 11h40 com sua che-
gada em Cumbica às 15h15.

A prefeita Rosana Marti-
nelli acompanhou a chegada 
do primeiro voo da Gol no 
aeroporto Presidente Figuei-
redo e classificou o momen-
to como algo importante não 
só para Sinop, como tam-
bém para toda a região.

Ela ressaltou também que 
em janeiro será feito a entre-
ga do aeroporto sinopense 
para a concessionária Aero-
este, vencedora da licitação 
no mês de abril e prometeu 
entregar o local com quali-
dade.

“Em janeiro entregaremos 
o aeroporto ao consórcio 
(que venceu leilão em Sinop 
e em 4 municípios) e entre-
garemos com qualidade. O 
aeroporto é fundamental 
para desenvolvimento de 
Sinop e toda região Norte”, 
garantiu.

O gerente comercial da 
Gol Linhas Aéreas, Roberto 
Wagner disse que a cidade 
de Sinop foi escolhida como 
um plano da empresa para 

a sua regionalização e que a 
possibilidade de abertura de 
novos voos vai depender da 
demanda.

“Temos como estratégia o 
plano de regionalização das 
nossas operações. Sinop foi 
escolhida como operadora 
pelo crescimento e oportu-
nidade de demanda que en-
contramos aqui. Dependen-
do da demanda, novos voos 
podem ser abertos”.

A aeronave da Gol com ati-
vidade em Sinop tem capa-
cidade para 138 passageiros e 
passa a ser a maior em ope-
ração diária no município, 
incluindo sábados, domin-
gos e feriados. Ao todo são 
vendidos três tipos de passa-
gens. A light, a Plus e a Max. 
Na semana passada os equi-
pamentos adquiridos pela 
prestadora de serviço con-
tratada pela Gol chegaram. 
Entre eles estão os maqui-
nários de rampa como carri-
nhos, rebocadores de aviões, 
escadas, entre outros que 
servirão para o atendimento 
dos usuários da companhia.

Com as operações da GOL, 
Sinop passa a ter 4 voos di-
ários. Uma empresa opera 
para Cuiabá e demais locali-
dades com dois voos diários 
e retomou no dia 1º de junho 
o voo diário para Viracopos, 
em Campinas (SP), em ae-
ronaves com capacidade de 
transportar até 118 passagei-
ros.

DESENVOLVIMENTO | Rosana aponta que o aeroporto de Sinop é fundamental para o desenvolvimento de 
Sinop
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INSATISFAÇÃO

Procon de MT aponta má prestação de 
serviço e cobra melhorias da Energisa

NOVA CASA

Bolsonaro indica saída do PSL e fundação de um novo partido

COTA ZERO

Governo quer pagar 
salário mínimo para 
quem vive da pesca

Projeto deve ser votado ainda este ano 

Bolsonaro quer seu próprio partido 

Em Porto Esperidião audiência pública foi à luz de velas 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Continua por todo o 
estado os debates referen-
tes ao serviço prestado pela 
concessionária Energisa, res-
ponsável pela distribuição 
de energia elétrica em Mato 
Grosso.

Na sexta-feira passa-
da (01), o Procon de Mato 
Grosso esteve presente na 
audiência pública realizada 
pela Assembleia Legislativa 
na cidade de Rondonópolis 
para apresentar dados atua-
lizados das reclamações con-
tra a concessionária, como 
também, o apontamento de 
medidas de proteção ao con-
sumidor que precisam ser 
adotadas.

De acordo com o órgão 
de proteção do consumidor, 
apenas no mês de outubro, 
foram registradas 1.779 re-
clamações contra a Energi-
sa, isso apenas pelo Sistema 
Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor (Sin-
dec). Pela plataforma consu-
midor.gov.br 301 reclama-
ções foram registradas. Ao 
todo são 2.080 neste perío-
do, o que totaliza quatro ve-
zes mais do que a média dos 
meses anteriores.

Cerca de 80% dessas re-
clamações são referentes à 
cobrança feita de forma in-
devida ou até mesmo abusi-
va. Resultado da falta de lei-
turas efetivas nas unidades 
consumidoras. Ou seja, se-
quências de meses faturados 
por estimativa que resultam 
em acúmulo de consumo, 
que depois é cobrado em 
uma única fatura.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O projeto do Gover-
no do Estado, denominado 
“Cota Zero” deve ser enviado 
para a Assembleia Legislati-
va para ser votado ainda este 
ano.

De acordo com o se-
cretário-chefe da Casa Civil, 
Mauro Carvalho, o projeto 
trata de uma política esta-
dual de desenvolvimento 
sustentável que visa regu-
lamentar as atividades de 
pesca em Mato Grosso.  O 
Cota Zero quer proibir por 
um período de cinco anos o 
transporte, armazenamento 
e comercialização de peixe. 
Então todo o peixe pescado 
deve ser consumido no local 
da pescaria, e também o pro-
fissional da pesca está autori-
zado a pescar até 150 quilos 
por semana. Com a medida 
o governo pretende recupe-
rar o estoque pesqueiro, re-
povoando assim os rios do 
estado com espécies nativas, 
e por consequência, atrair 
mais turistas.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois das intensas bri-
gas dentro do PSL, o presi-
dente Jair Bolsonaro revelou 
na noite do último domingo 
(3) ao programa Domingo 
Espetacular da Record TV, 
a possibilidade de deixar a 
sigla.

De acordo com Bolso-
naro, a probabilidade é de 
80% de que isso ocorra, den-
tro de uma escala de 0 a 100. 
E para isso há 90% de chan-
ce que um novo partido seja 
fundado. “Eu pago a conta 
sobre qualquer desvio de 

O projeto vem sofrendo 
algumas críticas, principal-
mente do deputado Wilson 
Santos (PSDB), designado 
pelo presidente da ALMT, 
Eduardo Botelho (DEM), 
para avaliar o projeto. “É um 
sinal que quem elaborou o 
projeto não estudou. O Cota 
Zero foi implantado em Goi-
ás e não foi a lugar nenhum”, 
disse o deputado.

Carvalho garantiu que 
o Governo do Estado está 
fazendo os ajustes necessá-
rio no projeto para reenviar 
para a ALMT e que está aber-
to para receber sugestões. 
Uma das ideias do secretário 
é pagar um salário mínimo 
ao longo de oito meses por 
ano, aos que vivem exclusi-
vamente da pesca. 

“Agora chegou a hora 
de sentarmos à mesa, junto 
com a Assembleia, discutir-
mos estas sugestões e me-
lhorarmos este projeto. Este 
é o grande objetivo”, afirmou 
o secretário-chefe da Casa 
Civil, em entrevista ao Pro-
grama Resumo do Dia, na 
TV Brasil Oeste.

terceiro no partido. E a mes-
ma coisa acontece no tocan-
te a fundo partidário. 

Quero que o partido 
não tenha problema nas 
eleições municipais do ano 
que vem e numa possível 
reeleição minha em 2022”, 
afirmou Bolsonaro.

Mas para que o dese-
jo do presidente ocorra as 
coisas não são tão simples 
assim. A criação de um novo 
partido, do zero é algo que 
leva muito tempo. Pelos ri-
tos normais é praticamen-
te impossível que um novo 
partido seja criado agora em 
tempo de se estruturar para 

Para a secretária ad-
junta do Procon-MT, Gisela 
Simona, fatos como esses se 
classificam como má presta-
ção de serviço. “Com o acú-
mulo em uma única fatura o 
consumidor acaba pagando 
mais ICMS, pois a cobran-
ça do imposto é escalonada: 
quanto mais quilowatts-hora 
maior a alíquota. O consu-
midor também acaba pagan-
do mais pela bandeira tari-
fária - acrescida a cada 100 
quilowatts-hora - caso no 
mês do acúmulo esteja vigo-
rando as bandeiras amarela 
ou vermelha”, apontou.

Para o deputado Thiago 
Silva (MDB), vice-presidente 
da CPI da Energisa na ALMT, 
essas audiências pelo estado 
são importantes para ouvir 
da população suas reclama-

a disputa das eleições muni-
cipais do ano que vem.

Uma das alternativas 
seria a fusão de dois parti-
dos nanicos, sem expressão 
e a refundação com outro 
nome, esse processo é muito 
menos burocrático. Duran-
te sua visita à Ásia e Oriente 
Médio o presidente chegou 
a mencionar o nome desse 
novo partido, PDN, Partido 
da Defesa Nacional.

Bolsonaro afirmou que 
seu sonho seria criar um 
partido até março e ter cer-
ca de 200 candidaturas pelo 
país nas eleições municipais 
do ano que vem.

ções. “A partir disso vamos 
buscar soluções, vamos fazer 
nosso trabalho e encaminhar 
para a Aneel [Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica ] e 
demais órgãos competentes 
para que sejam tomadas as 
devidas providências”, afir-
mou o parlamentar.

À LUZ
DE VELAS
Um dia antes, na quin-

ta-feira (31), outra audiência 
pública foi realizada, dessa 
vez na cidade de Porto Es-
peridião. Os vereadores do 
município requereram a au-
diência para discutir a CPI da 
Energisa, mas um fato inusi-
tado ocorreu, por ironia do 
destino, a Câmara Munici-
pal que recebeu a audiência 
ficou sem luz durante a sua 

realização, obrigando verea-
dores, deputados estaduais e 
população a realizar a audi-
ência pública à luz de velas. 

O deputado Elizeu Nas-
cimento (DC), apontou o fato 
como um descaso da conces-
sionária. “Aqui conseguimos 
ver a falta de responsabili-
dade da empresa. Estamos 
realizando essa audiência 
pública sem luz. Através do 
clamor social chegamos até 
a CPI, tenho escutado tantos 
depoimentos, que é preocu-
pante, têm pais de famílias 
que estão sem saber se come 
ou paga energia porque o 
aumento foi exorbitante. Eu 
abracei essa causa a pedido 
do povo e nós levaremos 
com muita seriedade essa 
CPI”, ressaltou o deputado 
Elizeu Nascimento.
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TV  e Entretenimento

Sandy e Junior lançarão 
DVD com cenas da 
turnê ‘Nossa História’

Sandy e Junior fizeram a última aparição 
juntos na televisão neste domingo, dia 3. Duran-
te o Domingão do Faustão, a dupla falou sobre 
a recente turnê, vida pessoal e planos futuros. 
Sobre a volta da parceria, Junior foi enfático: 
“A gente só topou retomar essa história e fazer 
tudo isso porque sabia que seria um negócio 
com data para acabar”. E Sandy complementou: 
“E a gente tem uma carreira trilhada individu-
almente. O que a gente quer é retomar depois”, 
disse. Intitulada Nossa História, a turnê de San-
dy e Junior provocou filas e esgotamento de 
ingressos nas primeiras horas da comercializa-
ção. Fausto Silva relembrou os principais mo-
mentos da trajetória de Sandy e Junior e disse 
que acompanhou os dois desde que nasceram. 
Relembrando a infância, o cantor falou sobre a 
relação com os pais e o padrão de vida que sem-
pre levaram.
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Skank anuncia fim após quase 30 anos

Após quase 30 anos na estrada, o 
quarteto mineiro Skank vai parar as suas 
atividades no final do próximo ano. O 
anúncio foi feito por meio de uma nota 
publicada ontem no site oficial da banda. 
Segundo o anúncio, a data da parada está 
marcada para o fim de 2020, depois que o 
grupo rodar o país com a turnê “30 Anos”, 
que será complementada com o lança-
mento de uma coletânea de 30 sucessos 
da carreira, além de uma canção inédita. 
As datas serão anunciadas em janeiro.

De acordo com o vocalista Samuel 
Rosa, a separação se dá para que os in-
tegrantes – que tocam juntos na mesma 
formação desde 1991 – busquem novos 
projetos solo. “[Chegou a hora de] cada 
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um olhar para si. É hora de experimen-
tarmos, ainda que demos com os burros 
n’água. Quero me testar fora do Skank, 
me ver em um círculo de músicos fora do 
que sempre transitamos. Há muito ainda 
a descobrir”, revelou.

O músico ainda afirmou que não hou-
ve nenhuma briga interna e que a decisão 
foi apenas uma escolha de carreira. “Não 
precisa nem da decadência, nem da guer-
ra para terminar alguma coisa”, explicou.

Pop rock de respeito
Formado em Belo Horizonte em 1991 

por Samuel Rosa, Henrique Portugal (te-
clados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Fer-
retti (bateria), o Skank sedimentou sua 

carreira apostando em uma mistura en-
tre música brasileira, reggae e rock.

Logo em seu segundo álbum, “Calan-
go” (1994), o grupo estourou no país e ven-
deu um milhão de cópias, com hits como 
“Jackie Tequila”, “Te ver” e “Garota Nacio-
nal”. Já o disco seguinte, “O Samba Poco-
né” (1996), dominou as paradas e elevou o 
grupo para além das fronteiras nacionais, 
fazendo muito sucesso na Espanha.

Com décadas de estrada, a banda se 
tornou uma das mais populares do Bra-
sil, emplacando hits que marcaram uma 
geração como “Pacato Cidadão”, “In(dig)
nação” e “O Homem Que

Sabia Demais”.



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 

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 

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.

 RAQUEL DE ALMEIDA SARTORI, CNPJ: 05.788.324/0003-
11, torna público que requereu Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais 
Prévia, Instalação e Operação para a atividade “Ativida-
de de clínica odontológica”, situado à Rua do Recreio, nº 
2417,bairro Centro, Matupá-MT.

 AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO 
DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ: 
35.195.156/0001-50, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a ativida-
de “Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”, situado à Av. Hermínio 
Ometto, nº 1118, Bairro ZC1-001, Matupá-MT.

 AMAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 
LTDA, CNPJ: 33.661.331/0001-21, torna público que re-
quereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/
Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Ope-
ração para a atividade “Fabricação de tubos e acessórios 
de material plástico para uso na construção”, situado à 
Rod. BR 163, km 1035,70, ZCH 002, Matupá-MT.

 BEATRIZ FREY – ME CNPJ. 08.236.284/0001-21. Torna 
público que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente a Ampliação de Atividade na LO – Li-
cença de Operação de uma Serraria com Desdobramento 
e Beneficiamento de Madeiras, localizada no município de 
Vila Rica/MT. Não determinado EIA/RIMA.

 BENHUR FELIPE FALABRETTI, CPF nº 055.168.821-17, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, 
as Licenças Prévia e de Instalação para atividade de “Con-
domínio Vertical plurifamiliar”, localizado na Av. das Ara-
pongas, Bela Vista, neste município. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

31,01,02/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item - Processo Licitatório Nº 047/2019, 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 
19/11/2019, Às 08h00, Para Futura E Eventual Aquisição De Câmaras E Protetores De 
Câmara De Ar, Prestação De Serviços De Conserto De Pneus (Borracharia, Recapagem E 
Vulcanização) E Lavagem Em Geral De Veículos, Para Atender A Demanda De 
Manutenção Dos Veículos E Maquinas Pesadas Pertencente 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,04 
De Novembro De 2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO N° 133/2019

Nova Mutum – MT, 04 de novembro de 2019.
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que houve 
alterações nas especificações do edital Onde lê-se: Escalonamento de 
valores de descarga entre 1 e 360 Joules; Autonomia de bateria de no 
mínimo 2,5 horas de monitoração e no mínimo de 50 choques a 360 J; 
Passa a ler: Escalonamento de valores de descarga entre 1 a 200 Joules, 
ou mais; Autonomia de bateria de no mínimo 2,5 horas de monitoração e 
no mínimo de 50 choques a 200J ou mais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Nova Mutum, torna público que em virtude do feriado do 
dia 20.11.2019, fica prorrogada a data de julgamento da referida licitação 
para dia 21.11.2019 às 08:00 horas.

CONCORRÊNCIA N° 007/2019

Nova Mutum - MT, 04 de novembro de 2019.

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente da CPL em Exercício

Nova Mutum - MT, 04 de novembro de 2019.

Presidente da CPL em Exercício
Maikel Guilherme Roerhs

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, torna 
público através da Comissão Permanente de Licitação, que fará realizar 
às 8:00 horas do dia 06/12/2019, nos termos da Lei 8.666/93, 
concorrência do tipo maior oferta por item, destinada à alienação (venda) 
de terrenos urbanos, localizados nos Bairros Edelmina Querobin, Santa 
Terezinha, Palmeiras, Aeroporto, Alto da Colina e Residencial Vitoria. O 
edital completo poderá ser acessado no site do município pelo e-mail 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo e – 
mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta 
das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum, ou pelo telefone (065) 3308-5400.
Nova Mutum – MT, 04 de novembro de 2019.

Presidente da CPL
Maikel Guilherme Roehrs

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 043/2019
Objeto: contratação de empresa para execução de obra visando a 
construção do depósito do Centro Social Desenvolver, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 22 de novembro de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item - Processo Licitatório Nº 047/2019, 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 
19/11/2019, Às 08h00, Para Futura E Eventual Aquisição De Câmaras E Protetores De 
Câmara De Ar, Prestação De Serviços De Conserto De Pneus (Borracharia, Recapagem E 
Vulcanização) E Lavagem Em Geral De Veículos, Para Atender A Demanda De 
Manutenção Dos Veículos E Maquinas Pesadas Pertencente 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,04 
De Novembro De 2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

Tarcísio Nascimento da Silva
Campo Novo do Parecis-MT, 04 de novembro de 2019.

ABERTURA: 21 de novembro de 2019. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 21 de novembro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais 
para pintura e reparos para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações 
do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo 
do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro
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Carille põe a mão no queixo e assiste ao jogo no Maracanã

Carille participa pouco e sai
mudo (e atônito) em despedida
DA REPORTAGEM

Os ares foram de 
melancolia nos últimos 
momentos de Fabio Ca-
rille como técnico do Corin-
thians. Demitido após o time 
levar goleada de 4 a 1 para o 
Flamengo, no Maracanã, o 
técnico parecia pouco à von-
tade na beira do campo ain-
da antes da partida.

Com dias turbulentos 
e entrevistas coletivas que 
deram o que falar em São 
Paulo – se um dos líderes 
do elenco, o goleiro Cássio, 
preferiu evitar o termo des-
gaste, as palavras de Andrés 
Sanchez colocaram no ar a 
questão, Carille ia e voltava 
da área técnica, mas pouco 
falava ou orientava a equi-
pe. Não esboçou reação nem 
para reclamar do pênalti que 
abriu o placar na partida.

“Infelizmente futebol 
tem coisas, e por alguns fa-
tos que aconteceram ultima-
mente tivemos que tomar 
essa decisão” disse Andrés, 
logo após a partida.

A despedida com golea-
da soou irônica para um trei-
nador que montou forte sis-
tema defensivo em boa parte 
dos 183 jogos à frente do Co-
rinthians. Foram 86 vitórias, 
56 empates e 41 derrotas. 
Conquistou o Brasileirão de 
2017 e o tricampeonato pau-
lista (2017, 2018 e 2019).

Com o propósito de 
anular o Flamengo e apro-
veitar os espaços do adversá-
rio, o Corinthians começou 

bem a partida. Venceu todos 
os duelos aéreos até o pênalti 
de Cassio e ainda ameaçou 
com Gustavo, no início do 
primeiro tempo. Mas o olhar 
mais atento para Carille 
mostrava um treinador bem 
diferente.

Com o agitado Jorge 
Jesus do lado rubro-negro, 
o contraste ficou ainda mais 
evidente no tempo técnico. 
Os jogadores se reuniram e 
conversaram, com partici-
pação tímida do treinador 
da equipe. Durante a partida, 
passou instruções para Ralf, 
com o jogo parado, e para 
Cássio, antes de uma batida 
de tiro de meta. Na maior 
parte do tempo, assistiu com 
a mão no queixo e às vezes 
com os braços para trás.

A despedida com o 
elenco foi rápida, mas Ca-
rille demorou para deixar o 
estádio. Só entrou no ônibus 
do Corinthians quase duas 
horas depois da partida. Per-
manecia no vestiário com o 
auxiliar Leandro da Silva, o 
Cuca, e também com Duilio 
Monteiro Alves, diretor de 
futebol.

Ameaçou sair pela por-
ta da frente, atravessando a 
zona mista na qual poucos 
jogadores falaram, mas deu 
meia volta e saiu pelos fun-
dos do Maracanã. E encer-
rou sua passagem pelo Co-
rinthians voltando para casa 
lado a lado com os mesmos 
dirigentes que o demitiram 
momentos antes da viagem a 
São Paulo.

CLIMA DO ADEUS | Demitido, técnico demorou duas horas para deixar vestiário 
Foto: André durão

Foto: richArd cAllis

Foto: MArcos ribolli

Soteldo comemora gol em Santos x Botafogo com Diego 
Pituca 

Alexandre Pato ficou no banco do São Paulo contra 
a Chapecoense 

ALEMÃO

Após pior derrota em uma década,
Bayern de Munique demite Kovac

SÃO PAULO

Pato perde vaga para Raniel e
fica no banco o tempo inteiro

FORA O BAILE

Santos segue 
conceitos de 
Sampaoli em goleadaFoto: AFP

Niko Kovac durante a derrota do Bayern para o Eintracht 
Frankfurt 

DA REPORTAGEM

Niko Kovac não é mais 
treinador do Bayern de Mu-
nique. O técnico croata foi 
demitido domingo, um dia 
depois da goleada sofrida 
para o Eintracht Frankfurt, 
por 5 a 1, a pior do clube em 
uma década no Campeonato 
Alemão. Em abril de 2009, o 
Wolfsburg de Dzeko e Grafi-
te também aplicou 5 a 1 sobre 
o Bayern, pela Bundesliga.

A derrota de sábado não 
foi o único argumento para 
a saída. O Bayern é o quarto 
colocado e já sofreu 16 gols 
após 10 rodadas, sua pior 
marca desde a temporada 
2008/09. Apesar da ótima 
fase de Lewandowski, o time 
apresentava muitas dificul-
dades para vencer seus jogos.

Em comunicado divul-
gado no site oficial, o CEO 
Karl-Heinz Rummenigge 

DA REPORTAGEM
Pela primeira vez nesta 

volta ao São Paulo, Alexan-
dre Pato foi relacionado para 
uma partida e não entrou em 
campo. O atacante ficou no 
banco o tempo inteiro du-
rante a vitória por 3 a 0 sobre 
a Chapecoense, sábado, na 
Arena Condá. O técnico Fer-
nando Diniz fez as três subs-
tituições: Daniel Alves por 
Juanfran; Jucilei por Luan; 
Vitor Bueno por Hernanes.

Até então, Pato somava 
21 partidas, sendo 19 como 
titular e duas saindo do ban-
co de reservas. O atacante 
perdeu a vaga para Raniel no 
São Paulo após uma sequên-
cia de jogos ruins. Na derrota 
por 3 a 0 para o Palmeiras, 
Pato foi substituído pela pri-
meira vez sob o comando do 
técnico Fernando Diniz: deu 
lugar a Raniel. E o próprio 
Raniel foi titular diante da 
Chape. “Quanto ao Raniel 
e ao Pato são características 
de fato diferentes. É difícil 

DA REPORTAGEM

“Um jogo como este 
emociona, porque a equipe 
poderia ter feito cinco ou 
seis gols. Foi muito supe-
rior. Não diminuiu nunca e 
não cedeu nunca o ataque 
por nada. É um time que 
representa o Santos. Esse 
tipo de partida é o que nos 
entusiasma. Não negociar 
a forma de jogar, que nos 
trouxe até esse lugar”.

A frase acima é do téc-
nico Jorge Sampaoli, mi-
nutos depois da goleada do 
Santos por 4 a 1 sobre o Bo-
tafogo, no último domingo. 
E o técnico está certo: foi 
verdadeiramente um pas-
seio, um jogo com a “cara” 
que o Santos mais mostrou 
nesta temporada, especial-
mente jogando em casa.

Foram 90 minutos de 
domínio, com apenas um 
deslize, justamente no gol 
marcado pelo Botafogo. 
Em um dos primeiros ata-
ques, o Santos mostrou que 
não estava para brincadeira 
e abriu o placar com Edu-
ardo Sasha, peça importan-
tíssima desse time treinado 
por Jorge Sampaoli.

O ataque funcionou, o 
meio funcionou. Tudo fun-
cionou na estratégia do téc-
nico argentino, que só mu-
dou uma peça em relação 
ao time que venceu o Bahia 
(o retorno de Diego Pituca 
na vaga de Alison), na últi-
ma quinta-feira, mas com 
atuação razoável, sem tan-

to brilho. O trio ofensivo 
decidiu o jogo e esteve em 
noite inspirada. O Botafogo 
mal viu a cor da bola na Vila 
Belmiro.

O retorno de Diego 
Pituca, recuperado de uma 
lesão ligamentar no tor-
nozelo esquerdo, também 
agregou muito para a evo-
lução do Santos de um jogo 
para o outro. O volante é 
peça-chave no esquema de 
Sampaoli e contribui muito 
mais do que Alison na saída 
de bola.

A dupla Evandro/Car-
los Sánchez, por mais que 
seja exaltada pelo técnico 
Jorge Sampaoli, pouco deu 
resultado de novo. O uru-
guaio, craque do time, teve 
participação direta na cons-
trução de dois dos quatro 
gols do Peixe, apesar de ter 
errado alguns cruzamentos 
e lançamentos. O brasilei-
ro, mais uma vez bastante 
apagado, praticamente em 
outra sintonia em relação à 
equipe. Com a vitória sobre 
o Botafogo, o Santos che-
gou aos 58 pontos e se con-
solidou no terceiro lugar do 
Brasileirão, a seis do São 
Paulo, o quarto colocado. A 
vaga direta na Libertadores 
2020 está muito bem enca-
minhada.

Os próximos jogos do 
Santos neste Brasileirão 
são: Avaí (fora), Goiás (fora), 
São Paulo (casa), Cruzeiro 
(casa), Fortaleza (fora), Cha-
pecoense (casa), Athletico 
(fora) e Flamengo (casa).

agradeceu a Kovac e apontou 
os problemas que resultaram 
na decisão: “O desempenho 
de nossa equipe nas últimas 
semanas e os resultados nos 
mostraram que havia neces-
sidade de ação. Uli Hoeness 
(presidente), Hasan Saliha-
midzic (diretor esportivo) 
e eu tivemos uma conversa 
com Niko e chegamos con-
sensualmente a um acor-
do. Todos lamentamos esse 
acontecimento. Em nome 
do Bayern, gostaria de agra-
decer a Niko Kovac pelo 
seu trabalho, especialmente 
pelos títulos na última tem-
porada”. Kovac se despede 
do Bayern com três troféus: 
Supercopa, Campeonato 
Alemão e Copa da Alemanha 
de 2018/19. Ele comandou 
o time em 65 jogos, com 45 
vitórias, 12 empates e oito 
derrotas. O auxiliar Han-
si Flick será o treinador do 

fazer avaliação individual 
num jogo coletivo. Na quar-
ta-feira contra o Palmeiras a 
equipe não esteve bem e o 
Pato não esteve bem junto 
com o time. Foi um aspecto 
coletivo do time. Hoje (sába-
do) muita gente foi bem e o 
Raniel também contribuiu. 
Ajudou na marcação, deu 
opção de espaço, brigou pe-
las bolas longas. Então deu 
sua contribuição”, disse Fer-
nando Diniz.

No total, Pato fez cin-
co gols em 21 jogos pelo 
São Paulo nesta temporada. 
Além de Pato e Raniel, Fer-
nando Diniz poderá ter a 
volta de Pablo nesta semana. 
O técnico espera o retorno 
do atacante contra Flumi-
nense (quinta-feira) ou Ath-
lético-PR (domingo), ambos 
no Morumbi.

Depois de vencer a 
Chapecoense, o São Paulo 
chegou aos 52 pontos e segue 
na quarta posição do Brasi-
leirão.

Bayern nos dois próximos 
jogos: quarta-feira, contra o 
Olympiacos, pela Liga dos 

Campeões; e sábado, contra 
o Borussia Dortmund, pelo 
Campeonato Alemão.
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DA REPORTAGEM

O tema da redação do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) - “Democratiza-
ção do acesso ao cinema no 
Brasil” - pegou os candidatos 
de surpresa. Ana Karoline da 
Silva, 19 anos, que fez a pro-
va na Escola Estadual Pre-
sidente Médici, em Cuiabá, 
disse que esperava algo mais 
polêmico, como assédio à 
mulher e violência domés-
tica.

“Foi bem estranho (o tema). 
Fiz para saber o que precisa-
va estudar mais”, disse. Ela 
faz o Enem pela terceira vez 
e quer cursar educação física 
numa universidade pública.

Carlos Sérgio Cabral Pi-
nheiro, 20 anos, que fez o 
Enem pela primeira vez, dis-
se que não conseguiu fazer 
a redação. “Esperava tudo, 
menos esse tema. Tentei fa-
zer, mas fugia do tema, então 
preferi deixar em branco”, 
disse.

Já as outras questões, ele 
disse ter achado fácil. Ele 
quer cursar Recursos Huma-
nos ou educação física e dis-
se que irá se dedicar mais no 
próximo ano. Letícia Cam-
pos Silva, 18 anos, afirmou 
ter achado a prova difícil. 
“Nunca imaginava esse tema. 
As outras questões foram 
mais tranquilas, mas a reda-
ção foi o que ‘pegou’”, disse.

Já Igor César Rocha Santos, 
23 anos, que cursa o 5º se-
mestre de física na Universi-
dade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), achou o tema inte-
ressante. “Achei interessan-
te abordar essa questão do 
acesso ao cinema, porque é 
um ambiente familiar, com 
preços acessíveis, qualquer 
classe pode levar a família 
para passear, mas muitas 
pessoas não têm conheci-

mento sobre isso”, disse.
Para ele, as gerações ante-

riores não frequentavam o 
acesso ao cinema, pois esse 
espaço era limitado. “É algo 
que precisa ser discutido. 
Tem bastante coisas para 
falar, inclusive, faltou espa-
ço na prova para falar tudo”, 
ressaltou. Desde 2012, Igor 
faz o Enem. Ele pretende 
conquistar uma vaga no cur-
so de engenharia elétrica.

Douglas Evangelista, de 19 
anos, pretende cursar agro-
nomia. Essa é a terceira vez 
que ele faz a prova. “Achei 
a redação difícil devido ao 
tema, pois não era esperado”, 
ressaltou. Segundo Douglas, 
algumas questões de huma-
nas também estavam com-
plexas e ele teve dificuldade 
para entendê-las.

Além da redação, neste 
primeiro dia, a prova tem 45 
questões de linguagens e 45 
de ciências humanas e suas 
tecnologias. Foram disponi-
bilizadas 5 horas e 30 minu-
tos para o exame.

QUESTÕES E
HORÁRIOS
Os portões dos locais de 

provas abriram às 11h e fe-
charam às 12h. As provas ini-
ciaram às 12h30. A partir das 
14h30, os alunos puderam 
sair do local de provas, sem 
o caderno de questões e às 
17h30 os candidatos podem 
sair do local de provas, com 
o caderno de questões.

ENEM EM MT
Um total de 88.122 can-

didatos de Mato Grosso se 
inscreveram para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019, de acordo com 
dados do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). A prova também vai 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

REAÇÃO A POST DE MISS

Psicólogo: “Não queriam corrigir
aquela garota, queriam destruí-la”

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Ciopaer resgata funcionário da
Energisa que caiu de mirante

VÁRZEA GRANDE

Garota de programa 
venezuelana é agredida 
e estuprada em motel

Psicólogo Douglas Amorim: óbvio que o que a miss vez é reprovável 

Vítima trabalhava na manutenção das linhas de 
transmissão quando sofreu o acidente 

Foto: PM/vg

Garota de programa venezuelana foi agredida e estuprada 
por cliente em motel 

DA REPORTAGEM

Mídia News

Ganhou repercussão 
nas últimas semanas o ví-
deo da então miss de Campo 
Novo do Parecis, Bruna Reis 
Figueiredo, debochando de 
um entregador de aplicati-
vo que pedalava uma bici-
cleta em Cuiabá. O post in-
feliz causou grande revolta 
na internet, com críticas, 
xingamentos e até ameaça à 
jovem.

Em uma postagem no 
Facebook, o psicólogo Dou-
glas Amorim chamou aten-
ção para a proporção da rai-
va contra a moça. Para ele, as 
pessoas não conseguem cor-
rigir uma injustiça sem usar 
a violência.

“Óbvio que o que ela fez 
é reprovável. Mas me preo-
cupa o linchamento virtual. 
A gente não consegue fazer 
um texto lá no Facebook e 
dizer assim: ‘Eu espero que 

DA REPORTAGEM

Um funcionário da 
Energisa foi sorrido pelo 
Centro Integrado de Ope-
rações Áreas (Ciopaer) após 
cair em uma mata fechada 
nas proximidades do Miran-
te, em Chapada dos Guima-
rães. O caso foi registrado 
no final da última semana.
De acordo com o Ciopaer, 
a vítima estava trabalhando 
na manutenção das linhas de 
transmissão quando sofreu 
o acidente. Para chegar até o 
funcionário, o Ciopaer utili-
zou a técnica do rapel e, de-
pois de estabilizado, o fun-
cionário foi retirado do local 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma garota de progra-
ma venezuelana foi estupra-
da e agredida por um ho-
mem no sábado (2) dentro de 
um motel em Várzea Grande. 
Segundo a PM, a situação 
ocorreu no Jardim Potiguar, 
região do Zero KM, conhe-
cida por ser uma das maio-
res zonas de prostituição da 
Grande Cuiabá.

A vítima disse à PM que 
é garota de programa e que 
ela e o suspeito, na compa-
nhia de outro homem, foram 
até um dos quartos do motel. 
Um dos homens, 41 anos, en-

trou com a vítima no quarto 
e não conseguiu ter relações 
sexuais com ela.

De forma repentina, o 
cliente passou a agredir a ví-
tima segurando-a pelos bra-
ços e pelo pescoço. A vítima 
foi jogada na cama e estu-
prada. Em um determinado 
momento a vítima conseguiu 
escapar e correu nua para a 
rua, pedindo socorro para 
moradores.

Algumas pessoas que 
estavam perto socorreram 
e a vítima, agrediram o sus-
peito e chamaram a polícia. 
O homem foi levado à Cen-
tral de Flagrantes de Várzea 
Grande.

Foto: Kessillen loPes

Candidata saiu após 2 horas de prova 

Candidatos se dizem surpresos
com o tema da redação do Enem
CUIABÁ | Tema deste ano foi a “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”

essa moça tenha aprendido 
com tudo isso’. Não. O que 
a gente faz? A gente vai lá e 
fala que ela é um lixo de pes-

por meio do salvamento com 
Macguire, manobra em que 
o resgateiro e a vítima fi-
cam presos por uma corda 
do lado de fora do helicóp-
tero.Conforme o Ciopaer, o 
homem apresentava lesões 
na região pélvica. Depois de 
devidamente embarcado, ele 
foi levado até o hangar do 
Estado, no Aeroporto Ma-
rechal Rondon, onde uma 
equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) o aguardava.

De lá, o funcionário foi 
encaminhado para o Pronto 
Socorro de Várzea Grande. 
O atual estado de saúde dele 
não foi informado.

soa. A gente não dá conta de 
corrigir sem usar violência”, 
disse.

“As pessoas, com uma 

ferocidade, não queriam 
corrigir aquela garota, eles 
queriam destruir aquela ga-
rota”, completou.

acontecer no próximo do-
mingo (10).

Em Mato Grosso são 52 
mil candidatos do sexo fe-
minino, o que correspon-
de a 60% dos inscritos. Já os 
candidatos masculinos são 

35 mil, o que vale a 41% das 
pessoas que se inscreveram.

A maioria dos inscritos tem 
idades entre 21 a 30 anos: são 
22 mil candidatos inscritos 
(25%). Em seguida, a maior 
parte de candidatos tem 17 e 

16 anos: são 16 mil e 14 mil, 
respectivamente, o que cor-
responde a 18,4% e 15,9% do 
total. Os idosos, com 60 anos 
ou mais, são em menor nú-
mero: apenas 159 inscritos 
no exame. A cidade com o 

maior número de inscritos 
é Cuiabá: 24.851 (28,2%). Em 
seguida, Rondonópolis, com 
8.416 inscritos (9,6%), Sinop, 
com 5.829 (6,6%) e Várzea 
Grande, com 7.803 inscritos 
(8,9% do total).
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Congresso de Psicologia 

I Congresso de Psicologia
traz Sexualidade como tema
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O curso de Psicologia da 
Faculdade Fasipe promo-
ve de 11 a 14 de novembro 
o I Congresso de Psicolo-
gia. Como tema central, 
o evento traz “Sexualida-
de”, assunto que precisa 
ser discutido e esclareci-
do por profissionais, aca-
dêmicos e por toda a so-
ciedade em si.

A programação come-
ça na segunda-feira (11) 
com a palestra “Inteligên-
cia Erótica e Sexualidade 
Humana”, com a sexóloga 
Bárbara Juliana Ahlert. 
Formada pela Unisinos, é 
trabalhar como psicóloga 
clínica e psicoterapeuta. 
“Cada dia mais se discute 
sobre sexualidade como 
algo físico, carnal, mas 
é preciso debater o lado 
mental desse tema. 

Por isso, estamos tra-
zendo uma especialista 
para aprofundar a temá-
tica”, explica a coorde-
nadora do curso, Cleoní 
Regauer.

Na terça (12) é a vez 
da temática “Sexualida-
de Humana e Transtor-
no de Gênero”, que terá 
como palestrantes tanto 
a sexóloga Bárbara Ahlert 
quanto o a ginecologista 
e sexóloga Dra. Alexan-
dra Secreti Prevedello, 
que é graduação em Me-
dicina pela Universidade 
Federal de Santa Maria 
(UFSM), especialista em 
Ginecologia e Obstetrí-
cia e Sexologia pela Asso-
ciação Médica Brasileira 

FACULDADE FASIPE |  Inteligência Erótica e Sexualidade Humana é o assunto da primeira noite
Foto: Ilustração

(AMB) e Federação Bra-
sileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO). Atualmen-
te atua na área de gineco-
logia e sexologia.

O evento segue na quar-
ta (13) com a mesa redon-
da “Disfunções Sexuais”, 
com os psicólogos Felipe 
Epaminondas e Cláudia 
Meireles e a fisioterapeu-
ta Carla Favero Furlo.

No último dia de even-
to, véspera de feriado, é a 
vez de se discutir “Sexu-
alidade na Adolescência 
e Início da Fase Adulta e 
a Sexualidade Infantil”, 
com a psicóloga Cláudia 
Meireles.

“Este é nosso primeiro 
grande Congresso, esta-
mos organizando com 
muito carinho para estu-
dante e profissionais da 
área, e contamos com a 
presença de todos, por-
que os palestrantes são de 
renome e o tema é bas-
tante chamativo”, destaca 
Cleoní.

O I Congresso de Psi-
cologia será realizado 
no Sindusmad, sempre a 
partir das 19h, e está com 
inscrições abertas pelo 
site www.fasipeeventos.
com.br, ou diretamente 
no setor CPE dentro da 
instituição. 

O primeiro lote ainda 
está sendo comercializa-
do a R$ 160 para estudan-
tes e R$ 200 para profis-
sionais e comunidade em 
geral. As vagas são limita-
das e os participantes te-
rão direito a um certifica-
do de 30 horas.


