
O governo de Mato Grosso prepara um texto para uma reforma estadual da Previdên-
cia destinada ao funcionalismo público. A ideia é que os servidores públicos de Mato 
Grosso, com essa reforma, passem a se aposentar com uma idade mínima de 65 anos 
e um teto de benefícios que não ultrapasse os R$ 5 mil.      Página -3

NOVA PREVIDÊNCIA

Governo deve apresentar 
MTPrev nos próximos dias

SINOP

8 sinais e
alertas do
esgotamento
profissional
Fadiga avassaladora e perda 
de energia. Tais sintomas 
podem estar ligados direta-
mente à síndrome de Bur-
nout. O termo foi descrito 
em 1970 como uma condição 
de exaustão relacionada ao 
trabalho ou esgotamento 
profissional.                 Página  - 7

A presença feminina nos negócios do campo tem crescido. Sejam exercendo fun-
ções dentro ou fora da porteira, as mulheres têm participado nas diferentes ocupa-
ções e de forma efetiva.                      Página -8

MULHERES DO AGRONEGÓCIO

BRASILEIRÃO
Flamengo:
sonhando
com título
no domingo

A vitória sobre o Bahia 
aliada ao tropeço do Palmei-
ras fez com que o Flamengo 
ficasse mais próximo do título 
do Campeonato Brasileiro. Os 
rubro-negros podem comemo-
rar a conquista da Série A no 
próximo fim de semana, depen-
dendo de alguns resultados.
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O debate político no Brasil foi bastante conta-
minado nos últimos tempos, é possível citar um 
marco temporal, apenas para efeito de análise, e 
ele começa no ano de 2013 quando o mundo so-
fria os efeitos da chamada “guerrilha virtual”.

Com o uso dos novíssimos “bots” e as redes 
sociais sem qualquer regulação civilizada, se-
tores empresariais e vendedores de informação 
começam a agir com novas ferramentas, deses-
truturando a democracia em todo o planeta. Não 
demorou e isso chegou ao Brasil, a nossa versão 
da Primavera Árabe.

Sempre fui contra a utilização de recursos 
financeiros de empresas para o financiamento 
de campanhas eleitorais, porque todos nós sabe-
mos que o interesse delas nunca é combina com 
o desejo da população. O povo quer escola, apo-
sentadoria, liberdade e comida. A empresa quer 
lucro, simplesmente assim, capitalismo selva-
gem na essência, e bancou a proliferação de lixo 
tóxico na política.

O problema é que as empresas conseguem 
manter-se no comando das coisas, mesmo após 
tanta mudança legislativa, tais como a Lei da Fi-
cha Limpa e a criação dos mecanismos de finan-
ciamento público de campanha eleitoral (Lei nº 
13.877, de 2019).

No Brasil nem todo mundo tem acesso à 
internet, porque o serviço é muito caro e mal 
prestado. Porém, esquemas como o “Cambrige 
Analytica” é prova de que os capitalistas seguem 
no comando. A Cambrige Analytica é uma em-
presa de mineração de dados, usa programas e 
robôs para buscarem informações de usuários 
de redes sociais, o Facebook incluído, investi-
gando o perfil psicológico das pessoas.

Assim, no momento em que “dá um like” na 
foto de um gatinho, ou “curte” uma postagem do 
aniversário do sobrinho, o internauta cede deze-
nas ou milhares de informações aos bots. E logo 
ele começa a receber publicidade “de acordo” 
com o seu perfil, inclusive propaganda política 
e ideológica. Tem início uma espécie de hipno-
se, em que a reação e as decisões da pessoa (em 
relação a compras, desejos, o voto na eleição) são 
administradas por um programa de computador 
que dita o algoritmo.

Para entender “algoritmo” uso um exemplo 
simples: a pessoa levanta da cama pela manhã, 
calça o chinelo, vai ao banheiro, escova os den-
tes e em seguida vai à cozinha beber seu café. 
Essa repetição de ações é um algoritmo. O pro-
blema ocorre quando a ordem das coisas que a 
gente faz é ditada, via hipnose, por um programa 
de computador, um bot.

Voltando ao escândalo da empresa Cambri-
ge Analytica; essa gente sofreu investigações 
do governo do Reino Unido e do Congresso Esta-
dos Unidos, quando foi revelado que foi utiliza-

Nada como um novo projeto!
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para mim, mais “leve” e, claro, mais 
profissional: eu apenas faço a grava-
ção e envio para ele que, com seu ta-
lento, transforma em um vídeo devi-
damente editado e se responsabiliza 
pela publicação, redes sociais, site e 
afins. A parceria também criou um 

foco bem claro: daremos ên-
fase aos vídeos falando sobre 
segurança. Isso mesmo: em 
um país cada vez mais inse-
guro nada melhor que colocar 
minha experiência à disposi-
ção para ajudar tentar deixar 
a vida das pessoas um pouco 
mais tranquila.

Com isso o projeto “nas-
ceu” a todo vapor. Envolven-
do, agora, não apenas um, 

mas dois apaixonados por conheci-
mento, a tendência é que ele vá em 
frente, cada vez mais forte!

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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Há muito mais dúvidas do que certezas a respei-
to do futuro político e jurídico do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva —agora livre, mas ainda inelegível, 
alvo de processos e sujeito a novas jurisprudências.

Fato é que o cacique petista se mostra disposto 
a empregar sua versão mais messiânica no esforço de 
despertar uma oposição de esquerda carente de ideias 
e lideranças. Seus primeiros movimentos fora da cela 
o confirmam. No imediato reencontro com palanques 
e microfones, Lula atacou os inimigos imagináveis: o 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro Sergio 
Moro, claro, mas também milicianos, a reforma da 
Previdência, Donald Trump e, como seu antípoda, a 
imprensa.

Ao mesmo tempo, retoma a glorificação de feitos 
de seu governo —deixando de lado o contexto do perí-
odo e, mais ainda, os desdobramentos da gestão de sua 
sucessora. Chama a atenção, no caudaloso comício em 
São Bernardo no sábado (9), a ênfase de Lula nos te-
mas econômicos. Chegou a falar de taxa Selic e spread 
bancário ao discorrer, com boa dose de razão, sobre os 
efeitos limitados da recente queda dos juros do Ban-
co Central. O ex-presidente explora o que é ao mesmo 
tempo um trunfo e uma vulnerabilidade de Bolsonaro.

Trata-se da área em que o governo dispõe de uma 
agenda coerente e uma equipe qualificada. Ademais, há 
a expectativa plausível de uma recuperação da ativida-
de, ainda que modesta, capaz de reforçar o capital po-
lítico do mandatário. Entretanto as reformas e ajustes 
em andamento, por necessários que sejam, envolvem 
temas explosivos como direitos trabalhistas e previ-
denciários, o valor do salário mínimo, privatizações, o 
custeio da educação e da saúde.

Sobrarão, portanto, elementos para amparar a 
tradicional estratégia da esquerda de associar o contro-
le orçamentário à insensibilidade social ou a interesses 
escusos. Já se noticia que Lula pretende rodar o país 
com a justificativa oficial de preparar o partido para as 
eleições municipais do próximo ano. Ou, mais exata-
mente, para recolocá-lo como expoente maior de um 
dos polos do espectro ideológico.

No figurino de mártir, o petista deve acentuar 
uma polarização que muito interessa também a Bol-
sonaro —que mais uma vez tem a oportunidade de 
personificar a vasta rejeição ao lulismo. Tal modelo de 
antagonismo tende a alimentar mistificações e investi-
das populistas de lado a lado. Sataniza-se o oponente a 
todo momento, no afã de inflamar as próprias hostes 
militantes. Ganham os dois protagonistas. Perde, em 
racionalidade, o debate político e programático.

Editorial

Eles contra eles

Ranking dos Políticos - Facebook

da para fraudar a eleição do presidente Trump e 
a votação do Brexit (quando os ingleses votaram 
para sair da União Europeia, enfraquecendo o 
bloco de países). Um dos dirigentes da empresa 
é Steve Bannon, amigo do peito dos filhos de Jair 
Bolsonaro, eleito presidente do Brasil, e o “muso 
inspirador” de muitas campanhas de ódio, discri-
minação e racismo nas redes sociais.

O documentário Privacidade Hackeada (Ne-
tflix, 2019) mostra, com detalhes bastante cho-
cantes, o nível de influência que as técnicas da 
Cambridge Analytica tiveram em diversas cam-
panhas políticas em todo o mundo. Aí se inclui 
a Argentina (2015), Trindade e Tobago (2009), Tai-
lândia (1997), Índia (2010), Malásia (2013), Itália 
(2012), Quênia (2013), Colômbia (2011), Brasil (2018) 
para citar alguns países. Alguém aí lembra do ki-
tgay e da mamadeira erótica que aterrorizaram os 
eleitores brasileiros no ano passado?

Outro grande problema relacionado à parti-
cipação de empresas em financiamento ilegal de 
campanha eleitoral no Brasil possui relação com 
institutos e ONGs que financiam “sua própria” 
bancada. Empresários sustentam “movimentos” 
como o Renova BR, elegem bancadas multipar-
tidárias, “plantando” políticos em agremiações 
diversas.

Tudo isso é feito nas barbas da Justiça Eleito-
ral, que a tudo vê e nada fala. Para saber mais é 
bom pesquisar: Movimento Acredito; Agora!; Re-
nova Brasil; Livres; Ocupa Política; Muitas; Vote 
Nelas; e a Rede de Ação Política pela Sustentatibi-
lidade. Pode até não ser ilegal, mas são empresas 
reunidas em grupos de interesses, criando condi-
ções para eleição de bancadas que defendem as 
empresas, e não os trabalhadores.

Na votação da Ação Direta de Constitucio-
nalidade nº 44, uma proposta da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal 
permitiu, em margem apertada, que regras cons-
titucionais sigam respeitadas, e o ex presidente 
Lula retomou a defesa de sua liberdade.

Sem as amarras da masmorra que alguns ato-
res tóxicos do sistema de justiça impuseram-lhe, 
criminosamente. É esperado que o debate civili-
zado volte a ter espaço no Brasil, e que os frauda-
dores da democracia sejam apenados de acordo 
com seus atos. É necessário se insurgir contra os 
ataques à soberania, pelo fim das fraudes em pro-
cessos judiciais e nas eleições, reforçar as defesas 
dos direitos civis e das liberdades.

VILSON PEDRO NERY É ADVOGADO ESPECIA-
LISTA EM DIREITO PÚBLICO

Lixo tóxico

ASSENTO
A empresa Stilus Máquinas e Equipa-

mentos para Escritório venceu uma licitação 
realizada pelo Ministério Público Estadual 
para “futura e eventual aquisição” de 2,5 mil 
cadeiras no valor total de R$ R$ 3.740.000. O 
termo de referência da licitação previa, en-
tre várias especificações, que as cadeiras 
suportem até 140 kg, tenham regulação de 
altura, estrutura de alumínio na base gira-
tória e sejam revestidas em couríssimo de 
alta resistência. O edital previa ainda que as 
cadeiras tenham cinco anos de garantia.

DESPRESTÍGIO
Uma audiência pública para discutir o fu-

turo do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), do 
deputado estadual Wilson Santos, aconteceu 
segunda (11) sem a presença dos membros do 
Governo do Estado. O tucano havia convo-
cado os secretários Rogério Gallo (Fazenda), 
Marcelo Oliveira (Infraestrutura e Logística), 
Emerson Hayashida (controlador-geral do 
Estado) e Carlos Fávaro (chefe do escritório 
de representação de Mato Grosso em Brasí-
lia). Ninguém deu as caras. O Governo já ha-
via dito publicamente que vai se posicionar 
sobre a obra somente no próximo ano.

DESCONTROLE
A auditoria realizada pela Controladoria-

-Geral da União (CGU) nas contas da UFMT 
revelou um descontrole nas dívidas com 
energia elétrica. Segundo o documento, em 
2017 44,12% da dívida da instituição refe-
ria‐se ao fornecimento de energia. Em 2018, 
26,21% referia‐se aos contratos com esse tipo 
de despesa. Até 31 de julho de 2019, 36,64% 
dívida refere‐se aos contratos dessa nature-
za de despesa. Quando se verifica o aumento 
entre 2017 e 2019, o percentual é de 369%. Ao 
todo, a universidade deve R$ 14,5 milhões, 
conforme o documento.

Novos projetos devem ser, sempre, encarados com a maior 
seriedade possível. Não inicie um projeto sem ter certeza de 
contar com o necessário para seu sucesso. É perfeitamente 
aceitável que algo dê errado, agora isso acontecer por falta 
de planejamento ou empenho a situação se torna bem mais 
frustrante.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

VILSON NERY

Crédito: Divulgação
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“Tal modelo de antagonismo tende a 
alimentar mistificações e investidas 
populistas de lado a lado

“
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Quem me conhece sabe que sou 
apaixonado por desafios e, claro, por 
compartilhar conhecimentos. Alguns 
anos atrás mantive um canal no You-
Tube no qual abordava temas de conhe-
cimento humor e crítica, organizados 
por dias da semana e publicações, para 
combinar com meu es-
tilo, todos os dias.

Manter o canal em 
uma época em que eu 
ficava mais tempo via-
jando que em casa esta-
va sendo algo verdadei-
ramente desgastante, e 
comecei a me preocu-
par com a qualidade. 
Gravando, por vezes, 
durante as madrugadas 
em hotéis, não seria de se surpreender 
se o produto final começasse a deixar 
a desejar. Com meus vídeos circulando 
nos cinco continentes tomei uma de-
cisão um tanto quanto “dolorosa”: era 
hora de parar. Parar e voltar no futuro, 
com a qualidade que se espera de al-
guém que, de fato, ama o que faz.

Eis que, agora, o projeto “renasceu”. 
Com a parceria do meu amigo Leandro 
Lima, dono do maior portal de notícias 
do Vale do Peixoto e também apaixona-
do por compartilhar conhecimento, es-
tamos novamente no ar. A coisa ficou, 

Um incêndio foi registrado em uma sala de aula da Escola Estadual Edeli 
Mantovani, em Sinop, na segunda (11). As aulas foram suspensas, mas volta-
ram ao normal nesta terça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter 
sido causado por problemas elétricos no ar-condicionado. No entanto, o laudo 
técnico ainda não foi concluído. O diretor da escola disse que a recomendação 
dos bombeiros foi de isolar a sala.
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Governador está preocupado com o rombo da Previdência 

Mendes vai propor Previdência Estadual
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Uma equipe do governo de 
Mato Grosso prepara para os 
próximos dias a apresentação 
de um texto para uma refor-
ma estadual da Previdência 
destinada ao funcionalismo 
público. Até o momento, a 
ideia é que os servidores pú-
blicos de Mato Grosso, com 
essa reforma, passem a se 
aposentar com uma idade 
mínima de 65 anos e um teto 
de benefícios que não ultra-
passe os R$ 5 mil.

O governador Mauro Men-
des (DEM), declarou que não 
concorda com a situação atu-
al onde existem servidores 
se aposentando com 45 anos 
e com benefícios de R$ 30 
mil. O que classificou como 
“números assustadores”. “Os 
números são assustadores 
daquilo que é a realidade 
hoje do déficit da Previdên-
cia no Estado. Só para vocês 
terem ideia, mais de duas 
mil pessoas se aposentaram 
em Mato Grosso com menos 
de 45 anos de idade. Enquan-
to hoje, um servidor federal 
e um servidor da iniciati-
va privada têm que esperar 
chegar aos 65 anos de ida-
de. Além disso, temos mais 
de duas mil pessoas que se 
aposentam com salário em 

torno de R$ 30 mil. Então é 
uma diferença muito gran-
de”, disse o governador.

A necessidade de uma re-
forma local se fez mais ne-
cessário ainda a partir do 
momento em que a refor-
ma nacional aprovada no 
Congresso não contemplou 
os estados e municípios. O 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Eduardo Botelho 
(DEM), vem cobrando tam-
bém de Mendes um proje-
to para tratar do assunto no 
âmbito estadual.

“Vamos abrir esse debate 
nas próximas semanas com a 
Assembleia Legislativa para 
que possamos corrigir essa 
distorção e dar ao servidor 
de Mato Grosso a mesma 
regra do servidor federal e a 
mesma regra de todo traba-
lhador da iniciativa privada”, 
concluiu Mendes.

O tema é considerado um 
dos mais importantes do 
Governo mato-grossense, já 
que o rombo na Previdência 
do Estado chega em R$ 1,3 
bilhão. 

De acordo com Mendes, 
entre 200 e 300 servido-
res se aposentam em Mato 
Grosso todo mês e prevê que 
caso uma reforma local não 
seja realizada, em 2022 Mato 
Grosso terá mais servidores 
inativos que em atividade.

NOS PRÓXIMOS DIAS | Indicação é de que aposentadoria terá idade mínima de 65 anos e teto de R$ 5 mil
Foto: tchélo Figueiredo - SecoM/Mt
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GÁS NATURAL

Secretario afirma que crise na 
Bolívia não vai atrapalhar acordo

FIM DO SEGURO

Bolsonaro assina MP que extingue o Dpvat

ESFORÇOS VALENDO

Dilmar aponta 
trabalho da ALMT 
em decreto que reduz 
preço para regulariza-
ção de terras

GT Terra contou com deputados de comissões da As-
sembleia e representantes de instituições 

Foto: reprodução uFMt

Com a medida, governo quer evitar fraudes 

Governo não acredito que acordo seja desfeito 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A crise pela qual vive a 
Bolívia e que culminou com 
a renúncia do presidente Evo 
Morales no último domingo 
(10), não vai afetar o acordo 
firmado com o país vizinho 
para o fornecimento de gás 
natural. 

A afirma foi dada pelo 
secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, 
Cesar Miranda. 

“Eu acredito que não 
[haverá quebra de acordo]. 
Nós temos um contrato fir-
me de fornecimento dentro 
das normas internacionais e 
independente de quem é um 
mandatário de um país os 
contratos têm que ser cum-
pridos e obedecidos”, disse o 
secretário ao site MidiaNews.

A crença de Miranda 
para a manutenção do acor-
do, mesmo após a efetivação 
do Golpe de Estado, é de 
que o acordo foi costurado 
dentro das normas interna-
cionais e crê que o acordo 
será cumprido, independen-
temente de quem assuma o 
poder no país.

“Acredito eu que não 
temos nenhum tipo de pa-
ralisação no fornecimento 
de gás, até porque a YPFB 
boliviana não tem contrato 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado e líder de 
governo na Assembleia Le-
gislativa, deputado Dilmar 
Dal Bosco (DEM), manifestou 
apoio ao Decreto 294/2019, 
publicado pelo governador 
Mauro Mendes (DEM), sexta-
-feira passada (8), no Diário 
Oficial, para revogar o Decre-
to 31/2019 e dar nova regula-
mentação ao cálculo do valor 
da pauta de terras dos produ-
tores que buscam legalização 
junto ao Instituto de Terras 
de Mato Grosso (Intermat). 
As novas regras se asseme-
lham ao que era praticado 
no estado antes de fevereiro 
deste ano, quando houve al-
teração na metodologia de 
cálculos, onerando demasia-
damente a classe produtora.

“Em fevereiro, o estado 
publicou um decreto alteran-
do a metodologia de cálculo 
e isso elevou o preço da re-
gularização, praticamente 
dobrando o valor. Criamos 
um grupo de trabalho aqui 
na Assembleia e, desde então, 
começamos a discutir e a fa-
zer um trabalho para sensibi-
lizarmos o Intermat, que en-
tendeu a situação e, de uma 
forma muito serena, acatou 
a nossa reivindicação e revo-
gou os preços de fevereiro, 
retornando próximo aos va-
lores anteriores, aumentan-
do apenas o valor da pauta 
com a reposição da inflação”, 
declarou Dal Bosco.

A mobilização na ALMT 
foi conduzida pelo GT Terra, 
formado por Dal Bosco, na 
condição de líder de gover-
no, pelos deputados Nini-
nho (PSD), Xuxu Dal Molin 
(PSC), Doutor João (MDB), 
Faissal (PV) e Valdir Barranco 
(PT), membros titulares da 
Comissão de Agropecuária, 
Desenvolvimento Florestal 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro assinou na segunda-
-feira (11) medida provisória 
(MP) extinguindo, a partir de 
1º de janeiro de 2020, o Se-
guro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veícu-
los automotores de via ter-
restre, o chamado Dpvat. De 
acordo com o governo, a me-
dida tem por objetivo evitar 
fraudes e amenizar os custos 
de supervisão e de regulação 
do seguro por parte do setor 
público, atendendo a uma 
recomendação do Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Pela proposta, os acidentes 
ocorridos até 31 de dezem-
bro de 2019 continuam co-
bertos pelo DPVAT. A atual 
gestora do seguro, a Segu-
radora Líder, permanecerá 
até 31 de dezembro de 2025 
como responsável pelos pro-
cedimentos de cobertura dos 
sinistros ocorridos até a da 
de 31 de dezembro deste ano. 
“O valor total contabilizado 
no Consórcio do Dpvat é de 
cerca de R$ 8,9 bilhões, sen-
do que o valor estimado para 
cobrir as obrigações efetivas 
do Dpvat até 31/12/2025, 

e Agrário e Regularização 
Fundiária, e por represen-
tantes das instituições Fama-
to, Aprosoja, Fórum Agro e 
Intermat.

Pelo decreto de feve-
reiro, a regularização de um 
hectare de terra no bioma 
amazônico, por exemplo, 
passou de R$ 514 para R$ 
1.029. O novo decreto publi-
cado semana passada reto-
mou a metodologia de cál-
culo antiga, mas aumentou o 
valor de pauta em 12,69%, ba-
seando-se no Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M). 
Com isso, o preço do mesmo 
hectare caiu de R$ 1.029 para 
R$ 570. Para que o valor fosse 
reduzido, a metodologia de 
cálculo voltou a considerar a 
reserva legal da propriedade 
na conta, aplicando apenas o 
preço mínimo por municí-
pio.

“Foi um trabalho em 
conjunto e muito técnico, 
mas que no final conseguiu 
um resultado satisfatório e 
justo, tanto para o Intermat, 
que foi flexível ao entender 
que o órgão não é um ven-
dedor de terras, mas um re-
gularizador, quanto para os 
produtores que também sou-
beram entender as necessi-
dades do governo”, ressaltou 
o deputado.

O novo decreto autoriza 
o Intermat a corrigir o valor 
da pauta anualmente, em ja-
neiro, de acordo com o IGP-
-M e não retroage aos valores 
já quitados entre fevereiro e 
novembro. Para este período, 
o preço mínimo da pauta foi 
definido em R$ 414,28 para o 
Grupo 1, em R$ 295,85 para o 
Grupo 2 e em R$ 125,31 para 
o Grupo 3. Apesar da con-
quista, o GT Terra continua 
instalado na Assembleia e 
trabalhando para reformu-
lação do Código de Terras de 
Mato Grosso.

quanto aos acidentes ocor-
ridos até 31/12/2019, é de 
aproximadamente R$ 4.2 bi-
lhões”, informou o Ministé-
rio da Economia. De acordo 
coma pasta, o valor restante, 
cerca de R$ 4.7 bilhões, será 
destinado, em um primeiro 
momento, à Conta Única do 
Tesouro Nacional, em três 
parcelas anuais de R$ 1.2 bi-
lhões, em 2020, 2021 e 2022.

“A medida provisória 
não desampara os cidadãos 
no caso de acidentes, já que, 
quanto às despesas médicas, 
há atendimento gratuito e 
universal na rede pública, 
por meio do SUS [Sistema 
Único de Saúde]. Para os se-
gurados do INSS [Instituto 
Nacional do Seguro Social], 
também há a cobertura do 
auxílio-doença, aposentado-
ria por invalidez, auxílio-aci-
dente e de pensão por mor-
te”, acrescentou o ministério.

A MP extingue também 
o Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Embarcações, 
ou por sua carga, a pesso-
as transportadas ou não 
(DPEM). Segundo o minis-
tério, esse seguro está sem 
seguradora que o oferte e 
inoperante desde 2016.

só com o Governo de Mato 
Grosso, MT Gás. Tem con-
trato com a Petrobras, com 
governo argentino e outros. 
Cláusulas internacionais re-
gem esses contratos e eu 
acredito firmemente que 
eles serão cumpridos”, afir-

mou.
O contrato, que foi as-

sinado após quase um ano 
de negociação, permitiu a 
viabilidade da Companhia 
Mato-grossense de Gás (MT 
Gás). Isso porque, até o início 
do ano ela corria risco de ser 

extinta. O acordo foi firmado 
com a estatal YPFB permitiu 
que a Usina Termelétrica 
Governador Mário Covas, 
em Cuiabá, retome suas ati-
vidades.  Mato Grosso estava 
sem o fornecimento de gás 
desde junho de 2018.
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TV  e Entretenimento

Aos 61, Vera Fischer 
faz ensaio de maiô 
e impressiona

Tem gente que parece não envelhecer nun-
ca, não é? A atriz Vera Fischer com certeza faz 
parte dessa turma. Na segunda-feira (11), a es-
trela de 61 anos posou ao lado da modelo Magda 
Cotrofe para ensaio de moda praia. O “shoot” foi 
em sua cobertura no Leblon, Rio de Janeiro, e 
teve como fundo uma belíssima piscina. Quem 
impressionou, no entanto, foi a própria Vera. Em 
vídeo de bastidores, ela aparece de roupão cor-
-de-rosa, maiô decotado e salto alto. Cheia de 
energia, ela dança o cancan com a colega atriz.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

PCF
AROMATIZAR

OROSLELE
OFERTALT

INARPOAR
SEGUNDADE
SCHINESES

PIAADNEM
SOLAOAGA

NORATEU
ATESOURA

ALCEULAR
HVNAND

PARAGUAÇU
MATINALAO

Aquele
que exer-
ce uma

atividade

Fruto do
cajueiro

Marcha
que faz o

automóvel
recuar

"Peter
(?)",
conto

infantil
Produto

vendido a
preços
baixos

(?)-feira:
vem logo
após o

domingo

"(?) tudo
que reluz
é ouro"
(dito)

O trabalho
de difícil

realização

Tipo de
veículo

usado em
lotações

A conjun-
ção "e",

em inglês

"Do Leme 
(?) Pontal",
sucesso de
Tim Maia

Queixa da população
diante do aumento 
da criminalidade

Dedicação; cuidado

Próton
(símbolo)

Maior
(red.)

Perfumar 
Grande

açude do
Nordeste

Maluco
(gíria)

Apimen-
tado

Thiago La-
cerda, ator
500 folhas
de papel

Fisgar a
baleia 

Sílaba de
"nível"

A letra
sinuosa

Louça do
banheiro

Masculino 
ou feminino
Saudação
telefônica

Nascidos
no país da

capital
Pequim

Travessu-
ra (bras.)
Hiato de
"boate"

Deborah 
Evelyn, atriz

Em, em
espanhol

Formação
de corais
Ditongo
de "réu"

Que te
pertence

Traje íntimo
do homem

Conteúdo
de bolas
Vogais

de "sala"

100, em
romanos
Sufixo de
"febril"

Consoantes
de "ovino"

Acha
graça

Utensílio da
costureira
Bate-papo
"on-line"

Sucede
ao "G"

Peça do
ventilador

Relativo ao
período

da manhã

Índia que
se casou
com Ca-
ramuru
(Hist.)

Cervídeo 
do Canadá

A "rival"
da sogra

(pop.)

Parte de
baixo do
sapato

2/en. 3/and. 4/chat. 9/paraguaçu. 10/aromatizar.

Saúde, Gloria Maria! Jornalista 
passa bem após cirurgia no cérebro

Gloria Maria passou por uma cirurgia 
de neoplasia no cérebro no Hospital no 
CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janei-
ro, nesta segunda-feira (11). Segundo o 
colunista Ancelmo Gois, a jornalista já 
está acordada e passa bem. Ela, no en-
tanto, ainda não tem previsão de alta. O 
Purepeople entrou em contato com a as-
sessoria de imprensa da artista mas não 
obteve resposta até o fechamento desta 
matéria. Referência de beleza e joviali-
dade, Gloria Maria procura manter sua 
vida pessoal reservada e longe dos ho-
lofotes. Recentemente, a apresentadora 
foi fotografada passeando com as filhas 
Maria e Laura, de 11 e 10 anos, respecti-
vamente, em um shopping do Rio de Ja-
neiro.

Jornalista relembra momentos da 
carreira

Encarregada de viajar para os lugares 
mais bonitos e curiosos do mundo, Glo-
ria Maria revelou vontade de conhecer 
um lugar especial. “Eu sempre tive um 
sonho: eu queria ir à Lua. Estou inscrita 
na NASA para o dia que tiver o primeiro 
voo tripulado, aí eu vou. Só que assim, 
já que até hoje eu não consegui ir até a 
Lua, pelo menos na Jamaica eu consegui 
ir a Marte (risos). Eu saí do espaço! Ali o 
negócio foi puxado... Realmente, eu saí e 
até hoje não sei nem se eu voltei”, disse 
em entrevista anterior ao programa “Al-
tas Horas”.

Gloria Maria possui 163 países no 
currículo

Exemplo de empoderamento para 
os fãs, Gloria contou que só começou a 
viajar por causa do trabalho. A primeira, 
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segundo ela, foi como repórter do “Jornal 
Nacional” para Washington, nos Esta-
dos Unidos, onde cobriu a posse do ex-
-presidente Jimmy Carter. “Quando você 
começa a achar que está terminando o 
mundo, eles subdividem. É assim, eu fui 
para a Iugoslávia, hoje separou e tem oito 
países. Quando penso que estou chegan-
do lá, parece que leem meu pensamento 
e abrem outro pedaço do mundo e estou 
eu de novo correndo atrás”, comentou.

Apresentadora relata experiência ao 
fumar erva na Jamaica

Sem papas na língua nas redes so-
ciais, Gloria Maria visitou a Jamaica, em 
2016, e fumou a ganja em uma comuni-
dade rastafári.

“Essa erva é a ganja, que é uma erva 
da Jamaica. Essa comunidade é a mais 
radical de todas. O meu produtor ficou 
três meses negociando para a gente en-
trar lá. O deus dessa religião é essa erva. 
Aqui a gente pode dizer que é a marijua-
na, a maconha. Então, para entrar lá, ti-
nha que cumprir todo o ritual e, na des-
pedida, tinha que fumar esse cachimbo. 
Eu estava com muito medo. Eu saí de 
mim. Só voltei a mim umas dez horas 
depois. Eu incorporei outra pessoa, e 
eles me consideraram uma divindade, 
porque eu fumei e não engasguei. E eles 
viram que eu saí de mim. Eles disseram: 
‘Você é uma rastafári. Você, em outras 
vidas, foi uma rastafári, por isso você re-
agiu assim”, explicou.
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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

CRZ PONCE MADEIRAS EIRELI - EPP, CNPJ: 
04.907.828/0001-89 localizada na ESTRADA JACINTA, 
S/N, ZONA RURAL no município de Sinop/MT torna pú-
blico que requereu junto à SEMA/MT a Renovação de Li-
cença de Operação - LO. Não foi determinado EIA/RIMA. 

S. VIEIRA SILVA, CNPJ. 35.372.293/0001-12. Torna públi-
co que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente a Alteração da Razão Social da Licença de 
Operação de uma Serraria com Desdobramento de Madei-
ra, localizada no município de Claudia/MT. Não determi-
nado EIA/RIMA.

Roseli Gibbert, CPF: 840.509.509-87, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença 
de Operação – LO para um Condomínio Residencial Multi-
familiar em Alvenaria, com 02 unidades residenciais , loca-
lizado na Rua 03, número 484, quadra 16, lote 12, Bairro 
Menino Jesus II, Município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2019
ABERTURA: 13 de dezembro de 2019. INÍCIO DA SESSÃO: 13 de 
dezembro de 2019 às 08:00 horas. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de remediação e ampliação do 
Aterro Sanitário Municipal, situado na margem direita Rodovia MT235, 
sentido Campo Novo do Parecis à São José do Rio Claro - 15Km, Campo 
Novo do Parecis, com fornecimento de máquinas, equipamentos e mão 
de obra, conforme projetos, Plano de Remediação e Confinamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis 
MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
Campo Novo do Parecis-MT, 12 de novembro de 2019.

Tarcísio Nascimento da Silva
Secretário da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2019 
LEILÃO Nº 001/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Leiloeira designada pela Portaria nº. 317/2019 de 25 de outubro de 2019, torna público 
aos interessados que realizará leilão no dia 29/11/2019, às 08H00, para LEILÃO 
PÚBLICO OBJETIVANDO À VENDA DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E SUCATAS, 
CONSIDERADOS INSERVÍVEIS AO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO -MT, conforme 
especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 12 de novembro de 
2019. Luciana Da Silva Betarelo Leiloeira 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 147/ 2019
Objeto:  registro de preços para futura e eventual    contratação de 
empresa especializada para fornecimento de peças 1ª linha para veículos 
pesados da montadora FORD e prestação de serviços com fornecimento 
de peças e materiais para microtrator giro zero da marca Husqvarna - 
Maior desconto por lote - Data de abertura: 27 de novembro de 2019. 
Horário 14h00min - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser retirado no site do município < 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 12 de novembro 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão de Constituição, Fundação, Eleição e Posse da primeira 
Diretoria da ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DE SORRISO MT, 
CONVOCA, os MEMBROS e demais pessoas interessadas, para a 
realização da Assembleia de Fundação da Associação, no dia 29 de 
novembro de 2019, as 19h:00, em primeira convocação, e as 19h:30 
minutos em segunda convocação com qualquer número de presentes. A 
Assembleia ocorrerá na Rua Ametista, nº 221, bairro Rota do Sol, na 
cidade de Sorriso-MT, a fim de serem deliberado e discutidos as seguintes 
ordens do dia:
1 – Constituição da Associação dos Fruticultores de Sorriso - MT;
2 – Eleição e posse da primeira diretoria;
3 – Aprovação do Estatuto social;

Sorriso 12 de novembro de 2019.
SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS

Presidente da comissão de Fundação da
ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DE SORRISO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 

2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 

torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 

047/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 

Contratação de empresa “especializada” para o fornecimento de 

alimentação em porções individuais (tipo marmitex), destinada aos 

servidores públicos em atividades para o Município de Ipiranga do Norte”, 

a seguinte Empresa: 1) VALDECY PRADA DA SILVA - ME, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o n.º 12.231.201/0001-89, localizada na Avenida Rio 

Branco, n.° 10, Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 

78.578-000, vencedora da presente licitação com valor global de R$ 

53.124,50 (Cinquenta e Três Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e 

Cinquenta Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 12 de Novembro de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
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Flamengo de Gabigol pode somar ser campeão com 5 rodadas de antecedência 

Flamengo pega o Vasco sonhando
em ser campeão no fim de semana
DA REPORTAGEM

A vitória sobre o Bahia 
aliada ao tropeço do Pal-
meiras fez com que o Fla-
mengo ficasse mais próximo 
do título do Campeonato 
Brasileiro. Os rubro-negros 
podem comemorar a con-
quista da Série A no próxi-
mo fim de semana, depen-
dendo de alguns resultados.

Primeiro, o Flamen-
go precisa fazer o dever de 
casa e vencer o Vasco, nesta 
quarta-feira (13), às 20h30, 
no Maracanã, em partida 
antecipada da 34ª rodada. 
Além disso, os rubro-negros 
têm que derrotar o Grê-
mio, em Porto Alegre, no 
domingo. Se conquistar os 
seis pontos, os cariocas vão 
torcer para que o Palmeiras 
não vença o Bahia, em Sal-
vador, também no próximo 
final de semana.

A conquista antecipada 
do título vai dar tranquilida-
de ao elenco na preparação 
para a final da Libertadores, 
no dia 23 de novembro, em 
Lima, no Peru. Após a parti-
da contra o tricolor gaúcho, 
os rubro-negros vão iniciar 
os trabalhos visando o duelo 
contra o River Plate, da Ar-
gentina.

O auxiliar João de Deus 
lembrou que os argentinos 
vão ter alguns dias a mais na 
preparação para a partida e 
lamentou que o confronto 
contra os gremistas não te-
nha sido antecipado em um 
dia.

“Gostaria de deixar 
uma nota para reflexão e 

que tem a ver com a final 
que teremos no Peru. O Ri-
ver Plate joga o último jogo 
antes da final no dia 14, às 
20h. O Flamengo joga dia 
17 contra o Grêmio, quando 
solicitou que fosse dia 16. 
O adversário terá nove dias 
para se recuperar e nós tere-
mos apenas seis”, disse.

Atualmente, somente 
o meia Arrascaeta está fora 
dos jogos para se recupe-
rar de uma entorse no joe-
lho operado recentemente. 
O departamento médico 
adiantou que o uruguaio 
não será problema para a 
decisão da Libertadores.

No Campeonato Brasi-
leiro, o Flamengo está com 
77 pontos, 10 a mais que o 
Palmeiras, faltando ape-
nas seis jogos para o fim da 
competição. De acordo com 
o matemático Tristão Gar-
cia, o time carioca tem 98% 
de chances de ser campeão. 
O Palmeiras 2%.

COFRE CHEIO
O Flamengo está a um 

jogo de conquistar nova-
mente a Libertadores, oito 
pontos do título do Bra-
sileirão, e tem premiação 
definida em caso de um no-
vembro dos sonhos. O clu-
be receberá cerca de R$ 130 
milhões se for campeão das 
duas competições e repassa-
rá quase metade deste mon-
tante para jogadores e fun-
cionários do departamento 
de futebol.

O “bicho” foi combina-
do entre dirigentes e líderes 
do elenco antes mesmo do 

BRASILEIRÃO | Jogo antecipado contra o maior rival pode deixar equipe com 13 pontos a mais que Palmeiras
Foto: Divulgação

Foto: agência EFE

Foto: Divulgação

Léo Moura e Adriano emocionados pela conquista
 em 2009 Chance de rebaixamento do Alvinegro cai para 16% com o triunfo 

EM CONDIÇÕES

Santos passa ileso e não terá
suspensos contra o São Paulo

CHANCES DE QUEDA

Vitória sobre Avaí reduz risco
de rebaixamento do Botafogo

HISTÓRIA SE REPETE?

Há 10 anos, Fla, Flu e 
Bota tinham os mesmos 
objetivos deste ano

Foto: lucas uEbEl

Marinho entrou pendurado, mas não saiu suspenso 

DA REPORTAGEM

Além do ótimo desem-
penho e da vitória por 3 a 0 
sobre o Goiás neste sábado, 
o Santos tem uma ótima no-
tícia para a próxima rodada 
do Campeonato Brasileiro: 
a equipe não terá desfalques 
por suspensão no clássico 
contra o São Paulo.

O Peixe foi para a parti-
da deste sábado com quatro 
jogadores pendurados. Luan 
Peres, Jean Mota, Marinho 
e Jobson corriam o risco de 
tomarem cartão amarelo e 
perderem o clássico contra 
o Tricolor. Apenas os três 
primeiros atuaram no Serra 
Dourada e nenhum deles foi 
advertido pelo árbitro.

A principal dúvida na es-
calação do Santos para este 
sábado girava em torno de 
Marinho, já que o atacante 
tem sido importante para o 
Peixe e seria uma perda im-
portante para Sampaoli. No 
entanto, o jogador não to-

DA REPORTAGEM

Após a vitória por 2 a 
0 do Botafogo sobre o Avaí, 
na segunda-feira, em par-
tida válida pela 32ª rodada 
do Brasileirão, as chances de 
rebaixamento do Alvinegro 
caíram para 16%, enquanto 
os catarinenses permanecem 
com 99% de risco. A briga 
contra o Z4 continua para 
11 equipes, segundo Tristão 
Garcia, do site Info Bola.

Com o resultado da 
última partida da rodada, o 
Fluminense entrou na zona 
de rebaixamento e viu as 
chances de rebaixamento 
subirem de 37% para 41%. Os 
percentuais são os seguintes: 
Avaí e Chapecoense - 99%; 
CSA - 92%; Fluminense - 41%; 
Cruzeiro - 30%; Ceará - 16%; 
Botafogo - 16%; Fortaleza - 
3%; Atlético-MG - 2%; Vasco e 
Goiás - 1%.

DA REPORTAGEM

Há 10 anos, por ironia 
do destino ou não, três dos 
quatro grandes do Rio vi-
viam momentos semelhan-
tes ao que vivem no Campe-
onato Brasileiro deste ano: 
o Flamengo lutava para ser 
campeão, enquanto Flumi-
nense e Botafogo brigavam 
para não cair. Somente o 
Vasco, que em 2009 dispu-
tou a Série B e respira este 
ano, não passa por situação 
parecida com a de uma dé-
cada atrás. Recorde.

FLAMENGO
Há 10 anos, o Flamengo 

lutava pelo título e se sagrou 
campeão. Mas de uma forma 
diferente deste ano, em que 
o time lidera com tranquili-
dade e caminha a passos lar-
gos para a conquista. Naque-
la época a equipe não estava 
na ponta esta altura da com-
petição, mas emplacou uma 
grande sequência de vitórias 
para a conquista.

O curioso é que no ata-
que a equipe também tinha 
um xodó, ninguém menos 
que Adriano Imperador, as-
sim como tem hoje o Gabi-
gol. E um time que brigava 
pelo título, assim como este 
ano, era o Palmeiras. Será 
que a história se repete e o 
Fla conquista o Brasileiro?

FLUMINENSE
Em 2009, o Fluminen-

se também passou grande 
parte da competição flertan-
do com a queda como este 

ano e acabou conseguindo 
escapar do rebaixamento. 
Mas em 2009 a situação era 
ainda pior. O time chegou 
a ter 99% de chances de re-
baixamento, segundo os 
matemáticos apontaram na 
época, e conseguiu se livrar 
do descenso com uma arran-
cada histórica do Time de 
Guerreiros.

O time este ano tem 
uma situação “menos tortuo-
sa” e só depende das próprias 
forças para não cair. Mas 
também precisará ser guer-
reiro para ficar na Primeira 
Divisão. Será que a história 
se repete e o Flu se livra da 
queda?

BOTAFOGO
Assim como este ano, 

em 2009, o Botafogo al-
ternou entre bons e maus 
momentos na temporada. 
Naquele ano, a equipe aca-
bou flertando com a zona 
de rebaixamento em grande 
parte da competição, mas 
conseguiu escapar da que-
da nas rodadas finais, após 
conquistar grandes vitórias, 
principalmente pelas gran-
des atuações de Jobson.

Este ano, a equipe fazia 
uma competição tranquila, 
mas acabou oscilando nos 
resultados e viu a zona de 
rebaixamento se aproximar. 
Agora, terá, mais uma vez, 
que lutar contra a queda nas 
últimas rodadas. Será que 
a história se repete e o Bo-
tafogo consegue escapar do 
rebaixamento nas últimas 
rodadas?

mou cartão amarelo e ainda 
marcou um gol e deu uma 
assistência na partida.

Sampaoli também corria 
o risco de perder o clássico, 
já que também estava pendu-
rado. O treinador argentino 

já cumpriu duas suspensões 
neste Campeonato Brasilei-
ro por conta de três cartões 
amarelos: contra o Goiás, no 
primeiro turno, e contra o 
Fluminense, na segunda me-
tade da competição. Com a 

vitória deste sábado, o Santos 
chegou aos 64 pontos, na ter-
ceira colocação do Campeo-
nato Brasileiro. Na próxima 
rodada, a equipe terá pela 
frente o São Paulo, no sába-
do, às 16h, na Vila Belmiro.

início das competições. As 
recompensam “se pagam”, 
uma vez que serão retira-
das das próprias premia-
ções que são oferecidas pela 
Conmebol e pela CBF. Há 
ainda aditivos em contratos 
com patrocinadores.

Premiação 
para o clube:
Libertadores - 22 mi-

lhões de dólares (R$ 91 mi-
lhões);

Brasileirão - R$ 33 mi-
lhões;

Fornecedor - R$ 1,3 
milhão pelo Brasileirão / R$ 
2 milhões pela Libertado-
res;

Total: 127,3 milhões.
No Brasileirão, há ain-

da um mimo extra estipula-
do: R$ 200 mil por cada ro-
dada no G-4. O montante já 
chegou a R$ 5 milhões, uma 
vez que o Flamengo esteve 
entre os que se classificam 
direto para Libertadores de 
2020 em 25 das 32 rodadas 
disputadas até aqui. A conta 
chegará a 31 rodadas, totali-
zando R$ 6,2 milhões. Com 
77 pontos, o Rubro-Negro 
não será mais alcançado 
pelo São Paulo, que está em 
quinto, com 52.

Premiação para os jo-
gadores:

Libertadores - R$ 33 
milhões;

Brasileirão - R$ 28 mi-
lhões;

Rodadas no G-4 - 25 
rodadas até o momento. 
Chegará a R$ 6.2 mi com 
mais seis rodadas;

Total: R$ 67,2 milhões.
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DA REPORTAGEM

Fadiga avassaladora e per-
da de energia. Tais sintomas 
podem estar ligados direta-
mente à síndrome de Bur-
nout. O termo foi descrito 
em 1970 como uma condi-
ção de exaustão relacionada 
ao trabalho ou esgotamento 
profissional, mas apenas este 
ano a Organização Mun-
dial da Saúde o reconheceu 
como doença.

O médico psiquiatra Cyro 
Masci afirma que, embora 
não existam pesquisas defini-
tivas sobre o número de aco-
metidos, é possível estimar 
que algo em torno de 30% 
da população adulta e que 
trabalha sofra de Burnout. 
“Isso se forem consideradas 
também as fases iniciais do 
problema”, completa.

O médico se fundamenta 
em estudos divulgados re-
centemente, como o realiza-
do pelo instituto Kantar In-
clusion Index. “Em avaliação 
de 18 mil funcionários de 14 
países, inclusive o Brasil, a 
pesquisa revelou que 29% di-
zem sentir sintomas ligados 
ao problema, como fadiga 
avassaladora ou perda de 
energia”.

Masci destaca ainda um 
trabalho de revisão de arti-
gos publicados no mundo 
todo. O resultado foi uma in-
cidência que varia entre 40% 

a 60% dos trabalhadores ava-
liados entre 2005 e 2015, de 
acordo com o trabalho pu-
blicado na Revista Brasileira 
de Medicina do Trabalho, de 
2015. Além das perdas finan-
ceiras de difícil estimativa, o 
grande sofrimento de quem 
padece da síndrome de Bur-
nout leva à necessidade de 
conhecer os principais sinais 
e sintomas. Segundo Masci, 
quanto mais precoce a busca 
para tratamento especializa-
do, melhores as chances de 
recuperação.

INDÍCIOS
Cyro Masci alerta para os 

principais indicativos do dis-
túrbio:

1. Grande cansaço e exaus-
tão emocional, que parecem 
não melhorar com repouso 
habitual. “Além necessidade 
de maior esforço para rea-
lizar as atividades profissio-
nais, com dificuldade para 
permanecer engajado no 
trabalho, ocorre a exaustão 
emocional, que é um esta-
do de sentir-se drenado nas 
energias, sem força, motiva-
ção ou esperança de tomar 
as rédeas da própria vida e 
seguir em frente”.

2. Pessimismo, irritabilida-
de e cinismo são sinais pre-
coces de Burnout. “Na ver-
dade, trata-se de uma reação 
automática do cérebro. É 
como se ele tentasse reduzir 

Foto: Ilustração

Foto: arquIvo pessoal

HOJE E AMANHÃ

Campanha dá pulseira ‘Soutache’
com pingente a quem doar sangue

NA ESPANHA

Mulher faz campanha para trazer
corpo da irmã morta pelo filho

SORRISO

Cães e gatos do a
brigo municipal serão 
disponibilizados 
para adoção

Exemplo de pulseira Soutache: pingente será um pouco 
diferente 

Laís e a irmã Minaene (frente) em uma das vezes que ela 
visitou o Brasil 

Foto: DIvulgação

Cerca de 30 animais já estão prontos para ganhar um 
novo lar 

DA REPORTAGEM

As 160 primeiras pes-
soas que doarem sangue ao 
MT Hemocentro nesta quar-
ta (13) e quinta (14) ganha-
rão uma pulseira da coleção 
‘Soutache’, com um pingente 
do símbolo da campanha, 
em prata com banho e ouro. 
O projeto é de ‘Marcio De-
signer’. As doações começa-
rão às 7h30. Este já é o tercei-
ro ano em que a campanha 
é realizada. A pulseira ‘sou-
tache’ é feita em cetim, com 
uma ponteira em ouro 18kl. 
Ela é conhecida por ‘afastar 
as más energias e a inveja’. 
Alguns famosos, como Har-
ry Styles e Ariana Grande, 
são adeptos da joia.

Para doar, a pessoa 
deve ter entre 18 e 65 anos 
de idade, pelo menos 50 kg, 
e apresentar um documento 
com foto. Não se deve ir doar 
sangue em jejum. Além dis-
so, é importante ter feito re-
pouso mínimo de seis horas 

DA REPORTAGEM

A professora Laís Fran-
co, de Barra do Garças, rea-
liza uma campanha para pa-
gar o translado do corpo da 
irmã dela, Minaene Franco, 
36 anos, morta na Espanha. 
O principal suspeito do cri-
me é o filho de Minaene que 
está preso. Com os recursos 
arrecadados entre familiares 
e amigos, Laís viajou para a 
Espanha, para conseguir a 
liberação do corpo da irmã, 
uma vez que naquela país os 
corpos só podem sair do ne-
crotério com a presença de 
alguém da família.

Segundo Laís, a luta 
agora é para conseguir trazer 
o corpo da irmã para o Bra-
sil. Para isso, a família preci-
sa arrecadar R$ 50 mil, por 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Os interessados em le-
varem gratuitamente para 
casa um cão ou um gato (ou, 
quem sabe, mais de um) do 
Abrigo para Cães e Gatos de 
Sorriso poderão participar 
da primeira edição da feira 
de adoção do canil municipal 
no próximo dia 30, no Marco 
Zero, a partir das 15h.

Atualmente, estão no 
local cerca 80 animais, dos 
quais alguns seguem em fase 
de tratamento. Destes, cerca 
de 30 já estão prontos para 
ganhar um novo lar. Para 
tanto, basta estar compro-
metido a cuidar do animal e 
arcar com todos os custos de 
cuidados com o bichinho.

Aos candidatos a ado-
ção basta ir ao Marco Zero, 
onde voluntárias prepararão 

um espaço especial para ex-
posição dos cães e gatos. Os 
animais foram recolhidos 
das ruas do município, onde 
estavam expostos a maus tra-
tos.

A promotora de Justi-
ça Fernanda Pawelec Viei-
ra informou que o evento é 
organizado pelo Ministério 
Público em parceria com a 
Associação Patas Amigas e a 
Prefeitura. “Os animais se-
rão apresentados juntamente 
com uma cartilha de adoção e 
o termo de responsabilidade. 
Eles sairão do local vacinados, 
castrados e microchipados”.A 
adoção será feita sem custo. 
“A pessoa só precisa ter ca-
rinho, amor e querer cuidar 
dos animaizinhos que foram 
abandonados. Eles são muito 
carentes e sabem dar muito 
carinho para os seus donos”, 
frisou a promotora.

Foto: DIvulgação

Síndrome de Burnout foi reconhecida como doença somente em 2019 

Oito sinais e alertas do
esgotamento profissional
SÍNDROME DE BURNOUT | Termo foi descrito como uma condição de exaustão relacionada ao 
trabalho ou esgotamento profissional

na noite anterior, não inge-
rir bebidas alcoólicas nas 12 
horas anteriores, não fumar 
pelo menos nas duas horas 
anteriores e evitar alimen-
tos gordurosos nas três horas 
antecedentes.

Pilotos de avião ou he-
licóptero, motoristas de ôni-
bus ou caminhões de grande 
porte e pessoas que sobem 
em andaimes, praticam pa-
raquedismo ou mergulho 
devem interromper as ativi-
dades 12 horas antes da do-
ação.

Não podem doar san-
gue quem teve diagnóstico 
de hepatite após os 10 anos 
de idade, mulheres grávidas 
ou amamentando, pessoas 
expostas a doenças trans-
missíveis pelo sangue como 
AIDS, hepatite, sífilis e do-
ença de chagas, usuários de 
drogas e aqueles que tiveram 
relacionamento sexual com 
parceiro desconhecido ou 
eventual, sem uso de preser-
vativos. 

o volume de desafios. Assim, 
o cérebro modifica o estado 
de humor, que passa a ser ir-
ritadiço, ‘pavio curto’, de bai-
xa tolerância numa tentativa 
automática e inconsciente 
de afastar as pessoas”, explica 
Masci.

3. Perda do foco e con-
centração. “Esse sintoma de 
Burnout pode se revelar ao 
se gerenciar várias tarefas, 
ou ainda apenas quando a 
pessoa enfrenta aumento na 
pressão, por exemplo, dian-
te de expectativas crescentes 
no desempenho”.

4. Queda na motivação. “O 
que antes eram situações de-
safiantes tornam-se proble-
mas chatos, irritantes e sem 
sentido. Há uma queda no 
prazer que o trabalho ofere-
cia. É comum, por exemplo, 
a experiência de sentir gran-
de desânimo aos domingos, 
e não se trata da melancolia 
por acabar o dia de repouso”, 
relata o médico.

5. Mudança nos hábitos de 
sono. “O Burnout pode afe-
tar o sono de duas maneiras. 
Uma é dificuldade em ador-
mecer devido à preocupação 
sobre as necessidades do tra-
balho no dia seguinte. 

E o cansaço pode ser tan-
to que o acometido procura 
a cama tão logo chegue em 
casa. A exaustão também 
torna muitas vezes difícil le-
vantar da cama”, afirma.

meio de uma ‘vaquinha on-
line’. Minaene foi morta no 
dia 2 a facadas. O suspeito é 
o filho dela, um adolescente 
de 16 anos, que está preso na 
Espanha.

De acordo com a polí-
cia espanhola, os vizinhos te-
riam estranhado o despare-
cimento de Minaene. Depois 
disso, o filho dela procurou 
o hospital por causa de um 
ferimento na mão. Porém, 
em vez do cartão dele, levou 
o cartão da mãe.

Os atendentes do hos-
pital desconfiaram e cha-
maram a polícia. O corpo 
dela foi encontrado dentro 
de uma mala em um armá-
rio. Segundo Laís, a família 
ainda está decidindo onde 
o corpo será sepultado, caso 
consigam fazer o translado.

6. Dores e mal-estar. “Pes-
quisas recentes indicam que 
muitas queixas corporais 
podem estar relacionadas 
ao Burnout, como dores 
de cabeça, no estômago ou 
desarranjo intestinal. Pode 
ocorrer ainda mudança na 
pressão arterial ou desenca-
deamento de doenças como 
diabetes”.

7. Perda ou redução no 
prazer no trabalho. “Qual-

quer pessoa envolvida com 
um trabalho que considere 
gratificante, realizador, sente 
satisfação quando metas são 
atingidas, quando soluções 
são encontradas, celebran-
do e sendo cumprimentado 
pelo bom trabalho. O Bur-
nout solapa o senso de rea-
lização pessoal, e quem sofre 
seus efeitos pode sentir-se 
insatisfeito, infeliz mesmo”, 
relata.

8. Queda na produtivida-
de. “A capacidade de realizar 
o trabalho cai muito, ou exi-
ge um enorme esforço para 
manter a mesma capacidade 
que tinha antes do Burnout 
se instalar. E, para complicar, 
muitas pessoas nesse estado 
tentam superar o problema 
trabalhando mais duro, mais 
horas, com mais afinco, o 
que só aumenta a sobrecar-
ga”, finaliza.

O MD+ Vida é limitado 
a 160 senhas por dia e fica lo-
calizado na Rua 13 de Junho, 

1055 - Centro Sul de Cuia-
bá. Informações: (65) 3623-
0044, Ramal 211.
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Encontro foi realizado em Sinop, no último fim de semana

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A presença feminina nos 
negócios do campo tem 
crescido. Sejam exercen-
do funções dentro ou fora 
da porteira, atuando como 
agricultoras, pecuaristas, em 
cargos de gestão, liderança, 
administração, entre outros, 
as mulheres têm participa-
do nas diferentes ocupações 
e de forma efetiva. Mesmo 
em um universo ainda dito 
como masculino, elas vêm 
rompendo barreiras e para-
digmas.

Pesquisa da Associação 
Brasileira do Agronegócio 
(ABAG), mostra a agricul-
tura, a produção animal, a 
agropecuária e a agroindús-
tria como campos onde a 
atuação profissional femini-
na também ocorre. Um total 
de 872 mulheres residentes 
nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil e 
atuantes no agronegócio 
(dentro e fora da porteira) 
foram ouvidas.

De acordo com o estudo, 
59,2% delas ocupam cargos 
de proprietárias ou sócias 
no setor agro, 10,4% posições 
de diretora, gerente, admi-
nistradora, coordenadora e 
30,5% de funcionária, cola-
boradora. 36,2% do público 
feminino escolheu trabalhar 
na área por gostar da vida no 
campo; outros 34% porque 
membros da família já atua-
vam, indicaram os dados de 
2017.

Em Sinop desde 1977, e 
com atuação na agricultura 
a partir dos anos de 1980, 
Rosa Schorr Flach é um dos 
exemplos que os números 
da pesquisa identificam. 

MULHERES DE IMPACTO | Força da mulher nos negócios do campo pautou discussões em Sinop; 
Sorriso também receberá evento

Foto: AssessoriA 

“Começamos com lavoura. 
Primeiro arroz, depois soja 
e milho. Eu gosto dessa rea-
lidade, sempre convivi com 
isso e é muito bom”, destaca, 
em uma referência à trajetó-
ria da família, toda envolvida 
com os negócios no campo.

Atuando na parte finan-
ceira nos negócios da famí-
lia, Elizete Borges também é 
o retrato da participação da 
mulher no agro. “Nós, mu-
lheres do agro, estamos sem-
pre procurando inovar e aju-
dar a família no que a gente 
pode”, frisa.

Rosa e Elizete são dois dos 
inúmeros exemplos existen-
tes em Mato Grosso, Estado 
que detém o status de prin-
cipal produtor brasileiro de 
grãos e carne, e onde o pro-
tagonismo feminino tam-
bém se consolida no campo. 
O Estado sediou a 4ª edição 
do encontro Mulheres de 
Impacto, promovido pela 
Impacto Insumos Agrícolas 
e a Lavoro Agro, com apoio 
da Adama Brasil, e que dis-
cutiu a força feminina, seu 
papel e as transformações no 
campo. Toda a agenda foi re-
alizada em Sinop, no último 
sábado (9).

“O objetivo do Mulhe-
res de Impacto sempre foi 
integrar a mulher no agro 
também. Procuramos trazer 
informações que agreguem 
no dia a dia, no negócio e 
que possam ser lembradas 
nas tomadas de decisões de 
cada produtor”, enfatiza Luiz 
Caleffi, sócio proprietário da 
Impacto Insumos e Lavoro 
Agro.

O momento integrou 
clientes, colaboradoras da 
empresa e mulheres com 
atuação destaque nas áreas 

do agronegócio. A sucessão 
familiar, a gestão familiar no 
agronegócio e a troca de ex-
periências a partir de inúme-
ros casos de sucesso também 
pautaram as discussões. Nas 
palavras da consultora Ma-
riely Biff, coautora do Livro 
Mulheres do Agronegócio, 
o protagonismo e a visão da 
mulher vêm colaborando 
com a evolução do agrone-
gócio e rompendo com as 

dificuldades do meio.
O encontro também 

apresentou experiências e 
relatos de diferentes gera-
ções e figuras do agro por 
meio do Painel Adama, com 
as participações de Sônia Be-
atriz Biazussi Bonato (pro-
dutora rural), Deise Tassiana 
Marchioro Prates (produtora 
rural), Luana Belusso (enge-
nheira agrônoma e gerente 
administrativa e financeira 

na propriedade da família), 
Eloisa Sérkez (engenheira 
agrônoma e RTV da Adama 
em Sapezal), Roseli Giachi-
ni (engenheira agrônoma, 
produtora rural, consultora 
e membro da Diretoria do 
Grupo Associado de Agri-
cultura Sustentável) e Daiana 
Lutz (psicóloga e gerente de 
Desenvolvimento humano 
da Terra Verde Holding).

Como parte de seu proje-

Rodada de encontros debate protagonismo
e liderança feminina no agronegócio 

to voltado ao fortalecimento 
da figura feminina no agro, a 
Impacto Insumos e a Lavoro 
Agro levam para Sorriso o 
Mulheres de Impacto no dia 
23 de novembro. Na cidade, 
além de mesa redonda, tam-
bém será realizada a palestra 
“Você, protagonista da sua 
história”, com a produtora 
rural Adriane Steinmetz, jor-
nalista do grupo Mulheres 
do Agro Mineiros.


