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

SÉRIE B

“MATO-GROSSENSE”

Limpeza no
Detran elimina 
acúmulos 
desnecessários
Após um ano e meio 
acumulando 2,7 mil mó-
veis inservíveis, o De-
partamento Estadual de 
Trânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT) conseguiu 
concluir a limpeza com-
pleta do espaço onde os 
bens se acumulavam.  
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Um estudo científico liderado pela professora e pesquisadora da Unemat, Jocineide Macedo 
Karim, descobriu que o falar mato-grossense tem relação com as raízes coloniais, e pode estar 
associado ao sotaque do norte de Portugal.                          Página  -7

Forma de falar vem do português arcaico

SÃO PAULO

AEROPORTO SORRISO

Isto é 
uma grande
vergonha

Infraero 
entrega 
projeto 

“A gente fica triste. A 
gente pelo menos estava 
fazendo o dever de casa. Hoje 
realmente foi muito abaixo. 
É vergonhoso. Vergonha, 
vergonha, vergonha”, disse o 
capitão Tricolor, Hernanes, ao 
Premiere após derrota para o 
Fluminense pelo Campeonato 
Brasileiro.
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A Infraero entregou, na 
manhã de ontem (8), o projeto 
de revitalização, recuperação 
e sinalização horizontal da 
pista de pousos e decolagens 
do Aeroporto Regional de Sor-
riso Adolino Bedin. O projeto 
faz parte do contrato firmado, 
em junho deste ano, entre a 
empresa e a Administração 
Municipal.

              Página -3

ASCOM DOURADO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Cuiabá ainda sonha com acesso
Depois de engatar uma sequência de cinco partidas sem derrotas no Brasileirão 
da Série B, o Cuiabá voltou a sonhar com a possibilidade de acesso para a primeira 
divisão do futebol brasileiro. Atualmente o Dourado ocupa a décima posição com 
47 pontos. Seis atrás do Coritiba, quarto colocado.     Página -6
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Estamos convivendo com mais um grupo 
de brasileiros que, embora vestidos de ver-
de, amarelo, azul e branco, vivem alaranja-
damente desprovidos d’algo

Há algum tempo, passamos a saber da 
existência de patriotas que, desprovidos de 
bens materiais, dentre eles a terra, passa-
ram a se organizar sob a bandeira verme-
lha dos “Sem-Terra”. Depois, surgiram novos 
movimentos que aglutinam a sina de outros 
“sem eira nem beira”. Mais recentemente, 
estamos convivendo com mais um grupo de 
brasileiros que, embora vestidos de verde, 
amarelo, azul e branco, vivem alaranjada-
mente desprovidos d’algo. Todavia, como a 
carência desses não é a de bens materiais, 
mas imateriais, passo a denominá-los como 
os “Sem-Compostura”. Antes de outras con-
siderações, lembro que, para o Dicionário 
Aulete, “compostura” refere-se ao “compor-
tamento comedido, educado, adequado a 
uma situação”.Exposto o lembrete, começo 
a fazer a identificação dos seres que adoram 
se apresentar como criaturas desprovidas 
de compostura, ou seja, do comportamento 
social comedido, da educação, por mais ele-
mentar que ela seja, e da adequação social, 
seja o tipo de situação que for. Diante do pa-
rágrafo acima, equivoca-se quem imaginar 
que em minha lista dos “Sem-Compostura” 
esteja inserido alguém que não tenha con-
cluído etapa(s) do ensino formal. Nunca foi 
tão nítido que a boa educação, o comporta-
mento comedido e a adequação social não 
devem nada à alta escolarização de quem 
quer que seja. Assim, sem mais delongas, 
quando penso nos “Sem-Compostura”, pen-
so em componentes do estafe político brasi-
leiro deste perigoso momento; penso, prin-
cipalmente, na maioria dos que compõem o 
atual governo, incluindo a parte masculina 
adulta da família presidencial.

A falta de compostura desse grupo che-
ga a ser inacreditável. Todas as suas gros-
serias exibidas sem pudor – via de regras, 
pelas redes sociais – têm a mesma base: o 
estranhamento transformado em ódio àqui-

Sem ninguém ver
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Vendo a produtividade baixa é fá-
cil perceber que um dos dois fatores 
está envolvido: ou você está se dis-
traindo com outras tarefas ou não 
tem condições de desempenhar as 
atividades da forma que o emprega-
dor precisa. E as duas possibilidades 

conduzem, quase que 
inevitavelmente, para 
um “final trágico”: a de-
missão.

Não importa se as 
pessoas estão ou não 
vendo você usar seu 
celular, os efeitos do 
uso indevido serão 
percebidos e o maior 
prejudicado será você. 
Para evitar a “tentação” 
guarde o aparelho, faça 

de conta que ele não existe e dedique 
seu tempo e atenção ao seu trabalho.

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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Dois dias após o pedido de desculpas de Jair Bolso-
naro (PSL) por um vídeo em que, exibido como um leão, 
o presidente era atacado por hienas que representavam 
o STF, partidos políticos e instituições da sociedade ci-
vil, o filho do mandatário, o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, surgiu com uma nova afronta à democracia 
brasileira. Desta vez, o chamado 03 propôs a reedição de 
algo como o infame Ato Institucional nº 5, de 1968, mar-
co do período mais duro da ditadura militar, para casos 
em que a esquerda brasileira “radicalizar” e promover 
manifestações pelo país.

Em entrevista publicada na internet, Eduardo Bol-
sonaro disse que a medida seria “a resposta” para uma 
eventual —e que hoje parece delirante— onda de protes-
tos que ameaçasse o governo de seu pai.

Não foi a primeira vez que um membro da família 
Bolsonaro, incluindo o próprio presidente, teve rom-
pantes autoritários. Desta vez, porém, ao evocar um de-
creto radical do passado que deixou um saldo de cassa-
ções e direitos políticos suspensos, o deputado provocou 
inédita reação no Congresso.

Enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), qualificou as manifestações de 
Eduardo como “repugnantes”, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que o episódio é uma 
“inadmissível afronta à Constituição”.

Na mesma hora em que essas lideranças reagiam, 
no entanto, Eduardo voltou à carga e insistiu na exal-
tação à ditadura militar publicando um vídeo em rede 
social em que seu pai elogia o coronel Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, um dos símbolos da repressão.

Eduardo Bolsonaro não é só filho do presidente da 
República. Ele é deputado federal, líder do governo na 
Câmara e presidente da Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional —e até uma semana atrás alme-
java ser embaixador do Brasil nos EUA.

Como defendeu ontem Rodrigo Maia, é imperio-
so que o deputado Eduardo seja agora alvo de punição 
por sua “apologia reiterada a instrumentos da ditadura” 
—nas palavras do próprio presidente da Câmara dos De-
putados.

Nesse sentido, foi inútil tanto a reação subsequen-
te do presidente ao dizer que não apoia a fala do filho 
como o próprio recuo de Eduardo. O deputado deveria 
ser, mesmo assim, levado ao Conselho de Ética da Câ-
mara para responder pelas suas declarações.

O outro aspecto extraordinário desse lamentável 
episódio é como já virou padrão no clã Bolsonaro pro-
duzir fatos ruidosos como esse a cada vez que investi-
gações envolvendo a família ganham relevo na polícia 
e no noticiário. Repetido à exaustão, o truque barato só 
chama cada vez mais a atenção.

Editorial

Novo ataque

Ranking dos Políticos - Facebook

lo/àqueles que não lhes são espelhos, 
lembrando versos de “Sampa” de Cae-
tano. Nesse bojo, incluem-se quaisquer 
lutas por manutenção de direitos.

Sempre sustentada pela retórica do ódio, 
a família presidencial, em particular, se ali-
menta, digere e expele esse sentimento a 
todo instante. A cada exposição de novo ódio, 
nova descompostura, novo ataque, geralmen-
te gratuito, ao que se lhe apresenta adverso.

Mas a família presidencial não é ilha 
nessas manifestações. A maioria dos que in-
tegram o atual governo tem o mesmo perfil 
de um “Sem-Compostura”. Deles, destaco o 
ministro da Educação (!?), que tem desres-
peitado até a seriíssima arte da palhaçaria. 
A mim, em particular, esse desrespeito é in-
quietante; minha bisavó, orgulhosamente, foi 
atriz circense, lócus acolhedor também do 
genuíno e indispensável palhaço. Mas por 
que o ministro desrespeita a palhaçaria?

Porque ele parece viver se assemelhando 
a youtubers da internet. O ministro, toda vez 
que exibe uma de suas gracinhas, invariavel-
mente sem graça alguma, perde a compos-
tura. Assim, depois de sucessivas descom-
posturas, como dançar com uma sombrinha 
em vídeo caseiro, a última de suas “artes” foi 
quando anunciou que o MEC havia feito re-
tornar os recursos anteriormente contingen-
ciados das universidades federais.

Após o referido anúncio, como se esti-
vesse dando de ombro aos que ele considera 
como inimigos, do bolso de seu paletó, não 
sem exalar ódio, o ministro tira uns óculos 
teens e os mete na cara; depois, atira o micro-
fone sobre a mesa e diz algo inaudível, pelo 
menos para meus ouvidos; e sai de cena!

Pergunto: a) Depois da crueldade orça-
mentária deliberada contra as federais, pre-
cisava dessa esdrúxula mise en scène? b) O 
MEC precisa de uma criatura tão sem com-
postura?

ROBERTO BOAVENTURA DA SILVA SÁ É 
PROFESSOR DE LITERATURA NA UFMT E 
DOUTOR EM JORNALISMO PELA USP

Os “sem-compostura”

SERÁ QUE VOLTA?
O fato de Blairo Maggi convidar líderes 

partidários para o Estradeiro nas MTs-170 
e 235, no Noroeste de MT, provocou muitas 
especulações no cenário político. Entre elas, 
a de que o ex-ministro da Agricultura teria 
muito interesse nas próximas eleições. Para 
alguns, a “senha” é de que BM sinalizaria 
para uma pré-candidatura ao Senado, numa 
eventual eleição suplementar, se o TSE con-
firmar a cassação de Selma Arruda (Pode-
mos). Outro sinal seria de que o ex-ministro 
quer influenciar nas eleições municipais de 
2020.

BRAVO COM O PAI
Visivelmente irritado ao ser questionado 

sobre o assunto, o deputado estadual Ulysses 
Moraes (DC) preferiu não comentar as decla-
rações de seu pai, o advogado Naime Marcio 
Martins Moraes, que disse durante um jul-
gamento que verba indenizatória (V.I.) serve 
para “compra de voto”, “assistencialismo” e 
“assédio”. Inicialmente, o deputado parou 
para conversar com a imprensa sobre um 
projeto de sua autoria que não foi aprovado. 
“Sobre meu pai, você tem que perguntar para 
ele, não para mim”, antes mesmo de o repór-
ter concluir a pergunta.

SÉRIO DEPUTADO?
Um dos maiores críticos da esquerda e de-

fensor da Lava-Jato, o deputado federal José 
Medeiros (Pode) fez piada com o soco que o 
jornalista Augusto Nunes deu no norte-ame-
ricano Glenn Greenwald, fundador do site 
The Intercept Brasil. Em suas redes sociais, 
Medeiros publicou uma foto de uma pessoa 
pendurando, em uma parede, um quadro que 
“homenageia” Nunes como o “funcionário do 
mês” da Rádio Jovem Pan, onde ele trabalha 
e onde aconteceu a confusão.

“Ainda estamos no dia 7, mas dá para cra-
var, né pessoal?”, brincou o parlamentar.

A tecnologia, por vezes, nos faz perder a “noção” do tempo, e 
o que pode parecer “rapidinho” para nós é visto, por outros, 
como muito tempo desperdiçado. Procure utilizar a tecnolo-
gia a seu favor, de modo consciente, e sem prejudicar suas 
atividades, afinal os recursos tecnológicos estão aí para nos 
ajudar, basta, claro, que você use da forma correta.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

ROBERTO 
BOAVENTURA
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IMAGEM DO DIA

“Eduardo voltou à carga e insistiu na 
exaltação à ditadura militar publican-
do um vídeo em que seu pai elogia o 
coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, 
um dos símbolos da repressão

“
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Falei, na edição passada, sobre pes-
soas que ficam parte do tempo usando 
comunicadores instantâneos no celu-
lar e perdendo o “foco” de suas ativi-
dades principais, algo que se vê muito 
hoje em dia. Mas, entre essas pessoas, 
existe um grupo que acredita que pode 
fazer isso “escon-
dido”. Sim, a ideia 
é, por exemplo, que 
o chefe não veja o 
tempo gasto con-
versando e, com 
isso, não ter pro-
blemas. O raciocí-
nio é extremamen-
te equivocado pois 
a pessoa acaba se 
“esquecendo” de 
um “detalhe” muito 
importante: por mais que você consiga 
“esconder” o que está fazendo, jamais 
vai conseguir “disfarçar” o efeito disso 
em sua produtividade.

Quando você assume uma atividade 
as pessoas envolvidas, como colegas, 
supervisores, chefes e outros sabem o 
que você pode fazer no tempo que tem 
disponível. Por mais que não estejam 
acompanhando de perto o que você faz 
com seu tempo, se a produtividade for 
menor que o esperado com toda a cer-
teza o fato será prontamente percebido.

Um temporal atingiu Tangará da Serra, na tarde de quinta-feira (7). O vento 
forte arrancou árvores e destelhou casas. Entretanto, não há registros de feri-
dos. Na casa da moradora Elza Vieira, não deu tempo para recolher nada, ape-
nas procurar um lugar seguro para se abrigar. A água invadiu a casa móveis e 
eletrônicos. Alguns bairros ficaram sem energia. Um poste ficou inclinado e 
os fios de alta tensão se espalharam pela rua.
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Próximo passo será abrir o processo de licitação 

Prefeitura recebe projeto de
recuperação da pista do aeroporto
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Infraero entregou, na 
manhã de ontem (8), o pro-
jeto de revitalização, recu-
peração e sinalização ho-
rizontal da pista de pousos 
e decolagens do Aeroporto 
Regional de Sorriso Adolino 
Bedin. O projeto faz parte do 
contrato firmado, em junho 
deste ano, entre a empresa e 
a Administração Municipal.

De acordo com o projeto, 
o investimento previsto é 
de cerca de R$ 8 milhões, o 
prazo é de aproximadamen-
te nove meses, e será feito 
em cinco etapas. O projeto 
também sugere que as obras 
devem ocorrer de segunda a 
sábado, no período diurno, 
sem comprometer as opera-
ções do terminal. Os serviços 
são necessários para que o 
aeroporto possa receber ae-
ronaves maiores, como Em-
braer 190, 195 e similares.

O prefeito Ari Lafin expli-
ca que o próximo passo será 
abrir um processo licitatório 
para a contratação da em-
presa que realizará os servi-
ços e, ainda, buscar a libera-
ção do recurso alocado junto 
ao Governo Federal.  “Agora 
daremos início ao processo 
de licitação da obra e agen-

daremos uma reunião na Se-
cretaria Nacional de Aviação 
Civil, em Brasília, buscando 
a liberação do valor já aloca-
do para o nosso aeroporto. 
Acredito que até julho de 
2020 possamos retomar os 
voos com aeronaves maio-
res”, ressalta Lafin.

O superintendente de En-
genharia da Infraero, Giulia-
no Capucho, pontua que as 
soluções adotadas no projeto 
atendem aos requisitos do 
Regulamento Brasileiro de 
Aviação Civil. 

“Com a execução do pro-
jeto, a segurança das opera-
ções aéreas será ampliada e a 
vida útil do pavimento será 
de até 20 anos, permitindo 
operações de aeronave com 
maior peso”.

O deputado estadual, Xuxu 
Dal Molin, ressalta a impor-
tância da parceria público-
-privada para a construção, 
funcionamento e agora re-
estruturação do Aeroporto 
de Sorriso. “Participamos 
do planejamento desse ae-
roporto, junto com a Comis-
são Pró-aeroporto vimos o 
projeto sair do papel e virar 
realidade. Agora vamos re-
formar a pista e começar a 
sonhar com a ampliação do 
aeroporto, novas linhas e 
mais empresas aéreas”.

SORRISO | Projeto foi entregue pela Infraero e o investimento previsto é de R$ 8 mi
Foto: AssessoriA 

Foto: AssessoriA

Foto: DiVULGAÇÃo

DESAGRADOU

Decisão do STF pode tirar da prisão
grandes condenados pela Lava Jato

MEGALEILÃO PRÉ-SAL

MT receberá R$ 342 milhões a menos
do que o valor esperado com leilão

MT-100

Recuperação cria 
novo eixo de transporte
e encurta distância 
até os portos de SP

Serviços fazem parte dos trabalhos iniciais previstos no 
contrato de concessão 

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

DA REPORTAGEM

Os ministros do Supre-
mo decidiram por 6 votos 
a 5 que é inconstitucional a 
prisão após condenação em 
segunda instância e, assim, 
abriram caminho para a sol-
tura de ao menos 13 presos 
da Lava Jato, entre ex-execu-
tivos de empreiteiras, dolei-
ros e ex-dirigentes da Petro-
brás, além do ex-presidente 
Lula, condenado no Supe-
rior Tribunal de Justiça a 8 
anos, 10 meses e 20 dias no 
caso do triplex do Guarujá.

Na manhã ontem (8), a 
defesa do petista protocolou 
o pedido de liberdade do ex-
-presidente na Justiça Fede-
ral em Curitiba. O Conselho 
Nacional de Justiça infor-
mou que a decisão do Supre-
mo impactará, ao todo, 4.895 
pessoas com condenação em 
segunda instância em todo o 
País. Entre eles, réus da Lava 
Jato. A expectativa é que pre-
sos notórios da maior opera-
ção já deflagrada no País con-
tra a corrupção poderão ser 
soltos a partir do julgamen-
to do STF que se prolongou 
por cinco sessões plenárias e 
foi concluído nesta quinta, 7, 
com o entendimento de que 
o réu aguardará em liberda-
de e só começará a cumprir 
pena após esgotados todos os 
recursos – o chamado trânsi-
to em julgado.

O ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu (governo 
Lula) está no grupo que pode 
ser solto. Atualmente, ele 
cumpre pena no Complexo 
Médico-Penal de Pinhais de 

DA REPORTAGEM

Paralelo à chama-
da Ferronorte, começa a se 
consolidar um novo eixo de 
transporte que interligará as 
regiões Sul-Sudeste e Cen-
tro-Oeste-Norte. Trata-se de 
um trecho de quase 100 qui-
lômetros da rodovia MT-100 
que foi totalmente recupera-
do.

A entrega oficial à po-
pulação será realizada pelo 
governador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes, na próxima 
segunda-feira (11.11), em ato 
simbólico no quilômetro 
zero da rodovia, na divisa 
entre Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul.  A cerimônia 
terá a presença também do 
secretário de Estado de In-
fraestrutura e Logística, Mar-
celo de Oliveira.

O trecho de 91,4 km 
da rodovia MT-100 que será 
repassado aos usuários fica 
situado entre a divisa entre 
os dois estados no entron-
camento com a BR-364, na 
altura do município de Alto 
Araguaia. A estrada foi res-
taurada pela empresa Via 
Brasil MT 100–Concessioná-
ria de Rodovias S.A, que de-
tém a concessão da via repas-
sada à iniciativa privada há 
um ano pelo Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra).

Segundo o secretário da 
pasta, o processo de conces-
são de rodovias é essencial 
em Mato Grosso porque o 
Estado tem dificuldades or-
çamentárias de manter regu-
larmente os trabalhos de ma-
nutenção de estradas, na qual 
estão inclusos serviços como 
a conservação de pavimento 
e acostamento, roçada, lim-
peza, entre outros.

“Num prazo de pouco 
mais de um ano a população 
da região já começa a sentir 
os impactos positivos dessa 
concessão, pois estão transi-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na última quarta-feira 
foi realizado o megaleilão do 
pré-sal. Por parte dos gover-
nos estaduais e municipais 
havia uma grande expectati-
va para os valores que seriam 
arrecadados com a transa-
ção. Mas para a decepção de 
muitos, inclusive do gover-
nador de Mato Grosso, Mau-
ro Mendes (DEM), os valores 
arrecadados ficaram abaixo 
do esperado.

Com isso, os R$ 665,1 

tando por uma via com boas 
condições de trafegabilidade 
e segurança”, afirma o titular 
da Sinfra, enfocando ainda o 
estímulo ao desenvolvimen-
to econômico que a rodovia 
recuperada irá proporcionar.

A Via Brasil MT 100–
Concessionária de Rodovias 
S.A., adquiriu o direito de 
exploração comercial da ro-
dovia MT-100 pelos próxi-
mos 30 anos durante leilão 
realizado na Bolsa de Valores 
de São Paulo (B3), sob coor-
denação da Sinfra, em 2018.

O contrato prevê que 
em todo o período de con-
cessão sejam investidos R$ 
745 milhões em benfeito-
rias, na manutenção da via e 
na operação dos serviços de 
apoio aos usuários. As obras 
geraram mais de 700 postos 
de trabalho, entre empregos 
diretos e indiretos, e a ope-
ração contará com 115 fun-
cionários. Este novo eixo de 
integração rodoviária prati-
camente acompanha o traje-
to da Ferronorte e é formado 
pelo trecho concessionado 
da MT-100 e pela rodovia 
MS-306, que está em pro-
cesso de concessão para o 
setor privado. A atratividade 
do novo trajeto deve agregar 
uma série de serviços e novos 
investimentos no seu entor-
no e contribuir para o desen-
volvimento econômico de 
Alto Araguaia e Alto Taquari, 
em Mato Grosso, e também 
para os municípios da região 
Leste de Mato Grosso do Sul.

O motorista que sair de 
Cuiabá e optar pela rota da 
MT-100 vai percorrer 1.598 
km até o porto de Santos. 
Já se a viagem seguir pelo 
trecho mais utilizado atual-
mente, passando por Cam-
po Grande (MS) e Presidente 
Epitácio (SP), a distância am-
plia para 1.790 km. Pelo outro 
trajeto possível, passando por 
Campo Grande e Três Lagoas 
(MS), a distância entre Cuia-
bá e Santos fica em 1.771 km.

milhões que eram esperados 
de compensação para Mato 
Grosso acabou ficando quase 
pela metade disso, R$ 322,4 
milhões.

Em entrevista ao site 
MidiaNews, Mendes mos-
trou uma decepção e até 
mesmo uma preocupação 
com baixa arrecadação.

“Apesar do êxito parcial 
com a venda de alguns dos 
lotes, vejo com preocupação, 
porque se houve lotes sem 
apresentação de proposta 
significa que há uma descon-
fiança com relação a esses lo-

30 anos, 9 meses e 10 dias 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro. Seu irmão, Luiz 
Eduardo de Oliveira e Silva, 
também pode deixar a pri-
são, mesmo condenado a 10 
anos, 6 meses e 23 dias.

Outro encarcerado em 
Pinhais é Gerson Almada, 
ex-executivo da empreiteira 
Engevix. Ele foi condenado 
por corrupção ativa e lava-
gem de dinheiro a 34 anos e 
20 dias.

Renato Duque, indi-
cação política do PT para a 
diretoria de Serviços da Pe-
trobrás em 2003 e que rebe-
lou-se contra devassa da Po-
lícia Federal em sua casa, em 

tes ou até mesmo uma invia-
bilidade dos mesmos. Neste 
momento, o Brasil precisa 
colocar todos os projetos em 
marcha para a retomada da 
economia brasileira”, afir-
mou.

Foram a leilão reservas 
da camada de petróleo do 
pré-sal já descobertas pela 
Petrobras, mas que excedem 
o volume que a empresa tem 
direito de produzir.

Inicialmente, 14 empre-
sas foram habilitadas para 
participar da disputa, mas o 
leilão foi marcado pela falta 

2014, poderá pedir a soltura 
após a decisão do STF. Suas 
penas somadas chegam a 123 
anos e 11 meses de prisão.

Outros protagonistas 
das ações penais da Lava 
Jato serão alcançados pela 
decisão do Supremo, mas 
já estão fora da prisão. É o 
caso, por exemplo, do ex-te-
soureiro do PT João Vaccari 
Neto que ganhou o benefício 
do regime semiaberto com 
tornozeleira eletrônica no 
começo de setembro, por 
decisão da juíza Ana Caro-
lina Bartolamei Ramos, da 
1.ª Vara de Execuções Penais 
de Curitiba. Nem todos os 
condenados da Lava Jato vão 

poder deixar a prisão, uma 
vez que são alvo de decretos 
de prisão preventiva. Como 
é o caso do ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(MDB/RJ). 

Ele cumpre, além de 
condenação pelo Tribunal 
Regional Federal da 4.ª Re-
gião (TRF-4), prisão preven-
tiva desde outubro de 2016 
por corrupção passiva, lava-
gem de dinheiro e evasão de 
divisas.

Também é o caso do 
ex-governador do Rio Sér-
gio Cabral (MDB), conde-
nado em segunda instância 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro.

de interesse e desistência das 
grandes petroleiras estran-
geiras.

A Petrobras levou os 
dois blocos em que já havia 
exercido o direito de prefe-
rência, garantido por lei. O 
bloco de Búzios, o maior de 
todos, foi arrematado em 
consórcio formado com as 
chinesas CNODC Brasil (5%) 
e CNOOC Petroleum (5%). Já 
o bloco de Itapu será 100% da 
Petrobras, que levou a área 
sozinha, sem sócios. Os blo-
cos de Sépia e de Atapu não 
tiveram interessados.
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TV  e Entretenimento

Ludmilla quer sete 
filhos com a namorada:
‘Você vai ter quatro e eu, três’

Ludmilla afirmou em uma transmissão ao 
vivo pelo Instagram na última quarta-feira, 6, 
que pretende ter sete filhos com sua namorada, a 
dançarina Brunna Gonçalves. A cantora estava 
respondendo perguntas de fãs pela rede social 
quando a sua parceira decidiu tirar a curiosida-
de. “Quantos filhos você quer ter?”, questionou 
ela. Em tom descontraído, Ludmilla respondeu: 
“quero sete filhos.” Com humor, Bruna retrucou: 
“O que é isso? É você que vai ter na sua barriga, 
né?”. A funkeira então explicou como pretende 
formar a família. “Você vai ter quatro e eu vou 
ter três, linda”, disse. “Quer me embagulhar? 
Sou muito pititica [pequena], amor. Não dá, não. 
Sete é muita coisa”, falou a dançarina enquanto 
Ludmilla ria.
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China vai restringir jogos online 
em 90 minutos por dia útil

O governo chinês informou que vai 
restringir o horário em que menores de 
idade podem jogar em plataformas on-
line para 90 minutos por dia útil, como 
parte dos esforços para evitar o vício em 
jogos.

A agência estatal de notícias Xinhua 
informou que a medida foi anunciada 
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nesta semana. De acordo com o novo 
regulamento, jovens com 18 anos ou me-
nos não poderão praticar jogos online 
entre as 22h e as 8h. Eles poderão jogar 
até três horas nos fins de semana e fe-
riados.

Os usuários de jogos online deverão 
fazer um registro com o nome real e ou-

tras informações de identificação. Um 
sistema para validar esses dados pesso-
ais foi implantado.

A agência diz ainda que caso os pro-
vedores de jogos online não cumpram 
os novos regulamentos, poderão ter suas 
autorizações de empreendimento revo-
gadas.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701111000  957375101
279002700227800  865823489
279002701287900  864594811
279002701444000  705239321
279002701336900  055664331
279002701101700  004771211
279002701462600  030766991
279002701365500  025253151
279002800879200  004002741
279002700847400  044856461
279002800856400  011868112
279002800815800  042672871
279002701565700  079063179
279002701490100  042294351
279002800106800  581240630
279146800                    215613300001
279002701392300  810223529
279002800872700  932042646
279002701556200  101792689
279137600                    218996100001
279002701577300  059649471
279002701457300  935304121
279002800889700  251805478
279002701500500  429954691
279002701188900  478995222
279002800662400  007224779

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, com sede a Rua 
das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, 
vem NOTIFICAR os beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo de (05) 
cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações junto a esta empresa. Sendo estes os 
beneficiários:

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800745400  009537181
279002701403100  795746961
279002701529200  040932351
279002800597500  059514031
279002701480000  135513188
279002700315300  006506731
279002701397600  808547450
279002701338500  009225329
279102700000300  216372450
279002800290000  788715221
279002800836200  024510451
279002800829000  006594571
279002701561500  325432801
279026000017400  030025541
279148400001700  050448821
279002701511300  006787121
279002700422100  868004691
279002701515300  819603441
279002800272000  107126997
279002800811600  351773028
279002701576900  028761641
279571000                    125613140001
279002701507100  028544871
279002700452700  301233358
279002701503000  022998634
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 

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 mar-
moraria;
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 
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 
experiência
26-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, 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 informáti-
ca 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

LÍDER ATACADO E VAREJO COMERCIO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.202.351/0001-34, torna 
público que requereu a SAMA – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, Licença Pré-
via, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios-supermerca-
do, localizada na rua Lions Club, 590, Loteamento Indus-
trial, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

POSTO DE MOLAS TIGRE EIRELI, CNPJ: 
14.467.810/0001-67, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável –Sinop/MT, as Licenças Prévia (LP), Instala-
ção (LI) e Operação (LO) da atividade de - Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res, a ser implantado no Município de Sinop/MT, na Rua 
Vila Rica, Q2 L 6, 7 e 8 Res. Vila Rica (lat. 11°49’28.73”S e 
long 55°29’3.92”O). Não foi determinado EIA/RIMA. (Inovar 
Projetos 66-981296377)

 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
            CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.  

 
NIRE: 51400.002.681                                                              CNPJ:73.967.085/0001-55 

 
A Diretora Presidente da Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho 
Médico, localizada a Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá em Sinop, Mato Grosso, 
CEP.78.556-259, convoca os Senhores Cooperados para participarem da Assembleia 

Geral Extraordinária que realizar-se-á: 
 
Dia: 21 de novembro de 2019 
Horário: 
17:30 horas  - 1ª Convocação -  com a presença de no mínimo 2/3 dos cooperados;  
18:30 horas  - 2ª Convocação - com no mínimo a metade mais um dos cooperados;  
19:30 horas  - 3ª Convocação - com a presença de no mínimo dez cooperados. 
 
Local: Auditório da Sede da Cooperativa 
            Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá – Sinop/MT 
Quantidade de Cooperados: 244 Cooperados. 
 
ORDEM DO DIA:  
PAUTA DA AGE:  

1) Definição/utilização do imóvel localizado na Rua das Nogueiras, 583 – Centro, 
Sinop/MT (sede antiga); 

 
2) Estratégia Administrativa para Farmácia Unimed de Sinop; 

 
3) Constituição da Comissão para Estudo e reforma do Estatuto Social e Regimento 

Interno: 
 

4) Estratégia Administrativa para criação de recursos próprios para terapias;  
 

5) Destinação de imobiliários usados. 
 

Sinop(MT),  08 de novembro de 2019 
 

 
Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves  

Diretora-Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Marcelo Jardel Bresolin
Ipiranga do Norte – MT, 08 de Novembro de 2019.

Presidente da CPL

Ipiranga do Norte-MT, 08 de Novembro de 2019.

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019

Marcelo Jardel Bresolin

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
05/12/2019, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de empresa especializada 
em Obras de Infraestrutura, para Execução de obras/serviços de 
engenharia sob regime de empreitada global para: “CONSTRUÇÃO DE 
PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO BRANCO, para atender o 
Convênio n.° 090/2019, celebrado com a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística (SINFRA)”, conforme especificações constante 
no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações 
junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente 
da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

Presidente da CPL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que à 
Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 006/2019 – do tipo 
MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada 
em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de um Barracão 
para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 871670/2018 firmado 
entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o MAPA”, não compareceram 
licitantes interessados, sendo a Licitação declarada DESERTA.

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE 01.2019 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da CPL, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade 
Inexigibilidade 01.2019 do tipo Chamada Pública Para Credenciamento, cujo objeto é a 
Seleção de profissionais para atuar nas atividades a serem desenvolvidas pelo centro de 
referência Assistência social- CRAS durante o exercício de 2020, tudo em conformidade 
com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos 
termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, as Inscrições serão 
realizadas no período de 18 a 22/11/2019 das 13:00 ás 17:00 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obtidas na Av. dos Migrantes, Travessa B, CRAS, em Nova 
Guarita – MT, de forma presencial no horário das 13:00 ás 17:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br. Fone/Fax (66) 3574-1084. 

Nova Guarita – MT, em 08 de Novembro de 2019. 
Idianes Teresinha Machado 

Presidente da CPL 

Norte do
Mato Grosso

Norte do
Mato Grosso
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Vitória hoje pode deixar o time perto do acesso 

Com ótima recuperação, 
Cuiabá sonha com acesso
DA REPORTAGEM

Depois de engatar uma 
sequência de cinco partidas 
sem derrotas no Brasileirão 
da Série B, o Cuiabá voltou 
a sonhar com a possibilida-
de de acesso para a primeira 
divisão do futebol brasilei-
ro.

Em especial as duas 
últimas partidas, em casa, 
com vitórias em cima do 
poderoso Bragantino que 
tem o investimento da Red 
Bull e já é o primeiro clube 
classificado para a Série A e 
também o virtual campeão, 
e sobre o CRB com uma go-
leada de 5 a 1, fizeram com 
que os comandados do téc-
nico Marcelo Chamusca pu-
dessem sonhar com algo a 
mais na competição.

Atualmente o Doura-
do ocupa a décima posição 
com 47 pontos. Seis atrás do 
Coritiba, quarto colocado e 
que hoje estaria ficando com 
a última vaga do acesso.

O que pode motivar 
ainda mais o elenco na bsu-
ca do G4 é a próxima sequ-
ência de partidas da equipe. 
Hoje o Cuiabá está em Soro-
caba-SP para enfrentar no 
São Bento no estádio Walter 
Ribeiro, o time da casa é o 

lanterna da competição e no 
fim de semana passado per-
deu seu treinador, Milton 
Mendes, após o técnico ser 
acusado de estrupo no hotel 
onde morava.

Depois deste duelo 
contra o lanterna o Cuiabá 
recebe em casa o América 
Mineiro, depois faz duas 
partidas fora de seus domí-
nios, com o Figueirense em 
Florianópolis e o Botafogo 
em Ribeirão Preto e encer-
ra sua participação contra o 
Vila Nova de Goiás na Arena 
Pantantal.

Invicto desde que che-
gou ao Cuiabá, o técnico 
Marcelo Chamusca vai con-
tar na partida de hoje com a 
volta do goleiro Victor Sou-
za, que volta de lesão após 
desfalcar o time por sete 
partidas.

Chamusca deve colo-
car o seguinte time em cam-
po para o jogo desta noite 
contra o São Bento: Victor 
Souza; Léo, Ednei, Leandro 
Souza e Paulinho; Marino, 
Alê e Jean Patrick; Lucas 
Braga(Toty), Felipe Marques 
e Jefinho.

O jogo está marcado 
para às 20h30, horário de 
Cuiabá e terá a transmissão 
do Premiere.

AINDA DÁ? | O técnico Marcelo Chamusca está invicto no comando do Cuiabá e busca o G4
Foto: Ascom DourADo
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Atacante ficou surpreso com fala do treinador

Ídolo Tricolor chamou derrota de vergonhosa

MUITA GRANA

Saiba que são os técnicos mais 
bem pagos do futebol brasileiro

O PROFETA FALOU

São Paulo decepciona mais uma vez em casa 

NÃO É ESTRELA?

Miguel Borja não 
gostou da declaração 
de Mano MenezesFoto: mArcos LoPes

Português Jorge Jesus recebe R$ 1,5 mi do Mengão 

DA REPORTAGEM

Líder absoluto do Cam-
peonato Brasileiro, Jorge Je-
sus também encabeça a lista 
de técnicos mais bem pagos 
do país. Segundo levanta-
mento de Jorge Nicola, co-
mentarista dos canais ESPN, 
em seu blog no “Yahoo”, o 
técnico do Flamengo ganha 
R$ 1,5 milhão, R$ 600 mil a 
mais do que qualquer outro.

Os dois maiores venci-
mentos abaixo dos de Jesus, 
que tem vínculo com a equi-
pe carioca até 2020, são de 
Jorge Sampaoli, do Santos, 
e Renato Gaúcho, do Grê-
mio, com R$ 900 mil cada. 
No caso de ambos, há bônus 
previstos em contrato em 
caso de títulos e classificação 
à Copa Libertadores.

O quarto mais bem pago 
é Mano Menezes, do Palmei-
ras, cujo salário é de R$ 750 
mil por mês - ele ganha R$ 
50 mil a menos do que seu 
antecessor, Luiz Felipe Sco-
lari. Completa o top 5, Tiago 
Nunes, recém-chegado ao 
Corinthians, com R$ 600 
mil, empatado com Abel 
Braga, do Cruzeiro.

Curiosamente, o ex-trei-
nador do Athletico-PR tem 
custo inferior ao de Fábio 

DA REPORTAGEM

Hernanes não escondeu 
sua decepção com a primei-
ra derrota do São Paulo em 
casa desde a chegada de Fer-
nando Diniz. Após a derrota 
para o Fluminense, o Profe-
ta se mostrou envergonha-
do com a atuação apática da 
equipe. “A gente fica triste. A 
gente pelo menos estava fa-
zendo o dever de casa. Hoje 
realmente foi muito abaixo. 
É vergonhoso. Vergonha, 
vergonha, vergonha”, disse 
ao Premiere.

Depois de vencer a 
Chapecoense com contun-
dência, por 3 a 0, o São Pau-
lo não conseguiu repetir a 
produção ofensiva e pouco 
ofereceu perigo ao Flumi-
nense, que não teve dificul-
dades para administrar o 2 
a 0 construído ainda no pri-
meiro tempo.

Diante desse cenário, o 
Hernanes projetou o que o 
São Paulo precisa fazer para 

DA REPORTAGEM

A declaração de Mano 
Menezes em relação a Mi-
guel Borja segue repercutin-
do. Após o treinador dizer 
à ESPN que o centroavante 
“talvez não seja uma estrela”, 
o jogador concedeu entre-
vista à rádio colombiana Blu, 
demonstrou estar entriste-
cido e até cogitou deixar o 
Palmeiras.

“Quando vi isso, fiquei 
muito surpreso. Isso doeu na 
alma. Ele disse que eu não ti-
nha trajetória para chegar ao 
Palmeiras. Não gosto que fa-
lem isso de mim, muito me-
nos que façam com outras 
pessoas. O futebol dá muitas 
voltas. Hoje, estamos em um 
lugar não tão bom, mas o 
tempo passa e podemos es-
tar bem”, disse.

Antes de Borja comen-
tar o assunto, seu empresário 
divulgou uma nota oficial re-
clamando de desrespeito por 
parte do técnico. O atacante, 
inclusive, revelou uma con-
versa com Mano às véspe-
ras da partida com o Vasco, 
quando ficou no banco de 
reservas e sequer participou 
da vitória alviverde por 2 a 1.

“Falei com ele pessoal-
mente na quarta-feira, antes 
que saísse o comunicado. Fa-
lei para ele que tudo pararia 
por ali, e ele entendeu, mas 
disse que meu empresário 
iria me defender. Agora, te-
nho que treinar bem para 
jogar melhor. Escutarei essas 
palavras antes de entrar no 
campo de agora em diante. 
Fiquei muito triste, mas já 
passou”, analisou.

Contratado pelo Pal-
meiras em 2017 por R$ 44 
milhões, já contando os R$ 
11 milhões desembolsados 
em agosto por não ter sido 
negociado, Borja não descar-
tou um retorno ao futebol 
colombiano, especificamen-
te no Junior Barranquilla, 
time do qual é torcedor de-
clarado.

“Só treino a cada dia 
para melhorar, não quero 
seguir desse modo que estou 
porque não é nada estável. 
No momento certo, chegará 
a benção de marcar um gol. 
Mas eu gostaria de jogar no 
Junior (Barranquilla). Se a 
vontade é que isso ocorra 
em 2020, estarei disposto. 
Só depende dos dirigentes”, 
finalizou.

Carille, demitido do Corin-
thians no último domingo, 
que recebia perto de R$ 900 
mil – a comissão técnica 
completa que acompanha-
rá Nunes na equipe paulista 
custará menos que isso aos 
cofres do clube.

Veja quanto ganham os 
técnicos mais bem pagos do 

engatar uma sequência posi-
tiva. “Vamos trabalhar para 
eliminar essa oscilação. Fa-
zemos um jogo bom e não 
conseguimos manter a regu-
laridade, temos que procurar 

Brasil:
1º Jorge Jesus (Flamengo): R$ 1,5 

milhão por mês

2º Renato Gaúcho (Grêmio): R$ 900 mil
Jorge Sampaoli (Santos): R$ 900 mil

4º Mano Menezes (Palmeiras): R$ 750 
mil

5º Tiago Nunes (Corinthians): R$ 600 
mil
Abel Braga (Cruzeiro): R$ 600 mil

7º Luxemburgo (Vasco): R$ 300 mil
   Roger Machado (Bahia): R$ 300 mil

9º Fernando Diniz (São Paulo): R$ 280 
mil

10º Rogério Ceni (Fortaleza): R$ 250 mil
Vagner Mancini (Atlético-MG): R$ 250 
mil

   Zé Ricardo (Internacional): R$ 250 mil
13º Alberto Valentim (Botafogo): R$ 180 
mil

isso aí”, analisou.
Com o resultado, o 

São Paulo estacionou nos 
52 pontos e perdeu a quar-
ta colocação para o Grêmio, 
que bateu o CSA. O próximo 

compromisso do Tricolor 
Paulista é neste domingo, 
quando recebe o Athletico-
-PR, no Morumbi, às 15 ho-
ras (de Cuiabá), em busca de 
retornar ao G4.
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DA REPORTAGEM

Um estudo científico lide-
rado pela professora e pes-
quisadora da Universidade 
do Estado de Mato Groso 
(Unemat), Jocineide Mace-
do Karim, doutora em lin-
guística e uma estudiosa das 
variações sociolinguísticas, 
descobriu que o falar mato-
-grossense tem relação com 
as raízes coloniais, e pode es-
tar associado ao sotaque do 
norte de Portugal. 

A pesquisa ainda está em 
curso, mas, segundo a pro-
fessora, é necessário enten-
der que o falar é um patri-
mônio cultural que precisa 
ser preservado e merece ser 
valorizado, e não discrimi-
nado.

Jocineide tem como obje-
to de estudo o jeito de falar 
nas comunidades afrodes-
cendentes dos quilombos e 
também nas comunidades 
tradicionais de Mato Grosso. 
“A Variação Linguística em 
comunidades afro-brasilei-
ras da região Centro-Oeste 
do Brasil”. A investigação vai 
levantar informações socio-
linguísticas de comunidades 
quilombolas nas cidades de 
Cáceres, Poconé e Vila Bela 
da Santíssima Trindade.

A professora explica que a 
pesquisa demonstra a rela-
ção dos fatores socioeconô-

mico, geográfico e culturais 
com o modo de preservação 
da fala. O falar presente nes-
sas comunidades quilombo-
las segue o mesmo padrão 
encontrado em diversas ci-
dades de Mato Grosso, cons-
tituídas durante o período 
do Brasil Colônia, coloniza-
das por bandeirantes vindos 
de São Paulo e por portu-
gueses que vieram do norte 
de Portugal.

“A nossa fala (fala do mato-
-grossense, das comunida-
des tradicionais e comuni-
dades de afrodescendentes) 
está muito atrelada aos usos 
linguísticos daquele tem-
po. Nós temos encontrado 
nessas comunidades o por-
tuguês padrão, o português 
popular, o português arcaico 
e temos usos linguísticos que 
vieram com os portugueses 
colonizadores do norte de 
Portugal”, explica.

Para Jocineide, os estudos 
mostram que Mato Grosso 
formado durante o período 
do Brasil Colônia tem traços 
linguísticos muito parecidos, 
já o Mato Grosso formado 
depois do período do Brasil 
Colônia é outro.

A manutenção dessa forma 
de falar, então, é uma ex-
pressão cultural e de identi-
dade, e se mantém porque as 
mudanças linguísticas ocor-
rem lentamente. Além disso, 

Foto: DIVULGAÇÃo

Foto: DIVULGAÇÃo

SINOP

Escola Municipal de Artes promove 
espetáculo cultural gratuito amanhã

LUCAS R.V

Prefeitura e MP firmam convênio para
construção da nova sede da Promotoria

AGENDA

Kurten busca 
recursos na 
capital do estado

Atividade acontece no Dante de Oliveira 

O prédio de 1.600 m² será construído no 
Espaço do Cidadão

Foto: AssessorIA

Prefeito conversou com o deputado Dilmar Dal’Bosco 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Escola Municipal 
de Artes (EMA) Professo-
ra Viviane Maria Malheiros 
Dal’Berto promove no do-
mingo, 10/11, o espetáculo 
cultural “O Bosque”. Com 
entrada franca à toda comu-
nidade, o momento será re-
alizado às 20h, no Centro de 
Eventos Dante de Oliveira. 

“O Bosque é o primeiro 
espetáculo de dança da Esco-
la de Artes. Iremos apresen-
tar 96 bailarinas mais teatro, 
mais coral. Será um espetá-
culo muito rico”, destaca o 
diretor da EMA, professor 
Cesar Muriana. 

Sob gestão da prefei-
ta Rosana Martinelli, a EMA 
vem se consolidando na cena 
cultural, tornando-se uma 
referência em âmbito Cen-

DA REPORTAGEM

A prefeitura de Lucas 
do Rio Verde e o Ministério 
Público do Estado de Mato 
Grosso (MP-MT), por inter-
médio da Procuradoria Ge-
ral de Justiça, firmaram um 
convênio para a construção 
de uma nova sede para o ór-
gão responsável, entre ou-
tras atribuições, pela defesa 
da ordem jurídica. O ato foi 
marcado pela assinatura do 
termo pelo procurador-ge-
ral de Justiça, José Antônio 
Borges Pereira, e o prefeito 
Luiz Binotti. Na sequência, 
o ajuste celebrado deverá ser 
submetido à apreciação da 
Câmara de Vereadores.

O acordo pressupõe a 
permuta de imóveis entre 
as instituições bem como a 
construção de um imóvel 
que abrigará a nova sede 
das Promotorias de Justi-
ça de Lucas do Rio Verde. A 
obra terá 1.600 m² de área 
construída e prazo de exe-
cução de 12 meses e ainda 
um prazo de vigência de 24 
meses. O valor total previsto 
para este convênio é de R$ 
5.063.802,65. A cerimônia de 
assinatura foi acompanhada 
por integrantes das promo-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Cláu-
dia Altamir Kurten cumpriu 
esta semana extensa agenda 
de trabalho em Cuiabá, em 
busca de apoio e benefícios 
para os munícipes. Entre as 
demandas discutidas está a 
pauta da proposta de redução 
da taxa de reposição florestal.

Em visita à Secretaria 
do Estado de Meio Ambien-
te (Sema), Altamir se reuniu 
junto à secretaria Mauren 
Lazzaretti e também ao de-
putado estadual Dilmar Dal 
Bosco. Na oportunidade ele 

aproveitou para tratar da taxa 
de reposição florestal e expla-
nar sobre os benefícios que 
agregam à cidade de Cláudia. 
“Queremos transformar todo 
esse potencial energético em 
empregos, impostos e ativi-
dade econômica para que a 
gente consiga aquecer a eco-
nomida do nosso município”, 
detalhou o prefeito sobre o 
encontro.

Kurten também visi-
tará o Instituto de Terras de 
Mato Grosso (Intermat) em 
busca de viabilizar melhorias 
ao município e proporcionar 
uma Cláudia melhor ao cida-
dão.

Foto: DIVULGAÇÃo

Objeto de estudo é o jeito de falar nas comunidades afro dos quilombos 

Falar “mato-grossense” está ligado
ao português arcaico, diz estudo
‘PÊTCHE COM MATCHICHE’ | O falar é um patrimônio cultural que precisa ser preservado e merece 
ser valorizado, e não discriminado

tro-Oeste. A unidade atende 
a mais de 2,1 mil alunos e 
conta com um quadro de 31 
servidores efetivos, voluntá-
rios, estagiários e contrata-
dos. São 14 salas de aula que 
ofertam cursos nas áreas de 
música, artes cênicas, dança 
e artes visuais. 

Em setembro, duran-
te as festividades do Cele-
bra Sinop, a Escola recebeu 
novos espaços como jardim 
cultural para realização de 
atividades externas, sala de 
pirografia, palco externo, au-
ditório com palco para en-
saios e atividades diversas. 
“Vamos avançar mais porque 
queremos que nossas crian-
ças tenham, na Escola de 
Artes, um ponto de apoio e 
também que ela exporte ta-
lentos para fora de Sinop”, 
destaca a prefeita Rosana 
Martinelli.

Daniel Coutinho, dire-
tor de Cultura da Prefeitura 
de Sinop, salienta que a Es-
cola Municipal de Artes con-
sagra-se como a maior do 
Centro-Oeste e que, por de-
terminação da prefeita Ro-
sana Martinelli, priorizou-se 
sua estruturação, bem como 

projeção e reconhecimento 
em nível nacional. “Pegamos 
a escola de artes com 323 
alunos. Realmente, a Cultura 
está trabalhando a todo va-
por, economizando dinheiro 
da população e revertendo 
em muitos cursos e ativida-
des culturais”, citou.

segundo a professora, nessas 
comunidades ocorreu um 
relativo isolamento.

Em sua pesquisa, ela pro-
cura descrever a variação 
linguística encontrada for-
temente em Mato Grosso, 
e que está bem preservada 
dentro dessas comunidades 
quilombolas. Jocineide lem-
bra que entre as pessoas mais 
idosas, com mais de 55 anos, 
que se mantém nessas comu-
nidades o falar marcado por 
usos linguísticos como “djá”, 
o “djé”, o “tché” que estão 
presentes no “petche”, “ca-
tchorro”, “dgente”,  “atchei”, 
“djeito” é muito mais marca-
do. “Essas são formas ainda 
estão muito presentes, ainda 
nos dias de hoje, no norte de 
Portugal”.

Também é comum encon-
trar o traço de concordância 
nominal de gênero, como 
“vou no mamãe”, ou como 
“nossa infância era mara-
vilhoso”. Também temos a 
alternância do ditongo [ãW] 
e [õ], que pode ser obser-
vado por exemplo em pão, 
que se fala “pón” “mamón”, 
“irmon”e que também está 
presente em Portugal, bem 
como o alçamento da vogal 
central baixa [a] em ambi-
ência nasal, como por exem-
plo: “tudo, aqui cánta, dánça 
cururu, baile”.

Outros usos linguísticos 

toria estadual e local e da 
subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

Pelo ajuste, fica pre-
vista a transferência para o 
Executivo do atual prédio e 
terreno do MP, localizado no 
bairro Jardim das Palmeiras, 
próximo à Rosa Mística. Em 
troca, a Prefeitura compro-
mete-se a ceder uma área de 
3.000 m² no bairro Parque 
dos Buritis, no Espaço Ci-
dadão, onde também estão 
sendo construídos o Fórum 
da Comarca e o Fórum Tra-
balhista. Os recursos serão 
repassados pelo MP à Prefei-
tura, que ficará encarregada 
de encaminhar a licitação e 
de acompanhar a execução 
da obra. Conforme o pro-
curador-geral, o Ministério 
Público tem ciência de que 
as obras feitas em Lucas do 
Rio Verde são de boa quali-
dade e que o convênio assi-
nado com a Prefeitura levou 
em conta o conhecimento 
da região e da situação eco-
nômica para que tudo ocor-
ra no menor prazo possível e 
com o padrão que promoto-
res e toda a sociedade mere-
cem.  “Lucas do Rio Verde é 
um município em contínua 
expansão onde já temos uma 

promotoria de entrância fi-
nal com sede própria e há 
necessidade de construção 
de um novo prédio da Pro-
motoria com dez gabinetes. 
A perspectiva, pelo cresci-
mento da demanda da po-
pulação e dos serviços dessa 
cidade em expansão, é que 
cada vez mais vá tendo mais 
promotores para atender a 
população nos seus direitos 
de cidadania e também no 
trabalho criminal”, destaca 
Pereira.

Na opinião do promo-
tor de Justiça, Leonardo Mo-
raes Gonçalves, da comarca 

de Lucas do Rio Verde, o 
convênio representa a evolu-
ção do município e a efetiva-
ção de um passo que se faz 
necessário para acompanhar 
o crescimento populacio-
nal. “O prédio atual, embo-
ra ainda em boas condições, 
já não comporta mais todos 
os promotores e servidores 
do Ministério Público e não 
permite que haja um atendi-
mento da melhor qualidade 
para os cidadãos que preci-
sam dos nossos serviços. A 
nova sede será estruturada 
para dar esse suporte”, pon-
tua.  

encontrados nas falas dessas 
comunidades vêm do portu-
guês rural e também do por-
tuguês popular, que se carac-
teriza pelo rotacismo que é a 
troca do “L” pelo “R”, como 
em “bicicreta”, “probrema” 
“Cróvis”, “craro”. A professo-
ra explica que para estudar 
essas variações de fala é pre-
ciso entender e considerar a 
cultura e com isso valorizar e 

preservar.
“É importante saber que 

a língua é dinâmica e que à 
medida em que ela é usada 
vai ocorrendo sua renovação. 
Mas o que a gente percebe é 
que a direção atual é de va-
lorizar e de preservar. O que 
ocorre com relação ao pre-
conceito é que o nosso povo 
é um povo simples, acolhe-
dor. O preconceito é social: 

o valor da fala dele é o valor 
que ele tem na sociedade. 
Então se somos uma socie-
dade, para os grandes cen-
tros, o interior do interior, 
então se forma o precon-
ceito. Mas isso tem mudado 
por conta do conhecimento 
que vem sendo disseminado, 
de que esse modo de falar é 
uma riqueza, um patrimô-
nio”, afirma.
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Tabela de descontos para empresas e cidadãos 

DA REPORTAGEM

Após um ano e meio acumulando 2,7 mil 
móveis inservíveis, o Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) con-
seguiu concluir a limpeza completa do espaço 
onde os bens se acumulavam.

Foram 51 dias de trabalho da Diretoria de 
Administração Sistêmica com apoio de duas 
cooperativas credenciadas junto ao Detran 
para realizar a retirada dos mobiliários que 
se acumulavam atrás do restaurante da autar-
quia.

Os bens pertenciam à sede do Detran e às 
Ciretrans no interior do estado e não tinham 
mais utilização. Segundo o diretor de Admi-
nistração Sistêmica, Paulo Marques, entre os 
itens estavam mesas, cadeiras, lâmpadas, apa-
relhos de ar condicionado, longarinas, produ-
tos de informática, cofres, bebedouros e ou-
tros.

Os materiais foram divididos de forma 
igual para a Associação dos Catadores de Ma-
teriais Recicláveis de Várzea Grande (ASS-
CAVAG) e para a Cooperativa Alternativa de 
Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio 
Ambiente do Estado de Mato Grosso (Coore-
pam). A associação e a cooperativa foram as 
únicas que atenderam todas as normas do 
edital de chamamento publicado pelo De-
tran-MT em junho.

Para realizar a limpeza do pátio, a autar-
quia instaurou uma comissão formada por 
quatro servidores que foram responsáveis por 
receber, catalogar e separar os lotes que foram 
distribuídos em partes iguais para as duas co-
operativas.

O diretor da Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Várzea Grande, Izaias 
Pereira de Barros, disse que os bens retirados 
dos órgãos públicos passam por uma triagem 
quando são retirados os produtos que podem 
ser reaproveitados ou reciclados. “Os que não 
tem serventia são vendidos e o lucro repartido 
de forma igualitária entre os catadores de ma-
teriais recicláveis da associação”, falou.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vas-
concelos, destaca que o trabalho, além de ser 
uma das prioridades da atual gestão, também 
é uma questão de saúde pública, uma vez que 
mobiliários inservíveis acumulados podem 
se tornar locais para criadouros de insetos e 
aracnídeos causadores de doenças.

DETRAN-MT | Foram 51 dias de trabalho para retirada dos mobiliários
Foto: Divulgação

Doação de 2,7 mil bens inservíveis
promove limpeza total de espaço

A Águas de Marcelândia LTDA informa novamente o reajuste tarifário dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário de Marcelândia, o qual será aplicado nos termos da Cláusula 

Sexta, Parágrafo Quarto do Contrato de Concessão e do artigo 39 da Lei 

Federal n. 11.445/07.

Portanto, o valor da Tarifa Referencial de Água (TRA) passará para R$ 

2,08 (dois reais e oito centavos).

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

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

A Águas de União do Sul informa o reajuste tarifário dos serviços 

públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário de 

União do Sul, 30 (trinta) dias após a publicação deste aviso, conforme 

Decisão do Processo Regulatório 17/2019 da Agência Reguladora de 

Sinop (AGER).

O reajuste será de 6,5279%, passando o valor da Tarifa Referencial de 

Água (TRA) para R$ 2,77 (dois reais e setenta e sete centavos).

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

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


