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SORRISO

FALTA QUANTO?

Como manter
sua casa
protegida?
Começou a temporada de chuva, 
e você sabia que com o seguro 
residencial você pode proteger 
sua casa de alguns problemas 
que as chuvas podem causar? O 
seguro residencial protege seu 
patrimônio em casos vendavais, 
chuvas de granizo, enchentes e 
muitas outras coberturas. Contar 
com um seguro em umas dessas 
situações faz toda a diferença.
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Empolgada pela vitória do Flamengo e o tropeço do Palmeiras na rodada, a torcida rubro-negra 
já soltou o grito de campeão no Maracanã no último domingo, após o 3 a 1 sobre o Bahia. 
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Fla dribla ansiedade por título

2ª INSTÂNCIA

POTENCIAL

Como vai se
comportar 
a bancada 
de Mt?

Gol estuda
aumento de 
voos com sp

“Depois que o ex-presi-
dente Lula foi solto no final 
da tarde da última sexta-feira 
(8), em decisão polêmica do 
STF que anulou a prisão de 
condenados em 2ª instância, 
o Congresso vem agilizando 
os passos para votar a PEC 
que torna lei a prisão de todos 
os condenados já em segunda 
instância.ampeonato Brasilei-
ro. 
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A Gol Linhas Aéreas, 
que estreou um voo direto 
entre Sinop e Guarulhos, no 
dia 4 de novembro, já estuda 
o aumento do número de voos 
na cidade. Para que isto se 
concretize, primeiro é preciso 
avaliar a demanda e como a 
nova operação se desenvolve-
rá.         
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RepRodução

divulgação

divulgação

delegado resume: “Crime
bárbaro e repugnante”
A Polícia Civil de Sorriso confirmou a prisão de Jackson Fur-
lan, que matou a agrônoma Julia Barbosa de Souza com um 
tiro na nuca. Ele se apresentou com o advogado e ficou calado 
no depoimento.                     Página -7
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O prazo médio para a solução desses trâ-
mites burocráticos no país leva em média 
120 anos. Isso irou sobremaneira o Todo-
-Poderoso, que prometeu mandar 10 pra-
gas para assolar o país

Há uma parte da história que não foi contada 
pelos historiadores, tampouco consta no Livro 
Sagrado, sobre a caminhada dos Hebreus após 
fugir da escravidão no Egito.

A história não contada diz que, antes de che-
garem à Terra Prometida e após vagarem por 40 
anos no deserto, acabaram parando no Brasil, 
onde foram novamente escravizados.

Novamente clamaram a Deus e este mandou 
Moisés falar ao faraó brasileiro para que liber-
tassem seu povo. Entretanto, o faraó brasileiro 
disse que seria necessário entrar com um pro-
cesso administrativo no Ministério da Imigra-
ção, com requerimento em 3 vias assinado por 
Deus e com firma reconhecida em cartório, certi-
dão negativa de débitos de todos os hebreus e có-
pia autenticada de comprovante de endereço de 
todos; além disso, deveriam entrar com processo 
com pedido de Habeas Corpus para cada um dos 
hebreus maior de 10 anos de idade.

O prazo médio para a solução desses trâmi-
tes burocráticos no país leva em média 120 anos. 
Isso irou sobremaneira o Todo-Poderoso, que 
prometeu mandar 10 pragas para assolar o país e 
forçar o faraó a libertar o povo hebreu.

A 1ª Praga
Deus disse a Moisés que faria com que o Fa-

raó lançasse sobre o país a maior carga tributá-
ria do mundo, sendo que os maiores impostos 
recairiam sobre a cerveja, a carne pro churrasco 
e o ingresso pro futebol.

A 2ª Praga
Deus criou no faraó a vontade de criar a maior 

burocracia do mundo, inventando cartórios e 
tabelionatos e assim, para fazer qualquer coisa 
seria necessário reconhecer firma e autenticar 
todos os documentos. E que os serviços seriam 
ruins e muito caros.

A 3ª Praga
Deus informou a Moisés que levaria para ali 

os piores, os mais desonestos, os mais corruptos, 
os mais egoístas e mais incompetentes políticos 
do mundo, e embaralharia a mente dos eleitores 
na hora de votar.

A 4ª Praga
E disse mais a Moisés: que permitiria a cria-

ção de inúmeros partidos políticos, totalmente 
inúteis, gastadores e contraditórios, que atra-

Com hora marcada
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coisas para fazer, ficam aguardando 
insatisfeitos. Para o paciente, chegar 
atrasado está fora de cogitação: e se 
justamente hoje ele chegar no horá-
rio?

Outra situação comum envolve o 
cidadão que monta sua agenda, chega 

no horário, mas demora mais 
do que o programado em cada 
atendimento. Por que raios 
não ajusta a bendita agenda 
para poder atender com tran-
quilidade sem fazer os outros 
de “besta”?

Por mais que os exemplos 
utilizados aqui sejam refe-
rentes aos profissionais da 
área da saúde, o atraso em 
situações de hora marcada é 

algo quase que “cultural” no mundo 
moderno. Eu, que amo a pontualidade, 
às vezes acho que, de fato, nasci na 
época errada.

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!

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

Ao declarar apoio ao embargo econômico im-
posto a Cuba pelos Estados Unidos, o governo Jair 
Bolsonaro (PSL) deu mais uma mostra da maneira 
imatura como conduz a política externa brasileira.

Na quinta (7), o país votou contra uma resolu-
ção da Organização das Nações Unidas que conde-
na o embargo, conjunto de medidas adotadas pelos 
EUA para estrangular a economia cubana em 1960, 
logo após a vitória da revolução liderada por Fidel 
Castro. Como em anos anteriores, a condenação 
obteve o apoio de maioria expressiva, com votos de 
187 países. Além do Brasil, só Israel e os próprios 
EUA votaram contra.

É certo que Bolsonaro nunca escondeu a an-
tipatia pela ditadura cubana e o desejo de alinha-
mento com os americanos. Ainda assim, a maneira 
como sua opção foi feita e as justificativas apresen-
tadas pelo Itamaraty são preocupantes. O Brasil 
sempre votou contra o embargo, em respeito a nor-
mas internacionais e à prática de condenar sanções 
unilaterais.

Desta vez, porém, o país cedeu docilmente à 
pressão dos Estados Unidos, que sugeriram que o 
Brasil seria considerado tolerante diante das vio-
lações de direitos humanos praticadas em Cuba e 
na Venezuela se não revisse sua posição. De nada 
serviram os apelos do representante brasileiro na 
ONU, o embaixador Mauro Vieira, que apontou 
riscos criados para os interesses brasileiros com a 
guinada. Consumada a mudança, o chefe do Itama-
raty, Ernesto Araújo, foi às redes sociais fazer uma 
imprecação contra Cuba, Venezuela e o comunis-
mo —talvez esquecido de que horas antes a Petro-
bras se associara a estatais chinesas para explorar o 
petróleo do pré-sal. 

O discurso pode agradar aos seguidores de 
Bolsonaro, mas não ajuda a proteger os interesses 
brasileiros. Se amanhã outro país quiser impor san-
ções ao Brasil porque ele não cuida direito das suas 
florestas ou por outro motivo qualquer, a defesa 
será mais difícil. Além de não avaliar com atenção 
os riscos, o Itamaraty também não parece ter exa-
minado os resultados obtidos pelo embargo.

Passadas quase seis décadas, é evidente que 
as restrições só serviram para dificultar a vida dos 
cubanos e aumentar a resistência do regime castris-
ta, que pode culpar os EUA por tudo que vai mal na 
ilha.   Nada disso parece importar para Bolsonaro. 
Com seu empenho em agradar Trump, ele espera 
remover barreiras a produtos brasileiros nos EUA e 
obter outras vantagens. Até agora, nada conseguiu.

Editorial

Diplomacia pueril

Ranking dos Políticos - Facebook

palhariam mais o cotidiano político que 
qualquer outra coisa. E também permitiria 
a criação dos bilionários Fundo Partidário 
e do Fundo Eleitoral.

A 5ª Praga
Deus já estava muito irado com o faraó 

brasileiro e pegou bem pesado nessa praga. Per-
mitiu a criação de um congresso nacional, de tri-
bunais superiores, 27 assembleias legislativas e 
de mais de 5.000 câmaras de vereadores (casa de 
horrores), o que tornou aquela nação praticamen-
te inviável.

A 6ª Praga
Deus confundiu a cabeça dos brasileiros para 

que tornassem o trânsito daquele país o mais 
confuso e mortal de todo o mundo, fazendo o fa-
raó criar as leis de trânsito mais idiotas do pla-
neta, onde imperasse a impunidade e a falta de 
educação.

A 7ª Praga
Deus comunicou a Moisés que aquele país 

seria dominado por criminosos ao longo dos sé-
culos e esses criminosos estariam nas ruas, nas 
coberturas dos prédios de luxo, na capital federal, 
enfim em todo lugar. Profetizou ainda que crimi-
nosos se candidatariam ao comando do país.

A 8ª Praga
Deus brindaria aquela nação com vastas flo-

restas, rios e belas paisagens. Mas o coração do 
faraó seria inclinado a permitir, com autorização 
do Estado, queimadas, desmatamentos, poluição 
dos rios e mares sem nenhum tipo de punição 
para os infratores.

A 9ª Praga
Já perdendo a paciência, Deus falou a Moisés: 

vou permitir a criação do Domingão do Faustão, 
da Ana Maria Braga e do Big Brother, os quais se-
rão eternos e estarão todos os dias nas casas dos 
brasileiros.

10ª Praga
Vendo que não estava dando resultado, Deus 

resolveu apelar. E falou: vou criar o Tribunal Su-
premo, onde as pessoas ali rebaixarão a justiça e 
defenderão os criminosos. Onde as pessoas ali...

De repente foi interrompido por um dos minis-
tros do Tribunal Supremo. - Deus, você se referiu 
a nós como pessoas, com o pronome “vocês” e não 
como Vossas Excelências Magníficas e Resplan-
decentes. Vamos seguir a liturgia Deus, por favor! 
Dracarys!

EUSTÁQUIO RODRIGUES FILHO É SERVIDOR 
PÚBLICO E ESCRITOR

As 10 Pragas do Brasil

HISTÓRIA ANTIGA
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo 

Tribunal Federal, negou o desejo de um dia 
governar Mato Grosso. A história de que ele 
largaria a Corte para disputar o Executivo 
corre há alguns anos nos bastidores da polí-
tica do Estado. “Não. Estou feliz no Supremo 
Tribunal Federal. E Mato Grosso está bem 
representado com os representantes que 
tem”, disse ele sorrindo após ser questiona-
do sobre a possibilidade. Em tempo: Gilmar 
Mendes é natural de natural de Diamantino.

MEDIDA IRREGULAR
O defensor-público geral de Mato Gros-

so, Clodoaldo Queiroz, comemorou, no mês 
passado, a “brecha” na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2020 que garantia a 
possibilidade de suplementação de seu or-
çamento. Entretanto, ele não esperava que o 
governador Mauro Mendes fosse vetar o be-
nefício. Na última semana, o chefe de Estado 
disse que a medida aprovada pelos deputa-
dos contraria lei constitucional que determi-
na que o valor do orçamento seja apenas cor-
rigido pela variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

INSTABILIDADE E CAOS
A renúncia do presidente boliviano Evo 

Morales pode colocar em xeque o acordo fir-
mado por Mato Grosso com o país vizinho, 
em setembro, para o fornecimento de gás 
natural ao estado. Com o contrato, a Bolívia 
passou a ter a obrigação de entregar men-
salmente 1,5 milhão de m³ de gás natural 
até dezembro de 2020. Ocorre que, com a re-
núncia de Morales, é impossível saber se os 
acordos firmados pelo agora ex-presidente 
serão mantidos pelos futuros mandatários 
bolivianos. Por enquanto, o que impera é o 
caos e a incerteza no país vizinho.

Seja pontual. Essa é uma característica que não exige 
esforço nem investimento, apenas a vontade de não deixar 
o outro “plantado” esperando sua boa vontade de chegar 
mesmo tendo combinado algo diferente disso. Ser pontual é 
parte da boa educação. Faça para o outro o que gostaria que 
fizessem para você.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

EUSTÁQUIO RODRIGUES 
FILHO

Crédito: Arquivo pessoal
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“O discurso pode agradar aos segui-
dores de Bolsonaro, mas não ajuda a 
proteger os interesses brasileiros

“
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Hora marcada. Esse é um conceito 
que a humanidade parece não enten-
der. Atendimentos seguindo “agenda” 
são extremamente comuns por esse 
mundão afora, mas parecem, em sua 
maioria, ter uma única finalidade: fa-
zer com que o cliente seja pontual. Isso 
mesmo: a esmagadora 
maioria das vezes que 
você marca horário tem 
que ficar esperando. E 
isso é desagradável.

Sei muito bem que 
imprevistos fazem 
parte da vida. Não te-
mos como conseguir, 
sempre, manter nossos 
planos em ordem, es-
pecialmente sabendo 
que estamos em um mundo onde uma 
coisa ou pessoa depende da outra, mas 
quando o “imprevisto” vira “rotina” a si-
tuação fica bastante desagradável.

Algumas pessoas têm o atraso qua-
se que como estilo de vida. Conheço, 
inclusive, um profissional da área da 
saúde que tem sua agenda iniciando, 
todos os dias, às 7h00, mas ele nunca 
chega antes das 8h00, com alguns dias 
chegando próximo de 8h30.

Enquanto ele se atrasa como se isso 
fosse a coisa mais normal do mundo 
os pacientes, muitos deles com outras 

O corpo da engenheira agrônoma Julia Barbosa de Souza, 29 anos, foi tras-
ladado para Cornélio Procópio onde residia e foi sepultado ontem. Ela foi ba-
leada em Sorriso, no fim de semana, quando estava em uma Toyota Hilux, tra-
fegando pela Avenida Brescansin, na região central de Sorriso. Foi socorrida 
pelo namorado, levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 
logo após chegar na unidade médica.
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Selma Arruda é relatora da PEC 

PEC tem Selma Arruda como relatora
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois que o ex-presi-
dente Lula foi solto no final 
da tarde da última sexta-
-feira (8), em decisão polê-
mica do Supremo Tribunal 
Federal que anulou a prisão 
de condenados em segunda 
instância, o Congresso vem 
agilizando os passos para 
votar a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que 
torna lei a prisão de todos 
os condenados já em segun-
da instância. A proposta é de 
autoria do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) e 
tem como relatora a sena-
dora mato-grossense, Selma 
Arruda (Podemos).

No entender de Selma, que 
já deu parecer favorável à 
aprovação do texto da PEC, 
disse em seu relatório que a 
proposta é simples, defen-
dendo que a pena já deva 
ser executava logo após ser 
chancelada pelo órgão cole-
giado.

“A decisão condenatória 
proferida por órgãos cole-
giados deve ser executada 
imediatamente, indepen-
dentemente do cabimen-
to de eventuais recursos. O 
próprio STF já decidiu que 
a qualificação de uma nor-
ma como cláusula pétrea 
não significa que seja ela in-
tocável: protege apenas seu 
núcleo essencial, seu âmago, 
sua essência (STF, Pleno, ADI 
nº 2.024/DF)”, explica Selma.

O senador do Cidadania de 
Sergipe, Alessandro Vieira, 

que também já apresentou 
projeto de lei parecido, clas-
sifica a decisão do STF como 
forma de beneficiar os mais 
ricos e poderosos do país. E 
que a condenação em segun-
da instância é uma forma de 
acabar com a impunidade. 
“Essa nova redação do arti-
go diz que a prisão poderá 
ser executada mediante uma 
decisão condenatória do co-
legiado da segunda instân-
cia. É um mecanismo que 
estamos tentando colocar de 
forma efetiva para afastar o 
fantasma da impunidade do 
Brasil. Cabe ao Congresso 
corrigir este absurdo, sob 
pena de transformar o Brasil 
no paraíso da impunidade”, 
declarou.

Entre os onze parlamen-
tares que representam Mato 
Grosso em Brasília, (três se-
nadores e oito deputados 
federais), apenas a deputa-
da Professora Rosa Neide 
(PT), se declarou contrária 
ao tema que prevê a prisão 
em segunda instância. Os 
deputados Emanuelzinho 
Pinheiro (PTB), José Medei-
ros (Podemos) Nelson Bar-
budo (PSL) e Dr. Leonardo 
(Solidariedade) são os que já 
declararam serem a favor a 
proposta.

Enquanto os deputados, 
Carlos Bezerra e Juarez Cos-
ta (MDB), Neri Geller (PP) e 
os senadores Jayme Campos 
(DEM) e Wellington Fagun-
des (PL), estão na coluna dos 
indecisos e ainda não se ma-
nifestaram publicamente so-
bre o assunto.

PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA | Dos onze parlamentares mato-grossenses no Congresso, apenas uma se 
declarou ser contra

Foto: Roque de Sá/AgênciA SenAdo

Foto: ASSeSSoRiA

Foto: ARquivo/AgênciA BRASil

REFORMA TRABALHISTA

STF mantém decisão que proíbe 
gestantes em atividade insalubre

ESCÂNDALO

Relatório aponta gastos excessivos
nas finanças da UFMT

PACTO FEDERATIVO

374 cargos podem 
ser extintos com o
fim de 34 municípios 
em Mato Grosso

Presidente da AMM é contra a PEC 188/2019 

Foto: RepRodução uFMt

CGU aponta irregularidades nas contas da UFMT 

Determinação proíbe atuação de grávidas em atividades 
insalubres 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Os ministros do Su-
premPor unanimidade e em 
ambiente virtual, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
rejeitou recurso da Advoca-
cia-Geral da União (AGU) e 
manteve a decisão, tomada 
em maio pelo plenário, que 
proíbe o trabalho de gestan-
tes em atividades com qual-
quer grau de insalubridade.

Também de modo 
unânime, os ministros deci-
diram sequer apreciar, por 
questões processuais, um se-
gundo recurso em que Con-
federação Nacional de Saúde 
(CNSaúde) pedia o adiamen-
to dos efeitos da decisão para 
dar tempo de o governo re-
avaliar a real insalubridade 
em diferentes atividades e 
ambientes hospitalares.

No julgamento de maio, 
os ministros do Supremo en-
tenderam, por 10 votos a 1, 
ser inconstitucional um tre-
cho da reforma trabalhista 
de 2017 que previa a neces-
sidade de recomendação por 
meio de atestado médico 
para que gestantes pudessem 
ser afastadas de atividades 
insalubres em grau médio e 
mínimo, e em qualquer grau 
para lactantes.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Caso a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
188/2019 apresentada pelo 
Governo Federal no Con-
gresso e que prevê a extin-
ção de 1.250 municípios no 
Brasil, pode ter um impacto 
grande em Mato Grosso.

Como já noticiado pelo 
Diário do Estado MT, na se-
mana passada, com a apro-
vação da PEC, o estado de 
Mato Grosso perderá 34 mu-
nicípios que estão abaixo dos 
5 mil habitantes e que não 
conseguem gerar um míni-
mo de 10% de receita própria.

Caso seja aprovada, 374 
cargos eletivos deixarão de 
existir, entre prefeitos, vices 
e vereadores. Tanto Associa-
ção Mato-grossense dos Mu-
nicípios (AMM), quanto As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT), já se declara-
ram contrários à proposta do 
Governo Federal.

O presidente da AMM, 
Neurilan Fraga, apontou as 
dificuldades que a população 
de cidades extintas passa-
riam a ter em Mato Grosso, 
e acabou citando o caso dos 

DA REPORTAGEM

A Controladoria-Geral 
da União apresentou um ex-
tenso relatório de 33 páginas 
que revela atividades atípicas 
nas finanças da Universidade 
Federal de Mato Grosso.

A instituição que meses 
atrás teve sua rede elétrica 
cortada por falta de paga-
mento, dando a entender 
que o contingenciamento 
aplicado pelo Ministério da 
Educação seria o grande res-
ponsável pelo problema.

Mas o relatório da 
CGU que avaliou as contas 
da UFMT entre janeiro de 
20107 e julho de 2019 aponta 
que além de um acúmulo de 
milionário em dívidas, exe-
cutou despesas sem limite 
orçamentário, como tam-
bém, pagamento superfatu-

moradores de Rondolândia. 
“Se Rondolândia deixar de 
ser município, ficaria incor-
porado a Colniza. 

Imagine a dificulda-
de do prefeito, para prestar 
os serviços à população de 
transporte escolar, de saúde, 
coleta de lixo, infraestrutura 
e outros essenciais. Olha o 
transtorno que isso provoca-
ria. Recebemos com surpresa 
esta proposta. 

Estamos analisando 
com muita cautela, mas de 
pronto, a nossa posição é 
contraria a extinção dos mu-
nicípios de Mato Grosso” 
citou o presidente da AMM, 
Neurilan Fraga.

Até o momento o Go-
verno do Estado não se ma-
nifestou sobre a polêmica, 
mas a assessoria do Palácio 
Paiaguás diz que o Governo 
está esperando a concreti-
zação de um levantamento 
preciso para saber quais mu-
nicípios estariam enquadra-
dos na medida, para aí sim se 
posicionar sobre o tema.

A ideia é que essa medi-
da do Pacto Federativo, após 
aprovação no Congresso Na-
cional, entre em vigor a par-
tir de 2025.

rado à empresa Novo Sabor, 
responsável pelo atendimen-
to do Restaurante Universi-
tário.  Neste último caso das 
refeições, a CGU identificou 
divergência na quantidade 
de consumo apontados nos 
relatórios diários e mensais, 
além de notas fiscais dupli-
cadas para o mesmo período 
de fornecimento.

Uma auditoria interna 
da própria UFMT admite 
essa duplicidade de nota fis-
cal de serviços prestados na 
primeira quinzena de março 
deste ano. A diretoria, então, 
procurou a Novo Sabor e, 
numa reunião em 6 de agos-
to deste ano, ficou combina-
do que seria feita retenção 
dos valores pendentes de pa-
gamento para haver ressarci-
mento ao erário de R$ 500,4 
mil.

A partir de então, pas-
sou a valer a regra anterior 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), cujo artigo 
394-A prevê o afastamento 
de gestantes de atividades 
com qualquer grau de insa-
lubridade.

Por meio de um em-
bargo de declaração, tipo de 
recurso que busca esclarecer 
pontos de uma decisão, a 
AGU pediu ao Supremo para 
declarar que a gestante po-
deria se manter na ativida-
de formalmente classificada 
como insalubre se houvesse 
comprovação científica de 
que não haveria risco à gra-
videz ou ao bebê.

“Isso porque pode ha-
ver, por meio de estudos 
científicos carreados por ór-
gãos oficiais, comprovação 
acerca da ausência de risco à 
saúde da mulher e do feto”, 
escreveram o advogado-
-geral da União substituto, 
Renato de Lima França, a se-
cretária-geral de Contencio-
so da AGU, Izabel Vinchon 
Nogueira de Andrade, e a ad-
vogada da União Maria He-
lena Martins Rocha Pedrosa.

Eles pediram que a de-
cisão sobre o afastamento 
de gestantes surtisse efeito 
somente daqui a seis meses, 
permitindo assim que os ór-

gãos competentes pudessem 
auferir o risco real à saúde 
de gestantes e fetos em di-
ferentes atividades, sobre-
tudo na área de saúde e no 
ramo hoteleiro. O embargo 
da AGU levantou também o 
impacto aos cofres públicos 
do aumento no pagamento 
de salário-maternidade, be-
nefício cujo ônus é arcado 
pelo Estado.

Os ministros do Supre-
mo, porém, não acolheram 
os argumentos, e mantive-
ram o efeito imediato da 
decisão. Votou por rejeitar 

os embargos inclusive o mi-
nistro Marco Aurélio Mello, 
único que havia votado, em 
maio, contra a proibição de 
gestantes em atividades in-
salubres. Desse modo, as 
mulheres grávidas devem 
ser afastadas de imediato de 
toda atividade insalubre, em 
qualquer grau. Caso não seja 
possível realocá-la em outro 
tipo de serviço, a gestante 
deve deixar de trabalhar e 
passar a receber salário-ma-
ternidade, nos termos da lei 
que regulamenta o benefí-
cio, prevê a decisão. 
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TV  e Entretenimento

‘Não quero que um deslize 
que tive acabe com toda 
minha vida’, diz MC Gui

A carreira de MC Gui ainda está paralisada. 
No Instagram, o cantor já não publicava desde 
o fim do mês passado. No dia 21 de outubro, o 
cantor publicou um vídeo no Instagram em que 
ria de uma garotinha. Ele foi acusado de humi-
lhar a criança enquanto dava risada e focava a 
câmera no rosto da menina, que ficou visivel-
mente constrangida. Alguns internautas che-
garam a dizer que o artista cometeu bullying. “A 
internet tá muito chata. Não posso postar nada. 
Estou na Disney, estou de férias, não preciso fi-
car me explicando por algo que eu não fiz, mas, 
infelizmente, essa é a internet que a gente tá 
usando hoje e é assim que funciona”, reclamou 
na ocasião. “Eu fui um imbecil naquele momen-
to”, declarou o funkeiro durante entrevista ao 
colunista Leo Dias nesta segunda-feira, 11. De-
pois de ter a agenda de shows comprometida 
por causa da polêmica, MC Gui repensou sobre 
a conduta que teve. “Não quero que um deslize 
que tive na vida acabe com toda minha vida, 
com todo o respeito que eu tenho”, afirmou.
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Camila Pitanga engata primeiro 
namoro com uma mulher, diz jornal

Camila Pitanga pode estar vivendo 
um novo amor! Solteira após fim do rela-
cionamento de cinco meses com o mú-
sico Rafael Rocha, a atriz teria engatado 
seu primeiro relacionamento com uma 
outra mulher. Segundo informações do 
jornal “Extra”, desta segunda-feira (11), 
o romance já não é mais novidade entre 
os amigos próximos à global, mas mes-
mo assim ela prefere manter tudo em 
off. “Camila sempre foi muito reservada 
e agora não é diferente. Ela está muito 
feliz”, disse uma pessoa próxima à pu-
blicação. Recentemente, Thiago Mar-
tins assumiu affair com a modelo Talita 
Nogueira e Flavia Pavanelli admitiu ter 
deixado time de famosas solteiras após 
flagras com o empresário Junior Men-
donza.

‘Me considero totalmente bruxa’, diz 
atriz

Recentemente, Camila Pitanga se 
reuniu com diversas celebridades no 
Baile da Bruxa roubou a cena ao che-
gar a bordo de um modelo com transpa-
rência e cabelos longos trançados após 
cinco horas de produção. Pelo evento, a 
artista disse ser uma bruxa nata. “Nes-
ta concepção sobre o que a bruxaria 
tem de alquimia, liberdade, afirmação 
do seus afetos, desejos, eu me considero 
totalmente bruxa. Aliás, ter filhos é uma 
boa alquimia, não somente gerar porque 
a gente pode adotar, mas criar um ser, 
educar e isso é uma reinvenção a cada 
instante. A gente tem de dar uma dire-
triz que vai ser quebrada. Assim que eu 
vejo a minha filha, Antonia”, declarou.

Artista entrega personalidade da fi-

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 12 de novembro de 2019

lha: ‘Não está presa a nada’
Por falar em Antonia, sua filha de 11 

anos, Camila Pitanga entregou sobre a 
personalidade da pré-adolescente: “Ela é 
uma menina livre, tem 11 anos, é criada 
por mim, pelo Claudio e pela Gabi, que é 
mulher dele, de modo que ela se expres-
sa, pinta o cabelo e se veste do jeito que 
sente que tem a ver com ela. O mais in-
crível é que ela experimenta à beça. Ela 
não está presa a nada. Esta é uma gera-
ção que entender que ser livre é um exer-
cício pleno de prazer com o seu corpo e 
sua alma. Eu a admiro muito”.

Pitanga mantém contato com a famí-
lia de Domingos Montagner

Longe das novelas desde “Velho Chi-
co”, em 2016, Camila Pitanga diz ainda 

manter contato com a família de Do-
mingos Montagner após morte trágica 
do ator. “Fiz questão de ir à casa do Do-
mingos contar à família o que aconteceu 
naquele dia. Eu sentia que toda às vezes 
que eu contava, ainda que tivesse muita 
emoção e dor, tirava de um lugar... Essa 
questão de afogamento lança imagens. 
Cada um cria um repertório, que é pior 
do que se passou. Senti que eu acalmava 
as pessoas ao contar. Mantenho conta-
to com a Luciana, mulher do Domingos. 
Em meio a essa dor, ter o respeito dela 
foi uma das coisas mais comoventes que 
vivi. Luciana me transmite muita força. 
É uma grande mulher. A família, como 
um todo, tem sido de um respeito, me 
acolheu na dor, entendeu. Isso me forta-
leceu bastante”, afirmou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Técnico em ar condicionado, com experiência;
2-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
3-Auxiliar de recepção, com experiência;
4-Garçom, com experiência;
5-Lavador de veículos, com experiência;
6-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
7-Montador/Entregador, com experiência e CNH 
C;
8-Analista de crédito, com experiência;
9-Analista de APR, com experiência;
10-Desenhista, com experiência em AutoCad;
11-Caseiro, experiência e referência;
12-Comprador, com experiência e referência;
13-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
14-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
15-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
16-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
17-Auxiliar de avicultura, com experiência;
18-Auxiliar de cozinha, com experiência;
19-Auxiliar de mecânico, com experiência;
20-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
21-Designer gráfico, com experiência;
22-Eletricista automotivo, com experiência;
23-Enfermeiro (a), com COREN;
24-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
25-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
26-Mecânico, com experiência;
27-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
28-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
29-Pessoa com deficiência;
30-Secretária do lar, com experiência e referência;
31-Serrador, com experiência em fita deitada;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico em enfermagem, com COREN;
34-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
35-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;

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

ALCIMAR JOSÉ GARDIN & OUTRO, CPF 427.143.030-
72, torna público que requereu junto à SEMA/MT as Licen-
ças Prévia e de Instalação (LP e LI) de ampliação para 
atividade de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo 
pivô central em 149,48ha na Faz. Gardin, Zona Rural de 
Vera/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

ASCIA COMERCIO DE VEÍCULOS MITSUBISHI LTDA, 
CNPJ 35.335.350/0001-93, instalada na Rua Colonizador 
Ênio Pipino, n° 5055, no Setor Industrial Norte, em Sinop-
-MT, torna público que requereu a SECRETARIA MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTAVEL DE SINOP/MT, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para as atividades de 
Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veí-
culos Automotores. Ambientale Engenharia e Consultoria - 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784. PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 

01.426.949/0004-63, localizada na Av. Romualdo Allievi, nº 
1215, Centro, município de Tapurah/MT, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento e Turismo – Coordenadoria de Meio Am-
biente, a Licença Prévia (LP). Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividade de “Armazéns 
gerais para depósito de produtos não perigosos”. Respon-
sável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO 
BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 
– eng.nildo@gmail.com

BIGODE COMÉRCIO DE GÁS (BIGODE GÁS)- CNPJ.: 
14.924.879/0001-72- Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedido 
Licença Prévia de Instalação e de Operação para atividade 
de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
localizado na Avenida Porto Alegre, n° 1580, Bairro Morada 
do Sol no município de Sorriso/MT. (LFM ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA 066-3544 6926)

MAX SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI, estabelecida 
na Avenida dos Ingás, nº 2520, Setor Comercial, Sinop/
MT, inscrita no CNPJ nº 19.061.594/0001-79, Torna Públi-
co que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, a 
Licença Prévia – LP e Licença de Instalação – LI, da ativi-
dade de Lavanderia. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria 
Fernanda – Soluções Ambientais (66)99626-3037

A empresa I BIANCARDI NETO EPP, cadastrada sob 
CNPJ nº31.064.385/0001-84, com sede no município de 
Marcelândia-MT torna público que requer a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT a Alteração da Ra-
zão Social e CNPJ para GETULENSE MADERIAS EIRELI, 
com CNPJ 34.229.523/0001-26. Não necessita de EIA e 
RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 019/2019, 
destinado a  Aquisição de Patrulha Mecanizada - máquina pesada do tipo 
trator sobre esteiras - conforme Contrato de Repasse nº 
882435/2018/MAPA/CAIXA, firmado entre a União Federal e o Município 
de Campo Novo do Parecis, teve como vencedora a empresa: DIMAK 
MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, com valor total de R$ 806.000,00 
(oitocentos e seis mil reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 11 de novembro de 2019.

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS N° 042/2019

Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum, torna público o cancelamento da Tomada de 

Preços 042.2019, por conveniência administrativa e pela necessidade de 

realizar alterações no edital. Nova Mutum - MT, 11 de novembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE RESULTADO

Presidente da CPL

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, julgada no dia 22 de Outubro 2019, com início às 

08:00, tendo como objeto contratação de empresa para execução de obra 

visando a ampliação e reforma de salas de aula no prédio da Escola Cora 

Coralina, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e 

memorial descritivo que compõe o projeto básico da qual foi vencedora a 

empresa: Item 165461, E A DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 21.832.538/0001-32 no valor 

de R$ 575.258,72 (quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta 

e oito reais, setenta e dois centavos).

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE CANCELAMENTO

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 038/2019

Nova Mutum - MT, 11 de Novembro de 2019.

AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente De Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 103/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade do 
julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
018/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO 
DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AO 
EDITAL”. A realizar-se-á no dia 14 DE NOVEMBRO DE 2019, às 12:00 
horas (Horário da Cidade de Sorriso – MT), na Sala de Licitações da 
Prefeitura de Sorriso – MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
104/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DE 
ACESSO QUE LIGA A BR-163 AO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
SANTA CLARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
103/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
DAR SUPORTE DE TRABALHO AOS AGENTES DE COMBATE A 
ENDEMIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO
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Entrada de Reinier mudou a cara do Flamengo no segundo tempo

Flamengo dribla ansiedade com
título cada vez mais próximo
DA REPORTAGEM

Empolgada pela vitória 
do Flamengo e o tropeço do 
Palmeiras na rodada, a tor-
cida rubro-negra já soltou 
o grito de campeão no Ma-
racanã no último domingo, 
após o 3 a 1 sobre o Bahia. O 
time de Jorge Jesus voltou a 
abrir 10 pontos de vantagem 
na liderança do Campeo-
nato Brasileiro e pode ser 
campeão nesta semana com 
a seguinte combinação:

- Vencer o Vasco quar-
ta-feira, no Maracanã ( jogo 
antecipado da 34ª rodada);

- Vencer o Grêmio do-
mingo, na Arena do Grêmio 
(33ª rodada);

Palmeiras perder ou 
empatar com o Bahia do-
mingo, na Fonte Nova (33ª 
rodada).

O título está cada vez 
mais próximo, mas os jo-
gadores do Flamengo não 
querem nem pegar a calcu-
ladora. A ordem é não fazer 
contas para driblar a ansie-
dade e manter o foco. Na 
saída do Maracanã, Everton 
Ribeiro foi um dos que falou 
com a imprensa e mostrou 
como reagir diante desse 
momento que ele já viven-
ciou duas vezes, quando foi 

bicampeão com o Cruzeiro 
em 2013 e 2014:

“A gente fica ansioso, 
sim. Sabe que está em uma 
reta final, mas o Mister nos 
fala diariamente para ter-
mos calma, manter jogo a 
jogo como viemos fazendo. 
Assim, vamos chegar fortes 
em todos os jogos. É pensar 
dessa forma para poder ven-
cer essas finais que faltam 
pela frente para depois, aí 
sim, comemorar com todo 
mundo”. Titular na vaga do 
suspenso Rafinha, Rodinei 
deixou o estádio comemo-
rando a vitória e reconheceu 
que a vantagem do Flamen-
go é muito boa, faltando 
seis rodadas para o fim do 
campeonato. Mas o lateral-
-direito revelou o papo que 
aconteceu no vestiário no 
sentido de manter a concen-
tração e virou o foco para o 
clássico contra o Vasco na 
quarta-feira.

“É uma vantagem mui-
to boa, né? 10 pontos para 
o Palmeiras. Mas como a 
gente falou no vestiário, pés 
no chão porque ainda falta 
muito para conquistarmos 
o nosso grande objetivo, 
que é o título. Agora é outro 
jogo extremamente difícil 
na quarta-feira, é descansar 

FALTA QUANTO? | Na semana em que podem ser campeões, jogadores admitem boa vantagem, mas 
pregam pés no chão

Foto: André Mourão

Foto: MArcos ribolli

Foto: MArcos ribolli

Fernando Diniz corre perigo no São Paulo 

Deyverson sai para a entrada de Borja no Palmeiras

SEQUÊNCIA DURA

Grêmio aumenta vantagem
por vaga na Libertadores

PALMEIRAS

Borja, Deyverson, Luiz Adriano e
Henrique Dourado: só um ficará

SÃO PAULO

Pressão aumenta 
sobre Diniz, mas por 
enquanto há respaldoFoto: lucAs uebel

Grêmio engatou uma quinta (vitória) e está perto da Libertadores 

DA REPORTAGEM

O Grêmio cumpre à ris-
ca a profecia do técnico 
Renato Gaúcho da classifi-
cação para a Libertadores 
do ano que vem. Depois de 
ultrapassar o São Paulo na 
última quinta-feira e assu-
mir a quarta colocação, o 
Tricolor voltou a vencer e a 
contar com derrota do time 
paulista para agora acumu-
lar vantagem na tabela do 
Brasileirão. A série de dois 
jogos contra equipes do 
Z-4 foi completa com 100% 
de aproveitamento após 
a vitória por 1 a 0 sobre a 
Chapecoense, na noite de 
domingo. O Tricolor agora 
se prepara uma sequência 
“duríssima” de quatro jogos 
contra adversários do G-6.

Por isso, a “gordura” acu-
mulada vem em boa hora. 
O Grêmio chegou aos 56 
pontos e abriu quatro de 
diferença ao São Paulo, em 
quinto, seis ao Athletico, em 
sexto, e sete a Inter e Corin-
thians, sétimo e oitavo, res-
pectivamente.Depois da eli-
minação para o Flamengo 
na semifinal da Libertado-
res, com direito a goleada, o 
time gaúcho engatou cinco 
vitórias seguidas, duas fora 

DA REPORTAGEM

O elenco do Palmeiras 
tem quatro centroavantes 
no momento, mas apenas 
um deles tem permanên-
cia garantida em 2020: Luiz 
Adriano, curiosamente a 
única opção que não esteve à 
disposição do técnico Mano 
Menezes na última partida.

Último a ser contra-
tado, Luiz Adriano assinou 
vínculo com o clube até ju-
nho de 2023 e é considerado 
o mais técnico dos quatro. 
Em 12 jogos com a camisa al-
viverde, fez sete gols, o mais 
recente deles na semana pas-
sada, o gol da vitória por 2 a 1 
sobre o Vasco.

A partida em São Ja-
nuário marcou seu retorno 
depois de quase um mês em 
recuperação de lesão na coxa 
direita. Ao deixar o campo, 

DA REPORTAGEM

A pressão sobre Fer-
nando Diniz aumentou ain-
da mais após a derrota do 
São Paulo para o Athletico-
-PR, no último domingo, 
pela 32ª rodada do Brasilei-
rão. Foi a segunda seguida 
dentro de casa em menos de 
quatro dias. 

Em um dos gritos de 
protesto da torcida após o 
confronto, um dos pedidos 
era por um novo treinador. A 
diretoria, porém, não pensa 
nesse momento em uma tro-
ca de comando, até porque o 
treinador tem apenas 11 jo-
gos à frente da equipe.

Raí, diretor de futebol, 
falou abertamente em zona 
mista no Morumbi após a 
derrota para o Fluminense 
sobre o comandante. Há um 
contentamento pelo que Di-
niz agrega ao elenco.

“Estou satisfeito com o 
dia a dia. Claro que temos 
que ver dentro de campo, 
também. Está cobrando os 
jogadores, alternativas, bus-
cando mudanças. Isso vai 
surtir efeito. Essas derrotas 
são cosias que acontecem no 
futebol, semana desastrosa. 
Temos muito a melhor e re-

fletir e pensar principalmen-
te nos erros. Mas a avaliação 
do trabalho dele não é só 
dessa semana. Em cima dos 
erros, temos que trabalhar 
ainda mais. Conversei com 
Diniz, comissão e vamos 
conversar bastante com os 
jogadores”, afirmou Raí.

O teor do discurso de 
Raí, porém, pode mudar por 
completo caso o São Paulo 
não se classifique para a Li-
bertadores do ano que vem. 
Há um consenso no clube 
que ir ao torneio continental 
é uma obrigação. Caso isso 
não aconteça, a situação de 
Fernando Diniz pode ficar 
insustentável.

O treinador assinou um 
contrato dentro das normas 
da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Dessa for-
ma, não há multa prevista 
em caso de rescisão contra-
tual, o que permite à dire-
toria e também ao técnico 
maior liberdade e menos 
gastos em caso de rompi-
mento do acordo.

No sábado, diante do 
Santos, às 16h, na Vila Bel-
miro, Diniz tem mais uma 
prova de fogo para ter mais 
dias de calma no comando 
do São Paulo.

de casa e mais o Gre-Nal, na 
Arena. No total, são 11 gols 
feitos e apenas dois sofridos.

Apesar dos números po-
sitivos, o Grêmio tem apre-
sentado com recorrência 
problemas de concentração. 
O próprio técnico Rena-
to Gaúcho tem essa visão. 

voltou a acusar dores. Se-
gundo os exames, apenas 
uma sensibilidade na cicatriz 
da lesão, mas que acabou o 
tirando do clássico contra o 
Corinthians.

Sem ele, o titular foi 
mais uma vez Deyverson. 
O camisa 16, que recente-
mente emendou três bons 
jogos, voltou a ter uma atu-
ação abaixo da média, ainda 
que no começo do segundo 
tempo tenha tido duas boas 
chances antes de dar lugar a 
Borja – substituição aplaudi-
da pela torcida presente no 
Pacaembu.

O colombiano entrou 
com fôlego renovado e dis-
posto a dar uma resposta a 
Mano Menezes, depois de ter 
ouvido o treinador dar uma 
entrevista que lhe “doeu na 
alma”. Em vez disso, também 
desperdiçou boas chances de 

Contra o CSA, precisou dar 
“esporros” nos jogadores. 
Diante da Chape, já viu evo-
lução, mas com margem 
para melhora.

SEQUÊNCIA
A reta final do Brasilei-

rão exigirá cada vez mais 

do Tricolor. Afinal, das seis 
rodadas que faltam, pega 
adversários do G-6 nos pró-
ximos quatro jogos. Des-
tas, terá duas revanches 
após eliminações: contra 
Flamengo e Athletico-PR. 
Também pega Palmeiras, 
São Paulo, Cruzeiro e Goiás.

balançar a rede. 
Tanto ele, que tem 

contrato até o final de 2021, 
quanto Deyverson, contrata-
do até junho de 2022, podem 
não continuar no Palmeiras 
na próxima temporada. Por 
mais de uma vez, a diretoria 
já tentou negociá-los, sem 
sucesso.

Já Henrique Dourado 
tem mais um mês de clu-
be. Emprestado pelo Henan 
Jianye, deverá retornar ao 
futebol chinês. Ao menos 
esta vaga deve ser aberta no 
elenco para a próxima tem-
porada, quando se estuda dar 
mais chances inclusive a no-
mes das divisões de base.

e concentrar para mostrar-
mos nossa força novamente 
no Maracanã e conseguir os 
três pontos nesse clássico, 
que é um jogo importantís-
simo”.

Outro que deu entre-
vista após a partida, Rodrigo 
Caio fez coro com os com-
panheiros. Hoje no Flamen-
go, o zagueiro já passou por 
uma perseguição ao líder 
Cruzeiro quando estava no 
São Paulo no Brasileirão de 
2014 e alertou que o Rubro-
-Negro não pode deitar na 
vantagem que tem para não 
correr riscos, porque o “fu-
tebol é traiçoeiro”.

“Futebol é muito trai-
çoeiro. Nos prega peças que 
muitas vezes a gente cai 
em uma pilha errada, por 
isso precisa estar bem con-
centrado. Sabemos da difi-
culdade do Brasileiro, que 
ainda temos seis jogos deci-
sivos contra grandes times, 
e temos uma equipe mui-
to forte atrás de nós. Então 
é jogo a jogo, pensar que 
quarta-feira precisamos fa-
zer uma grande partida para 
vencer e continuar soman-
do até alcançar nosso obje-
tivo”. O time volta a campo 
nesta quarta, contra o Vasco 
às 20h30, no Maracanã.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 12 de novembro de 2019 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Polícia Civil de Sorri-
so confirmou a prisão de 
Jackson Furlan, 29 anos, 
que matou, na madruga-
da do último sábado (9), a 
agrônoma Julia Barbosa de 
Souza, 29, com um tiro na 
nuca. Ele se apresentou do-
mingo à tarde na delegacia 
municipal, com o advoga-
do, e ficou calado no de-
poimento. A polícia havia 
pedido a prisão preventiva 
dele que foi autorizada pelo 
judiciário.

A investigação, de acor-
do com o delegado, mostra 
que Jackson se irritou por-
que a caminhonete Toyota 
Hilux, onde Julia estava no 
banco do passageiro, anda-
va na sua frente, devagar, 
na Avenida Natalino João 
Brescansin, ele passou a 
persegui-la e atirou.

“Sem dúvida foi ele quem 
efetuou os disparos. Um 
crime bárbaro, repugnan-
te. Um fato que chocou a 
sociedade. Julia estava com 
o namorado, pediu para ir 
comer um chocolate, ele 
parou em uma conveniên-
cia, comprou e saíram. A 
vítima estava em seu veícu-
lo quando uma outra cami-
nhonete queria ultrapassar, 
acelerando com vontade de 
ultrapassar. Mostrava-se fu-
rioso porque o trânsito es-
tava lento. Isso foi suficien-
te para que o rapaz tirasse 

a vida da menina”, disse in-
dignado o delegado André 
Ribeiro.

“Começou uma perse-
guição, a vítima fez a volta 
na frente do posto, voltou 
pela Brescansin pela praça 
das Fontes, tentou despistar 
o suspeito, não conseguiu. 
Temos a imagem, o suspei-
to deu a ré e novamente vol-
tou a perseguir a vítima até 
a Avenida Brasil, incansa-
velmente. A todo momen-
to a vítima tentando fugir 
desse suspeito. Próximo ao 
hospital, o suspeito efetuou 
um disparou que foi certei-
ro, acertou a cabeça da víti-
ma. Não teve discussão no 
trânsito, não teve ofensas, 
não teve xingamentos, não 
teve nada disto. O vidro 
da caminhonete da vítima 
estava fechado não teve 
trocas de farpas. Foi sim-
plesmente porque a vítima 
estava devagar em uma rua 
que é para andar devagar e 
isto foi suficiente para irri-
tá-lo”, complementou.

“Nossos investigadores 
incansavelmente bateram 
de casa em casa atrás de câ-
meras atrás de suspeito. No 
final do dia, começamos a 
receber muitas denúncias 
e por volta das 20h de on-
tem, tínhamos o nome des-
se suspeito”, acrescentou.

Julia foi socorrida pelo 
namorado, que dirigia a 
caminhonete, e levada ao 
hospital, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu 

Foto: DIVULGAÇÃo

Foto: DIVULGAÇÃo

NESTE ANO

Emplacamento de veículos
ultrapassa 89 mil unidades

POTENCIAL EM SINOP

Gol estuda aumento de voos
após ligação com São Paulo

CUIABÁ

Mulher se recusa a 
pagar conta em
bar, agride garçom 
e acaba detida

Houve crescimento de 14% em relação a 2018 

Gol começou a operar em Sinop desde a última semana 

Foto: RepRoDUÇÃo

Situação foi registrada na noite de sábado, em Cuiabá 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em Mato Grosso, o nú-
mero de emplacamento de 
veículos atingiu 89.009 uni-
dades nos 10 primeiros me-
ses de 2019, o que representa 
um crescimento de 14,05% se 
comparado ao mesmo perí-
odo em 2018. Os dados são 
da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave).

“Considerando exce-
lentes notícias vindas da área 
política e do mercado finan-
ceiro, tais como aprovação 
da reforma da previdência, 
queda de juros e boa rea-
ção do Ibovespa, o resultado 
veio com um outubro bem 
melhor que setembro e um 
acumulado do ano também 
bom. O mercado perma-
neceu estável. Esperamos 
sempre melhores dias, ain-
da mais agora com o fim 
do ano”, afirmou o diretor 
regional da Fenabrave em 

DA REPORTAGEM

A Gol Linhas Aéreas, 
que estreou um voo direto 
entre Sinop e Guarulhos, no 
dia 4 de novembro, já estu-
da o aumento do número 
de voos na cidade. Para que 
isto se concretize, primeiro 
é preciso avaliar a deman-
da e como a nova operação 
se desenvolverá. Segundo o 
diretor de planejamento de 
Malha Aérea, Rafael Araújo, 
a empresa viu um grande 
potencial na região.

“Este ano, fizemos uma 
expansão forte de novos des-
tinos regionais, com Sinop 
entre eles. Estamos expan-
dindo a malha aérea. Isto nos 
permite angariar expansão 
de novos destinos a partir 
dos hubs. Em maio de 2016, 
houve uma mudança grande 
nas operações, com redução 
de oferta de voos. Desde en-
tão, voltamos a crescer”, dis-
se o diretor.

Segundo Rafael, todo 
ano a equipe da Gol faz um 

DA REPORTAGEM

Uma mulher, identifi-
cada como Jessica Moreira, 
foi detida pela Polícia Mili-
tar após consumir R$ 210 no 
restaurante Cupim Bar, em 
Cuiabá, se recusar a pagar e 
ainda agredir um garçom do 
estabelecimento localizado 
na Avenida Miguel Sutil.

Conforme registro da 
ocorrência, o garçom rea-
lizou a cobrança do que foi 
consumido, momento em 

que houve a agressão com 
tapas e chutes. Jessica ainda 
tentou fugir do restaurante. 
A suspeita foi localizada pela 
polícia no ponto de ônibus 
em frente ao Shopping Esta-
ção. Ela tentava embarcar em 
um carro de transporte por 
aplicativo.

O gerente do estabeleci-
mento e a suspeita foram en-
caminhados para produção 
de boletim de ocorrência. O 
desentendimento ocorreu na 
noite de sábado (9).

Foto: DIVULGAÇÃo

Homem se entregou à polícia; ele matou a agrônoma (destaque) com tiro na nuca 

“Crime bárbaro e repugnante”
SORRISO | Polícia prendeu suspeito de assassinar agrônoma: ‘perseguiu e atirou’, diz delegado

Mato Grosso, Paulo Boscolo.
Já a venda de veícu-

los em todos os segmentos 
cresceu 8,02% entre outubro 
e setembro. No total, 9.174 
veículos foram vendidos em 
outubro e 8.493 em setem-
bro. Apesar do crescimento, 
se comparado ao mesmo 
período em 2018, a alta é de 
apenas 0,45%.

As vendas de automó-
veis e comerciais leves so-
maram, em outubro, 4.495 
unidades, o que representa 
aumento de 18,2%, na com-
paração com o mês de se-
tembro, quando as vendas 
alcançaram 3.803 veículos. 
Quando comparado com 
outubro de 2018, período em 
que foram emplacadas 5.096 
unidades, o resultado apon-
ta para retração de 11,79%. 
No acumulado do ano, esses 
dois segmentos cresceram 
3,6%. Foram 40.703 unida-
des comercializadas, contra 
9.133 no mesmo período de 
2018.

logo após chegar na unida-
de médica. A Hilux que Ja-
ckson dirigia no momento 
em que teria atirado foi lo-

exercício para decidir quais 
serão os novos destinos da 
companhia. O interesse em 
começar a operação em Si-
nop e outros destinos vem 
desde 2015, segundo o dire-
tor. Porém, somente agora 
foi possível concretizar.

“Pegamos os maiores 
mercados, que podemos 
chamar de regionais e come-
çamos a avançar nas maiores 
praças, em termos de mer-
cado. Temos um grande 
potencial [em Sinop], com 
apenas uma empresa que 
estava operando. Pensamos 
em amadurecer a operação 
e, futuramente, colocar mais 
voos para a cidade. Está no 
nosso planejamento para os 
próximos meses ou anos, ver 
se comporta esta segunda 
operação”, concluiu Rafael.

NOVO VOO
A Gol começou a ofe-

recer na segunda (4) um 
voo direto de Sinop para o 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos. As operações es-

tão sendo realizadas com os 
Boeings 737-700 NGX, com 
capacidade para até 138 pas-
sageiros.

O novo voo beneficia, 
além de Sinop, outras cida-

des da região, como Lucas 
do Rio Verde, Sorriso, Alta 
Floresta, Juara, Peixoto de 
Azevedo e Colíder. As passa-
gens estão à venda no site da 
companhia.

calizada pela Polícia Militar 
nos fundos do bairro Rota 
do Sol. Ele havia empresta-
do de um amigo. A arma do 

crime não foi entregue.
Julia estava há alguns dias 

em Sorriso com o namora-
do. O corpo dela foi trasla-

dado para Cornélio Procó-
pio/PR onde residia e foi 
sepultado nesta segunda-
-feira.
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Hoje em dia sua casa pode ficar segurada de quaisquer eventualidades temporais 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Começou a temporada de chuva 
em nossa região, e você sabia que com 
o seguro residencial você pode prote-
ger sua casa de alguns problemas que 
as chuvas podem causar? O seguro re-
sidencial protege seu patrimônio em 
casos vendavais, chuvas de granizo, 
enchentes e muitas outras coberturas. 
Contar com um seguro em umas des-
sas situações faz toda a diferença.

Por isso, é muito importante pen-
sar em um seguro para sua residên-
cia, proteção para o seu patrimônio e 
tranquilidade em saber que se houver 
algum imprevisto você estará seguro. 
Se você mora de aluguel, pode con-
tratar o seguro de conteúdo, o qual 
assegura seus bens.

Como escolher um seguro resi-
dencial?

Para todas as situações, existe sem-
pre uma solução. Por isso, algumas 
dicas são importantes para você se 
precaver e colocar em seu orçamento 
o seguro domiciliar.

- Procure um corretor de seguros, 
pois somente ele é capacitado para 
apresentar as coberturas existente e 
indicar a adequada para sua residên-
cia;

- Solicite os riscos cobertos e os ex-
cluídos do seguro oferecido, e que si-
tuação poderá acionar o seguro. Saber 
quais são documentos necessários nos 
casos de sinistro é fundamental;

- Ao contratar o seguro, você rece-
berá uma apólice, a garantia de com-
provação da contratação do seguro. 
Nela você encontra as informações 
dos serviços contratados, valores de 
indenizações e telefone de contato 
para uso em caso de acionamentos;

- O seguro residencial custa bem 
menos do que recomeçar seu patri-
mônio do zero: a ideia de adquirir um 
seguro só aparece quando nos depa-
ramos com alguma notícia de tragé-
dias.

Conheças as opções de seguros 
que a Amazônia Seguros oferece. A 
corretora fica localizada na Avenida 
Júlio Campos, nº 1245, Setor Comer-
cial, e o telefone para contato é o (66) 
3531-2152.
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Como manter sua casa protegida?


