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GRÊMIO

Negros: 2,7
mais chances
de serem 
mortos do 
que brancos
A população negra tem 2,7 
mais chances de ser vítima 
de assassinato do que os 
brancos. É o que revela o 
informativo Desigualdades 
Sociais por Cor ou Raça no 
Brasil, divulgado ontem, no 
Rio de Janeiro, pelo IBGE.
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Reflexo imediato da eliminação com direito a goleada para o Flamengo na Libertadores, o Grê-
mio encarreirou cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e disparou para o G-4.
                               Página  -6

Tempo para reencontro com Fla

MT-490

CPI DAS OBRAS

Ponte é
interditada
por risco de
desabamento

Comissão
Especial não 
encontra provas 
contra Rosana

Uma ponte de madeira 
sobre o Rio Teles Pires, locali-
zada na MT-490, em Sorriso, 
por questões de segurança. De 
acordo com a Sinfra, a medida 
visa prevenir o desabamento 
da travessia, que vinha sendo 
usada para o tráfego de veículos 
pesados, como carretas e cami-
nhões, de forma irregular.
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A Comissão Especial 
entendeu que os documentos 
apresentados pela CPI não 
traziam nenhum envolvimento 
direto de Rosana Martinelli, ou 
mesmo que ela havia tomado 
ciência do que ocorria. A Comis-
são entendeu então que houve 
“desobediência” do fiscal contra-
tado para monitorar o andamen-
to das obras.           Página - 3

AssessoriA

DivulgAção

DivulgAção

Adoção de ILPF 
pouparia quase
2,5 mi de hectares 
de terras
Quase 2,5 milhões de hectares de terras de uso 
agropecuário poderiam ser poupadas se metade 
das áreas de sojicultura e de pecuária de corte 
no estado fossem convertidas em integração 
lavoura-pecuária-floresta (ILPF).           Página - 7
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Se o governo Bolsonaro possibilitar a volta 
da esquerda – agora realimentada pela li-
berdade provisória do Lula - será o respon-
sável pelo descarte prematuro do esperado 
liberalismo

Nos últimos vinte e poucos anos fomos 
governados por partidos políticos de cen-
tro-esquerda - como é o caso do PSDB do 
Fernando Henrique - e de esquerda com 
o PT do Lula e da Dilma. Houve o Temer 
neste período, mas não conta porque após 
o episódio da gravação do Joesley Batis-
ta ele deixou de governar pra se defender 
das acusações da oposição.

À medida que esses governos foram 
fracassando com a teimosia de distribuir 
para o povo o dinheiro que não existia e 
a crise financeira atingia pontos alarman-
tes, crescia em parte da população o dese-
jo de experimentar a receita da direita que 
tende a ser mais austera em relação aos 
gastos públicos.

Não que a visão direitista condene in-
vestimentos no bem estar das pessoas, 
mas porque é insustentável gastar mais 
do que arrecada. A esquerda, ao contrário, 
primeiro gasta depois tenta tapar os bura-
cos do orçamento.

Havia em 2018 uma grande decepção 
com as políticas de esquerda e uma revol-
ta diante da exposição da corrupção, prin-
cipalmente do PT que estava no governo, 
feita pela Lava-Jato. Neste momento a po-
pulação parecia suficientemente madura 
para experimentar um governo de direita.

Nesse caldo de cultura apareceram as 
ideias do Paulo Guedes, experiente e con-
sagrado economista com posições libe-
rais, rapidamente encampadas pelo can-
didato que a população viu como a única 
possibilidade de derrotar a esquerda, to-
talmente vinculada com a roubalheira.

Só que para termos as ideias liberais 
do Guedes tivemos que engolir os pensa-
mentos extravagantes do único candidato 
que apresentava reais condições de derro-

E o modo manual?
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Recentemente, por conta dos víde-
os que eu gravo, precisei explorar um 
pouco mais dos recursos da câmera 
para tentar eliminar a necessidade 
de ter iluminação auxiliar sempre co-
migo. Depois de deixar a preguiça de 
lado consegui, “escavando” um pou-
co as opções, encontrar recursos um 

pouco mais avançados. 
Nada que chegue a se 
comparar com meu 
dispositivo antigo, mas 
já dá para sair do “basi-
cão” do modo automá-
tico.

Vou tentar me man-
ter familiarizado com 
os recursos da câmera 

do celular, tentando buscar melhores 
resultados em meus registros. Mesmo 
com a “paciência” limitada, tenho cer-
teza que o “empenho” vai valer a pena.

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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Não é simples explicar para o cidadão leigo por que 
o Supremo Tribunal Federal mudou três vezes, em me-
nos de 11 anos, o seu entendimento sobre a possibilidade 
de um condenado à prisão começar a cumprir a pena 
após perder a apelação em segunda instância.

A tarefa se complica pois, nesse período curto para 
a dieta das jurisprudências constitucionais, dois minis-
tros —inclusive o presidente, Dias Toffoli— mudaram de 
ideia. Gilmar Mendes alterou duas vezes a sua opinião, 
demonstrando eloquência comparável ao defender A, 
o contrário de A e novamente A. O comentário realista 
diria que este é o Supremo Tribunal Federal de que dis-
pomos. Embora longe do ideal, melhor tê-lo como um 
pivô do regime democrático do que qualquer alternati-
va. De fato.

Ainda assim, não há dúvida de que a decisão da 
maioria dos ministros, consumada nesta quinta (7), sig-
nifica retrocesso, seja para a expectativa de estabilidade 
na aplicação das normas, seja para a percepção de que a 
lei atinge a todos, ricos e pobres, sem distinção.

De 2005 —quando nesta Folha o então deputado 
Roberto Jefferson denunciou um esquema de compra de 
apoio ao governo— para cá, a única questão substantiva 
a ser alterada no panorama do direito penal brasileiro 
foi o aumento da probabilidade de enquadramento de 
poderosos, nas empresas e na máquina estatal, envolvi-
dos em negociatas com recursos públicos.

O STF foi protagonista nessa trajetória ao julgar 
com rigor os desmandos revelados no mensalão e ao 
favorecer a aplicação de instrumentos que ajudaram a 
recuperar bilhões roubados dos cofres públicos e a con-
denar figuras que muitos pensavam imunes à punição.

As decisões da corte em 2016, que restituíram a ju-
risprudência de validar a prisão do condenado em se-
gundo grau, constituíram vigorosa sinalização no mes-
mo sentido. Ajudaram a mudar a percepção sobre o 
alcance da lei penal no Brasil. Infelizmente, o Supremo 
acaba de apagar esse instituto apenas três anos depois de 
tê-lo ativado.

As notícias de abusos de autoridades investigativas 
e judiciais que atuam em casos de corrupção deveriam 
levar, como estão levando, a revisões pontuais e circuns-
tanciadas dos processos, bem como à punição dos vio-
ladores. É temerário adotar terapia sistêmica para esses 
males, pois seu efeito colateral provável será estimular 
os crimes do colarinho branco.

No horizonte das conquistas recentes contra a cor-
rupção, sempre pairou a ameaça da associação tácita en-
tre as possíveis vítimas poderosas e suas clientelas para 
colocar freios no processo. Após a decisão desta quinta, 
o STF terá trabalho para convencer o público de que não 
endossa o chamado acordão.

Editorial

Retrocesso penal

Ranking dos Políticos - Facebook

tar a turma do Lula e da Dilma. Eleito, 
o Presidente deu ao agora ministro 
liberdade para implementar seu pen-
samento econômico. Assim o País 
conseguiu algum sucesso, mas muito 
menor que o necessário e possível.

O problema é que as propostas da equi-
pe econômica precisam de aprovação do 
Congresso que demandam grandes articu-
lações políticas, ignoradas pelo Presidente. 
Este, além de não ter se empenhado, criou 
uma série de atritos com os parlamentares, 
citando uma tal de “velha política”, que aca-
bou incorporando quando foi inevitável li-
berar as Emendas Parlamentares. Por pura 
inépcia política do Presidente deixamos 
de crescer os 2,5% previstos no começo do 
ano, que foram reduzidos a menos de 1%.

Além deste prejuízo imediato pode ha-
ver um mal posterior: como a população 
que votou nele nunca teve a experiência de 
um governo liberal, está associando inde-
vidamente seu jeito bronco e agressivo aos 
valores da direita. E pelo jeito não está gos-
tando.

É necessário separar o bolsonarismo 
da direita. Esta – a direita representada 
por Guedes - não tem nada a ver com o 
ódio propositadamente espalhado no país 
pela família presidencial; não ensina a 
considerar como inimigos os que pensam 
diferente; não estimula o uso de palavras 
chulas, grosseiras e vulgares para referir-
-se aos adversários. Também não classifica 
os esquerdistas como bandidos, patifes ou 
safados; não exige bajulação da imprensa 
e nem acha que jornalistas são canalhas.

Se o governo Bolsonaro possibilitar a 
volta da esquerda – agora realimentada 
pela liberdade provisória do Lula - será o 
responsável pelo descarte prematuro do 
esperado liberalismo, sem ao menos tê-lo 
entendido.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Diferença entre Direita 
e Bolsonarismo

FIM DO DPVAT?
O presidente Jair Bolsonaro anunciou na 

segunda (11) a edição de uma medida pro-
visória que extingue o seguro obrigatório 
DPVAT e o DPEM a partir de 2020. Segundo 
a União, o objetivo é evitar fraudes e extin-
guir os elevados custos de supervisão e de 
regulação do seguro, que seguirá cobrindo 
acidentes ocorridos até 31 de dezembro. Ela 
ainda precisa ser aprovada pelo Congresso 
em 120 dias, se não, perderá a validade.

DESCASO
Um vídeo feito por usuários do transporte 

público, em Várzea Grande, mostra a situa-
ção de um ônibus da linha 956 (Jardim Es-
meralda via Jardim Glória 1). De acordo com 
relato de um morador, por volta das 16 horas 
desta terça-feira (12), durante uma subida, o 
compartimento do teto se soltou e a água da 
chuva começou a entrar. O veículo teria apro-
ximadamente dez anos de uso e estaria bas-
tante danificado.

JANTAR DE MENDES
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinhei-

ro ironizou o fato de não ter sido convida-
do para o jantar oferecido pelo governador 
Mauro Mendes e pela primeira-dama do 
Estado, Virginia Mendes, aos prefeitos e 
primeiras-damas dos 141 municípios do es-
tado. O encontro será realizado no próximo 
dia 18, mesma data em que Emanuel inau-
gura o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). 
Nos bastidores, os comentários são de que o 
Governo estaria tentando “esvaziar” a sole-
nidade comandada pelo emedebista.

A automação ajuda muito em várias situações, mas não é 
bom ficarmos “presos” a ela. Não são raros os casos em que 
as configurações automáticas levam à resultados que não 
atendem nossas expectativas ou necessidades. Conseguir 
extrair o melhor de nossos dispositivos é sempre uma exce-
lente ideia.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Crédito: Divulgação
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“Infelizmente, o Supremo acaba de 
apagar esse instituto apenas três anos 
depois de tê-lo ativado

“
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Tirar fotos e filmar tem se tornado 
mais “fácil” com o passar do tempo. O 
conceito de “apertar um botão” e deixar 
que o dispositivo faça o resto sozinho 
distanciou muita gente de conceitos 
antes fundamentais para um bom re-
gistro de imagem. Por outro lado, a pra-
ticidade acaba te deixando “limitado”.

O modo au-
tomático é uma 
boa opção para 
uma parcela 
expressiva dos 
casos, especial-
mente quando 
levamos em 
consideração 
que os celula-
res são dispositivos dinâmicos e pou-
ca gente se interessa em ficar fazendo 
ajustes de câmera para tirar uma selfie.

Cada fabricante de smartphone ado-
ta seu software específico para câmera, 
alguns mais ricos em recursos, outros, 
mais limitados.  Meu smartphone an-
terior, um Asus Zenfone 3 Max tinha 
recursos impressionantes na câmera, 
permitindo uma infinidade de configu-
rações que, confesso, eu sequer sabia 
mexer. Meu aparelho atual, um Moto G6 
Plus, apresentava recursos modestos, 
quase insuficientes em algumas situa-
ções.

Uma aposta realizada em Nova Mutum foi a única vencedora do concurso 
224 do Dia de Sorte, modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal. O prê-
mio recebido pelo bilhete feito no Estado será superior a R$ 1 milhão. O sorteio 
aconteceu na última terça (12), em São Paulo. A aposta de Nova Mutum foi a 
única que acertou todos os sete números. No total, o sortudo levará para casa 
R$ 1.019.641,47.
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Não há provas contra a prefeita 

Comissão Especial 
isenta prefeita dos erros
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Formada para apurar os 
indícios de irregularidades 
por parte da prefeita de Si-
nop, Rosana Martinelli (PL), 
nas obras de quatro UBS´, de 
escolas que ficaram sob res-
ponsabilidade da empreitei-
ra Águia Engenharia.

Após a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI), 
apresentar os resultados da 
investigação e indicar o pe-
dido de cassação da prefei-
ta, uma Comissão Especial 
foi formada na Câmara para 
avaliar os resultados da CPI 
e confirmar se houve mes-
mo, por parte da prefeita 
prática de crime de respon-
sabilidade ou improbidade 
administrativa no caso em 
questão.

A Comissão Especial en-
tendeu que os documentos 
apresentados pela CPI não 
traziam nenhum envolvi-
mento direto de Rosana 
Martinelli, ou mesmo que 
ela havia tomado ciência do 
que ocorria. 

A Comissão entendeu en-
tão que houve “desobediên-
cia” do fiscal contratado para 
monitorar o andamento 
das obras. “A prefeita conta 
com aparato administrativo 
e servidores capacitados a 
lhe darem suporte, tanto na 
fiscalização das licitações, 
quanto das ordenações de 
despesas. Assim, como ela 
não tem conhecimento téc-
nico para avaliar se o que 

existia nas planilhas eram 
condizentes com o que es-
tava sendo executado pela 
empresa. Mais uma vez não 
caracterizaria crime de res-
ponsabilidade por parte da 
chefe do Executivo”, diz tre-
cho do parecer da Comissão 
Especial.

Pelos corredores da Câ-
mara de Vereadores o senti-
mento é de que o parecer da 
Comissão Especial teria sido 
outro se a CPI lá atrás, tives-
se convocado a prefeita Ro-
sana Martinelli para prestar 
esclarecimentos, o que não 
foi feito. O Engenheiro fis-
cal das obras acabou assu-
mindo todas as responsabi-
lidades, isentando-a então 
de conhecimento ou envol-
vimento direto no caso. 

O QUE 
ACONTECE
AGORA?
Com a decisão da Comis-

são Especial, o parecer é 
de que a denúncia não seja 
encaminhada para o Procu-
rador-Geral de Justiça, mas 
que não diz que a prefeita 
seja inocente, apenas que 
há falta de provas para uma 
condenação.

Na prática a única missão 
da Comissão Especial era 
dizer se encaminhava ou 
não a denúncia para o Pro-
curador-Geral de Justiça, 
tanto que o relatório final da 
CPI já foi encaminhado para 
o Ministério Público, então 
independentemente do pa-
recer da Comissão Especial, 

CPI DAS OBRAS | A Comissão concluiu que os documentos são insuficientes para culpar Rosana Martinelli 
Foto: Gilson Carlos

Foto: reprodução/Youtube

Foto: ronaldo Mazza

MENOS EM UM CASO

Comissão aprova fim do voto secreto na ALMT

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Mendes diz que jovens precisam de oportunidades

QUERIA O PRÍNCIPE

Bolsonaro se 
arrepende de ter 
escolhido Mourão

Bolsonaro “casou” com um, mas queria outro 

Foto: MarCos VerGueiro / seCoMMt

Política de Aprendizagem Profissional em Mato Grosso

Exceção é para vetos do Executivo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na última terça-feira, a 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR), da 
Assembleia Legislativa apro-
vou uma emenda ao Proje-
to de Emenda Constituição, 
chamada de PEC do Voto 
Aberto.Durante a sessão ex-
traordinária, o texto do de-
putado Paulo Araújo (PP), 
que determina o fim das 
votações secretas na ALMT, 
sofreu uma alteração, mes-
mo já tendo sido aprovado 
na CCJR.

De autoria do grupo 
de Líderes Partidários, uma 
emenda na PEC foi coloca-
da, a manutenção de voto 
sigiloso quando o Executivo 
manda propostas para o par-
lamento estadual.

A explicação para este 
único item ser mantido 
como voto secreto nas deli-
berações da Assembleia, de 
acordo com o deputado Lú-
dio Cabral (PT), relator da 
matéria na Comissão é para 
que se evite uma persegui-
ção, ou até mesmo retaliação 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante uma reunião 
com membros do PSL, na 
tarde de terça-feira (12), o 
presidente Jair Bolsonaro, 
além de anunciar a sua saída 
do partido, declarou que se 
arrepende de ter escolhido 
o general Hamilton Mourão 
(PRTB) como seu vice nas 
eleições do ano passado e que 
o nome de seus sonhos era o 
do príncipe Luiz Philippe de 
Orleans e Bragança, que aca-
bou sendo eleito deputado 
federal por São Paulo.

Segundo a jornalista 
Mônica Bergamo da Folha de 
S. Paulo e da BandNews FM, 
o arrependimento pela esco-
lha de Mourão como vice co-
meçou logo após as eleições.

“Você deveria ter sido 
meu vice, e não esse Mou-
rão aí. Eu casei, casei errado. 
E agora não tem mais como 
voltar atrás”, disse Bolsona-
ro ao próprio Luiz Philippe 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Ao participar na terça-
-feira (12), da abertura do 
“Painel de Aprendizagem”, 
no Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, o governador 
Mauro Mendes (DEM), disse 
ser necessário que as institui-
ções públicas deem exemplo 
e oportunizem espaços para 
que jovens saídos de penas 
socioeducativas possam ter 
uma chance no mercado de 
trabalho, para que assim, um 
novo caminho seja trilhado 
em suas vidas.

“Esse trabalho é funda-
mental e tem que ser feito 
a quatro mãos por todas as 
instituições envolvidas, os 
poderes, as associações, fe-
derações e o setor produtivo. 
O Governo do Estado pre-
tende dar o exemplo, bus-
cando dentro das nossas se-
cretarias e dos nossos órgãos 
criar essas oportunidades. E, 

durante esta reunião com 
membros do PSL.

Ainda de acordo com a 
jornalista, o herdeiro da fa-
mília real disse que com essa 
fala, Bolsonaro apenas re-
conheceu de forma pública, 
o que já se falava há muito 
tempo nos bastidores. “Eu 
entendo que no mundo po-
lítico há muitas artimanhas, 
conspirações”, declarou Luiz 
Philippe.

Logo após as eleições, 
vida redes sociais, começou a 
circular um abaixo-assinado 
buscando a troca de Mourão 
pelo príncipe. 

“Sua inteligência, pre-
paro e competência é inesti-
mável e já ganhou o clamor 
do povo brasileiro. Ele é um 
homem de bem, patriota, 
que ganhou a vida com estu-
do e batalha, ele é um exem-
plo para todos nós, ou seja, é 
o verdadeiro representante 
do povo”, diz o abaixo-assi-
nado, que coletou apenas 48 
assinaturas.

a partir daí, cobrarmos da 
iniciativa privada para que 
também coopere e colabore, 
para que possamos através 
da educação profissional dar 
oportunidades e criar uma 
alternativa para esses jovens”, 
destacou.

Mendes acredita que 
um ato assim feito pelas ins-
tituições públicas possa ser-
vir de exemplo e estimular 
que cada vez mais empresas 
participem do programa de 
aprendizagem profissional.

A mesma opinião tem o 
presidente do TJ-MT, Carlos 
Alberto Alves da Rocha. “Nós 
temos dito sempre que o jo-
vem é o futuro da nação, che-
gou a hora e o futuro está aí. 
Nós devemos encaminhá-los 
da forma mais adequada pos-
sível e a sociedade tem esse 
dever também”, disse.

Já a presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho, 
a desembargadora Eliney 
Veloso, disse que a apren-

por parte do Executivo que 
votarem contra o governo.

“Houve uma avaliação 
de um conjunto de deputa-
dos sobre a importância de 
manter o voto secreto no 
caso de vetos do Poder Exe-
cutivo, para reduzir a influ-
ência do Poder Executivo so-
bre a posição dos deputados 
na hora de analisar vetos”, 
explica.

OUTRAS 
DECISÕES
Previsto para ser vota-

do na reunião, o projeto de 
lei do Plano Plurianual (PPA) 
referente ao quadriênio 
2020/2023 foi retirado de 
pauta a pedido do deputado 
Sebastião Rezende, relator 
da matéria. 

“O relator pediu mais 
um prazo e foi concedido. 
Caso o relator hoje mesmo 
na sessão possa entregar ou 
amanhã, nós podemos fazer 
uma reunião extraordinária 
para acatar ou não o relató-
rio que será apresentado à 
nossa comissão”, adianta o 
presidente da CCJR, Dilmar 
Dal Bosco (DEM).  

dizagem é um mundo novo 
para esses jovens, e que cabe 
inicialmente aos poderes pú-
blicos a promoção da trans-
formação desses jovens.

“Colocá-los no mercado 
de trabalho é tirá-los do ris-
co e de péssimas influências 

do mundo da criminalidade”, 
pontuou, defendendo ainda 
que o empresário precisa “se 
sensibilizar para o cumpri-
mento da cota exigida na lei, 
pois a legislação tem uma fi-
nalidade, a de transformar a 
vida dos jovens”, declarou.

já está a cargo do MP de in-
vestigar o caso.

Aos vereadores da opo-
sição agora resta o pedi-

do de criação de uma nova 
Comissão, dessa vez uma 
Processante que passa a 
discutir de forma interna o 

caso. Qualquer vereador, ou 
até mesmo um membro da 
população pode entrar com 
o pedido. Caso isso ocorra, 

para corrigir a falha da CPI 
a primeira medida que deve 
ser feita é convocar a prefei-
ta.
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TV  e Entretenimento

Após assumir namoro 
com Beatriz Coelho, 
Camila Pitanga posta 
mensagem romântica

Camila Pitanga assumiu namoro com a ar-
tesã Beatriz Coelho recentemente, e desde en-
tão, ela ainda não havia postado nada em suas 
redes sociais. Porém, nesta quarta-feira (13), ela 
resolveu compartilhar uma mensagem român-
tica em seu perfil no Instagram. “Não é à toa que 
amor termina com mar. Mergulho”, diz a men-
sagem publicada pela atriz. A frase, do autor 
Lucão, recebeu vários comentários de amigas 
famosas de Camila. “Ê coisa boa”, escreveu Fer-
nanda Gentil. Alice Wegmann foi mais discreta 
e deixou apenas um emoji de coração. “Amar é 
cura”, disse Gaby Amarantos.
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4/pitu. 5/metal. 6/enfado. 7/dentada. 10/recuperado — vereadores.

Rodrigo Faro surpreende ao 
revelar patrimônio milionário

Rodrigo Faro fez uma revelação de 
deixar qualquer um boquiaberto. Pela 
primeira vez, o apresentador da Record 
falou a respeito de sua fortuna acumula-
da nos últimos anos.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, 
o famoso não hesitou em comentar so-
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bre o assunto. 
“Segundo a Wikipédia, seu patrimô-

nio está avaliado em R$ 133 milhões”, 
começou dizendo o jornalista.

O comunicador negou a informação 
do site e afirmou que já superou essa 
marca. “Está errado. É bem mais do que 

isso”, rebateu Faro, deixando o repórter 
do “Uol” surpreso.

Circula na internet que o apresenta-
dor fatura, no mínimo, R$ 30 milhões por 
ano. Esse valor todo seria apenas com 
seu programa, além dos acordos comer-
ciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2019 Proc. Adm 49/2019
TIPO: MELHOR TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT, através comissão perma-
nente de licitação, torna público, para conhecimento de todos os interessa-
dos, que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO, do tipo MELHOR TÉCNICA, 
às 08h30 horas (Horário Local) do dia 16 de Dezembro de 2019, na sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Tabaporã – MT, situado à Avenida Co-
mendador José Pedro Dias, n° 979 – Centro – CEP: 78.563-00, no Município 
de Tabaporã - Mato Grosso, conforme descrito neste edital e seus anexos, 
de conformidade com as Leis 8.666/93 e MP 459/09, convertido em Lei n° 
11977/09. O credenciamento será feito das 08h00 às 08h30. O envelope con-
tendo os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus 
Anexos deverão ser entregues ao Presidente da CPL até às 08h30 horas (Ho-
rário Local) do dia 16 de Dezembro de 2019. OBJETO: Selecionar empresa do 
segmento da construção civil, para execução de projetos e obras, consubstan-
ciados na produção de 49 unidades habitacionais, residenciais horizontais, em 
empreendimento composto com sala, dois quartos, cozinha, banheiro social 
e área de serviço, com área construída mínima de 45 (quarenta e cinco) m2, 
atendendo as especificações do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, 
em imóvel de propriedade do Município, para viabilizar a seleção do município 
de Tabaporã/MT, objetivando a implementação  do  “Programa  Minha  Casa  
Minha Vida – PMCMV”, disposto na Lei Federal nº. 11.977 de 07 de julho 
de 2009, que tem por finalidade o atendimento exclusivo da necessidade de 
moradia, de acordo com as especificações técnicas constantes neste edital. 
RETIRADA DO EDITAL: site: www.tabapora.mt.gov.br. INFORMAÇÕES: pelo 
telefone (0**66)3557-1248.

Tabaporã - MT, 13 de Novembro de 2019.
Sirineu Moleta

Prefeito Municipal

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701236000  003862591
279002701073600  029268211
279763300000200  792376221
279002800062200  947630461
279002701428900  054674571
279002701269800  041230711
279002701454800  887543081
279170900                   235713760001
279002800106100  988904761
279002800828600  303789311
279002701329200  028061961
279002701534600  084799449
279002701335000  015560831
279002701501000  051411321
279002700442800  015419121
279002800846600  735903711
279002800827500  045058051
279002701391200  488507991
279002701362000  062635431
279002800898100  048774421
279053000                  124962370001
279002701263500  964665101
279002701583600  026969550
279002701574100  026969550
279002800693300  820754410
279002701403100  795746961
279002701316700  051400221
279002700451600  992942571
279026000017400  030025541
279002800709000  027392781
279002800851600  569966241
279002800594000  721779851
279032700003300  007413812

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

AUTO POSTO BIGATÃO EIRELI. Torna público que reque-
re a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Alteração 
razão social, CNPJ, mesma atividade, mesmo local e troca 
da Licença de Operação, atividade com. varejista de comb. 
p/ veic. automotores, Av. das Acácias, n.º 1764, Setor Co-
mercial, Sinop/MT. CNPJ: 33.770.057/0001-29. Não EIA/
RIMA.

AUTO POSTO BORSSATTO LTDA. Torna público que re-
quere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Alte-
ração da Razão social e Renovação Licença de Operação 
(LO), mesma atividade e mesmo endereço, atividade com. 
varejista de comb. p/ veic. automotores, Rod. BR 163 – Km 
852,60, Camping Club, Sinop/MT. CNPJ: 14.252.986/0001-
00. Não EIA/RIMA.

DINO COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Alteração da Razão Social, CNPJ e Licença de Opera-
ção (LO), mesma atividade e mesmo endereço, atividade 
com. varejista de comb. p/ veic. automotores, Av. Bruno 
Martini, n.º 2.367, Res. Recanto Suiço, Sinop/MT. CNPJ: 
30.683.152/0001-05. Não EIA/RIMA.

J. C DA SILVA LOURENCO COMERCIO DE CEREAIS 
EIRELI, CNPJ 28.092.254/0001-04, localizada na RUA 
VALENTIN DALASTRA n° 2.825, Bairro: SETOR INDUS-
TRIAL torna público que requereu a SECRETARIA MU-
NICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL, Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO) 
para a atividade de Comércio Atacadista de Defensivos 
Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo, ins-
talada em Sinop - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2019
ABERTURA: 28 de novembro de 2019. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 28 de novembro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços especializados de exames de 
imagens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do 
Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 13 de novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 067/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA, 
(CNPJ/MF nº 23.000.320/0001-47), no valor global de R$ 11.750,00 (ONZE MIL SETECENTOS 
E CINQUENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo chamamento 
público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. Lote 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 13 de novembro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: CARLOS DOS SANTOS – CPF: 630.242.171-34 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 26/04/2012, e aditivo na 
data de 31/10/2016, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 02 da QUADRA 
14 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 20/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 20/04/2019, 20/05/2019, 
20/06/2019, 20/07/2019, 20/08/2019 e 20/09/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em 
virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções 
legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou 
a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para 
notificar.SINOP/MT, 22 DE SETEMBRO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221  
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 148/2019

Pregoeiro
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para os Programas Sociais. Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 28 de novembro de 2019. HORÁRIO: 08h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto ao site oficial do 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, no 
e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no Departamento 
de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 13 de novembro de 2019.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 138/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 5 de Novembro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material hidráulico, de construção e grama para atender as 
secretarias municipais das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
230362, 834110, 834173, SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 04.578.067/0001-69 no valor de R$ 91.562,95; 
Itens 821351, 834125, 834143, 834234, 834235, 834294, 834295, 
834300, 834404, 834407, MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI S LTDA – EPP, inscrita no CNPJ 
sob o número 14.888.303/0001-05 no valor de R$ 17.337,70; Itens 
165011, 179206, 834238, MULTUS COMERCIAL LTDA - EPP inscrita no 
CNPJ sob o número 24.753.864/0001-42 no valor de R$ 22.868,60; Itens 
834229, 834236, STAR PRIME LTDA ME inscrita no CNPJ sob o número 
31.395.164/0001-99 no valor de R$ 29.044,00; Itens 7158, 168247, 
175791, 175800, 176581, 205743, 219078, 820201, 820540, 821319, 
821349, 821350, 824111, 824118, 824119, 834240, 834403, 834410, 
834411, 834412, ANDERSON F. SCHNEIDER & SCHNEIDER LTDA-ME 
inscrita no CNPJ sob o número 24.548.152/0001-91 no valor de R$ 
128.144,00; Itens 171969, 834109, 834113, 834114, 834115, 834116, 
834117, 834118, 834119, 834120, 834121, 834122, 834123, 834124, 
834128, 834129, 834131, 834132, 834133, 834134, 834135, 834136, 
834137, 834138, 834139, 834140, 834141, 834142, 834144, 834145, 
834146, 834147, 834148, 834149, 834150, 834152, 834154, 834156, 
834157, 834158, 834164, 834165, 834166, 834167, 834168, 834169, 
834170, 834171, 834174, 834175, 834181, 834279, 834280, 834406, 
834409, T R DA COSTA LEITE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
34.703.826/0001-39 no valor de R$ 54.799,08. Foram fracassados os 
itens: 823321. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 13 de Novembro de 2019.

Pregoeiro
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de readequação do 
Termo de Referência vem por meio deste cancelar o procedimento 
licitatório de Pregão Presencial nº 072/2019, tendo como objeto o 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE 
RESGATE DA FAUNA EM AERÓDROMO NO AEROPORTO REGIONAL 
DE SORRISO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. 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 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE CANCELAMENTO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Maicon volta de suspensão para a próxima rodada 

Grêmio: semana livre e tempo
para reencontro com Flamengo
DA REPORTAGEM

Reflexo imediato da 
eliminação com direito a 
goleada para o Flamengo na 
Libertadores, o Grêmio en-
carreirou cinco vitórias con-
secutivas no Campeonato 
Brasileiro e disparou para o 
G-4. Vinte e cinco dias após 
o fatídico duelo no Maraca-
nã, as equipes voltarão a se 
encontrar. A semana cheia 
para treinos antecede o cli-
ma de revanche no domin-
go (17), às 15h, na Arena.

E o confronto volta 
a ter contornos decisivos. 
O clube carioca tem chan-
ce de confirmar o título da 
competição na casa tricolor. 
Para isso ocorrer, precisava 
vencer o Vasco ontem, em 
jogo adiantado da 34ª ro-
dada (encerrado após o fe-
chamento desta edição), e o 
Grêmio no domingo. O Pal-
meiras, segundo colocado, 
não pode superar o Bahia 
no fim de semana.

Mas os gaúchos têm 
também seus motivos para 
não facilitar as coisas aos 
comandados de Jorge Jesus. 
Além de remediar a goleada 
entalada na garganta, os três 
pontos servirão para manter 
a vantagem de pelo menos 
quatro pontos ao São Paulo, 
quinto colocado, na briga 
pela vaga direta à Liberta-
dores de 2020.

O técnico Renato Gaú-
cho não terá Kannemann 
e Matheus Henrique, con-
vocados por Argentina e 
seleção olímpica do Brasil, 
respectivamente. Por outro 
lado, Maicon e Bruno Cor-
tez retornam de suspensão. 

“O Grêmio vai jogar mais 10 
vezes com o Flamengo e não 
vai acontecer o que aconte-
ceu no Maracanã, com todo 
respeito ao Flamengo. Na-
quela noite, infelizmente, 
o Grêmio não entrou em 
campo. O Flamengo conti-
nua com uma equipe mui-
to forte e tem provado isso. 
Temos que tirar aquele jogo 
com exemplo negativo para 
que não se repita”, destacou 
Renato.

A última semana livre 
para treinos ocorreu entre 
os dias 15 e 21 de setembro, 
quando o Grêmio encarou 
Goiás e Santos. O período 
coincidiu com a série de 
quatro vitórias logo após a 
eliminação na semifinal da 
Copa do Brasil, para o Ath-
letico-PR.

Agora, o Grêmio enfi-
leirou cinco triunfos conse-
cutivos no Brasileiro depois 
do 5 a 0 sofrido na Liberta-
dores. É a maior série atin-
gida na era dos pontos cor-
ridos. “Desde aquele jogo, 
a equipe deu uma recupe-
rada, são cinco vitórias. É 
dar continuidade. Podia ser 
qualquer outro adversário. 
Cuidados vamos ter, mas 
vamos jogar como sempre 
jogamos. Mais um jogo que 
vale três pontos. Sem dúvi-
da alguma, o Grêmio vai em 
busca da vitória”, completou 
o treinador.

Ausências por suspen-
são contra a Chapecoense, 
Maicon e Cortez estarão de 
volta no domingo. Geromel 
e Michel também devem ter 
condições de atuar. Rômulo, 
por pertencer ao Flamengo, 
não pode ser utilizado.

CLIMA DE REVANCHE? | Tricolor treina desde terça-feira focado exclusivamente no jogo de domingo, na Arena
Foto: Lucas uebeL

Foto: Heber Gomes
Foto: DivuLGação

Jogadores do Goiás comemoram o gol de falta de Rafael 
Vaz contra o Inter 

Chance de rebaixamento do Alvinegro cai para 16% 
com o triunfo 

SÃO PAULO

Jejum de mais de 1.000 dias
em clássicos como visitante

PALMEIRAS

Allianz avança em acordo com 
empresa que produz grama sintética

POUCO USADO

Apenas 2% dos gols 
saem de cobranças 
de faltas diretasFoto: DivuLGação

Última vitória foi justamente contra o Santos, na Vila 
Belmiro 

DA REPORTAGEM

O São Paulo completa-
rá no sábado (16) nada mais, 
nada menos que 1.004 dias 
sem vencer um clássico fora 
de casa. Sim, é isso mesmo, 
torcedor são-paulino, são 
mais de 32 meses, 140 sema-
nas, 24 mil horas, 1,4 milhões 
minutos e 86 milhões de se-
gundos. Desde fevereiro de 
2017 o Tricolor não supera 
um rival longe do Morumbi. 
A última vez que isso aconte-
ceu, o time ainda era coman-
dado por Rogério Ceni, hoje 
no Fortaleza.

Ceni iniciava sua carrei-
ra como treinador à época. 
Tendo de encarar o Peixe, 
na Vila Belmiro, logo na ter-
ceira rodada do Campeona-
to Paulista, o ex-goleiro não 
decepcionou, contando com 
Luiz Araújo e Cueva em um 
dia inspirado para vencer os 
donos da casa por 3 a 1 – o 
primeiro marcou dois gols, e 

DA REPORTAGEM

A possibilidade de ins-
talar um gramado sintético 
no Allianz Parque vem ga-
nhando corpo. A administra-
dora do estádio do Palmeiras 
avançou na negociação com 
uma empresa holandesa es-
pecializada em produzir o 
campo artificial.

A informação foi publi-
cada pelo UOL. A empresa 
responsável por administrar 
o Allianz Parque está em 
contato com a Soccer Grass, 
representante da GreenFiel-
ds no Brasil. Embora tenha 
havido evolução nas tratati-
vas, o acordo ainda não está 
fechado.“O Allianz Parque 
esclarece que houve avanço 
nas negociações, chegan-
do a um acordo técnico e 
financeiro com a empresa 
Soccer Grass, representan-

DA REPORTAGEM

A bola parada pode ser 
a salvação do ataque ou o 
calvário da defesa. O Espião 
Estatístico analisou todos os 
320 jogos do Brasileiro até 
aqui e destrinchou todas as 
jogadas de bola parada que 
resultaram em gols. No ba-
lanço, foram considerados 
gols de cobranças de faltas 
diretas, faltas levantadas na 
área, escanteios e pênaltis.

O Campeonato Bra-
sileiro já viu grandes espe-
cialistas em bola parada se 
tornarem ídolos, craques e 
mitos. Mas a velha arte de ti-
rar a bola da inércia e colocá-
-la no fundo da rede parece 
ser cada vez menos frequen-
te. Até a 32ª rodada, apenas 
14 gols foram em cobranças 
de falta.

O número representa 
2% dos 727 gols marcados. 
Rafael Vaz, do Goiás, é o úni-
co jogador da Série A que 
conseguiu fazer três gols em 
cobranças diretas. Nove dos 
20 times da elite do futebol 
brasileiro ainda não conse-
guiram mexer no placar des-
sa forma. Além do time goia-
no, apenas o Vasco marcou 
de falta mais de uma vez.

No quesito gols de falta 

levantadas na área, ninguém 
supera Santos e Ceará. Cada 
uma das equipes anotou cin-
co vezes, com destaque para 
Thiago Galhardo, do Vozão, 
que participou de quatro 
gols da equipe (80%). Curio-
samente, nenhum dos 68 
gols do líder Flamengo foi 
a partir de jogadas de falta 
levantada na área. No en-
tanto, o time de Jorge Jesus 
pode afirmar não ter sofrido 
nenhum a partir da mesma 
jogada.

Já nos gols em lances 
de escanteio os números 
são mais equilibrados e de-
mocráticos. Todos os times 
da Série A marcaram e so-
freram no mínimo um gol. 
Com bons atacantes, o Grê-
mio é a equipe que melhor 
aproveita os escanteios. 

O time de Renato Gaú-
cho balançou a rede em 10 
oportunidades. Por outro 
lado, o Bahia de Roger Ma-
chado anotou apenas uma 
vez. No quesito defensivo, o 
destaque negativo vai para 
o Avaí, que foi batido nove 
vezes. Individualmente, 
Eduardo Sasha, do Santos, é 
o principal artilheiro dos es-
canteios. O camisa 27 do Pei-
xe já balançou a rede em três 
oportunidades.

o segundo balançou as redes 
de pênalti para o São Paulo. 
Copete abriu o placar para o 
Santos. Naquele 15 de feve-
reiro de 2017, o São Paulo en-
trou em campo com: Sidão; 
Buffarini, Maicon, Rodrigo 
Caio e Junior Tavares; João 
Schmidt, Thiago Mendes e 
Cícero; Cueva, Neilton e Gil-
berto. Bruno, Araruna e Luiz 
Araújo entraram no decorrer 
da partida.

De lá para cá, o São Pau-
lo disputou 17 clássicos longe 
do Morumbi, como visitante, 
e não venceu mais. Na mes-
ma temporada que bateu o 
Santos na Vila Belmiro, o 
Tricolor acabou perdendo 
para o Peixe quando voltou à 
Baixada, desta vez por 3 a 2, 
empatou em 1 a 1 com o Co-
rinthians e, posteriormente, 
perdeu para o Timão por 3 a 
2. Já contra o Palmeiras, duas 
derrotas com placares elásti-
cos no Allianz Parque: 3 a 0 
e 4 a 2.

No ano seguinte, o São 
Paulo empatou em 0 a 0 com 
o Santos na Vila, perdeu dois 
jogos para o Corinthians (2 a 
1 e 1 a 0), além de ter empa-
tado outro, e também levou a 
pior nos dois confrontos com 
o Palmeiras (2 a 0 e 3 a 1).

Na atual temporada, o 
São Paulo levou a pior para 
o Santos no Pacaembu, sen-
do engolido pela estratégia 
de Jorge Sampaoli, que ven-

ceu por 2 a 0. Contra o Co-
rinthians, três derrotas: 2 a 1 
na fase de grupos do Paulis-
tão, 2 a 1 no segundo jogo da 
final do Paulistão e 1 a 0 no 
primeiro turno do Campeo-
nato Brasileiro. Já diante do 
Palmeiras, empate sem gols 
no Allianz Parque no jogo de 
volta da semifinal do Paulis-
tão e derrota por 3 a 0 no se-
gundo turno do Campeonato 
Brasileiro.

te no Brasil da GreenFields, 
marca holandesa que produz 
o mais avançado sistema de 
grama sintética do mundo. 
No entanto, ainda existem 
outras etapas do acordo a 
serem concluídas, que im-
pedem neste momento um 
anúncio oficial”, diz nota ofi-
cial da empresa.

Recentemente, viaja-
ram à Holanda para se apro-
fundar no assunto o diretor 
de futebol Alexandre Mat-
tos, o coordenador de fi-
sioterapia Jomar Ottoni e o 
vice-presidente Alexandre 
Zanotta, além de um repre-
sentante da WTorre. Agora, 
clube e administradora es-
tudam os detalhes finais da 
empreitada.

A ideia de instalar o 
gramado sintético no Allianz 
Parque agrada à WTorre, que 
poderia diminuir significati-

vamente o período necessá-
rio para readequar a arena 
ao futebol após eventos de 
outra natureza. No entan-
to, a empresa entende que a 
decisão em torno do assunto 
cabe ao Palmeiras.

Atual segundo colocado 

do Campeonato Brasileiro, 
o time alviverde contabiliza 
67 pontos, 10 a menos que o 
Flamengo. Às 15h deste do-
mingo, pela 33ª rodada, o 
Palmeiras entra em campo 
para enfrentar o Bahia, na 
Fonte Nova.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Quase 2,5 milhões de hec-
tares de terras de uso agro-
pecuário poderiam ser pou-
padas em Mato Grosso se 
metade das áreas de sojicul-
tura e de pecuária de corte 
no estado fossem converti-
das em integração lavoura-
-pecuária-floresta (ILPF). 
Isso ocorreria porque as 
produtividades, tanto da soja 
como da pecuária, aumen-
tam em sistemas integrados. 
Essa diferença da produção 
maior seria o equivalente 
ao que é produzido em 499 
mil ha de soja solteira e 1,98 
milhão de hectares de pas-
tagens. As áreas somam 2,48 
mil km².

A projeção é parte de um 
estudo realizado por pesqui-
sadores da Embrapa Agros-
silvipastoril, Rede ILPF e 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea). No trabalho, foram 
feitas simulações sobre o 
avanço do uso de estratégias 
de ILPF em áreas de lavoura 
de soja e de pecuária de cor-
te. Para isso, foram usados 
dados reais de produtividade 
de dez Unidades de Referên-
cia Tecnológica de ILP estu-
dadas pela equipe em Mato 

Grosso e números médios de 
produtividades do estado.

De acordo com a pesqui-
sa, se 25% dos 9,5 milhões de 
hectares de lavoura de soja 
fossem convertidos em áre-
as com sistemas integrados 
de produção agropecuária, 
o aumento da produtivida-
de gerado pelo sistema pro-
dutivo compensaria a pro-
dução de 256 mil hectares. 
Se a adoção avançasse para 
50%, seriam poupados 499 
mil hectares. Na hipótese de 
100% da área, o total de ter-
ras poupadas chegaria a 950 
mil hectares.

No cenário de adoção da 
ILPF em 25% dos pastos, se-
ria poupado 1,03 milhão. 
Com a adoção chegando à 
metade da área de pecuária 
do estado, a poupança esta-
ria em torno de 1,98 milhão 
de hectares. Já no cenário 
improvável de total adoção 
da ILPF na pecuária, seriam 
poupados 3,64 milhões de 
hectares em Mato Grosso. 
Ou seja, o sistema integra-
do produziria o equivalente 
a uma área quase 15% maior 
formada somente por pas-
tagens. No cenário simulado 
em que Mato Grosso inteiro 
só criasse gado de corte em 
sistema ILPF, cada 100 hec-
tares de produção economi-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SORRISO

Escolas municipais terão boletim
on line a partir do ano que vem

R$ 200 MIL

Após construção de bacia de rejeitos
sem licença, mineradora é multada

MT-490

Ponte de madeira 
é interditada
por risco de 
desabamento

Pais e responsáveis terão acesso ao boletim on line

Rejeitos de barragem que estourou no dia 1º de outubro 

Foto: Divulgação

Medida visa prevenir o desabamento da travessia 

DA REPORTAGEM

Com um clique, pais e 
responsáveis pelos mais de 
15 mil alunos da rede mu-
nicipal de ensino de Sorriso 
poderão acompanhar o de-
sempenho escolar dos filhos 
por meio da plataforma Es-
cola.NET, gerenciada pela 
empresa Omega Sistemas, 
que atua na área de gestão 
educacional.

O boletim on line será 
disponibilizado a partir do 
primeiro bimestre do ano 
que vem para os alunos de 
todas as escolas da rede mu-
nicipal. Ainda neste ano, 
como projeto-piloto, os pais 
dos alunos da Escola Munici-
pal Leôncio Pinheiro da Sil-
va já poderão utilizar a ferra-
menta digital, com os dados 
de usuário e senha forneci-
dos pela escola. Na semana 
passada, foi promovida uma 
reunião para explicar o fun-
cionamento da plataforma 
aos pais e responsáveis. 

“A ferramenta traz mais 
comodidade e permite o 

DA REPORTAGEM

A VM Mineração e 
Construção Eireli, respon-
sável pela barragem TB01, 
localizada em Nossa Se-
nhora do Livramento, que 
estourou no mês passado, 
foi multada em R$ 200 mil 
pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) após 
constatação da construção 
de uma nova bacia de rejei-
to sem licenças ambientais. 
Uma vistoria do órgão foi re-
alizada no dia 18 de outubro 
e acompanhada pelo pro-
prietário Marcelo Massaru 
Takahashi.

Após a fiscalização, a 
empresa também foi noti-
ficada a paralisar todas as 
atividades e apresentar re-
latório circunstanciado com 
causa e efeito do ocorrido 
no último dia 1º de outubro, 
assim como o detalhamen-
to das ações emergenciais 
em curso para correção total 
do problema. No entanto, 
o documento ainda não foi 
apresentado, pois foi pedido 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Uma ponte de madeira 
sobre o Rio Teles Pires, locali-
zada na MT-490, em Sorriso, 
por questões de segurança. 
De acordo com a Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), a medida 
visa prevenir o desabamento 
da travessia, que vinha sendo 
usada para o tráfego de veí-
culos pesados, como carretas 
e caminhões, de forma irre-
gular.

A Sinfra informou que 
uma nova ponte de concreto 
já começou a ser construída 
para substituir a ponte anti-
ga de madeira. A obra deve 
custar de R$ 8,8 milhões e 
deve ser concluída ainda em 

2020. A ponte em constru-
ção faz parte do programa 
Pró-Concreto, cujo objetivo 
é a substituição de pontes de 
madeira em más condições.

Segundo informações 
da superintendência de Exe-
cução e Fiscalização de Obras 
II, da Secretaria Adjunta de 
Obras Rodoviárias da Sin-
fra, a interdição da ponte de 
madeira foi necessária para 
proteger os motoristas que 
vinham transitando pela re-
gião e evitar acidentes graves.

A suspensão do trân-
sito na localidade, porém, 
não afeta o tráfego de ambu-
lâncias ou ônibus escolares, 
considerados essenciais, pelo 
fato de a ponte ainda não li-
gar diretamente dois ou mais 
municípios.

Foto: arte/Divulgação

Infográfico mostra área que poderia ser poupada com integração 

Adoção de ILPF pouparia quase
2,5 mi de hectares de terras
MATO GROSSO | Produtividades, tanto da soja como da pecuária, aumentam em sistemas integrados

acompanhamento direto do 
desempenho dos alunos”, 
explica a secretária de Edu-

zariam quase 15 ha de pasta-
gens convencionais.

A simulação feita sobre 
os 23 milhões de hectares 
de pastagens usadas para a 
pecuária de corte em Mato 
Grosso é ainda mais expres-
siva. Além do ganho em es-
cala de área, a diferença en-
tre as produtividades médias 
da pecuária tradicional do 
estado (239,42 kg/ha) e dos 
sistemas ILPF (284,35 kg/ha) 
contribui para esse maior 
efeito “poupa-terra”.

O pesquisador da Embrapa 
Júlio César dos Reis destaca 
que o trabalho é um exercí-
cio de estatística comparati-
va, ou seja, mexe-se em um 
indicador, mantendo os de-
mais iguais, como forma de 
simular o efeito da mudança. 
Dessa forma, ele não leva em 
consideração fatores limi-
tantes e impeditivos à ado-
ção dos sistemas ILPF, como 
relevo, logística, aptidão do 
produtor, disponibilidade de 
mão de obra, investimento, 
mercado consumidor, entre 
outros.

“O estudo é relevante, pois 
demonstra o expressivo po-
tencial dos sistemas ILPF em 
colaborar para a redução da 
pressão sobre as áreas de flo-
resta na Amazônia”, analisa o 
pesquisador.

a prorrogação do prazo, que 
foi acatado pelos analistas 
que emitiram a notificação.

Relatório Técnico foi 
elaborado pela Coordena-
doria de Fiscalização de Em-
preendimentos e, confor-
me documento obtido pelo 
Olhar Direto, o rompimento 
causou extravasamento de 
material inerte por parte de 
uma área antropizada e par-
te da mata da reserva legal, 
com acumulação superficial 
até onde se deslocou mas-
sa. Essa acumulação pode 
causar abafamento na troca 
aérea do solo da mata em 
pé com impacto ambiental 
constatável de forma precisa 
somente após tempo decor-
rido.

O material se encon-
trava retido nos diques com 
risco aparente de futuro ex-
travasamento em caso de 
uma chuva torrencial. A ob-
servação foi feita no dia do 
ocorrido, quando foi feita a 
primeira vistoria. Pelo rom-
pimento, o status quo do 
empreendimento é de total 

cação e Cultura do municí-
pio, Lúcia Korbes Drechsler, 
lembrando que os pais que 

não tiverem acesso à inter-
net podem retirar o boletim 
diretamente na escola.

impossibilidade operacional, 
situação que causou Auto de 
Interdição pela Agência Na-

cional de Mineração (ANM) 
e autuado de embargo de 
atividade pela Sema.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 14 de novembro 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

foram registradas 255 mil mortes de pessoas negras por assassinato 

DA REPORTAGEM

A população negra tem 
2,7 mais chances de ser ví-
tima de assassinato do que 
os brancos. É o que revela 
o informativo Desigual-
dades Sociais por Cor ou 
Raça no Brasil, divulgado 
ontem (13), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

 Segundo a analis-
ta de indicadores sociais 
do IBGE Luanda Bote-
lho, enquanto a violência 
contra pessoas brancas 
se mantém estável, a taxa 
de homicídio de pretos e 
pardos aumentou em to-
das as faixas etárias.

“Na série de 2012 a 
2017, que foi o período 
que a gente analisou nes-
te estudo, houve aumen-
to da taxa de homicídios 
por 100 mil habitantes 
da população preta e par-
da, passando de 37,2 para 
43,4. Enquanto para a po-
pulação branca esse indi-
cador se manteve cons-
tante no tempo, em torno 
de 16” disse ela. De acordo 
com dados do Sistema de 
Informações sobre Mor-
talidade (SIM), do Mi-
nistério da Saúde, foram 
registradas 255 mil mor-
tes de pessoas negras por 
assassinato nos seis anos 
analisados.

Entre os jovens bran-
cos de 15 a 29 anos, a taxa 
era de 34 mortes para 
cada 100 mil habitantes 
em 2017, último ano com 
dados de mortes disponí-
veis no DataSus. Entre os 
pretos e pardos, eram 98,5 

DESIGUALDADE | Constatação é de pesquisa feita pelo IBGE, divulgada nesta quarta-feira
Foto: Divulgação

assassinatos a cada 100 
mil habitantes. Fazendo 
o recorte apenas dos ho-
mens negros nessa faixa 
etária, a taxa de homicídio 
sobe para 185. Para as mu-
lheres jovens, a taxa é de 
5,2 entre as brancas e 10,1 
para as pretas e pardas.

ESTUDANTES
Segundo o levanta-

mento, a violência viven-
ciada na escola também 
atinge mais a população 
preta e parda do que a 
branca. O IBGE analisou 
dados da Pesquisa Nacio-
nal de Saúde do Escolar 
(PeNSE) 2015 com alunos 
do nono ano e concluiu 
que 15,4% dos pretos ou 
pardos e 13,1% dos brancos 
deixaram de ir à aula em 
algum dia por falta de se-
gurança no trajeto entre a 
casa e a escola. Do total de 
estudantes, 53,9% dos pre-
tos e pardos estudavam 
em escolas localizadas em 
áreas de risco, enquanto 
entre os brancos a propor-
ção cai para 45,7%. A dife-
rença cresce na compara-
ção apenas entre escolas 
privadas, com 40,7% dos 
pretos ou pardos e 29,5% 
dos brancos. Entre os es-
tudantes pretos e pardos, 
15,1% disseram ter sido 
agredidos fisicamente por 
um adulto da família. En-
tre os brancos, a propor-
ção é de 13,1%. Segundo o 
IBGE, jovens expostos à 
violência têm mais pro-
pensão a sofrer de doen-
ças como depressão, vício 
de substâncias químicas e 
problemas de aprendiza-
gem, além de suicídio.

Negros têm 2,7 mais chances de
serem mortos do que brancos


