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SORRISO

FOI SOFRIDO!

Por que o
seguro do
seu carro é
importante?
Quase todos os dias, 
quando abrimos as 
páginas dos jornais, 
sites ou nossas redes 
sociais, nos depara-
mos com inúmeras 
notícias relaciona-
das a acidentes en-
volvendo veículos.
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O Paysandu era melhor na partida, mas o Cuiabá não se deixava desistir. Quando o jogo se en-
caminhava para o título do Papão, Paulinho acertou cabeceio e empatou o confronto no placar 
agregado.                       Página  -6

Cuiabá: biCamPeão da CoPa Verde

REPASSE DA LAVA JATO

111 PASSAGEIROS

recursos 
vão ajudar 
na amazônia 

avião faz
pouso de
emergência

O objetivo é dar agilida-
de aos repasses para as ações 
de combate ao desmatamento 
ilegal. O ministro destinou 
há dois meses o valor de R$ 
1 bilhão à preservação da 
Amazônia Legal, oriundo dos 
recursos recuperados pela 
Lava Jato. a União deverá 
repassar R$ 430 milhões para 
Mato Grosso, Maranhão, Pará, 
Amapá, Amazonas, Tocantins, 
Roraima, Acre e Rondônia. 
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Um avião da Gol com 
111 passageiros fez um pouso 
de emergência, no Aeroporto 
Marechal Rondon, em Várzea 
Grande, na quarta (20). O voo 
saiu do aeroporto de Sinop 
com destino a Guarulhos. No 
trecho entre Sinop e Cuiabá, a 
aeronave apresentou pro-
blemas mecânicos e o piloto 
optou por fazer um pouso no 
Marechal Rondon.
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Divulgação

Divulgação

assessoria

assassino de agrônoma: indiciado
por homicídio qualificado
A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte da engenheira agrônoma Júlia Barbo-
sa de Souza, 28 anos, e indiciou Jackson Furlan, 29, por homicídio qualificado, com 
emprego de meio que dificultou defesa da vítima e por motivo fútil. O delegado 
André Ribeiro encaminhou o inquérito à Promotoria Criminal de Sorriso. Página -6
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Após a saída de Lula da prisão, a tensão à 
qual Eduardo Bolsonaro ameaçara respon-
der com a volta do AI-R, parece ter tido 
seu primeiro capítulo: Lula saiu da prisão 
fazendo discursos

Na condição de amante da MPB, e como 
o momento pede, começo este artigo com os 
versos de “Sangue Latino”, de João Ricardo 
e Paulinho Mendonça, vocalizada em 1973 
por Ney Matogrosso, do antigo Secos e Mo-
lhados:

“Jurei mentiras/ E sigo sozinho/ Assumo 
os pecados Uh! Uh!/ Os ventos do norte/ Não 
movem moinhos/ E o que me resta/ É só um 
gemido/ Minha vida, meus mortos/ Meus 
caminhos tortos/ Meu Sangue Latino/ Uh! 
Uh! Minh’alma cativa/ Rompi tratados/ Traí 
os ritos/ Quebrei a lança/ Lancei no espaço/ 
Um grito, um desabafo/ E o que me importa/ 
É não estar vencido/ Minha vida, meus mor-
tos/ Meus caminhos tortos/ Meu Sangue La-
tino/ Minh’alma cativa”.

Em plena vigência da ditadura militar no 
Brasil, além de rupturas estéticas, a canção 
acima trata da subalterna condição latino-
-americana em relação ao poderio estaduni-
dense naquele período; de forma subjacente, 
refere-se às adversidades dos povos deste 
continente, bem como da sua capacidade de 
resistência.

Dos versos da canção, enfatizo o que 
registra a traição aos ritos, que, originaria-
mente, são modos de se pôr em ação os mi-
tos na vida humana.

Por conta de espaço, não aprofundarei 
nesses conceitos. Por isso, saio do campo 
da mitologia propriamente dita e, deixando 
de fora mitos de outros países, vou direto à 
presença de dois mortais elevados à condi-
ção de “mitos brasileiros”, ambos envoltos 
a ritos de nossa miserável e complexa vida 
política: Jair Bolsonaro e Lula.

Verdade seja dita, Bolsonaro, sempre co-
adjuvante por onde transitou, só está onde 
está porque Lula o precedeu; porque Lula 
insistiu, com seu grupo político, num em-
bate eleitoral anunciadamente perdido; e 
perdeu por conta de seus desmandos, que 

Status sem sentido
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reclamando, desanimada, chifrada e 
muitas outras coisas.

Eu mesmo já passei por isso: pos-
tei algumas frases que foram absur-
damente mal interpretadas (mesmo 
sendo extremamente claras), e várias 
pessoas vieram me perguntar o que 
eu “quis dizer” com o que eu postei. 

Respondi que eu “quis dizer” o 
que foi dito, e que a leitura, sem 
“viajar na maionese”, seria sufi-
ciente para o entendimento.

Não gosto de dar indireta. 
Quando posto alguma coisa 
com a intenção que alguém en-
tenda o “recado” tomo o cuida-
do de detalhar o texto com tudo 
que for necessário para o en-

tendimento. Mas, claro, evito. Agora 
alguma postagem de status meio sem 
sentido acaba acontecendo de vez em 
quando...

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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“Eu me perguntava: ‘Como as pessoas podem 
ficar de cabeça para baixo e não cair?’ Nunca acre-
ditei, apesar de ter precisado colocar nas provas es-
colares que a Terra era um globo.” Na boca de uma 
criança, a ponderação acima teria de ser confronta-
da com as armas da ciência e da paciência.

Foi proferida, entretanto, por um homem de 
56 anos, como registrou reportagem desta Folha 
sobre a primeira Convenção Nacional da Terra Pla-
na, a FlatCon, realizada domingo (10) em São Paulo.

O fato de um adulto alfabetizado prostrar-se 
diante das ilusões do senso comum pode ser atri-
buído, talvez, a falhas do sistema educacional, in-
capaz de ensinar fatos científicos básicos. Também 
seria aceitável argumentar que se trata de exceção 
irrelevante.

Havia cerca de 400 frequentadores pagantes 
na FlatCon. Supondo que poucos se aventurariam 
a desembolsar dinheiro para vincular-se de público 
a noções lógica e obviamente contrárias aos fatos, 
deduz-se que o contingente de terraplanistas não é 
tão diminuto assim.

De fato, pesquisa Datafolha de julho constatou 
que 7% dos brasileiros dizem acreditar que a Ter-
ra, em vez de esférica, tem formato de disco. Para 
mais de 10 milhões de pessoas, nada valem dados e 
documentos, sejam eles fotos tiradas do espaço ou 
voos de volta ao mundo, eclipses e fases da Lua.

Para cada evidência em contrário, o terrapla-
nista encontrará explicação alternativa na indústria 
de vídeos, livros e memes em que opiniões têm o 
mesmo valor de fatos.

Essa franja de convicções excêntricas apresen-
ta alguma superposição com grupos de índole con-
servadora que põem em dúvida outros fatos com-
provados, como o aquecimento global ou a eficácia 
e a segurança de vacinas.

Espanta não só que tantos se professem refratá-
rios ao método científico, mas sobretudo que acei-
tem acreditar em ciclópicas conspirações globalis-
tas. Livros didáticos, jornalistas, artigos científicos, 
professores, cartógrafos, engenheiros, agências es-
paciais, astronautas, pilotos —todos conjurados no 
engodo para incautos.

Parcelas cada vez mais visíveis do público se 
mostram propensas ao descrédito em fatos quando 
apresentados por aqueles de quem discordam por 
princípio. E errará quem daí concluir que a epide-
mia se propaga apenas à direita —do lado oposto 
há, por exemplo, quem acredite que a facada em 
Jair Bolsonaro (PSL) foi uma fraude.

Editorial

Da facada à terra plana

Ranking dos Políticos - Facebook

remontam do Mensalão à importante 
operação Lava-Jato, mas recheada de 
canalhices.

Após a saída de Lula da prisão, mas 
não ainda livre dos crimes aos quais já 
responde, a tensão à qual Eduardo Bol-
sonaro, absurdamente, ameaçara res-

ponder com a volta do AI-R, parece ter tido 
seu primeiro capítulo: Lula saiu da prisão fa-
zendo discursos. Conforme Ciro Gomes, Lula 
voltou como “encantador de serpentes”. Nor-
mal. Faz parte do jogo. Em seus pronuncia-
mentos, disse não ter ódio no coração, mas só 
verbalizou o contrário; portanto, agora, temos 
dois “mitos” do ódio, em cena, a um só povo, 
absolutamente dividido.

Diante dessa divisão, que começa com 
esgarçamentos nos núcleos familiares e de 
amigos, e que, definitivamente, não eleva o 
país a patamares de uma verdadeira politiza-
ção, só me resta juntar à voz de outro compo-
sitor da MPB, Jorge Benjor, quando, na can-
ção “Eu vou torcer”, diz que vai torcer “...pela 
paz, pela alegria, pelo amor... Pelas coisas 
bonitas... pelo sorriso/ Pela primavera, pela 
namorada/ Pelo verão...Pelo outono, pela dig-
nidade.../ Pelas coisas úteis/ Que você pode 
comprar/ Com dez reais/ Pelo bem-estar/ 
Pela compreensão/ Pela agricultura celeste/ 
Pelo meu irmão/ Pelo jardim da cidade/ Pela 
sugestão/ Pelo amigo que sofre do coração... 
pela dignidade/ Pela tolerância, pela nature-
za/ Pelos meninos, pelas meninas/ Por mim, 
por você/ Eu vou torcer! Eu vou torcer!”.

Próximo dos anseios do eu-poético do 
Benjor, eu trocaria “torcer” por “lutar”. Ainda 
que “torcer” seja mais concreto do que sim-
plesmente “rezar”, o que não seria impensá-
vel aos que são frutos de uma sociedade ori-
ginária e, por isso, forçosamente cristã, o fato 
é que este momento pelo qual passando pede 
mais do que mera torcida por um estágio das 
relações humanas melhor e mais elevado; 
pede empenho; clama por luta.

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

Dois mitos e
muitas canalhices

PELADA
“Rafael Scatolon [...] informou que após 

começar a jogar futebol na Amdepol, o sus-
peito Rogers Jarbas também começou a 
frequentar, tendo então Rafael parado de 
frequentar os jogos”, revelou trecho da re-
presentação. “Ocorre que, em recente notícia 
publicada na imprensa, Rafael foi fotogra-
fado em situação descontraída com Rogers 
Jarbas. Sabemos que a foto ocorreu após o 
afastamento de Scatolon das investigações, 
porém sua importância para a organização 
criminosa ainda é grande, pois o mesmo 
teve acesso a todas as provas colhidas, bem 
como as estratégias para investigação”, ale-
garam as delegadas.

FORA DA POLÍTICA
O ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi 

voltou a dizer que não tem intenção de dispu-
tar as eleições. Em conversa com a impren-
sa, ele disse que esteve com mandatos por 
16 anos e que sente ter cumprido seu dever. 
“Não tenho nenhuma pretensão de disputar 
eleições. Não disputarei eleição. E digo mais: 
se houvesse a possibilidade de me nomear 
como senador, teriam dois trabalhos - um de 
nomear e outro de desnomear. Porque eu não 
volto”, disse.

COOPTAÇÃO
Dentre os atos que teriam sido praticados 

pelo ex-secretário de Segurança Pública, Ro-
gers Jarbas, tentar obstruir as investigações 
da Grampolândia Pantaneira, uma “saltou 
aos olhos” da força-tarefa responsável pelo 
caso: ele começou a jogar futebol visando 
cooptar o delegado Rafael Scatolon, um dos 
responsáveis pela investigação à época. A 
informação consta no pedido de prisão for-
mulado pelas delegadas Ana Feldner e Jan-
nira Laranjera, que comandam a investiga-
ção. O pedido foi recusado, mas Jarbas foi 
submetido ao uso de tornozeleira eletrônica.

É sempre interessante evitar postar status com dupla 
interpretação ou ofensivos quando seu perfil for de uso 
profissional. Nesses casos, se ficar sem postar besteira for 
um problema em sua vida, crie um perfil especificamente 
para isso, tendo em mente que, ainda assim, é possível ter 
problemas.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

ROBERTO 
BOAVENTURA
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“Espanta não só que tantos se profes-
sem refratários ao método científico, 
mas sobretudo que aceitem acreditar 
em ciclópicas conspirações globalistas

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Os status em comunicadores ins-
tantâneos e redes sociais são utiliza-
dos das mais variadas formas desde 
seu lançamento. Informações profis-
sionais, sobre o humor, declarações de 
amor, indiretas e muitos outros são pu-
blicados aos montes todos os dias, por 
uma infinidade de usuários.

Indiretas, 
evidentemente, 
estão entre as 
mais “pedidas”, 
embora, muitas 
vezes, não seja 
possível sequer 
entender o que 
está acontecen-
do com a pes-
soa que está ali, se manifestando. Em 
alguns casos a indireta é tão “indire-
ta” que nem mesmo quem deveria ser 
“atingido” percebe o que está aconte-
cendo.

Em meio à status completamente 
sem sentido é comum que inicie um 
verdadeiro bombardeio de especula-
ções sobre quem fez a postagem. Na 
maioria das vezes as pessoas querem 
saber o que, de fato, aconteceu.

A situação pode ser ainda pior: a 
pessoa posta alguma coisa simples-
mente para “filosofar” e acaba passan-
do a impressão de estar insatisfeita, 

O motorista de uma Mitsubishi Pajero, preta, bateu em poste de concreto 
na Rua Enio Pipino, às margens da BR-163, no setor industrial em Sinop. A 
PM registrou a ocorrência e deteve o motorista suspeito de estar embriagado. 
Ele foi conduzido à delegacia municipal. Não foi confirmado se foi feito teste 
bafômetro nem a causa do acidente. O poste de concreto quebrou na base, mas 
os cabos não se romperam.
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Governadores da Amazônia Legal em reunião em Brasília 

Mendes assina petição para que recursos da
Lava Jato se transfiram via fundos estaduais
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes assinou na quarta-
-feira (20) junto com os de-
mais governadores da Ama-
zônia Legal, uma petição ao 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Alexandre de 
Moraes, requerendo que os 
recursos do fundo da Petro-
brás, que foram destinados 
em setembro deste ano para 
a preservação da Amazônia, 
sejam transferidos via fun-
dos estaduais ou fontes es-
pecíficas.

O objetivo dos governado-
res é dar agilidade aos repas-
ses para as ações de combate 
ao desmatamento ilegal. O 
ministro destinou há dois 
meses o valor de R$ 1 bilhão 
à preservação da Amazônia 
Legal, via Governo Fede-
ral, oriundo dos recursos 
recuperados pela Lava Jato, 
sendo que desse montante 
a União deverá repassar R$ 
430 milhões para os Estados 
de Mato Grosso, Maranhão, 
Pará, Amapá, Amazonas, 
Tocantins, Roraima, Acre e 
Rondônia. 

Em reunião na quarta-
-feira, em Brasília, os go-
vernadores destacaram que 
não discordam dos critérios 
estabelecidos pelo ministro 
para a partilha dos recur-
sos, que são área desmata-
da e o número de focos de 
queimadas em cada Estado, 
além da área territorial e 

população estimada.
Entretanto, no tópico exe-

cução descentralizada dos 
recursos, os governadores 
entenderam, após reunião 
com o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
que a descentralização fei-
ta por intermédio de con-
vênios, implicaria em uma 
série de procedimentos le-
gislativos e administrativos, 
que atrasariam a aplicação 
desse valor. 

Se fosse feita por meio 
de convênio, seria neces-
sária abertura de créditos, 
apresentação de planos de 
trabalho, análise técnica 
no âmbito dos ministérios, 
aprovações, entre tantos 
outros requisitos a serem 
cumpridos, até a sua efetiva 
aplicação.

Por esse motivo, os go-
vernadores entenderam 
que esse tipo de descentra-
lização não seria o melhor 
caminho para que o recur-
so possa ser utilizado ain-
da neste ano pelos Estados, 
principalmente, com a re-
cente divulgação de dados 
atinentes ao desmatamen-
to e a repercussão nacional 
e internacional, “tendo em 
vista a relevância dos bens 
ambientais a serem resguar-
dados, bem como a notória 
emergência existente sobre 
a matéria”. “Neste sentido, 
com base em experiências 
de descentralização vigentes 
quanto a outras políticas pú-

DESMATAMENTO ILEGAL | O objetivo é dar agilidade aos repasses para as ações de combate ao desmatamento ilegal
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INVESTIGAÇÃO

CPI da Energisa define primeiras oitivas

ALIANÇA PELO BRASIL

Ministros não vão se filiar
ao novo partido de Bolsonaro

SINOP

Vereador destina 
R$ 100 mil para
Hospital do Câncer

Verba será para construção do Hospital 

Logo do novo partido foi feito com projeteis de balas 

Os primeiros a depor serão representantes do STIU-MT e do Procon-MT 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT) 
realizou, na terça-feira (19), 
a segunda reunião ordinária 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Ener-
gisa. Na reunião, foram en-
tregues ao corpo técnico da 
CPI vários documentos com 
denúncias e assinaturas re-
latando as deficiências dos 
serviços que a Energisa tem 
prestado à sociedade mato-
-grossense. “São várias de-
núncias que têm chegado a 
começar pelo aumento abu-
sivo das faturas de energia 
elétrica e as graves denúncias 
da má prestação de serviços. 
Hoje entregamos esses do-
cumentos ao corpo técnico 
da Casa para que possam ser 
analisados”, destacou Elizeu 
Nascimento.

“Das 11 concessionárias 
que a Energisa tem no país, 
quatro estão sendo investiga-
das através de CPIs. Primeiro 
vamos ouvir os reclamantes, 
depois ouvir os outros seg-
mentos que serão importan-
tes para começar a fazer a 
comparação e então chegar 
às conclusões importantes”, 
explicou o relator, deputado 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vice-presidente da 
Câmara Municipal de Sinop, 
vereador Leonardo Visera 
(PP), destinou R$ 369.580,18 
em Emendas Impositivas 
para manutenção de 20 en-
tidades representativas, de-
claradas de utilidade públi-
ca, mais custeio de consultas 
oftalmológicas, construção 
do Hospital do Câncer e pe-
quenas obras de melhorias 
para controle do trânsito de 
Sinop.

Os valores foram rema-
nejados através da Emenda 
Aditiva 014/2019, aprovada 
por unanimidade na 39ª Ses-
são Ordinária, que alterou 
a dotação orçamentária do 
Poder Executivo para o exer-
cício 2020, a chamada Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
O rito cumpre o disposto na 
Emenda à Lei Orgânica do 
Município 026/2016. Ela de-
termina que 1,2% da receita 
corrente líquida do exercício 
anterior, devem ser destina-
das por emendas individuais 
dos vereadores.

Para o exercício 2020, 
Visera teve disponível o 
montante de R$ 369.580,18, 
sendo que 50% desse valor 
deve, sob força de lei, ser 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem (21) que 
nenhum dos ministros de go-
verno irá se filiar ao seu novo 
partido, Aliança pelo Brasil, 
ainda em fase de criação. 
“Não vamos ter a participa-
ção do governo na criação do 
partido para evitar interpre-
tação equivocada de que es-
tou usando a máquina públi-
ca para formar um partido”, 
disse, ao deixar o Palácio da 
Alvorada nesta manhã.

De acordo com o pre-
sidente, a nova legenda vai 
respeitar a legislação. “O par-
tido tem que estar voltado, 
no meu entender, para suas 
atribuições legais: fiscalizar o 
Executivo, apresentar proje-
tos, legislar”, explicou.

Na semana passada, 
Bolsonaro anunciou a saída 
do PSL, partido pelo qual foi 
eleito, e a criação do Alian-
ça pelo Brasil. Na terça-feira 
(19), ele assinou sua desfilia-
ção. 

Segunda maior banca-

aplicado na área da saúde. 
Entre as entidades con-

templadas das áreas diversas, 
destaca-se a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE). Ela recebeu a 
destinação de R$ 30 mil; o 
Conselho de Segurança de 
Sinop (Conseg), R$ 10 mil e 
o Lar Vicentinos também R$ 
10 mil.

O progressista também 
alocou R$ 49.790,09 para 
construção de estaciona-
mento no canteiro central da 
avenida Rute de Souza Sil-
va, no Setor Industrial, mais 
precisamente em frente à 
Comunidade Nossa Senhora 
de Lourdes. Destinou ainda 
R$ 40 mil para construção de 
faixa elevada e lombadas em 
nove endereços da cidade.

Para área da saúde, des-
tinou R$ 50 mil para custeio 
de parte da construção do 
Hospital do Câncer de Sinop, 
conhecido como Hospital do 
Amor. Outros R$ 50 mil fo-
ram previstos para custeio 
de consultas oftalmológicas 
da rede pública municipal de 
saúde. O Lar dos Idosos Ma-
dre Vannine recebeu R$ 20 
mil. Além dessas, outras seis 
entidades foram beneficia-
das, entre elas a Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer 
(Refeccs).

da parlamentar na Câmara 
dos Deputados, o PSL conta 
com 53 deputados. No Se-
nado, a legenda possui três 
integrantes. Ontem, o pre-
sidente esteve no evento de 
lançamento da nova legenda, 
em Brasília. Mas, para ser re-
gistrado oficialmente e poder 
disputar eleições, ainda será 
necessária a coleta de 500 
mil assinaturas em pelo me-
nos nove estados. As rubricas 
precisam ser validadas, uma 
a uma, pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

O prazo para que o par-
tido seja registrado no TSE 
a tempo de disputar as elei-
ções municipais de 2020 é 
apertado: termina em março 
do ano que vem. A expectati-
va de Bolsonaro é que o TSE 
autorize a coleta de assina-
turas por meio eletrônico. 
Caso seja manual, a criação 
da legenda deve ficar para o 
final de 2020. Segundo Bol-
sonaro, “é impossível fazer 
em pouco meses”.

O presidente da Repú-
blica está disposto também 
a viajar pelo país para aju-

Carlos Avallone (PSDB).
Os deputados membros 

da CPI aprovaram as convo-
cações. As primeiras oitivas 
serão com o presidente do 
Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias Urbanas 
do Estado de Mato Grosso 

dar na mobilização em prol 
da nova legenda. “Estamos 
aguardando a decisão do 
TSE. De acordo com a deci-
são, a gente vai saber se for-
ma [o partido] para março ou 
para o final do ano que vem. 

Depende da decisão do TSE, 
a gente vai ter uma dinâmica 
para coleta das assinaturas”, 
disse Bolsonaro. “Se não for 
possível [criar até março] eu 
não vou entrar nas munici-
pais ano que vem”, disse.

(STIU-MT), Dillon Capo-
rossi, que falará à CPI no 26 
de novembro, às 14 horas, e 
a secretária-adjunta do Pro-
con-MT, Gisela Simona, que 
será ouvida no dia 5 de de-
zembro, às 16 horas, ambas 
na sala das comissões.

De acordo com o de-
putado estadual Elizeu Nas-
cimento (DC), que preside 
os trabalhos da CPI, os de-
poimentos são de extrema 
importância para esclareci-
mentos de dúvidas e apura-
ção de informações.

blicas, requerem os Estados 
peticionantes que seja fixa-
do por V.Exa. o mecanismo 
de transferência dos recur-
sos objeto do presente feito, 

admitindo-se as transferên-
cias via Fundos Estaduais e/
ou Fontes Específicas a se-
rem criadas nos orçamentos 
públicos, o que permitirá o 

célere repasse dos recursos 
financeiros e execução es-
pecífica de duas ações, de 
modo vinculado, a fim de 
cumprir, rigorosamente, os 

objetivos fixados pela deci-
são judicial”, conforme tre-
cho extraído da petição en-
caminhada ao ministro do 
STF.
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TV  e Entretenimento

Mãe do ator Caio Junqueira 
morre 10 meses após 
o filho, no RJ

Dez meses após a morte de Caio Junquei-
ra, a mãe do ator, Maria Ines, morreu na última 
sexta-feira (15), no Rio de Janeiro. No mesmo 
dia, Caio completaria 43 anos.  O enterro foi re-
alizado na segunda-feira (18). Discreta, a famí-
lia apenas confirmou a morte nesta quarta (20), 
após a informação ter sido divulgada pela colu-
nista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”. A causa 
não foi divulgada. Maria Ines também é mãe do 
ator Jonas Torres. A mulher dele, Dani Pinheiro, 
lamentou a morte da sogra em seu perfil no Ins-
tagram. “Ines, vai com Deus...super vovó, guer-
reira, peça rara, raríssima! Jonas, Pilar...força e 
todo o meu amor. Fica o amor. Sempre, pra sem-
pre”, escreveu.
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Robert Downey Jr. deve voltar 
a viver o Homem de Ferro

Pode ser que Robert Downey Jr. volte a 
interpretar o Homem de Ferro depois de se 
despedir do herói em ‘Vingadores: Ultima-
to’. Pelo menos é o que ator Jeff Goldblum 
deu a entender durante uma entrevista ao 
Buzzfeed. Goldblum disse que Downey Jr. 
vai dublar o Homem de Ferro em um epi-
sódio da série animada ‘What if…?’ , que 

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

mostra realidades alternativas do MCU. 
E o ator ainda confirmou que ele também 
estará nesse episódio, novamente como 
Grão-Mestre, e Taika Waititi volta como 
Korg também.

Cada episódio de ‘What if…?’ vai mos-
trar histórias hipotéticas que poderiam 
mudar completamente o rumo dos fatos 

que vimos nos filmes. No teaser apresen-
tado na D23 Expo os presentes puderam 
ver, por exemplo, Peggy Carter como a Ca-
pitã Britânia e a Steve Rogers Zumbi lutan-
do com Bucky.

A primeira série animada da Marvel 
está com estreia marcada para 2021 no 
Disney+.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

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 expe-
riência;
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 metá-
licas;
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 agríco-
las;
25-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
26-Mecânico, com experiência;
27-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
28-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, 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 esportivos;

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

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfil e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

VALDECIR ALENCAR PRUDENTE - ME - CNPJ: 
35.363.402/0001-35, localizado na Rua São Francisco de 
Assis, N° 379 - Bairro: Jardim Novos Campos, pertencente 
ao município de Sorriso-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, Alteração da Razão Social, 
com ramo de Atividade: Comércio varejista de produtos far-
macêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio va-
rejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal; Correspondentes de instituições financeiras; não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

KATEDRAL OFICINA DE MOTOS LTDA, CNPJ 
34.385.794/0001-70, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas 
e motonetas, localizada na Avenida Perimetral Sudeste, nº 
10321, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

LOTE ARREMATANTE CPF/CNPJ VALOR 
1 ADRIANO VITOR DE SOUZA PEREIRA 011.262.941-52 R$ 13.552,50 
2 VILMAR JOSÉ HAMMERSCHMIDT 879.279.261-87 R$ 11.660,50 
3 GIOVAN JOSE DA SILVA MINOSSO 076.940.579-71 R$ 6.424,80 
4 GLADEMIR HENRIQUE ZANELLA 602.964.889-68 R$ 15.085,00 
5 JOSE AUGUSTO ALVES SIMAO 426.020.174-34 R$ 12.098,40 
6 ADILSON PAULINO DE FRANCA 295.959.402-91 R$ 9.665,60 
7 SEM OFERTA 
8 DERCENY MARIA DA SILVA SONSIN 325.659.092-68 R$ 11.800,00 
9 LUCIANO DE OLIVEIRA MONTEIRO 895.970.871-20 R$ 14.249,00 

10 ANDERSON MONTEIRO DA SILVA 041.542.991-90 R$ 12.426,00 
11 GLADEMIR HENRIQUE ZANELLA 602.964.889-68 R$ 13.050,30 
12 VALMIR JOSE VOISKI 300.479.789-53 R$ 13.242,00 
13 LUIZ MARCHETTO 383.931.151-91 R$ 9.224,00 
14 JOAO PINTO JUNIOR 963.067.267-72 R$ 23.017,20 
15 I W ARAUJO E SILVA E CIA LTDA ME 10.689.165/0001-76 R$ 7.144,90 
16 GUSTAVO DA SILVA ESPERANDIO FORÇA 035.029.141-17 R$ 9.318,00 
17

 
VALMIR JOSE VOISKI

 
300.479.789-53

 
R$ 9.003,90

 
18

 
FRANKLIN PEREIRA LEITE

 
951.303.221-34

 
R$ 9.003,90

 
19

 
JEAN EDSON HORST

 
432.335.891-15

 
R$ 14.694,00

 
20

 
JOAO PATRICIO DO CARMO -

 
ME

 
37.477.148/0001-21

 
R$ 12.000,00

 
21

 
CRYSTIAN FERNANDO SILVA NEIVA

 
786.630.671-00

 
R$ 25.000,00

 
22

 
CRYSTIAN FERNANDO SILVA NEIVA

 
786.630.671-00

 
R$ 38.000,00

 
23

 
I W ARAUJO E SILVA

 
E CIA LTDA ME

 
10.689.165/0001-76

 
R$ 8.200,00

 
25

 
SEM OFERTA

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
AVISO DE RESULTADO  - LEILÃO N° 001/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através do Presidente da Comissão 
Permanente de licitações, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade 
LEILÃO nº 001/2019, destina à venda de veículos, equipamentos, maquinários e sucatas, considerados 
inservíveis ao Município de Campo Novo do Parecis/MT, obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na 
Lei N° 8.666/93. Sendo arrematantes vencedores as seguintes pessoas: 

Totalizando R$ R$ 404.243,40 (quatrocentos e quatr o mil e duzentos e quarenta e três reais e quarenta 
centavos).

 
Campo Novo do Parecis-MT, 21 de novembro de 2019.

 Leandro Nery Varaschin
 Presidente da Comissão Permanente de Licitações

 

Pregoeiro

OBJETO: Registro de preços para contratação de pessoas jurídicas 
prestadores de serviços na área da saúde para atendimento em  
psicologia,   para  atender a demanda dos usuários do Sistema Único de 
Saúde - SUS, e  prestação de serviços médicos para atendimento em    
Psiquiatria,   para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Tipo: Menor 
preço por item - Data de Abertura:  09 de dezembro de  2019. Horário: 
14h00min - Local: Av. Mutum, n. 1250 N, Jardim das Orquídeas, Nova 
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 ** 65 
3308 5400. Nova Mutum – MT, 21 de Novembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 153/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PARA COMPRAS E SERVIÇOS N° 039/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 31 de Outubro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto contratação de empresa especializada em 
assessoria administrativa que compreende serviços técnicos 
administrativos nas áreas de planejamento, acompanhamento de 
projetos e elaboração de planos de ação para implantação das ações no 
parque tecnológico das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
834378, CJU BRASIL EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 
24.805.651/0001-17 no valor de R$ 66.000,00.

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 21 de Novembro de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 140/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 12 de Novembro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de materiais para funilaria e pintura e contratação de serviços 
de tapeçaria e mecânica da Frota Municipal. Das quais foram vencedoras 
as empresas: Lote 003 - Itens 822102, ERIVALDO LUIZ FERREIRA - ME 
inscrita no CNPJ sob o número 15.441.210/0001-92 com o desconto de 
3,50%; Lote 001 - Itens 824603, 827335, JULIANA KOGLER CIGERZA 
EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 11.204.556/0001-16 com o 
desconto de 3,00%; Lote 002 - Itens 223877, 824698, G. Z. BARGERI 
KANIESKI EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 02.566.965/0001-71 
com o desconto de 3,00%; Lote 004 - Itens 218683, 223881, LUANA 
BONETTI EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 35.087.404/0001-49 
com o desconto de 3,50%.

Presidente

Nova Mutum - MT, 21 de Novembro de 2019.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
106/2019, objetivando o “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
COM SERVIÇOS DE (SEGURANÇA, BRIGADISTA, DJ, LOCUTOR, 
TALENTO LOCAL, BANDA REGIONAL) E LOCAÇÃO DE (BANHEIRO 
QUÍMICO, BLACK STAGE, BARRICADA E PALCO COMPLETO) PARA 
PROMOVER O “REVEILLON 2019 /2020” ,  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO 
GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Cueva foi apresentado no Santos em fevereiro; fez só 17 jogos no ano 

Reforços de R$ 39 milhões somam
menos de 50 jogos e nenhum gol
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Santos contratou 14 
jogadores nesta temporada, 
mas quase a metade deles 
foi pouco utilizada por Jor-
ge Sampaoli. Cueva, Uri-
be, Pará, Luan Peres, Lucas 
Venuto e Jobson somam 49 
partidas disputadas, um in-
vestimento de cerca de R$ 
39 milhões e nenhum gol. O 
peruano Cueva é responsável 
pela maior parte deste valor 
e é, entre os jogadores desta 
relação, o que mais chances 
teve: foram 17 partidas.

Contratado em feve-
reiro por cerca de US$ 7 mi-
lhões (aproximadamente R$ 
29 milhões na cotação atual) 
– valor que será parcelado 
pelos próximos anos –, Cue-
va é a maior fonte de polê-
micas do elenco do Santos.

As atuações ruins pri-
meiro o colocaram no ban-
co e, depois, fora da lista de 
relacionados – era sempre 
o escolhido para ser cortado 
no limite de cinco estrangei-
ros por jogo. Em setembro, 
envolveu-se numa confusão 
em uma boate de Santos e 
foi afastado do grupo. Atual-
mente, treina com jogadores 
que não são utilizados por 
Sampaoli.

O Santos tenta negociá-
-lo desde o meio do ano, mas 
esbarrou na intransigência 
do Krasnodar, da Rússia, que 
até o fim de janeiro é o dono 

dos direitos do meia – o vín-
culo atual com os brasileiros 
é de empréstimo, que se tor-
na definitivo a partir do pa-
gamento da primeira parce-
la, em fevereiro.

O Krasnodar, receoso 
de um calote, travou nego-
ciações com o América, do 
México, que pretendia levar 
Cueva. O Santos torce para 
que os mexicanos mante-
nham interesse para vender 
Cueva no começo do pró-
ximo ano. Não à toa, o pre-
sidente José Carlos Peres 
pediu “bom senso” a Sampa-
oli para que escale Cueva na 
reta final do Brasileiro, uma 
tentativa de colocá-lo nova-
mente em vitrine num novo 
esforço para encontrar in-
teressados. O argentino não 
parece disposto a conceder.

Uribe foi contratado 
em maio, por R$ 5 milhões, 
e chegou sob grande expec-
tativa em um time que des-
de o início do ano buscava 
um centroavante a pedido 
de Sampaoli. O colombia-
no, que assinou contrato 
até 2022, desperdiçou as 11 
chances que teve e não con-
seguiu superar Eduardo 
Sasha, artilheiro do Santos 
no Brasileiro com 12 gols.

Destaque do Paulis-
ta, quando defendeu o RB 
Brasil, o volante Jobson foi 
contratado ao fim do esta-
dual por R$ 4 milhões. Sua 
chegada pouco empolgou o 
técnico argentino, que lhe 

SANTOS | Lista com seis atletas é quase metade dos jogadores contratados pelo clube na temporada
Foto: Ivan StortI

Foto: aSSCom DouraDo

Cuiabá comemorou o título no Mangueirão 

SELEÇÃO

Vitória traz alívio, mas
ainda há o que resolver

SÃO PAULO

Entenda por que Antony, Liziero e
Walce são possibilidades de vendas

COPA VERDE

Cuiabá vence aos 49 
do 2º tempo para superar 
Papão nos pênaltis

Foto: Bruno CaSSuCCI

Brasil subiu a marcação para dificultar a saída dos sul-coreanos 

DA REPORTAGEM

A vitória do Brasil por 3 
a 0 sobre a Coreia do Sul, no 
último amistoso de 2019, ga-
rantiu a Tite um Natal e um 
Réveillon mais tranquilos. O 
Carnaval, porém, terá de ser 
contido. Em março já come-
çam as Eliminatórias para a 
Copa do Mundo de 2022, e 
ainda há questões a resolver 
na Seleção.

A sequência de cinco jo-
gos sem vitórias era incômo-
da e gerava questionamentos. 
Alguns eram justos e emba-
sados, mas outros, totalmen-
te descabidos em relação a 
uma equipe que foi campeã 
continental há quatro meses.

Há que se ponderar as fra-
gilidades dos sul-coreanos e 
as condições da partida – um 
amistoso disputado em está-
dio melancolicamente vazio 
– mas a partida da última ter-
ça-feira, em Abu Dhabi, além 
de trazer alívio, pode indicar 
caminhos individuais e cole-
tivos para o Brasil em 2020.

É impossível não destacar 
aqui Renan Lodi. 

Além das duas assistên-
cias (mais do que Marcelo 
e Filipe Luís em toda a era 
Tite), o lateral-esquerdo ofe-
receu opções de passe, abriu 
espaços ao puxar marcado-
res e potencializou o talento 
de Philippe Coutinho. É fato 
que o jogador do Atlético de 
Madrid ainda precisa ser tes-
tado contra adversários que 

DA REPORTAGEM

O São Paulo precisa 
vender jogadores para co-
brir seu prejuízo financeiro. 
O clube vê Antony, Liziero e 
Walce como possibilidades 
de fazer dinheiro para 2020. 
Caso receba propostas por 
esses e outros atletas, o São 
Paulo vai avaliar a situação, 
pois registrou um déficit de 
R$ 76,5 milhões de janeiro a 
agosto.

Cada um do trio re-
velado em Cotia ocupa um 
estágio diferente no elenco 
profissional do São Paulo. 

DA REPORTAGEM

Foram 90 minutos de 
tensão e uma pressão enor-
me das arquibancadas. O 
Paysandu era melhor na 
partida, mas o Cuiabá não 
se deixava desistir. Quando 
o jogo se encaminhava para 
o título do Papão, Paulinho 
acertou cabeceio e empatou 
o confronto no placar agre-
gado.

O roteiro foi o mesmo 
nas cobranças de pênaltis. 
Ednei errou a primeira co-
brança, o Paysandu ficou 
em vantagem até o último 
chute, que Caíque Oliveira 
mandou para fora. Nas alter-
nadas, Felipe Marques fez e 
Nicolas acertou a trave. Festa 
do Dourado em um Man-
gueirão lotado de torcedores 
bicolores calados, atônitos. 
O Cuiabá garantiu seu se-
gundo título da Copa Verde 
e uma vaga direta nas oitavas 
de final da Copa do Brasil de 
2020.

Este é o segundo título 
do Cuiabá da Copa Verde, e 
o segundo sobre um clube 
do Pará. Em 2015, o Doura-
do bateu o Remo em uma vi-
rada épica: perdeu o jogo de 
ida, no mesmo Mangueirão, 
por 4 a 1. Na volta, na Arena 
Pantanal, fez 5 a 1 e foi cam-
peão. Hélio dos Anjos che-
gou ao Paysandu no dia 31 
de maio e o clube não havia 
sofrido uma derrota sequer 
desde então. Foram 22 jogos 
oficiais invictos. Agora são 23 
partidas, 7 vitórias, 15 empa-

tes e uma derrota. A tempo-
rada acabou para o time pa-
raense, que só volta a campo 
em janeiro, pelo estadual. O 
técnico tem contrato até o fi-
nal de 2020.

A partida começou bas-
tante disputada e com gran-
de intensidade. O Paysandu 
pressionou logo nos primei-
ros minutos em busca de 
um gol precoce, mas demo-
rou para levar perigo real ao 
gol. O Paysandu continuou 
senhor das ações na etapa 
final. O domínio territorial, 
porém, diminuiu com as jo-
gadas de velocidade do Cuia-
bá pelas pontas. Foram cin-
co minutos de acréscimos e 
tudo se encaminhava para o 
título do Paysandu. Mas Es-
cudero alçou a bola na área 
aos 49, Paulinho desviou e ti-
rou do goleiro: 1 a 0 Cuiabá, 
e vitória fora de casa.

PÊNALTIS
O Cuiabá começou 

batendo e Ednei, de cara, 
desperdiçou a primeira co-
brança. O Paysandu passou 
o restante da sequência em 
vantagem. Leandro Lima, 
Thiago Primão, Tony e Mi-
cael acertaram. A última 
batida ficou a cargo de Caí-
que Oliveira, considerado o 
melhor cobrador do time. 
De estilo excêntrico, acabou 
mandando direto para fora. 
Felipe Marques iniciou as al-
ternadas e acertou. Nicolas, 
então, mandou no travessão 
e decretou o título do clube 
mato-grossense.

Relatório administrativo do 
São Paulo aponta a necessi-
dade de vender jogadores. 
Um trecho do documento 
diz o seguinte:

“(...) o planejamento é 
readequar o elenco de atle-
tas no sentido de reduzir 
custos e prover receitas su-
ficientes, substancialmente 
com a negociação de direi-
tos federativos de atletas 
profissionais e com melhor 
desempenho esportivo da 
equipe de futebol, para 
manter o custeio mensal do 
futebol profissional e redu-
zir o endividamento geral 

do Clube, objetivando os 
patamares previstos na pro-
posta orçamentária aprova-
da pelo Conselho Delibera-
tivo”.

A meta de receitas com 
vendas de jogadores era de 
R$ 121 milhões em 2019, e 
o São Paulo ganhou R$ 71 
milhões (a negociação de 
Morato ao Benfica não en-
trou nessa conta). Na janela 
do meio de ano, o São Paulo 
adotou a estratégia de se-
gurar seus principais joga-
dores de Cotia para brigar 
pelas primeiras posições do 
Brasileirão. O clube espe-

agridam mais o Brasil, po-
rém o jovem de 21 anos dá 
mostras de que pode herdar 
a vaga dos veteranos.

Ele não foi o único a ga-
nhar chance e chamar aten-
ção na vitória sobre a Coreia. 
Fabinho, em seu quinto jogo 

como titular, também esteve 
muito bem. Inteligente para 
ocupar espaços e forte na 
marcação, o volante deu boa 
dinâmica à transição da defe-
sa para o ataque.

A disputa para o jogador 
do Liverpool, no entanto, é 

mais difícil, pois Tite já avi-
sou que só pretende usá-lo 
junto com Casemiro em si-
tuações pontuais. Joga um ou 
outro e, pelo menos por ora, 
nada indica que o treinador 
irá sacar o volante do Real 
Madrid.

deu a primeira oportunida-
de apenas em outubro, após 
seis meses na Vila Belmiro. 
Desde então, fez só mais dois 
jogos.

Pará, Luan Peres e Lu-
cas Venuto foram os últimos 
a chegar ao Santos, em agos-
to. Destes, só a contratação 
de Luan Peres teve custo, 
cerca de R$ 1 milhão por 
um empréstimo até o final 
da próxima temporada – o 
zagueiro, que também joga 
na lateral esquerda, fez seis 

partidas.
Lucas Venuto entrou 

em campo só quatro vezes, 
sempre saindo do banco. 
Pará, que fez parte do time 
tricampeão da Libertadores 
em 2011 e voltou neste ano, 
chegou a conquistar uma 
vaga entre os titulares, mas 
perdeu posição na última 
rodada, contra o São Paulo, 
para Victor Ferraz. Tem oito 
jogos no ano.

Outros oito jogadores 
foram contratados neste ano 

pelo Santos: Everson, Felipe 
Aguilar, Jorge, Felipe Jona-
tan, Evandro, Soteldo, Mari-
nho e Jean Lucas – o último 
já deixou o clube, hoje no 
Lyon, da França. Everson, 
Jorge, Soteldo e Marinho são 
titulares absolutos de Sam-
paoli, enquanto Evandro e 
Felipe Jonatan jogam com 
frequência. Aguilar começou 
o ano bem, mas caiu de ren-
dimento e pouco tem entra-
do em campo.

Estima-se que o Santos 

tenha gastado cerca de R$ 80 
milhões para reforçar o time 
nesta temporada. A bonança 
de 2019 não deve se repe-
tir no ano que vem. Tanto o 
presidente José Carlos Pe-
res como o superintendente 
de futebol Paulo Autuori já 
declararam que o clube não 
terá condições de fazer gran-
des investimentos em 2020 
e que Sampaoli, se permane-
cer no cargo, precisará lapi-
dar jovens das categorias de 
base para o time profissional.

rava ganhar dinheiro com 
outras receitas que não se 
confirmaram (David Neres, 
Arboleda e Lucas Perri).

Agora, o Tricolor ad-
mite que precisará nego-
ciar jogadores para fechar 
as contas. Nesse contexto, 
Antony, Liziero e Walce são 
vistos como atletas que po-
derão ser vendidos. 

O atacante e o volante 
são os jogadores do elenco 
mais em alta no mercado da 
bola. Para 2020, o São Paulo 
não projeta contratações de 
peso. A ideia é tentar nomes 
pontuais.
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DA REPORTAGEM

A Polícia Civil, por meio 
do trabalho investigativo 
da Delegacia Municipal de 
Sorriso, concluiu o inquéri-
to da morte da engenheira 
agrônoma Júlia Barbosa de 
Souza, 28 anos, e indiciou 
Jackson Furlan, 29, por ho-
micídio qualificado, com 
emprego de meio que difi-
cultou defesa da vítima e por 
motivo fútil. 

O delegado responsável, 
André Eduardo Ribeiro, en-
caminhou o inquérito à Pro-
motoria Criminal de Sorri-
so.

Júlia morreu na madru-
gada de 9 de novembro, em 
um hospital da cidade, após 
ser atingida por um disparo 
de arma de fogo efetuado 
pelo indiciado contra o car-
ro em que estavam a vítima 
e seu namorado. 

Jackson teve a prisão pre-
ventiva cumprida no dia 10 
de novembro quando se en-
tregou na delegacia acom-
panhado de advogados. Ele 
permanece recluso no Cen-
tro de Ressocialização de 
Sorriso, depois de passar 
por audiência de custódia na 
Justiça, que manteve a pri-
são preventiva.

De acordo com o dele-
gado, cinco testemunhas 
foram ouvidas durante as 
investigações para apurar o 
homicídio. “Foram juntados 
diversos vídeos de câmeras 
de monitoramento das vias 
públicas por onde passaram 
os veículos da vítima e do 
indiciado, além do laudo de 

local de crime e das oitivas, 
que foram remetidos ao Mi-
nistério Público Estadual”, 
destacou Ribeiro.

O CRIME
Em diligências realizadas 

pela equipe da Delegacia 
Municipal, foram coletadas 
informações de imagens de 
câmeras de segurança que 
comprovaram o crime. De 
acordo com a apuração, a ví-
tima e o namorado estavam 
na casa de amigos e após o 
jantar, a pedido de Júlia, o 
casal foi até a conveniência 
de um posto de combustível, 
situado na Avenida Natalino 
Brescancin, região central 
de Sorriso, onde o namo-
rado comprou chocolate e 
uma lata de refrigerante. 

Após a compra, o casal se-
guiu na caminhonete Toyota 
Hillux para dar um último 
passeio, antes de retornar 
para casa.

No percurso, um veículo 
VW Gol, preto, passou a an-
dar devagar pela via, fazen-
do com que o veículo em 
que estava o casal também 
reduzisse a velocidade. Nes-
te momento, o indiciado, 
também conduzindo uma 
Hillux, se aproximou do ve-
ículo do casal, passando a 
buzinar e a forçar passagem 
pela via estreita e que possui 
fluxo lento. 

O veículo onde estava a ví-
tima seguiu em velocidade 
reduzida, pois era a compa-
tível com aquele momento, 
o que provavelmente enfu-
receu o suspeito, que estava 
embriagado.

Foto: Divulgação

Foto: José RobeRto gonçalves

COLÍDER

Peão que ficou tetraplégico:
R$ 50 mil e pensão vitalícia

SUSTO

Avião com 111 passageiros
faz pouso de emergência

CUIABÁ

Homem é preso 
suspeito de manter 
mulher e enteado 
em cárcere

Funcionário aguardou 5h por socorro 

Aeronave saiu de Sinop com destino a Guarulhos 

Foto: Facebook/RepRoDução

Edson Batista Alves foi preso rondando a base da polícia 

DA REPORTAGEM

A 1ª Turma do Tribu-
nal Regional do Trabalho 
em Mato Grosso (TRT-MT) 
condenou uma fazenda 
em Colíder a indenizar um 
trabalhador em R$ 50 mil, 
além de pensão vitalícia, 
após ele cair de uma mula 
ao sair para verificar o gado 
da propriedade. 

O acidente de trabalho 
ocorreu na tarde do dia 20 
de março de 2017, quan-
do o trabalhador foi olhar 
o gado que estava em um 
dos piquetes da fazenda. No 
caminho, a mula em que 
estava montado pulou, der-
rubando o empregado, que 
ficou no chão até a chegada 
dos bombeiros, cinco horas 
depois. O resgate deu início 
a uma longa série de pro-
cedimentos médicos que, 
entretanto, não conseguiu 
devolver os movimentos ao 
trabalhador. Ao final, a con-
clusão foi de tetraplegia sem 
possibilidade de reversão.

O caso chegou à Vara do 
Trabalho de Colíder, onde 
foi reconhecida a respon-
sabilidade da empregadora 
de arcar com indenizações 
pelos danos decorrentes do 
acidente, incluindo o paga-
mento de pensionamento 
em parcela única, e os cus-
tos do tratamento médico.

A fazenda recorreu ao 

DA REPORTAGEM

Um avião da Gol Linhas 
Aéreas com 111 passageiros 
fez um pouso de emergên-
cia, no Aeroporto Marechal 
Rondon, em Várzea Grande, 
na quarta (20). O voo saiu 
do aeroporto de Sinop com 
destino a Guarulhos. No tre-
cho entre Sinop e Cuiabá, a 
aeronave apresentou pro-
blemas mecânicos e o piloto 
optou por fazer um pouso 
no Marechal Rondon.

Após a decolagem e voo 

DA REPORTAGEM

Um agente penitenciá-
rio foi preso na madrugada 
desta quinta-feira (21) sus-
peito de manter a mulher e o 
enteado de 6 anos em cárce-
re privado e torturá-los, em 
Cuiabá. Edson Batista Alves, 
35 anos, atuava no Setor de 
Operações Especiais (SOE), 
mas estava afastado do traba-
lho por violência doméstica e 
era monitorado por tornoze-
leira eletrônica.

As vítimas possuem vá-
rios hematomas pelo corpo. 
Elas relataram que, além de 
socos e chutes, eram espan-
cadas com fio de carregador, 
cabo de vassoura e até quei-
madas com água quente. A 
mulher, que não quis ter a 
identidade divulgada, contou 
que se mudou com o filho de 
Rondonópolis para a capital 
para morar com Edson há 
duas semanas.

Ela relatou que, desde 
que se mudou, o suspeito 
passou a ser agressivo e não a 
deixava sair de casa. A criança 
afirmou que Edson chegou a 
colocar a cabeça dela na pri-
vada durante as agressões.

O menino disse ainda 
que fingia dormir quando a 
mãe era espancada. No en-
tanto, nesta semana, o pa-

drasto percebeu que ele es-
tava acordado e o espancou. 
Além dos hematomas, o me-
nino teve o braço quebrado. 
A criança foi encaminhada 
desacordada ao hospital. 
“Ele me batia, me chutava. 
Ele prendia meu braço e me 
chutava na barriga. Tive que 
aguentar”, contou.

Segundo a mãe, além 
das agressões, o suspei-
to ameaçava o filho dela de 
morte, caso ela o denuncias-
se. A vítima contou que na 
quarta (20) eles foram a um 
jantar na casa de amigos e ela 
conseguiu fugir com o filho 
durante a madrugada quan-
do o suspeito foi ao banheiro. 
Ela procurou ajuda em uma 
base da Polícia Militar, em 
Cuiabá.

De acordo com o sar-
gento Leandro Soares, a víti-
ma procurou a polícia e con-
tou sobre as agressões que 
sofria. O sargento afirmou 
que a mulher pediu um abri-
go na base militar até conse-
guir voltar para Rondonópo-
lis. Segundo a polícia, após 
descobrir a fuga da mulher, 
Edson ainda teria rastreado 
o celular dela. Ele foi preso 
rondando a base da polícia. 
Edson possui seis passagens 
pela polícia, sendo três delas 
por violência doméstica.

Foto: aRquivo pessoal

Jackson atirou e matou engenheira por motivo fútil

Inquérito concluído: assassino é
indiciado por homicídio qualificado
SORRISO | De acordo com o delegado André Ribeiro, cinco testemunhas foram ouvidas

Tribunal Regional do Traba-
lho em Mato Grosso (TRT/
MT) argumentando que a 
culpa pelo acidente era ex-
clusiva do trabalhador, que 
teria descumprido ordens 
ao ir sozinho lidar com o 
gado. Disse também que o 
empregado já sofria de de-
pressão e dormência em 

uma das mãos, “sendo um 
possível motivo para ele ter 
caído do animal, como um 
mal súbito, por exemplo”.

Por fim, questionou a 
aplicação da responsabilida-
de objetiva, já que esta pres-
supõe que o dever de inde-
nizar decorre da natureza da 
atividade, quando represen-

te um grau de risco superior 
ao que está sujeita a maioria 
das pessoas em seu cotidia-
no. Para a empresa, o caso 
seria de responsabilidade 
subjetiva, quando é preciso 
provar que o empregador 
contribuiu para o acidente, 
seja devido a sua ação, seja 
pela sua omissão.

Jackson passou a seguir o 
veículo do casal, tentando 
fazê-lo parar, contudo, o na-
morado da vítima ao notar a 
atitude passou a fugir pelas 
ruas da cidade, sendo conti-
nuamente seguido.

Em determinado momen-
to, o namorado de Júlia Bar-
bosa conseguiu despistar o 
outro veículo, porém, quan-
do estava na Avenida Brasil, 
tornou a ser seguido e próxi-
mo ao Hospital 13 de Maio, 

Furlan disparou contra o ve-
ículo do casal.

O projétil atravessou o 
vidro traseiro do veículo e 
atingiu a vítima, que foi so-
corrida pelo namorado até o 
hospital próximo. 

Entretanto, mesmo com 
atendimento imediato da 
equipe médica, a engenhei-
ra não resistiu ao ferimento. 

Júlia estava na cidade visi-
tando o namorando e mora-
va no interior do Paraná.

por cerca de 30 minutos, o 
problema reapareceu e os 
passageiros foram informa-
dos que precisariam retornar 
a Várzea Grande. A Gol ainda 
não detalhou o que aconte-
ceu. Porém, providenciou o 
encaminhamento dos pas-
sageiros para hotéis, até que 
sejam realocados em outros 
voos. De acordo com a In-
fraero, não houve pouso for-
çado. A tripulação solicitou 
alternar para o aeroporto de 
Várzea Grande devido a uma 
pane elétrica.
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Acidentes são sempre imprevistos, portanto, se proteja antecipadamente 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Quase todos os dias, 
quando abrimos as pági-
nas dos jornais, sites ou 
nossas redes sociais, nos 
deparamos com inúme-
ras notícias relacionadas a 
acidentes envolvendo veí-
culos. 

Esse já é um motivo 
bem relevante para con-
tratar um seguro, não é 
mesmo? Você pode usar 
seu carro para ir diaria-
mente para seu trabalho, 
fazer compras, usar para 
o lazer do final de semana, 
ou mesmo pegar a estrada 
nas férias. 

Não importa a frequ-
ência que você use se veí-
culos, imprevistos aconte-
cem, podem ser pequenos 
ou grandes. 

E nessas horas é sem-
pre bom contar com uma 
ajuda. É importante des-
tacar que manter um se-
guro permanente para 
seu automóvel não pode 
ser considerado como um 
gasto, e sim como um in-
vestimento, que faz parte 
de seu orçamento anual. 
Se você ainda não tem um 
seguro auto, confira a bai-
xo alguns motivos impor-
tantes para adquirir.

PROTEÇÃO
FINANCEIRA
Existem situações que 

não importa o quanto 
cuidado se tome, ou pre-
cauções se estabeleçam, o 
risco de seu carro ser fur-

SEU CARRO | Situações do dia a dia colocam seu veículo constantemente em perigo
Foto: AssessoriA

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

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

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

(66) 3531-5807

Por que o seguro para
automóvel é importante?

tado ou roubado é real. 
Ele também pode ser ar-
ranhado ou amassado por 
alguém que simplesmente 
foge e te deixa a mercê.

E se houver uma dessa 
situações, imagina a dor 
de cabeça e prejuízo? Com 
o seguro auto, tudo pode 
ser resolvido de maneira 
bem menos traumática. 

Não é necessário se 
desfazer de seus bens 
para repor o seu meio de 
transporte. Além disso, os 
seguros hoje em dia pro-
movem um amplo leque 
de opções de proteção do 
seu veículo. 

Mesmo se seu veículo 
não for localizado, a segu-
radora fará reembolso do 
seu bem e ainda cuida de 
todas as burocracias.

RESPONSABILIDA-
DE CIVIL 

A cobertura adicional 
Responsabilidade Civil 
do seguro auto garante 
cobertura em caso de da-
nos a terceiros. Se você se 
envolver em um acidente 
não é apenas o seu veículo 
e sua segurança que estão 
em risco, essas situações 
podem envolver outras 
pessoas. 

Imagina você atrasado 
para chegar a um com-
promisso importante e o 
pneu do seu carro fura, e 
você não entende nada de 
troca de pneus, o que faz? 
Liga para a seguradora, 
e esta providenciará um 
profissional para realizar a 
troca para você. 

Em caso de pane, ser-
viço de chaveiro, guincho, 
pane seca (falta de com-
bustível) e diversas outras 
assistências você pode in-
cluir na sua apólice.

SERVIÇO
Citados acima, estes 

são alguns dos benefícios 
que você pode adquirir ao 
contratar um seguro auto. 

Se quer o melhor, fala 

com a Amazônia Seguro 
e conheça todas as van-
tagens disponíveis para 
você. 

A corretora fica locali-
zada na Avenida Gover-

nador Júlio Campos, nº 
1245, Setor Comercial, em 
Sinop. 

O telefone é o (66) 
3531-2152, e WhatsApp 
(66) 9 9205-4072.


