
O ex-deputado Dilceu Dal Bosco esteve esta semana no Palácio Paiaguás ao 
lado de seu irmão, atual deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), visitando o gover-
nador Mauro Mendes (DEM), o que aumentou rumores sobre possível candi-
datura à prefeitura de Sinop no próximo pleito.     Página -3

SINOP

Dilceu volta ao DEM 
e mira prefeitura

CHEGOU COM TUDO

Prefeito de 
Matupá entra 
em conflito 
com moradores
Vereadores e moradores de 
Matupá compareceram à reu-
nião ordinária da Comissão 
da Assembleia Legislativa, 
realizada na tarde de quarta-
-feira (6), para pedir o apoio 
dos deputados estaduais com 
o objetivo de solucionar um 
conflito relacionado à posse 
de terras em uma região do 
município.                          Página  - 7

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, não poupou elogios ao atacante Ro-
drygo. Apesar do grande desempenho, com três gols e uma assistência, Zidane não 
se mostrou surpreso com a jovem promessa, de 18 anos, recém-chegada ao futebol 
espanhol.                                           Página -6

O NOVO QUERIDINHO DO REAL

DEFESA
Xuxu condena 
possível fim 
da Lei Kandir 

O deputado Xuxu Dal 
Molin (PSC), em audiên-
cia na Câmara Federal na 
quarta-feira (6), defendeu a 
imunidade das exportações 
do setor produtivo sem a 
incidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre elas. 
O assunto foi discutido na 
Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural.
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Fica claro que o governador tenta ganhar 
tempo para mudar o resultado benefician-
do as grandes empresas de ônibus poluen-
tes

O dia 1º de novembro de 2019 será 
lembrado por dois fatos gravíssimos 
sobre o VLT: primeiro, o pedido de adia-
mento por parte do governador Mauro 
Mendes por mais quatro (4) meses sobre 
a decisão da conclusão das obras do VLT 
e, o outro, a concordância do Ministro 
do Desenvolvimento Regional, Gustavo 
Canuto, depois de ter confirmado para o 
Movimento Pró VLT no dia 31 de outubro, 
com a testemunha do Senador Welling-
ton Fagundes, a entrega do relatório fi-
nal para o dia 11 de novembro.

Um dia que mancha a história de 
Mato Grosso e de nosso país. Um des-
calabro. Vergonha que enoja. Gesto de 
brincadeira com o dinheiro público. De-
boche com a sociedade.

Fica claro que o governador tenta ga-
nhar tempo para mudar o resultado be-
neficiando as grandes empresas de ôni-
bus poluentes. Porque se tivesse certeza 
que o resultado seria a seu favor, não te-
ria pedido o adiamento.

É muito triste...um governador que 
usa o poder de seu cargo contra o povo 
e o Estado. Ele próprio, de forma despó-
tica, humilhou entidades como Rotary 
Club de Cuiabá numa resposta cesarista.

Para tumultuar o processo de conclu-
são das obras do VLT no Grupo de Grupo 
de Trabalho (GT) ele determinou ao se-
cretário de Infraestrutura do Estado, o 
estudo da troca de modal para os ônibus 
poluentes (ou BRTs), numa tentativa de-
sesperada para atender os empresários 
do setor. Isso, fez com que os dados so-
bre o VLT fossem deixados de lado.

Repito aqui o que já afirmei várias ve-

Conversando o dia inteiro?
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pagamento, e tive que chamar por duas 
vezes a pessoa que estava ali, tamanha 
era sua concentração no WhatsApp. A 
situação era tão extrema que parecia 
um “transe”, onde todo o movimento 
ao redor era ignorado e apenas o tele-
fone parecia existir naquele momento. 

Constrangida com a si-
tuação a funcionária me 
pediu desculpas, e disse 
que acaba se “distraindo 
muito com as pessoas 
que ficam conversando o 
tempo todo”.  O interes-
sante é que da outra vez 
que voltei para comprar 
na mesma empresa não 
era mais a tal colaborado-

ra desempenhando a função. Perguntei 
sobre a mesma e a funcionária atual 
falou que “parece que saiu por não dar 
atenção para os clientes”. Seria culpa 
do “Zap”? Na dúvida o melhor é não ar-
riscar, não é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Se tudo ocorrer conforme o esperado, o leilão 
dos excedentes de petróleo na área do pré-sal em 6 
de novembro, a chamada cessão onerosa, poderá ga-
rantir a arrecadação de R$ 106 bilhões e viabilizar 
significativo crescimento da produção nacional nos 
próximos anos.  Com 12 empresas inscritas até agora, 
o sucesso do leilão firmaria a perspectiva de o país fi-
gurar entre os cinco maiores produtores em uma dé-
cada. A extração de óleo e gás poderá atingir ao me-
nos 5 milhões de barris/dia, cerca de 75% a mais que 
hoje —e há estimativas de até 7,5 milhões de barris/
dia. Com isso, acredita-se que o país poderá gerar 400 
mil empregos no setor nos próximos dois anos.  Ao 
contrário da década passada, quando a Petrobras cen-
tralizava quase todo o investimento, com montantes 
além de sua capacidade, desta vez haverá divisão de 
riscos entre várias empresas.  Com regras de conte-
údo nacional mais flexíveis e maior atenção a custos, 
o crescimento promete ser mais sustentável. As mu-
danças regulatórias para garantir maior concorrência 
na extração e distribuição de gás natural podem ainda 
ampliar o impacto econômico. Em todas as frentes 
vão se acumulando sinais de que o colapso do modelo 
anterior está sendo superado. A Petrobras segue em 
rápido processo de saneamento financeiro e a produ-
ção atingiu o recorde de 2,9 milhões de barris/dia no 
terceiro trimestre, 14,6% a mais que no mesmo perío-
do de 2018.  Com o acelerado programa de desinves-
timentos, a dívida caiu para 2,6 vezes o resultado ope-
racional no período, metade do nível de 2014, auge 
da crise da empresa. Evidências positivas são notáveis 
também nos royalties transferidos a estados e muni-
cípios e a esperada elevação da produção nos próxi-
mos anos deve garantir rápida expansão desses volu-
mes, cuja destinação precisa ser bem pensada.  Além 
de evitar que a arrecadação vire despesas de custeio 
e benesses para a elite do funcionalismo, como é tra-
dição no Brasil, o foco deve ser o investimento em 
educação, saúde e saneamento, para que se quebrem 
os mecanismos que reproduzem a pobreza. Também 
é fundamental reforçar a proteção ambiental. Como 
o vazamento recente demonstra, qualquer acidente 
pode ter consequências catastróficas, ainda mais con-
siderando o tamanho da produção na costa brasilei-
ra e o aumento sensível que deve ocorrer no trânsito 
de navios.  O país deve adotar desde logo um plano 
ambicioso de prevenção, com recursos suficientes e 
as melhores práticas internacionais. O pré-sal é uma 
realidade que garantirá preciosas somas por algumas 
décadas à frente. Usá-las de forma responsável é o de-
safio.

Editorial

Em nova fase

Ranking dos Políticos - Facebook

zes: adiar a resolução dos grandes 
problemas é característica dos fra-
cos. É sinônimo de mediocridade. 
Envolve o desperdício do dinheiro 
público e reforça a ideia de que o in-

teresse público não está sendo atendido.
Não se pode jogar no lixo o dinheiro já 

investido na compra de 280 vagões, esta-
ção de passageiros, 3,5 km de trilhos ele-
trificados, ponte de 224 metros sobre o rio 
Cuiabá pronta para receber o VLT.

A sociedade sabe que esse modelo 
de desenvolvimento urbano com ônibus 
poluente já não serve. Já passa da hora 
de implantarmos outro modelo urbano. 
Mais centrado nas pessoas, na qualida-
de de vida, que no lucro. Mais voltado ao 
bem-estar e à proteção da saúde que na 
concentração de renda.

A luta do Movimento Pró VLT não para 
por aqui. A Assembleia Legislativa apro-
vou requerimento de autoria do deputado 
Wilson Santos que convoca os membros 
do Grupo de Trabalho (GT) de Mato Gros-
so a comparecer no dia 11 de novembro, 
às 8:30, para prestar esclarecimentos a 
respeito do VLT. É hora das entidades que 
se mobilizaram no Movimento Pró VLT 
se manifestarem, individualmente e em 
grupo, e das lideranças sociais, políticas 
e religiosas de Mato Grosso exigirem dos 
governos estadual e federal explicações 
sérias sobre o que está ocorrendo. E do 
Ministério Público (estadual e federal) 
providências judiciais cabíveis para a 
conclusão imediata das obras do VLT. É 
preciso punir exemplarmente os respon-
sáveis mas terminar a obra. Essa cultura 
de obras inacabadas tem que ser banida. 
A única prejudicada é a sociedade!

VICENTE VUOLO É ECONOMISTA, 
CIENTISTA POLÍTICO E COORDENADOR 
DO MOVIMENTO PRÓ-VLT

Dia da 
vergonha

BARRACO 2
O início do julgamento do esquema de 

grampos na Justiça Militar foi marcado por 
um bate-boca entre o promotor Allan Sidney 
do Ó Souza e o advogado Eurolino Sechinel 
dos Reis, que defende o cabo PM Gerson Cor-
rea. O promotor realizava sua sustentação 
oral quando o advogado pediu questão de or-
dem e solicitou que Allan do Ó, quando se re-
ferisse ao cabo, se dirigisse apenas à defesa. 
“Não vou perder meu tempo com o senhor. 
Toda vez é isso”, afirmou o promotor, irritado. 
O entrevero foi resolvido com a interferên-
cia do juiz Marcos Faleiros, que concedeu ao 
promotor o direito de se dirigir diretamente 
ao cabo.

BARRACO 3
O ministro do STF Marco Aurélio Mello 

voltou a se irritar nesta semana pelo que 
considera desrespeito à liturgia do cargo que 
ocupa. Ele deu um “pito” na advogada Danie-
la Lima de Andrade Borges, da Bahia, que 
ousou dizer a palavra “vocês” para se dirigir 
aos ministros. Nos últimos dias, esta é a se-
gunda repreensão de Marco Aurélio frente ao 
que ele chama de desrespeito à liturgia do 
cargo. Recentemente ele recusou um convite 
para um evento na Justiça de Santa Catarina 
porque fora feito por alguém do cerimonial. 
“Integrante de cerimonial não se dirige a mi-
nistro”, afirmou.

SEM CRISE
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) gravou 

um vídeo, na quarta-feira (6), com o deputado 
federal Nelson Barbudo (PSL), negando qual-
quer tipo de rusgas e reafirmando o alinha-
mento entre ambos. “Uma amizade que co-
meçou a uns três anos e vai durar mais uns 
trinta”, disse o presidente. Barbudo ainda 
criticou a “imprensa marrom” e a tentativa 
de desestabilizá-lo politicamente.   Recen-
temente o nome do deputado mais votado 
de Mato Grosso apareceu em uma lista da 
revista Época onde se apresentava os clas-
sificados de “traidores” do presidente Jair 
Bolsonaro. Dias depois, Barbudo veio à pú-
blico dizer que a falsa informação teria sido 
plantada por alguém de dentro do PSL.

Defina prioridades para seu dia e não se deixe perturbar por 
coisas de menor relevância. E pode ter certeza que entre 
trabalhar e conversar no WhatsApp a atividade profissional 
deve ser colocada em primeiro lugar. Salvo em situações de 
extrema urgência ou importância, que devem ser comunica-
das para seus superiores, o melhor é deixar seu celular longe 
de seus olhos, suas mãos e sua atenção.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

VICENTE VUOLO

Crédito: Vinícius Rangel/TVCA

IMAGEM DO DIA

“O país deve adotar desde logo um pla-
no ambicioso de prevenção, com recur-
sos suficientes e as melhores práticas 
internacionais

“
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Os comunicadores instantâneos são 
parte da vida moderna e muita gente uti-
liza aplicativos dessa natureza o dia todo. 
Sim, estou entre essas pessoas e, soman-
do todos os meus contatos, conseguiria 
passar tranquilamente as 24 horas do dia 
tendo alguém com quem conversar. Pes-
soas de perto ou de 
outros países têm 
exatamente a mes-
ma facilidade ao se 
comunicar e isso 
torna tudo muito 
prático, chegando, 
para muitos, a se 
tornar um verdadei-
ro vício.

Eu sou meu pró-
prio “chefe” em todos os negócios que 
desenvolvo e, além de tudo, preciso me 
comunicar por meios eletrônicos com 
clientes de vários segmentos. Isso faz 
com que eu fique a maior parte do tempo 
online. Só que nesse tempo vejo (e con-
verso) como pessoas que deveriam estar 
dedicando seu tempo às suas atividades 
profissionais e aos estudos. O que mais 
me chama a atenção, claro, é a falta de 
compromisso com o lado profissional, 
dando atenção, de forma exagerada, aos 
comunicadores.

Já passei por situações em que che-
guei no caixa de uma loja, para fazer o 

O racionamento de água em Tangará da Serra completou 50 dias. As chu-
vas registradas no município não estão sendo suficientes para abastecer os 
reservatórios. O Rio Queima Pé, o principal que abastece a cidade, secou. Ago-
ra a cidade é abastecida por reservatórios emergenciais que foram abertos 
pela concessionária de água no mês passado. Há mais ou menos um mês, era 
praticamente impossível passar pela região do Rio, pois toda área era coberta 
pela água.
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Dilceu esteve esta semana em Cuiabá para acertar sua volta 

Dilceu se filia ao DEM e deve ser 
candidato a prefeito em Sinop
DA REPORTAGEM

O ex-deputado Dilceu 
Dal Bosco esteve esta se-
mana no Palácio Paiaguás 
ao lado de seu irmão, atu-
al deputado Dilmar Dal 
Bosco (DEM), visitando o 
governador Mauro Men-
des (DEM), o que aumen-
tou rumores sobre possível 
candidatura à prefeitura de 
Sinop no próximo pleito. 

Dilceu, que atualmen-
te encontra-se afastado da 
política para tratamento 
de um câncer, é um dos 
nomes mais cotados para 
candidatura a prefeito de 
Sinop. O empresário apro-
veitou sua visita com o go-
vernador para tratar da sua 
filiação ao Democratas. “O 
senador Jayme Campos, 
como também meu irmão 
Dilmar sempre manifestam 
o desejo que eu voltasse 
para o partido, e entende-
mos que é o momento de 
se unirmos em busca de 
um partido forte e atuante”, 
comentou.

Dilceu foi deputado por 
2 mandatos, tendo saído da 
Assembleia para uma can-

didatura à vice-governador 
do Estado. O possível can-
didato tem sua trajetória 
política fortemente liga-
da ao Partido Democra-
tas, partido do governador 
Mauro Mendes que deseja 
ter candidato próprio nas 
cidades polos do estado.

A volta de Dilceu 
Dal’Bosco ao DEM, depois 
de uma passagem pelo 
PSDB, reforça a estratégia 
da sigla em ter candidatu-
ras próprias nas principais 
cidades de Mato Grosso. 
Desde o primeiro semestre 
quando as movimentações 
iniciais para a corrida elei-
toral do ano que vem ini-
ciaram, o governador Mau-
ro Mendes demonstrou o 
interesse em estrategica-
mente fortalecer o partido 
no estado.

Importante lembrar que, 
além do Governo do Es-
tado, o DEM tem a presi-
dência da Assembleia Le-
gislativa com o deputado 
Eduardo Botelho, uma das 
três vagas no Senado com, 
Jayme Campos e a prefei-
tura de Várzea Grande com 
Lucimar Campos. 

NO PÁREO | O ex-deputado nesta volta aos Democratas tem o apoio do governador para a disputa
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ESFORÇOS VALENDO

Desmatamento em MT cai 22% em setembro

DEFESA

Em Brasília, deputado Xuxu Dal Molin
condena possível fim da Lei Kandir

NOVO TEXTO
Câmara aprova MP que altera 
regras de saque do FGTS

PL quer minimizar impactos ambientais, promover 
inclusão social 

Deputado participou de audiência na Comissão 
de Agricultura

O desmatamento foi 12% a menor que no mesmo período entre 2017 e 2018 

DA REPORTAGEM

O Estado de Mato Gros-
so reduziu o desmatamento 
em 22% durante setembro de 
2019, em relação ao mesmo 
mês de 2018, apontam da-
dos do Boletim de Alerta de 
Desmatamento da Amazônia 
Legal elaborado pelo Ima-
zon. Dentre os Estados da 
Amazônia Legal, Mato Gros-
so figura na quinta posição 
em relação à área total des-
matada, uma das melhores 
marcas dentre os entes que 
abrigam grandes porções da 
Floresta Tropical.

Em relação ao desma-
tamento acumulado entre os 
meses de agosto e setembro, 
Mato Grosso obteve queda 
de 12%, em 2018/19, em re-
lação ao mesmo período de 
2017/18.

“Empreendemos um 
conjunto de esforços que 
une planejamento, inteli-
gência, tecnologia e motiva-
ção da equipe para conter o 
desmatamento e atingir nos-
so principal objetivo: manter 
a floresta em pé”, destaca o 
secretário-adjunto executivo 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema), Alex 
Marega.

No final de agosto, a 
Sema, em parceria com a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica (Sesp) e Ibama, defla-
grou a “Ação Integrada de 
Combate ao Desmatamento 
Ilegal e às Queimadas Ilegais 
na Amazônia”. Desde então, 
foram aplicados R$ 270 mi-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O plenário da Câmara 
aprovou na noite de quarta-
-feira, (6), a Medida Provisó-
ria que mudou as regras de 
saque do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
O texto segue para votação 
no plenário do Senado. A 
MP precisa ser analisada pelo 
Congresso até o próximo dia 
20 para virar lei.

A MP cria a modalidade 
de saque-aniversário, permi-
tindo ao trabalhador utilizar 
parte do dinheiro deposita-
do no fundo todos os anos, 
independentemente de ter 
sido demitido ou de utilizar 
os recursos no financiamento 
de imóveis.O texto aprovado, 
de autoria do deputado Hugo 
Motta (Republicanos-PB), 
modificou o valor do saque 
único de R$ 500 para R$ 998.

Outra alteração é a utili-

DA REPORTAGEM

O deputado Xuxu Dal 
Molin (PSC), em audiên-
cia na Câmara Federal na 
quarta-feira (6), defendeu a 
imunidade das exportações 
do setor produtivo sem a in-
cidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre elas. 
O parlamentar, juntamente 
com representantes do se-
tor, participou do evento a 
convite do deputado federal 
Neri Geller (PP-MT), líder 
da bancada federal de Mato 
Grosso.

O assunto foi discutido 
na Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, em 

zação dos recursos do FGTS, 
caso seja aprovado pelo Con-
selho Curador do fundo, 
em fundos de investimento, 
mercado de capitais e títulos 
públicos e privados, sendo 
proibida a participação do 
FGTS como único cotista.

Os deputados também 
mantiveram no texto o fim 
da multa adicional de 10% do 
FGTS no caso de demissão 
sem justa causa.

Outras alterações apro-
vadas na Câmara foram: a 
permissão do saque dos re-
cursos a trabalhadores e de-
pendentes com doenças ra-
ras, a proibição da cobrança 
de tarifas para movimenta-
ções dos recursos das contas 
do FGTS na Caixa para ou-
tros bancos e ainda autoriza-
ção do uso de recursos depo-
sitados na conta do FGTS em 
financiamentos fora do Siste-
ma Financeiro de Habitação, 
com mudança nos limites.

resposta a uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC 
42/19) que tramita no Se-
nado e revoga a isenção do 
ICMS na exportação de pro-
dutos não industrializados e 
semielaborados. A desonera-
ção que se pretende revogar 
está prevista na Lei Kandir 
(Lei Complementar 87/96). 
No Senado, a PEC 42/19 está 
pronta para ser votada. O re-
lator da medida, senador Ve-
neziano Vital do Rêgo (PSB-
-PB), apresentou um texto 
substitutivo para acabar com 
a imunidade apenas dos pro-
dutos primários de origem 
mineral.

O deputado Neri Gel-
ler, que sugeriu o debate, 
acredita que a compensação 

lhões em multas e embarga-
dos cerca de 70 mil hectares.

O gestor explica que o 
êxito das operações se deve 
ao uso combinado da capa-
cidade de análise dos técni-
cos da Sema com a utiliza-
ção de monitoramento do 
Estado por meio de imagens 
de satélite. A Plataforma de 
Monitoramento da Cober-
tura Vegetal, adquirida pelo 
Programa REM, por meio do 
Fundo Brasileiro para a Bio-

da isenção pode ser estuda-
da na reforma tributária, que 
tem como relator o deputa-
do Aguinaldo Ribeiro (PP-
-PB). Ou ainda ser incluída 
no Projeto de Lei Comple-
mentar 511/18, que obriga a 
União a compensar estados 
e Distrito Federal por perdas 
com a desoneração do ICMS 
e está pronto para a pauta do 
Plenário da Câmara.

Geller disse que o fim 
do incentivo inviabilizaria 
muitas regiões no país que 
têm um forte potencial na 
geração de empregos e na 
agregação de valor. “O fim 
da Lei Kandir prejudicaria 
toda a economia do Brasil. 
Nós começamos a crescer e 
nos tornamos competitivos 

diversidade (FUNBIO), com 
recursos da Alemanha e Rei-
no Unido, monitora o Estado 
diariamente com resolução 
espacial de três metros por 
meio da constelação de nano 
satélites Planet.

A plataforma conta 
ainda com alertas semanais 
de desmatamento tanto na 
região Amazônica como no 
Cerrado e Pantanal. A ferra-
menta permite detectar des-
mates a partir de um hectare 

e acompanhar a alteração 
da cobertura vegetal de for-
ma rápida, possibilitando a 
notificação remota imediata 
em casos de infrações. Com 
o uso da tecnologia, o obje-
tivo da Secretaria é autuar 
e embargar 100% das áreas 
quem forem detectados des-
matamentos ilegais e enviar 
as equipes de fiscalização a 
campo para deter derruba-
das da floresta que estejam 
em andamento.

no mercado internacional 
a partir de 1996, quando foi 
criada a Lei Kandir”, lem-
brou Geller.

O deputado Xuxu Dal 
Molin argumentou que 
qualquer taxação das expor-
tações do setor vai prejudicar 
a concorrência brasileira no 
espaço internacional. “In-
felizmente o poder público 
não tem feito o seu dever de 
casa. Por isso, muitas coisas 
ainda não foram conquista-
das pelo setor produtivo. 

Para o coordenador-ge-
ral de Culturas Perenes, Pe-
cuária e Florestas Plantadas 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Sávio Pereira, imposto na 
exportação é uma “excres-

cência”. Segundo ele, a Lei 
Kandir foi responsável pelo 
crescimento da agricultu-
ra brasileira nos últimos 20 
anos. “No caso da soja, as ex-

portações cresceram 21 ve-
zes de 1997 para cá. Saíram 
de 3,8 milhões de toneladas 
para 83 milhões de toneladas 
no ano passado”, informou.
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TV  e Entretenimento

Famosos saem em defesa 
de Gleen Greenwald 
após agressão de Nunes

tores, youtubers e jornalistas saíram em 
defesa de Gleen Greenwald, após o jornalista e 
fundador do The Intercept ser agredido pelo co-
lega Augusto Nunes, durante o Programa Pâni-
co da Jovem Pan. O repórter americano foi con-
vidado para ir ao programa e participar de uma 
entrevista, mas não sabia da participação de 
Augusto. Os dois já trocaram farpas no passado. 
Logo após a agressão e o vídeo do momento ser 
compartilhado nas redes sociais, diversas per-
sonalidades do mundo do entretenimento saí-
ram em defesa de Gleen. Entre os nomes, estão 
os comediantes Fábio Porchat e Gregório Duvi-
vier, além da atriz Patrícia Pillar e do youtuber 
Felipe Neto. Jornalistas também entraram na 
polêmica, como Pedro Dória. 

Entenda o caso - O jornalista e apresenta-
dor de rádio Augusto Nunes e o jornalista Gle-
en Greenwald, do site The Intercept Brasil, tro-
caram agressões na manhã desta quinta-feira 
(07/11/2019) em um programa ao vivo. O repórter 
americano foi convidado para ir ao programa 
e participar de uma entrevista, mas não sabia 
da participação de Augusto. Os dois já trocaram 
farpas no passado.
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4/caco — mail. 5/malta — senti. 6/filmar — sirene. 7/partido.

‘Frozen 2’ troca neve por floresta, 
tem Elsa madura e nova ‘Let it go’

Esqueça o reino glacial coberto de 
branco de “Frozen – Uma Aventura Con-
gelante” (2013). O novo filme de Elsa e 
Anna se passa em uma floresta encan-
tada no outono. O G1 visitou os estúdios 
de ‘Frozen 2’ na Disney, em Los Angeles, 
e assistiu a trechos do filme.

As irmãs embarcam na aventura de-
pois de Elsa ouvir vozes misteriosas que 
a chamam ao desconhecido. Qual é a 
origem de seus poderes? Qual é o passa-
do da família? O que Anna fará após ter 
a família que sempre quis? Estas são as 
questões do segundo filme.

Elsa vai com Anna, Olaf, Kristoff e 
Sven atrás das respostas na floresta. Se 
no primeiro filme a Rainha da Neve ti-
nha medo dos seus poderes, agora ela 
vai torcer para que eles sejam suficien-
tes para salvar seu reino ameaçado.

“Frozen 2” estreia no Brasil em 2 de 
janeiro de 2020. Nos EUA, sai bem antes: 
18 de novembro de 2019. 

Qual é o ponto de partida 
de ‘Frozen 2’?
A história recomeça três anos depois 

de onde “Frozen – Uma Aventura Con-
gelante” parou. Elsa governa Arendel-
le com tranquilidade e Anna está feliz, 
porque pela primeira vez depois da mor-
te dos pais, tem novamente uma família 
ao lado da irmã, Olaf, Kristoff e Sven.

 Qual é a trama de ‘Frozen 2’?
Segundo os diretores Chris Buck e 

Jennifer Lee, uma das motivações para 
o novo filme era explicar de onde vêm os 
poderes de Elsa. A busca por respostas 
começa quando vozes misteriosas co-
meçam a interagir com Elsa. A rainha 
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então embarca com sua turma para uma 
aventura, rumo ao norte, para descobrir 
de onde vêm seus poderes e salvar seu 
reino.

O elo entre as irmãs novamente vai 
ganhar destaque, quando Anna não dei-
xa a irmã ir sozinha. O crescimento e 
maturidade das personagens também 
vai ser destacado neste novo filme. 

Há novos personagens?
Sim! Desde de “seres humanos”, como 

o tenente Mattias, até figuras que ga-
nham vida como o vento, um cavalo de 
água que luta com Elsa no oceano e uma 

salamandra fofa. 
Qual é a nova “Let It Go”?
A música tema de “Frozen 2” é “Into 

The Unknown” e mostra Elsa ficando 
inquieta com as vozes misteriosas que 
está ouvindo.

Na visita ao estúdio inclusive, um 
painel com seis artistas da produção 
foi dedicado só a essa música. Significa 
bastante, né?

A canção foi gravada pela banda “Pa-
nic! At The Disco” e mostra os vocais 
agudos de Brendon Urie. No filme, quem 
canta é a atriz e cantora Idina Menzel, 
que dá voz à Elsa.
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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) 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de recepção, com experiência;
2-Garçom, com experiência;
3-Lavador de veículos, com experiência;
4-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
5-Montador/Entregador, com experiência e CNH 
C;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Analista de APR, com experiência;
8-Desenhista, com experiência em AutoCad;
9-Caseiro, experiência e referência;
10-Comprador, com experiência e referência;
11-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
12-Ajudante de serviços gerais, para marmo-
raria;
13-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
14-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
15-Auxiliar de avicultura, com experiência;
16-Auxiliar de cozinha, com experiência;
17-Auxiliar de mecânico, com experiência;
18-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfi ca;
19-Designer gráfi co, 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 
experiência
26-Operador de ponte rolante, com curso e 
certifi cado, com experiência comprovada;
27-Pessoa com defi ciência;
28-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
29-Serrador, com experiência em fi ta deitada;
30-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfi ca;
31-Técnico em enfermagem, com COREN;
32-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
33-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfi l 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

PET SHOP VILLE EIRELI - ME, CNPJ 26.411.337/0001-
85, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Renovação da Licença de Operação (LO) para ati-
vidades de Higiene e embelezamento de animais domés-
ticos / Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação / Comércio varejista 
de medicamentos veterinários / Atividades veterinárias, lo-
calizada na AV. Natalino João Brescansin, N 2198, Centro, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

DIRCEU WEITBRECHT – CNPJ: 16.748.897/0001-76, 
localizado na Av. Perimetral Sudoeste, N° 2785 – Bairro: 
Jardim Aurora do município de SORRISO-MT, torna públi-
co que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, com 
ramo de Atividade: Comércio por atacado de peças e aces-
sórios para motocicletas e motonetas; Comércio a varejo 
de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Ma-
nutenção e reparação de motocicletas e motonetas; não foi 
determinado EIA-RIMA. 

ANDRADE AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA – 
CNPJ: 11.253.102/0001-35, localizado na Rua Abrelino An-
tônio Baggio, N° 198 – Bairro: Centro, pertencente ao mu-
nicípio de SORRISO-MT, torna público que requereu junto 
a SAMA/SORRISO/MT, as Renovação da Licença de Ope-
ração, com ramo de Atividade: Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de 
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos 
automotores; não foi determinado EIA-RIMA. 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - 
CNPJ: 33.687.450/0003-15, localizado na Av. Perimetral 
Sudeste, N° 9225 - Bairro: Jardim Califórnia, pertencente 
ao município de Sorriso-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, com ramo de Ativi-
dade: Comércio varejista de materiais de construção em 
geral; Serviços de montagem de móveis de qualquer ma-
terial; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos 
para uso industrial; partes e peças; Comércio varejista de 
móveis; não foi determinado EIA-RIMA. 

DESINSETIZADORA EXTERMINE LTDA - ME, CNPJ 
26.784.843/0001-10, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI) para atividades de Imunização e controle 
de pragas urbanas, localizada na Rua Losiana, lote 14 da 
quadra 23, Loteamento Jardim Tropical, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
EPP, CNPJ 11.515.793/0001-06, localizada na Av. dos In-
gás esq. com Rua dos Kiris, n° 777, bairro: Jardim Paraiso, 
torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TAVEL, Licença Prévia, Instalação e Operação (LP, LI e 
LO) para atividades de Condomínio Vertical plurifamiliar 
(apartamentos), instalada em Sinop - MT. Não foi deter-
minado EIA/RIMA.

ALECI VENTURA DA SILVA 90446747149 – MEI, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município 
de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instala-
ção – LI e Licença de Operação – LO para atividades de 
Serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos 
automotores, localizado na Avenida dos Jequitibás, 1994, 
Esq. C/ Rua Das Violetas, bairro Residencial Jequitibás, no 
município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

EVERSON GROCHEVIZ – ME, CNPJ: 04.095.649/0001-
94, torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de 
Instalação – LI e Licença de Operação – LO para ativida-
des de Comércio varejista de outros produtos não especi-
fi cados anteriormente; Fabricação de estruturas metálicas; 
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas 
e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados 
anteriormente, sem operador, localizadas na Avenida dos 
Jatobás, nº 1390, bairro Jardim Celeste, no município de 
Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

DIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA, 
CNPJ: 14.677.583/0006-09, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO para atividades de Serviços de diagnóstico por 
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografi a; 
Laboratórios clínicos; Serviços de tomografi a; Serviços de 
ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por ima-
gem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância 
magnética; Serviços de diagnóstico por registro gráfi co - 
ECG, EEG e outros exames análogos; Serviços de diag-
nóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames 
análogos, localizadas na Avenida Avenida das Embaúbas, 
Nº 1867, Setor Comercial, no município de Sinop/MT. Não 
EIA/RIMA.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 099/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS PARA SECRETARIA E 
ASSISTENCIA SOCIAL E ESPELHO D'ÀGUA DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITANTE (S)” CONFORME A SEGUIR, 
CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI, CNPJ Nº 
23.505.015/0001-07, ITENS VENCEDORA - 835792 R$ 20,78 - 835793 
R$ 36,95 - 835794 R$ 7,30 - 835795 R$ 92,50 - 835796 R$ 1.467,20 - 
835797 R$ 1.549,89 - 835798 R$ 919,89 - 835799 R$ 218,30 - 835800 R$ 
20,28 - 835801 R$ 30,98 - 835802 R$ 22,27 - 835803 R$ 35,50 - 835804 
R$ 18,30 - 835829 R$ 34,47 - 835830 R$ 409,95 - 835831 R$ 32,97 - 
835832 R$ 889,85 - 835833 R$ 653,33 - 835836 R$ 40,00 - 835841 R$ 
1.236,60 - 835842 R$ 106,60 - 835843 R$ 23,60 - 835844 R$ 568,33.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira
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Com três gols e uma assistência na UCL 

Atacante Rodrygo é o novo 
queridinho do Real Madrid 
DA REPORTAGEM

O técnico do Real Ma-
drid, Zinedine Zidane, não 
poupou elogios ao atacante 
Rodrygo, o grande nome 
da goleada de 6 a 0 sobre 
o Galatasaray nesta quarta-
-feira, no estádio Santiago 
Bernabéu, pela Liga dos 
Campeões.“Ele tem tudo, 
mas, para destacar algo, 
fico com a inteligência dele. 
Aprende muito rápido, quer 
melhorar e tem tudo porque 
é muito bom tecnicamen-
te. Quando acompanhado 
pela parte física, que precisa 
melhorar, ele faz o que faz 
em campo. Ele é inteligen-
te porque coloca momentos 
de pausa no seu jogo quan-
do a equipe precisa dele e, 
tecnicamente, ele sabe fazer 
tudo com a bola”, disse ‘Zi-
zou’.

Apesar do grande de-
sempenho, com três gols e 
uma assistência, Zidane não 
se mostrou surpreso com a 
jovem promessa, de 18 anos, 
recém-chegada ao futebol 
espanhol.

“Não me surpreende 
porque todos sabemos que 
Rodrygo é um jogador de 
qualidade e futuro. Ficamos 
felizes porque, quando ele 
tem a oportunidade de jo-
gar, joga bem. Já sabíamos 
de sua qualidade. Ele faz 
três gols porque está deter-
minado e é fruto de sua ale-
gria em campo”, analisou.

Rodrygo também foi 
elogiado pelo lateral-direito 
Dani Carvajal, que também 
se destacou na goleada ao 
dar a assistência para um 
dos dois gols de Karim Ben-
zema. O outro gol da parti-
da foi marcado por Sergio 
Ramos, em cobrança de pê-
nalti.

“Hoje foi uma partida 
fantástica e esperamos que 
no sábado (contra o Eibar, 
pelo Campeonato Espanhol) 
também seja, com uma vi-
tória nossa. Vamos acolhê-
-lo e fazer com que se sinta 
importante, mas ele precisa 
manter os pés no chão. Ele 
é um jogador incrível, com 
um potencial maravilhoso”, 
elogiou o lateral.

ELE ESTÁ COM TUDO! | Apesar do grande desempenho, Zidane não se mostrou surpreso com a 
jovem promessa

Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCoU / AFP
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Foto: LUCAs UEbEL

Assistente de Jorge Sampaoli na Copa de 2018 pela Argentina Zagueiro disse que não torce para argentinos 

PROVOCOU O RIVAL

Andrés cutuca Palmeiras antes do derby

LIBERTADORES

Pedro Geromel admite torcida 
pelo Flamengo na final

SOB NOVA DIREÇÃO

Athletico-PR negocia 
com Sebastián
Beccacece após 
saída de Tiago Nunes

Foto: MARCos LoPEs

Sanchez falou sobre Mano Menezes poupar contra o Vasco 

DA REPORTAGEM

Tem gente que acredita 
que vencer um clássico im-
portante é melhor do que 
ganhar títulos. 

Após a vitória sobre o 
Fortaleza, o presidente do 
Corinthians Andrés Sanchez 
cutucou o Palmeiras, próxi-
mo adversário do Alvinegro, 
justamente sobre esse aspec-
to, já que o técnico Mano 
Menezes preservou grande 
parte do elenco alviverde vi-
sando o derby.

“Eles não querem ganhar 
o campeonato, eles querem 
ganhar do Corinthians. Faz 
parte. É um derby, é um jogo 
dificílimo para os dois la-
dos. Temos que tomar mui-
ta atenção, se recuperar. O 
time está um pouco cansado, 
vamos ver o que acontece”, 
disse.

O Palmeiras foi até São 
Januário e venceu o Vasco 
com o time reserva por 2 a 1, 
permanecendo confortável 
na segunda colocação da ta-
bela. O próprio Mano Mene-
zes explicou a decisão.

“Para a gente ficar con-
centrado, pensando no jogo 
do Vasco, sem pensar no 
Corinthians, que é um jogo 
diferente, a gente optou por 
colocar jogadores diferen-
tes, com uma condição física 
melhor para suportar a par-
tida, e manter esse tipo de 
concentração”.

Assim como o rival, o 
Corinthians também venceu 
na rodada. Dyego Coelho es-
treou como comandante da 

DA REPORTAGEM

Mesmo após a goleada 
por 5 a 0 sofrida para o Fla-
mengo, na semifinal da Con-
mebol Libertadores 2019, 
tem jogador do Grêmio que 
parece disposto a torcer para 
o Rubro-Negro na final da 
competição, contra o River 
Plate, no próximo dia 23 de 
novembro, no Peru. Em en-
trevista coletiva, o zagueiro 
Pedro Geromel, que foi ti-
tular no Maracanã, deu a en-
tender que a sua torcida não 
será para os argentinos.

“Não dá é para torcer 
por argentino, né? A gente 
ainda não teve a oportunida-
de de falar sobre isso. Quan-
do o jogo lá se aproximar, va-

DA REPORTAGEM

Após anunciar a saída 
do técnico Tiago Nunes, que 
deve acertar com o Corin-
thians para 2020, o Athle-
tico-PR já negocia com um 
novo nome para assumir o 
comando do clube. Trata-se 
do técnico Sebastián Becca-
cece, que estava no Indepen-
diente. 

A informação é do ca-
nal de TV por assinatura, Fox 
Sports. O treinador, que se 
destacou em 2018 pelo De-
fensa y Justicia, está nego-
ciando com o Furacão para 
assumir a equipe. O técnico 
também possui ofertas de 
clubes do México e da Ar-
gentina.

Beccacece chegou com 
muita expectativa após uma 
excelente temporada com o 
Defensa y Justicia, conquis-
tando o vice-campeonato 
da Superliga Argentina com 
o time de Florencio Varela e 
se classificando para a Con-
mebol Libertadores de 2020. 
Entretanto, o argentino dei-

xou o Rey de Copas após a 
eliminação na Copa da Ar-
gentina para o Lanús no final 
de outubro.

Caso acerte com o Ath-
letico Paranaense, o argenti-
no disputará o principal tor-
neio sul-americano em 2020 
e reencontrará Jorge Sampa-
oli, com quem trabalhou e 
foi auxiliar na Copa do Mun-
do da Rússia em 2018.

ATÉ LÁ...
O Furacão será coman-

dado por Eduardo Barros, 
ele foi auxiliar de Fernando 
Diniz, atual técnico do São 
Paulo, que teve passagem 
pelo Furacão no início de 
2018, por quatro anos. De 
forma interina, ele assume o 
comando do time paranaen-
se até o fim do Campeonato 
Brasileiro, ao lado de Rogé-
rio Corrêa, comandante do 
time sub-17.

Durante o Campeona-
to Paranaense, Eduardo fez 
parte da comissão técnica de 
Rafael Guanaes na conquista 
do bicampeonato estadual.

equipe e acabou com uma 
sequência negativa de oito 
jogos sem vitórias. 

O adversário foi o Forta-
leza, que perdeu por 3 a 2, na 
Arena.

“Vitória de qualquer jeito 
é boa, mas óbvio que o time 
hoje, talvez até pela pressão 

mos falar. Vamos conversar”, 
afirmou o zagueiro, campeão 
da competição continental 
com o Grêmio em 2017.

Focado única e exclu-
sivamente no Brasileirão, 
onde tenta uma vaga para a 
Libertadores 2020, o Grê-
mio entra em campo nesta 
quinta-feira (7 de novem-
bro), pela 31ª rodada da com-
petição. A partida será na 
Arena, em Porto Alegre.

Já o Flamengo, tam-
bém joga nesta quinta e fará 
o clássico contra o Botafogo, 
no Nilton Santos. Se vencer, 
o Rubro-Negro voltará a ficar 
oito pontos na frente do Pal-
meiras, que venceu o Vasco 
nesta últia quarta (6) por 2 a 
1, em São Januário.

que vinha acontecendo, cor-
reu mais, atacou mais, ten-
tou mais. Isso faz parte. A 
pressão estava enorme para 
cima dos jogadores. Tinha 
muitos anos que o Corin-
thians não ficava oito jogos 
sem ganhar”, finalizou An-
drés Sanchez.

O Alvinegro agora se pre-
para, então para o clássico 
diante do Palmeiras, vice-
-colocado na competição, 
no próximo sábado (9 de no-
vembro), às 19h, no Pacaem-
bu, com mando alviverde. 
No primeiro turno as equi-
pes empataram por 1 a 1.
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DA REPORTAGEM

Vereadores e moradores 
de Matupá compareceram 
à reunião ordinária da Co-
missão de Direitos Huma-
nos, Cidadania e Amparo à 
Criança, ao Adolescente e 
ao Idoso da Assembleia Le-
gislativa, realizada na tarde 
de quarta-feira (6), para pe-
dir o apoio dos deputados 
estaduais com o objetivo de 
solucionar um conflito rela-
cionado à posse de terras em 
uma região do município.

Segundo eles, o prefeito 
de Matupá, Valter Mioto Fer-
reira (MDB), estaria agindo 
de forma arbitrária para que 
moradores da Zona Paisagís-
tica 01 desocupem o local, 
invadindo as terras utilizan-
do máquinas para derrubar 
árvores e hortas - das quais 
muitas famílias dependem 
para seu sustento - mesmo 
sem ordem judicial.

“O prefeito entrou com 
máquinas e tratores nas ter-
ras sem liminar da Justiça. 
Depois ele conseguiu uma 
liminar em que a juíza auto-
rizou somente a limpeza de 
entulhos da área, mas dei-
xou bem claro que não devia 
molestar os moradores. De 
posse dessa liminar, ele ‘pa-
trolou’ as propriedades. Esse 
pessoal não entrou lá do dia 
para a noite. Alguns deles es-
tão lá há 30 anos. E o que ele 
fez? Entrou lá com máquinas 
com o objetivo de intimi-
dar, humilhar e obrigar essas 
pessoas a sair”, relatou Celso 

Martin Costin, presidente da 
Associação dos Proprietá-
rios, Moradores, Amigos do 
Verde e Produtores das Zo-
nas Paisagísticas de Matupá 
(AZPMA).

Celso contou que a ocupa-
ção das 17 ZP’s existentes no 
município ocorreu há cerca 
de 30 anos, por incentivo 
do próprio poder público, 
e afirmou que o prefeito es-
taria beneficiando algumas 
pessoas e ordenando o envio 
de máquinas para destruir as 
terras onde residem seus de-
safetos políticos.

 Segundo ele, a medida 
atingiu 50 das 267 proprie-
dades existentes na região, 
prejudicando as famílias que 
nelas residem.

“O prefeito aceitou regu-
larizar e deu todas as facili-
dades e benesses para alguns 
e, com aqueles que consi-
dera desafetos políticos, ele 
agiu de forma arbitrária, 
com ameaças, com o uso de 
maquinário, fazendo uma 
destruição e agredindo seus 
direitos mais básicos e fun-
damentais”, acrescentou.

As acusações já haviam 
sido recebidas pela Comis-
são de Direitos Humanos. 
Para verificar as informa-
ções, um servidor da Assem-
bleia Legislativa foi enviado 
ao local e gravou vídeos do 
que estava acontecendo e 
depoimentos de moradores 
e vereadores, que serão ana-
lisados pela Comissão. 

Algumas das gravações fo-
ram apresentadas durante a 

Foto: ADEMIR SPECHt
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SINOP

Prefeitura amplia oferta de
consultas oftalmológicas 

SORRISO

Prefeito protocola readequação de projeto 
de ciclovia na Caixa Econômica Federal

RECEITA ANUAL

Câmara fará
audiência para
discutir LOA 2020

Ação começou ontem (7) e vai até amanhã (9) 

Lafin teve semana produtiva em Cuiabá 

Foto: DIVULGAÇÃo

Haverá discussão sobre a destinação dos recursos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os pacientes regulados 
em Sinop que aguardam na 
fila de espera por uma con-
sulta oftalmológica recebem 
uma boa notícia. A Prefeitu-
ra de Sinop, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
aumentou a oferta de con-
sultas oftalmológicas a estes 
pacientes.

A ampliação no aten-
dimento faz-se necessária 
devido a demanda e, por 
orientação da prefeita Ro-
sana Martinelli, a Secretaria 
executa a iniciativa. O obje-
tivo é diminuir a demanda 
reprimida de procedimen-
tos acumulados ao longo dos 
anos. A ação começou nesta 
quinta-feira (7), se estenderá 
até o próximo sábado (9), e 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na viagem de trabalho 
que fez à Cuiabá no início 
da semana, o prefeito Ari 
Lafin (PSDB), protocolou na 
Caixa Econômica Federal 
(CEF), um novo projeto para 
a implantação de ciclovia na 
Avenida Blumenau. O novo 
projeto contempla a implan-
tação da ciclovia desde a Tra-
vessa das Camélias até a Tra-
vessa dos Cardeais.

Ari explica que houve 
uma readequação da pro-
posta. “Anteriormente o 
projeto licitado era em con-
creto. Com a readequação a 
ciclovia será feita em CBUQ, 
com isso pudemos alterar 
também o trecho que ini-
cialmente seria da Perime-
tral Sudoeste até a Traves-
sa dos Cardeais passando 
agora para a Travessa das 
Camélias”, explica. Assim, a 
ciclovia terá 2.187 metros li-
neares, e não mais 1.965 me-
tros. Além disso, também foi 
reformulado o traçado. Na 
primeira proposta estavam 
planejadas duas pistas sepa-
radas, agora constam trechos 
com duas pistas juntas e tre-
chos com pistas separadas, 
dependendo do local.

O prefeito salienta que 
o valor orçado para a obra é 
de R$ 392.317,07, caso a CEF 
não solicite nenhum reajuste 
de orçamento. “O objetivo é 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Audiência Pública que 
discutirá a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercício 
de 2020, será realizada na 
próxima semana, terça-feira 
(12), com início às 16h30 no 
Plenário Deputado Jorge 
Abreu – dependência da Câ-
mara Municipal de Sinop.

O evento foi convocado 
pelo presidente do legislativo 
sinopense, vereador Remí-
dio Kuntz (PL), por meio do 
Edital de Audiência Pública 
014/2019, lido durante a 37ª 
Sessão Ordinária. O objetivo 
é discutir com a população a 
destinação dos recursos pú-
blicos estimados como re-

ceita para o exercício do ano 
que vem.

O Projeto de Lei (PL) 
056/2019 de autoria da Pre-
feitura de Sinop, que fixa a 
LOA 2020, tramita nas co-
missões permanentes desde 
o dia 30 de setembro. Ela 
estima uma receita bruta na 
ordem de R$ 653.170.242,58 
e uma receita líquida de R$ 
606.361.781,09. Esse é o mes-
mo valor fixado para as des-
pesas.

Do valor total das des-
pesas, R$ 558.703.962,89 
estão previstos para serem 
gastos com a administração 
direta e os R$ 47.657.818,20 
na administração indireta.

O projeto será votado 
em três turnos.

Foto: DIVULGAÇÃo

Mapeamento foi feito pela concessionária que administra BR-163 

Prefeito entra em conflito com moradores
MATUPÁ | A denúncia foi apresentada por moradores e vereadores do município 

irá ofertar mais 300 consul-
tas. O contato com os pa-
cientes foi feito pela Central 
de Regulação, via telefone.

Os pacientes estão 
sendo atendidos no Centro 
de Especialidades Médicas 
(CEM) pela equipe médica do 
Hospital dos Olhos de Cuia-
bá. A expectativa do municí-
pio é fechar o ano atendendo 
os pacientes sem a necessi-
dade de seu deslocamento. O 
secretário de Saúde, Gerson 
Danzer, explica o impacto 
positivo das medidas na ro-
tina de tratamento dos pa-
cientes de oftalmologia e que 
trazer a equipe médica para 
Sinop gera economia para o 
município e o conforto para 
os munícipes que necessitam 
deste serviço.

“Ao invés de levar os 
pacientes, juntamente como 

seus acompanhantes para 
Cuiabá, optamos em realizar 
as consultas aqui aproveitan-
do a estrutura. Assim, evita-
mos o transtorno de tirá-los 
da cidade, como também re-
duzimos custo desde passa-
gens, hospedagem e alimen-

tação”, relata.
Os valores destina-

dos são oriundos de recur-
sos próprios do município. 
Mensalmente, são atendidos 
cerca de 300 pacientes em 
especialidades oftalmológi-
cas.

reunião.
O presidente da comis-

são, deputado João Batista 
(PROS), designou o deputa-
do Delegado Claudinei (PSL) 
para acompanhar de perto a 
situação e afirmou que farão 
o possível para auxiliar na 
solução do problema. 

“A comissão vai trabalhar 
para garantir que esse con-
flito não desague em uma 
tragédia no futuro e para ga-
rantir os direitos dessas pes-
soas, que, durante mais de 
20 anos dedicaram suas vi-
das, depositaram seus recur-
sos em um pedaço de terra 
e não podem simplesmente 
ser despejados da noite para 
o dia pela vontade política de 
um gestor”, afirmou.

O deputado Delegado 
Claudinei disse que irá soli-
citar à assessoria jurídica que 
analise a situação ocorrida 
no município. “São informa-
ções graves que vimos aqui 
hoje através de vídeos e de-
poimentos dos moradores. 
Vou me reunir com a equipe 
da comissão para verificar as 
informações e fazer os enca-
minhamentos legais neces-
sários, tanto para possível 
instalação de CPI pela Câ-
mara de Vereadores do mu-
nicípio, como para comuni-
car ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público. Vamos 
verificar essas ameaças que 
essas pessoas alegam estar 
sofrendo e se tinha ordem 
judicial para essa desocupa-
ção, a forma como foi efetu-
ada a ação”.

trazer mais segurança para 
todos os usuários do trânsi-
to, sejam ciclistas, pedestres 
ou motoristas. Agora aguar-
damos a resposta da CEF”, 
finaliza Ari.

EDUCAÇÃO
O prefeito Ari Lafin, 

esteve também na Secreta-
ria de Estado de Educação 
(Seduc) para tratar sobre a 
Escola Estadual da Polícia 
Militar Tiradentes Cabo An-
tônio Dilceu da Silva Amaral 
e a escola do bairro Mário 
Raiter.

Em relação à Escola 
Tiradentes, o prefeito expli-
cou que solicitou a Semec a 
contratação imediata de um 

espaço mais amplo para que 
a unidade possa realizar as 
atividades.  De acordo com 
o diretor da unidade de Sor-
riso, Major PM Botelho, hoje 
a escola atende 400 alunos 
e conta ainda com 22 pro-
fessores, além de mais 10 
funcionários e cinco mili-
tares atuando diretamente. 
“Cobramos da Seduc em-
penho para acelerar o pro-
cesso de contratação de um 
novo espaço. A Prefeitura já 
se disponibilizou em pagar 
dez meses da diferença do 
aluguel para a contratação”, 
disse o prefeito.

Já em relação à escola 
que deverá ser construída 
no Residencial Mário Rai-

ter, Ari voltou com o proje-
to arquitetônico em mãos e 
o entregou para a secretária 
municipal de Educação e 
Cultura, Lúcia Drechsler. “A 
Lúcia será a responsável por 
realizar os ajustes técnicos 
no projeto juntamente com 
a nossa equipe técnica da 
Secretaria da Cidade e agili-
zar a visita da equipe da Se-
duc em Sorriso. Esperamos 
que até fevereiro tudo este-
ja pronto para ser licitado”, 
destacou Ari.

O prefeito pontua que 
“ambas as escolas são de 
responsabilidade do Estado. 
Mas a Prefeitura está à dis-
posição, apoiando e dando 
todo o suporte possível”.
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Tabela de descontos para empresas e cidadãos 

DA REPORTAGEM

O Mutirão Fiscal do 
Governo de Mato Grosso, 
em parceria com o Po-
der Judiciário Estadual, 
foi lançado oficialmente 
durante reunião com as-
sociações e coletiva com 
a imprensa, e vai promo-
ver descontos em juros 
e multas de dívidas com 
o Estado em até 75%. Na 
ocasião, o governador 
Mauro Mendes e o secre-
tário de Estado de Fazen-
da, Rogério Gallo, deram 
detalhes de como irá fun-
cionar o mutirão, que vai 
até o dia 29 de novembro.

O atendimento será 
feito no segundo andar da 
Arena Pantanal, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
18h, sem intervalo para 
almoço, com distribuição 
de senhas até às 16h. O 
acesso será feito pelo por-
tão A do estádio.

A exceção ficará por 
conta dos dias em que ha-
verá jogos pelo Campeo-
nato Brasileiro da série B. 
Nestas datas (1º, 5 e 12/11), 
o atendimento ficará re-
duzido até às 13h, com 
distribuição de senhas até 
às 11h.

Durante o Mutirão Fis-
cal o contribuinte poderá 
renegociar dívidas fis-
cais e tributárias geradas 
no âmbito dos seguintes 
órgãos: Secretaria de Fa-
zenda (Sefaz), Procura-
doria Geral do Estado 
(PGE), Instituto de Defesa 
Agropecuária (Indea), De-
partamento Estadual de 

CIDADÃOS E EMPRESAS | Governador e secretários anunciaram o evento em coletiva no Palácio Paiaguás
Foto: Divulgação

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

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

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

(66) 3531-5807

Trânsito de Mato Grosso 
(Detran), Procon e Agên-
cia Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos De-
legados (Ager). Serão cer-
ca de 200 conciliadores 
trabalhando simultane-
amente, em dois turnos, 
para esclarecer dúvidas e 
fazer as renegociações.

Os débitos tributários 
(ICMS, IPVA, ITCD, entre 
outros), inscritos ou não 
na dívida ativa, poderão 
ser negociados por meio 
do Refis. Já as dívidas 
oriundas de multas e ta-
xas do Detran, Sema, In-
dea, Procon e Ager pode-
rão ser renegociadas por 
meio do Regularize.

A Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema) tam-
bém participará da edição 
do Mutirão Fiscal, porém 
os débitos relativos à pas-
ta serão renegociados so-
mente de forma online ou 
na sede da secretaria.

Além da Sema, as ne-
gociações com os demais 
órgãos também poderão 
ser feitas de forma onli-
ne, para facilitar a vida 
dos contribuintes que não 
podem comparecer pre-
sencialmente na Arena ou 
que residam no interior 
do Estado.

Nesses casos, os inte-
ressados podem promo-
ver a quitação dos débitos 
por meio do site http://
mutiraofiscal.mt.gov.br/.

A realização do Muti-
rão Fiscal possibilita ao 
contribuinte quitar os 
débitos com vantagens 
financeiras, evitando que 

seu nome seja inscrito nos 
serviços de proteção ao 
crédito. Além disso, por 
meio da ação, o Governo 
aumenta a arrecadação 

do Estado e reduz, consi-
deravelmente, o estoque 
de processos jurídicos e 
administrativos.

“Nós temos uma redu-

ção de até 75% nas multas 
e juros dos débitos. O que 
nós queremos é criar uma 
forma justa de regulari-
zar o CPF e o CPNJ des-

sas milhares de pessoas 
e empresas que estão na 
irregularidade”, afirmou o 
governador Mauro Men-
des.

Mutirão Fiscal vai facilitar
a regularização das dívidas


