
O homem apontado como autor do homicídio que vitimou uma mulher na última quarta, em Cuiabá, foi preso pela Polícia Civil após ter sido identi-
ficado em investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa.                                 Página -7

CUIABÁ

Preso homem que matou mulher
e deixou o rosto desfigurado

MENGÃO

Sicoob
Norte MT
inaugura
nova agência
O Sicoob Norte Mato Grosso 
inaugurou sua segunda agência 
em Sinop. Localizada em um 
dos endereços mais valorizados, 
ela foi construída já dentro da 
perspectiva de crescimento da 
cooperativa na região. São mais 
de 670 m², com estacionamento 
próprio.
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Beneficiado pelo tropeço do Palmeiras, o Flamengo se tornou campeão brasileiro no domingo 
com quatro rodadas de antecedência. O título ficou marcado por grandes momentos dentro das 
quatro linhas.                  Página -6

NO PAIAGUÁS

BR-364

Reunião 
aconteceu
para tratar da 
Previdência

4 da mesma
família
morrem em
acidente

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, recebeu 
na manhã de segunda-feira 
(25), representantes sindicais 
dos servidores estaduais para 
discutir a proposta de reforma 
da previdência estadual, que 
deve ser enviada pelo Executi-
vo para apreciação do Legisla-
tivo na primeira quinzena de 
dezembro.                 Página - 3

Quatro pessoas da mes-
ma família morreram em um 
acidente na BR-364, próximo 
a Campos de Júlio. Antônio 
Caetano da Silva, Dely Santos 
da Silva, Edson Roberto 
Nazarin e Leandro Caetano 
Nazarin moravam em Sa-
pezal, onde foram velados e 
sepultados.    
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Muitos não percebem o que há tempo está 
em gestação pelos estrategistas do lulo-
petismo. Não veem que a utilização da lei, 
mesmo que constitucional, irá dar a mu-
nição necessária aos que assim almejam 
para promover o caos

Quando se está quebrado quase nada 
é possível fazer de positivo, impactante e 
imediato. Há que antes ter tempo e apoio 
para trabalhar, administrar despesas, 
recuperar a economia e gerar os recur-
sos financeiros necessários para inves-
tir em áreas prioritárias. Temos que ter 
coerência e ajudar, dar o devido tempo, 
senão correremos o risco de passar pelo 
que estamos vendo acontecer no Chile.

É compreensível, mas não aceitável a 
falta da percepção de pessoas que insis-
tem em esperar do governo uma inter-
venção direta, uma reação forte e efetiva 
às provocações do condenado solto atra-
vés de suas tempestivas provocações 
desde antes da decisão do STF de soltá-
-lo e descaradamente externalizadas 
desde o dia 7/11/2019.

Muitos não percebem o que há tempo 
está em gestação pelos estrategistas do 
lulopetismo. Não veem que a utilização 
da lei, mesmo que constitucional, irá dar 
a munição necessária aos que assim al-
mejam para promover o caos, acusar o 
governo de ditadura e daí por diante ten-
tar novamente consumar o fracassado 
golpe comunista de 1964.

É preciso ser realistas e ver que as 
estruturas dos partidos de esquerda es-
tão prestes a se romper, para tanto basta 
o governo continuar administrando o 
país como competência, paciência e es-
perar que se afoguem em seus próprios 
erros ou se enforquem com suas pró-
prias mãos.

Um atentado autopromovido contra 

Quando era apenas o 011...
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originadas de um número também 66, 
mas o tal número não é 66. Difícil de 
entender? mais ou menos assim: o in-
teressado “compra” as “máscaras”, liga 
de um número, por exemplo, com DDD 

11, a máscara entra no meio 
e você recebe uma falsa cha-
mada 66.

Essa é uma forma de con-
seguir que as pessoas es-
caldadas com chamadas de 
fora atendam suas ligações. 
Se você perder a chamada e 
tentar retornar vai receber a 
mensagem de que o número é 
inválido, afinal, ele realmente 
não existe, é só para te enga-
nar.

É uma verdadeira briga 
de “gato” e “rato”, com siste-
mas sendo aprimorados para 

dar tranquilidade ao usuário e estraté-
gias sendo criadas para burlar tais blo-
queios.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
como de hábito tenta isentar o governo Jair Bolsonaro 
de responsabilidade pelo aumento de 29,5% na área de 
floresta amazônica que sofreu corte raso entre agosto de 
2018 e julho de 2019. Esforço fútil e inútil.

Verdade que o desmatamento não começou a re-
crudescer apenas sob Bolsonaro. Desde 2013 observa-se 
tendência de alta, que se deve atribuir, portanto, a Dilma 
Rousseff (PT) e a Michel Temer (MDB).

Não resta dúvida, porém, de que a política de Bol-
sonaro, ou a falta dela, contribuíram e muito para “po-
tencializar” (como disse o próprio presidente) esse pro-
cesso nefasto.

No período 2018-19, sofreram derrubada 9.762 km² 
(cerca de seis vezes a área da cidade de São Paulo) de 
floresta. Nos 12 meses anteriores, haviam sido 7.536 km², 
diferença que corresponde à taxa de 29,5% de aumento 
—a maior em 11 anos.

Só sete meses desse calendário da destruição coin-
cidem com o atual governo, de fato. Durante os três me-
ses da campanha eleitoral, quando o futuro presidente 
não economizou discursos em desfavor da Amazônia, a 
alta do desmate foi ainda maior, ao ritmo de 49%.

Segundo dados preliminares do Inpe (Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais), de janeiro a outubro de 
2019 caíram 8.300 km² de mata amazônica, 70% mais 
que no mesmo período do ano anterior. Nessa toada, a 
taxa anual de 2019-20 poderá ultrapassar 12 mil km².

Já no Planalto, Bolsonaro não se limitou a ataques 
retóricos contra a proteção da Amazônia. Enquanto vo-
ciferava em defesa da soberania sobre a maior floresta 
tropical do mundo, aprofundava a destruição —incenti-
vando garimpeiros, esvaziando o Ibama, intervindo no 
Inpe, menosprezando queimadas.

Acima de tudo está o fato de que Salles até hoje 
não apresentou política ou programa consequente para 
enfrentar a situação dramática. Sua medida mais proe-
minente foi inviabilizar o Fundo Amazônia, subtraindo 
doações internacionais que financiavam projetos de al-
ternativa à destruição. Os ventos que Bolsonaro e Sal-
les semearam resultam agora na colheita de tempestade 
dupla. Primeiro, o país não logrará cumprir metas de 
redução do desmate assumidas no Acordo de Paris, dei-
xando de dar sua contribuição para mitigar a crise do 
clima planetário.

Pior, surgem sinais de que o rastilho de resseca-
mento da Amazônia já se acendeu na sua porção su-
deste, não por acaso a que abriga o chamado Arco do 
Desflorestamento. A prosseguir o fenômeno batizado 
como “savanização”, agronegócio e hidrelétricas sofre-
rão perdas com a redução de chuvas. Sim, a Amazônia é 
nossa — mas não deveria ser para devastar como se não 
houvesse amanhã.

Editorial

Sinistro amazônico

Ranking dos Políticos - Facebook

seu líder agora solto passa a ser 
uma possibilidade, um “plano B”, 
por assim dizer.

Sim, porque confirmada a per-
da da credibilidade do lulopetismo 
após não ter sido verificada qual-
quer comemoração espontânea por 
sua soltura também contribui para 

isso a forma racional como o governo 
vem tratando a crise que procuram ins-
talar no país através de incentivos a atos 
de vandalismo e do desrespeito à ordem 
pública.

Os partidos de esquerda estão entran-
do em desespero. Jamais imaginaram, o 
condenado solto e seus asseclas, tama-
nho desgaste à sua imagem. Sequer des-
confiaram que seu papel aqui fora seria 
mais prejudicial a seus planos que a per-
manência dele na prisão.

Se a estratégia de soltura continuar 
não dando certo, como de fato não está, 
poderá não lhes faltar coragem para por 
em prática um “plano B”, um ato de de-
sespero à semelhança de outros que se 
desconfia promoveram no passado con-
tra seus próprios membros para alcançar 
objetivos.

Um atentado programado contra o lí-
der para fazer de sua desgastada e cada 
vez mais apagada figura política uma 
quase vítima ou até um mártir, caso er-
rem na forma, para instalar o clima de 
que precisam para por em prática a mes-
ma estratégia da esquerda usada no Chi-
le.

Os esquerdopatas vêm demonstrando 
através dos tempos que são capazes de 
tal insensatez, até porque hoje o conde-
nado solto só atrapalha seu objetivo mais 
premente, a sobrevivência.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO 
É ENGENHEIRO CIVIL

Questão de 
sobrevivência

FOI NECESSÁRIA?
Claro que Emanuel se referia à decisão 

que derrubou uma Emenda à Lei Orgâni-
ca aprovada na gestão de Mendes dando 
aumento ao prefeito. A regulamentação do 
subsídio foi necessária tendo em vista que, 
atualmente, não há nenhum dispositivo le-
gal que sustente o pagamento. Esta regula-
mentação vai beneficiar parte dos auditores 
da Prefeitura, cujos salários estavam conge-
lados porque extrapolavam o teto máximo 
do serviço municipal, que é baseado no ven-
cimento do prefeito.

LICITAÇÃO FINALIZADA
A empresa Prime Consultoria e Asses-

soria Empresarial ficou com os dois lotes de 
uma licitação realizada pelo MPE para geren-
ciamento, manutenção e abastecimento da 
frota. O valor total do contrato que a empresa 
vai assinar com o MPE será de R$ 1,363 mi-
lhão. O lote 1, no valor de R$ 567 mil, previa 
o gerenciamento de manutenção por meio de 
rede de oficinas credenciadas. Já o lote 2, no 
total de R$ 796 mil, prevê o gerenciamento do 
abastecimento da frota, por meio de sistema 
via web, em rede de postos credenciados pela 
empresa.

INIMIGO ÍNTIMO
O prefeito Emanuel Pinheiro e o governa-

dor Mauro Mendes andam se comparando 
em quase tudo nos últimos dias. A “disputa” 
ficou mais evidente na inauguração do Hos-
pital Municipal de Cuiabá, quando ambos 
praticamente competiram para ver quem 
construiria a maior unidade médica na ci-
dade. Até quando é para defender a lei que 
elevou seu salário, Emanuel cita Mendes. 
“Eu não quero um centavo de aumento, mas 
também não quero um centavo de redução 
no meu salário. A Câmara só recompôs o 
que Mauro recebeu o tempo inteiro e o que 
eu recebi até o trânsito em julgado”, disse o 
prefeito.

Infelizmente receber chamadas inconvenientes faz 
parte da vida moderna. A única forma de se livrar 
disso é utilizar bloqueadores que permitam chamadas 
apenas de números que estejam em sua agenda. A 
medida, porém, é tão limitante que considero algo fora 
da realidade para os dias atuais.

CLIC 
FINAL 

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

ROSANA LEITE

MARCELO 
PORTOCARRERO

Crédito: Arquivo pessoal
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“Acima de tudo está o fato de que Sal-
les até hoje não apresentou política ou 
programa consequente para enfrentar 
a situação dramática

“
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Quem mora no interior seguramente 
já passou pelo “tormento” de ver seu ce-
lular tocando incontáveis vezes tendo 
como origem da camada um número com 
DDD 11, não é mesmo? Pois é, a situação, 
um tanto quan-
to inconveniente, 
fez com que muita 
gente começasse 
a utilizar bloquea-
dor de chamadas, 
restringindo todo 
e qualquer número 
de tal DDD e obten-
do o sossego dese-
jado (salvo, claro, 
em situações onde 
a pessoa precisava 
receber chamadas 
da referida ori-
gem).

Acontece que os bloqueios, claro, não 
seriam efetivos por muito tempo. Outros 
DDD’s, como 12, 13, 14 e assim até o 19 en-
traram na “onda”. Cada vez mais estava 
ficando complicado bloquear quem inco-
modava.

Agora a “moda” é outra: as empresas 
que resolvem ligar para incomodar, seja 
pelo motivo que for, buscam, junto às 
operadoras, “máscaras” com o DDD da 
área de destino. Como assim? Se estamos 
na área 66, você pode receber chamadas 

Quatro pessoas da mesma família morreram na noite de sexta-feira em 
um acidente na BR-364, próximo a Campos de Júlio. Antônio Caetano da Silva, 
Dely Santos da Silva, Edson Roberto Nazarin e Leandro Caetano Nazarin mo-
ravam em Sapezal. Segundo a PRF, a família seguia de Comodoro para Sapezal 
quando o motorista perdeu o controle da picape e bateu de frente com uma 
carreta que seguia no sentido contrário. Chovia no momento do acidente.
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Governo vê reforma estadual como fundamental 

Governador recebe Fórum Sindical para
discutir reforma da previdência estadual
DA REPORTAGEM

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, re-
cebeu na manhã de segun-
da-feira (25), representan-
tes sindicais dos servidores 
estaduais para discutir a 
proposta de reforma da pre-
vidência estadual, que deve 
ser enviada pelo Executivo 
para apreciação do Legisla-
tivo na primeira quinzena 
de dezembro.

Mendes ressaltou que o 
intuito é que a proposta seja 
analisada por todos os en-
volvidos, e que os sindicatos 
têm as portas abertas para 
fazer sugestões que possam 
colaborar com o objetivo 
de sanar o déficit da previ-
dência, e garantir as aposen-
tadorias dos servidores no 
futuro.

“Eu tenho a tranquilidade 
de que eu estou agindo com 
isenção, fazendo o que deve 
ser feito. Não posso deixar 
o que estava acontecendo 
em passos largos sem tomar 
nenhuma atitude, com ser-
vidores com salários atrasa-
dos, e fornecedores que não 
recebiam. O esforço neces-
sário para corrigir isto está 
sendo distribuído com toda 
a sociedade”, afirma Mauro 
Mendes.

O Fórum Sindical apre-
sentou o pedido de que o 
governo adie a reforma da 
previdência estadual, e que 

contrate mais servidores 
por concurso público, e as-
sim, possam contribuir com 
a previdência estadual e 
aumentar a arrecadação do 
Mato Grosso Previdência 
(MT Prev). 

O governador concedeu 
um maior prazo de análise, 
de 15 dias, e esclareceu que 
os esforços atuais são justa-
mente para diminuir a folha 
e enquadrar a despesa com 
salários na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

“Se nós somássemos a 
contratação via concurso, 
de todos os profissionais 
que nós precisamos para 
uma reposição regular em 
todas as áreas, nós aumen-
taríamos a folha do Estado 
em quase 1 bilhão de reais 
ao ano. Vai ficar mais com-
plicado ainda para que haja 
uma reposição inflacionária, 
ou o cumprimento das Leis 
de Carreira que foram apro-
vadas”, esclarece.

PROPOSTA
A reforma estadual apre-

sentada ao Conselho da 
Previdência de Mato Gros-
so prevê mudanças que se-
guem as regras da reforma 
da previdência para os ser-
vidores federais - a Emenda 
Constitucional 103 de 2019.

O principal ponto da re-
forma prevê o aumento da 
alíquota de contribuição 
previdenciária dos servido-

DIÁLOGO | Representantes dos servidores receberam de 15 dias, para análise e apresentação de sugestões
Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: secoM/Mt
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EM SORRISO

População pede e prefeitura revoga lei 
que pagaria salário para os reeducandos

LAÇOS ESTREITADOS

Brasil e Estados Unidos iniciam trâmites 
para ingresso imigratório automatizado

2019 EM ALTA

PIB de Mato Grosso
cresce 4,5% no 
segundo trimestre 

Lavouras temporárias, como milho e algodão 
são destaques 

Programa facilitará entrada de brasileiros previamente 
credenciados 

População não reagiu bem ao projeto 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Sorri-
so, Ari Lafin, assinou nesta 
segunda-feira (25) a revoga-
ção da Lei nº 2.974, de 29 de 
agosto deste ano, que autori-
zava o Executivo Municipal a 
firmar um termo de convê-
nio com o Conselho da Co-
munidade de Sorriso por in-
termédio da Fundação Nova 
Chance - FUNAC. O projeto 
de lei da revogação será en-
viado para a Câmara de Ve-
readores para apreciação e 
aprovação dos vereadores.

“Entendemos que o tra-
balho deveria ser visto como 
uma condição essencial para 
que aconteça a reinserção do 
reeducando e do egresso no 
convívio social e, por con-
sequência, o afastamento da 
criminalidade, uma vez que 
o hábito regular do trabalho 
pode ajudar a promover mu-
danças de comportamento. 
No entanto, a lei gerou uma 
repercussão negativa e, aten-
dendo ao anseio da popula-
ção, encaminhamos para a 

DA REPORTAGEM

O PIB de Mato Grosso 
cresceu 4,5% no segundo tri-
mestre de 2019, em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. O resultado foi su-
perior ao apresentado pela 
economia brasileira, que re-
gistrou crescimento de 1,0% 
para igual período. Os dados 
fazem parte do informe téc-
nico PIB Trimestral do Esta-
do de Mato Grosso – 2° tri-
mestre de 2019 –, divulgado 
pela Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Se-
plag), na segunda-feira (25).

Dentre os três gran-
des setores que compõem 
a economia do Estado, a 
agropecuária cresceu 18,8% 
e serviços, 3,2%, no segundo 
trimestre. Por outro lado, a 
indústria apresentou varia-
ção negativa de -4,9%.

No acumulado dos úl-
timos quatro trimestres ter-
minados em junho, em re-
lação aos quatro trimestres 
imediatamente anteriores, 
a economia mato-grossense 
cresceu 3,0%, enquanto a ati-
vidade econômica nacional 
registrou um aumento de 
apenas 1,0% no mesmo perí-
odo.

Conforme o relatório 
do Sistema de Contas Tri-
mestrais da Seplag, a agrope-
cuária voltou a crescer no se-
gundo trimestre de 2019 após 
apresentar queda de 0,6% no 
primeiro trimestre deste ano. 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Brasil e Estados Unidos 
deram o primeiro passo para 
a participação brasileira no 
programa Global Entry de 
viajantes confiáveis manti-
do pela agência americana 
de Proteção das Fronteiras e 
Aduanas do Departamento 
de Segurança Interior, infor-
maram hoje (25) os ministé-
rios da Economia e das Rela-
ções Exteriores e a Casa Civil.

O programa tem o ob-
jetivo de permitir ingresso 
imigratório facilitado e auto-
matizado de cidadãos previa-
mente credenciados.

Segundo os ministérios, 
os dois governos assinaram 
declaração conjunta conten-
do os parâmetros gerais do 
programa e acordaram re-
alizar um teste para grupo 
pequeno de participantes do 
Fórum de Altos Executivos 
(até 20 pessoas). Essa fase ex-
perimental, que iniciará em 
breve, permitirá identificar 
as necessidades técnicas e 

O bom resultado está rela-
cionado, principalmente, às 
lavouras temporárias, com 
destaque para o milho e algo-
dão. O cultivo do arroz apre-
sentou queda neste período. 
A pecuária também colabo-
rou com o desempenho po-
sitivo da agropecuária, com 
o aumento nas produções de 
aves, suínos e bovinos.  

O setor de serviços 
também colaborou para o 
crescimento do PIB de Mato 
Grosso ao registrar o nono 
resultado positivo consecu-
tivo no segundo trimestre 
de 2019, em relação ao mes-
mo período do ano anterior. 
Contribuíram positivamente 
as atividades do comércio, de 
transportes, de alojamento 
e alimentação e alugueis. A 
atividade da administração 
pública, por outro lado, teve 
influência negativa no tri-
mestre.

Já na série trimestral 
de indústria, a atividade da 
construção civil continua a 
influenciar negativamente o 
setor, após apresentar 19 tri-
mestres negativos consecuti-
vos. A indústria de transfor-
mação apresentou a terceira 
queda seguida, refletindo o 
desempenho da fabricação 
de produtos alimentícios e 
de produtos da madeira. Po-
sitivamente, contribuíram a 
fabricação de produtos quí-
micos, de minerais não me-
tálicos e de biocombustíveis.  

operacionais para o lança-
mento de uma fase piloto e, 
posteriormente, para a exe-
cução plena e ampliada do 
programa.

O Global Entry não 
substitui a exigência de vis-
to, mas permite a liberação 
rápida no controle do passa-
porte no momento da chega-
da aos EUA. Os interessados 
podem fazer o trâmite de in-
gresso nos EUA em aeropor-
tos selecionados de maneira 
desburocratizada por meio 
de quiosques automáticos, 
sem contato com agente de 
imigração, evitando a neces-
sidade de passar por fila de 
controle migratório.

De acordo com os mi-
nistérios, a participação do 
Brasil no programa é rei-
vindicação antiga dos se-
tores privados brasileiro e 
norte-americano. Em 2019, 
foi negociada a declaração 
conjunta, permitindo que se 
anuncie hoje oficialmente, 
por ocasião da 10ª reunião 
do Fórum de Altos Executi-
vos Brasil – Estados Unidos, 

Câmara a revogação desta”, 
explica Lafin.

A decisão do chefe do 
Executivo foi debatida en-
tre os membros do Gabinete 
de Gestão Integrada (GGI), e 
repassada à imprensa nesta 
manhã. A Lei nº 2.974 tinha 
como objetivo a contratação 
da mão de mão-de-obra dos 
reeducandos que cumprem 
pena no Centro de Resso-
cialização de Sorriso – CRS, 
propiciando postos de tra-
balhos de auxiliar de servi-
ços gerais e administrativos, 
conforme interesse da mu-
nicipalidade.

“Não somos um gover-
no de imposições. Ouvimos 
a população e recuamos sim, 
caso julgarmos necessário. 
Não vejo problema algum 
em ser flexível, aliás, a fle-
xibilidade e a conversa nos 
mostram o caminho cer-
to e evitam muitas guerras. 
Respeito este momento de 
indignação da nossa popu-
lação e estou enviando para 
apreciação e aprovação dos 
edis esse novo projeto de lei”, 
pontua o prefeito.

res de 11% para 14%, que não 
apresenta novidade ao fun-
cionalismo, já que a mudan-
ça deverá ser feita obriga-
toriamente, já que nenhum 
estado poderá manter para 

os servidores uma contri-
buição menor do que a do 
governo federal. Ao todo, 
15 unidades da federação já 
ajustaram a alíquota.

A expectativa é que, com a 

reforma, o déficit da previ-
dência de cerca de R$ 1,4 bi-
lhão previsto para 2020, seja 
zerado, e sobraria R$ 600 
milhões para ser investido. 
No entanto, em 10 anos, a 

previdência voltaria a apre-
sentar déficit acumulado de 
R$ 6 bilhões. 

Sem a reforma, o montan-
te chegaria a R$ 31 bilhões 
em 10 anos.

o CEO Forum, em Washing-
ton, o primeiro passo con-
creto para a implementação 
do programa. Segundo os 
ministérios, quando estiver 
em plena execução, o Glo-

bal Entry facilitará os trâmi-
tes nos EUA para brasileiros 
inscritos nesse programa. A 
medida é considerada im-
portante para a maior fluidez 
nas viagens de negócios.
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TV  e Entretenimento

Camila Pitanga passeia 
com a namorada em 
shopping

Camila Pitanga e Beatriz Coelho aproveita-
ram a noite de sexta-feira (22), para passear por 
um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. É a 
primeira vez que a atriz e a artesã são clicadas 
juntas após assumir o relacionamento. As duas 
estão juntas há um ano, mas mantém uma re-
lação discreta e o namoro só se tornou público 
faz pouco tempo. Em abril, o casal viajou para 
a Europa quando a atriz esteve no continente a 
trabalho.
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BANCO 59

FMC
FORMULARIO

REL
AVTURN

ÇSAMEMC
CATASTROFE

DVIRS
DEMOCRATAS

TÃULA
RI

PROVIMENTO
AAASSN
BARBACENA
AIAGOUR
LU

SAALIBI
CHARUTARIA

ORFARIAS

Objeto de 
exploração
capitalista,
para Marx

Documen-
to preen-
chido em
pesquisas
Acidente
de gran-
des pro-
porções

(?)
Angelico,

pintor
italiano

Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

Bagagem
de (?),
item de

viajantes

Estado de
profunda
abstração 

Partido de
Rodrigo

Maia
(Polít.)

Tornar
diverso

Reduto 
da união
familiar

Formato
de cone-
xões hi-

dráulicas

Conjunto
de pro-

dutos de
consumo

O formato
de pilhas

mais
comum

Mineral
usado na 
fabricação

de joias

Região
dividida 

entre Egito
e Sudão

Alcunha
da Portu-

guesa
(fut.)

Alegação
de ino-

cência do
réu (jur.)

Local de
venda de
artigos de
fumantes

Roberto (?),
cineasta
falecido
em 2018

Virar, em
inglês
Ser 

digno de
Assim
seja!

Fração da
unidade

Pedro (?): proclamou
a Independência
Cidade natal de

Eurico Gaspar Dutra

Vilão de
Shake-
speare
Utilizar

Pátria de
Abraão

Palmeira
silvestre

Conceito
negativo
da Ética

(?) in peace:
descanse
em paz,

em inglês

Item do orçamento
familiar em janeiro
"A Raposa e as (?)",

fábula de Esopo

Revendedoras de veí-
culos novos e usados

Perder o (?): ficar 
à deriva (o barco)

Joselino
(?), per-
sonagem
da "Esco-
linha do

Professor 
Raimun-
do" (TV)

3/fra. 4/iago — rest — turn. 5/núbia. 6/farias — transe. 10/provimento.

Viúva de Gugu fala pela primeira 
vez após morte do apresentador

A viúva de Gugu, Rose Miriam falou 
pela primeira vez sobre o acidente do 
apresentador, durante sua participação no 
programa Domingo Show, da TV Record.

Ela começou dizendo que toda a fa-
mília estava em casa quando o acidente 
aconteceu, e que foi a primeira a ver Gugu 
no chão depois que ele caiu. ‘Só consigo 
lembrar da hora do barulho. 

Ele subiu ao sótão e de uma hora para 

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 26 de novembro de 2019

outra só se ouviu o barulho do Gugu cain-
do no chão’ contou Rose. 

Por ser médica, Rose conseguiu fazer 
os primeiros socorros no mesmo momen-
to, e ela revelou que chegou a pensar em 
levar o apresentador para o hospital com 
seu carro. Mas depois de pensar um pou-
co com seus filhos, resolveram chamar a 
emergência: ‘Eu parei, tentei ser mais ra-
cional, e ligamos para o resgate, que che-

gou em cinco minutos’.
Gugu Liberato faleceu nesta sexta (22) 

devido a morte cerebral. Segundo o neu-
rocirurgião Guilherme Lepski, o apresen-
tador subiu ao sótão de sua casa para ve-
rificar o ar-condicionado e pisou em uma 
área de gesso, fazendo o teto ceder. 

Ele caiu no chão da cozinha, batendo 
com a cabeça e fraturando a têmpora di-
reita.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Técnico em ar condicionado, com experiência;
2-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
3-Auxiliar de recepção, com experiência;
4-Garçom, com experiência;
5-Lavador de veículos, com experiência;
6-Técnico de Segurança do Trabalho, com 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

IMPERMATECH TECNOLOGIA EM IMPERMEABILIZA-
ÇÃO E CONSERVAÇÃO, CNPJ 31.803.250/0001-83, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a li-
cença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para atividades de Impermeabilização 
em obras de engenharia civil, serviços especializados 
para construção, obras de acabamento da construção. 
Localizada na rua Alencar Bortolanza, nº 229 – SALA 01, 
Bairro Industrial - Sorriso/MT. Coordenadas geográficas do 
empreendimento: 12º 33’ 42,42”S 55º 43’ 3,50” W. Não foi 
determinado EIA-RIMA.

CENTRO DA MATA AGRICULTURA, PECUARIA E CO-
MERCIO LTDA, CNPJ 20.544.304/0001-27, pessoa jurídi-
ca de direito privado, estabelecida a Rodovia BR 242, s/nº., 
zona rural, Nova Ubiratã/MT, torna publico que requereu 
da SEMA/MT (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) a 
Licença Prévia (L.P.), Licença de Instalação (L.I.) e Licença 
de Operação Provisória (LOP) para os canteiros de obras 
de construção de duas pontes de madeira na Fazenda 
Centro da Mata, Ponte 01-coordenadas 13 7’5.38”S e 
54 55’52,71”, Ponte 02- coordenadas 13 2’15,27”S e 
54 52’46,61”. Não foi determinado estudos de impacto 
ambiental. Nova Ubiratã/MT, 21/11/2019.

S. GOMES BEZERRA & CIA LTDA, CNPJ: 
14.692.576/0001-71, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de 
Operação (LO), da atividade de: 55.10-8-01 - Hotéis. Ende-
reço: Av. Blumenau, nº 4111, Bairro Recanto dos Pássaros. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Bar-
celi 66-999766751).

MECANICA SORRISAO LTDA, CNPJ 17.494.153/0001-
35, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) 
para atividades de 45.20-0-01 - Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores, localizada 
na Perimetral Novo Horizonte, Quadra 01, Lote 03, Lote-
amento Novo Horizonte III, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

JOSY KARE MORANTI RAMOS 02439173177 – CNPJ: 
34.414.270/0001-60, localizada na Av. Amazonas, nº 72-E, 
Centro, município de Lucas do Rio Verde (MT) torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de “Manutenção e repa-
ração de motocicletas e motonetas”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA -AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

VIDRAÇARIA CRISTAL BOX, estabelecida na Avenida 
Dep. Sebastião Alves Junior, nº 718, sala B, Zona Regio-
nal, Matupá/MT, inscrita no CNPJ nº 23.645.821/0001-80, 
Torna Público que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Matupá/MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação 
– LI e a Licença de Operação – LO da atividade de Fabri-
cação de artigos de vidro. Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

M.M. DOS ANJOS, estabelecida na Avenida Victor Fide-
lis Donini, nº 2724, Bairro União, Matupá/MT, inscrita no 
CNPJ nº 17.451.971/0001-50, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do município de Matupá/MT, a Licença Prévia 
– LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação 
– LO das Atividades médicas veterinárias. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

A  ECHER MOTOS LTDA, estabelecida na Rua Luiz 
Mena, nº 006-A, Centro, Matupá/MT, inscrita no CNPJ nº 
03.926.533/0001-97, Torna Público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do município de Matupá/MT, a Licença Prévia – LP, 
a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – 
LO da atividade de serviço de manutenção e reparação de 
veículos automotores (motos e motonetas). Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA (MADEIREIRA 
NOVO ESTADO), CNPJ 01.440.373/0001-46, Torna públi-
co que requereu a SEMA, a Licença Prévia e de  Instala-
ção (Ampliação em 681,82 m2 de área construída), para a 
atividade de Serrarias com desdobramento de madeira em 
bruto, beneficiamento de madeira e produção de cavacos 
de madeiras a partir de resíduos de serraria no municipio 
de SINOP - MT. Não EIA RIMA

MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA (MADEIREIRA 
NOVO ESTADO), CNPJ 01.440.373/0001-46, Torna pú-
blico que requereu a SEMA, a Renovação da Licença de 
Operaçao, para a atividade Serrarias com desdobramento 
de madeira em bruto, beneficiamento de madeira e produ-
ção de cavacos de madeiras a partir de resíduos de serra-
ria, com área total construída de 2.531,82 m², no municipio 
de SINOP - MT. Não EIA RIMA

A MARMOCITY INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANI-
TOS LTDA CNPJ: 04.037.639/0001-00, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável do Município de Colíder – 
MT, a  Licença de Operação – LO para atividades de Apa-
relhamento de placas e execução de trabalhos em már-
more, granito, ardósia e outras pedras e outras atividades, 
localizada na Av. do Governador Nº 2.328, St. Industrial no 
Município de Colíder – MT.

IMPERMATECH TECNOLOGIA EM IMPERMEABILIZA-
ÇÃO E CONSERVAÇÃO, CNPJ 31.803.250/0001-83, tor-
na público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO), para atividades de Fabricação de outros produ-
tos de metal não especificados anteriormente, construção 
de edifícios e construção de redes de abastecimento de 
agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto 
obras de irrigação, obras de acabamento da construção. 
Localizada na rua Alencar Bortolanza, nº 229 – SALA 01, 
Bairro Industrial - Sorriso/MT. Coordenadas geográficas do 
empreendimento: 12º 33’ 42,42”S 55º 43’ 3,50” W. Não foi 
determinado EIA-RIMA.

HORMOCLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 
17.813.463/0001-75, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de 
Operação (LO), da atividade de: 86.30-5-03 - Atividade mé-
dica ambulatorial restrita a consultas. Endereço: Av. Brasil, 
nº 2174, sala 221 Edifício Alliance Medical Center, Bairro 
Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

 
 

DR 07-08/02/2019 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000446-12.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ELMO LEITZKE, EDEGAR LUIZ LUCINI, MARISA 
LUCINI 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para instituição de servidão administrativa 
de passagem em uma área de 3,1910 ha, parte de um todo maior conhecido como 
“FAZENDA JANDIRA”, localizada, objeto da matrícula n. 6.850, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
15.329,15 (quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos). Ficam CIENTES 
e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS 
INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à 
publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 
SINOP, datado eletronicamente. 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1001196-48.2018.4.01.3603  
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113)  
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A  
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO  
POLO PASSIVO REQUERIDO: MOACIR PEDRINHO MEOTTI, ALIDA POMPERMAYER 
MEOTTI  
ADV POLO PASSIVO  

 
EDITAL 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 4,5842ha, parte de um todo maior de 276,82ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n. 1.036, Livro 02, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
22.021,90. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júl io Campos, 1230, Setor Comercial , Sinop/MT, 78550-286 – e-mai l : 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas..  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.  
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br  
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei.  

MURILO MENDES  
 Juiz Federal 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000824-36.2017.4.01.3603  
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113)  
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A  
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO  
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, RONI FRUETT, 
ROSECLER BAASCH  
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: LEDOCIR ANHOLETO, NELSON 
PEDROSO JUNIOR  
 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS N. 46/2019 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel uma área de 30,945,00m2, parte de um todo maior, conhecido como 
“Lote n. 21- B”, objeto da matrícula n. 54.086, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro 
de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o 
levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 63.275,52 
(sessenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Ficam 
CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os 
TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.  
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail:01vara.sno.mt@trf1.jus.br  
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei.  
 
SINOP, datado eletronicamente.  

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal da 1ª Vara de Sinop 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso - SINDUSMAD  CONVOCA 
seus associados, pertencentes a sua base territorial de Água Boa, Alto Boa Vista, Bom Jesus do 
Araguaia, Canabrava do Norte, Canarana, Cláudia, Confresa, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Itaúba, 
Luciára, Marcelândia, Nova Nazaré, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão 
Cascalheira, Santa Carmem , Santa Cruz do Xingu, Nova Santa Helena, Santa Rita do Trivellato,  
Santa Terezinha, São Félix do Araguaia,  São José do Xingu, Serra Nova Dourada,  Sinop, União do 
Sul, Vera, Vila Rica, para Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de Novembro de 2019, 
às 09h:30, no auditório Pavilhão Nereu Pasini anexo ao Sindusmad, sito Avenida dos Jacarandás nº.3184 
Setor Industrial, Sinop/MT CEP: 78557-094 – para  deliberar sobre: 
 
Preposição nº 1 – Previsão Orçamentaria para 2020. 

Preposição nº 2 – Convenção Coletiva de Trabalho. 

Preposição nº 3 – Assuntos de Interesse da Classe. 

Conforme estatuto, não havendo quórum suficiente ao serem abertos os trabalhos, fica desde já, convocado 

para uma segunda e última convocação, que será realizada meia hora após a primeira, com qualquer 

número de presentes.  

Sinop/MT, 22 de Novembro 2019. 
Wilson José Volkweis 

PRESIDENTE - SINDUSMAD 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE N.º 01/2019 
CHAMADA PÚBLICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que 
a partir desta data devido ao número  de inscrições e a necessidade de maior tempo para 
análise dos documentos,  avaliação e seleção dos candidatos, altera-se os prazos a serem 
cumpridos pela Comissão Organizadora nomeada pela Portaria nº 348/2019, de 23/10/2019, 
referente ao Edital de Inexigibilidade nº 01.2019, Processo Nº 813.2019, cujo objeto é: 
Seleção de profissionais para atuar nas atividades a serem desenvolvidas pelo centro de 
referência Assistência social- CRAS durante o exercício de 2020.Cópias do edital, 
Retificação, Edital Complementar e demais informações poderão ser obtidas na Av. dos 
Migrantes, Travessa B, CRAS, em Nova Guarita – MT, de forma presencial no horário de 
expediente ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br.Fone/Fax (66) 3574-1084. 

Nova Guarita – MT, em 25 de Novembro de 2019. 
Idianes Teresinha Machado 

Presidente da CPL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Tomada de Preços n.º 04/ 2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 04/2019, cujo objeto é a 
Prestação de serviços especializados de Engenharia destinados a reforma do refeitório 
da Escola Municipal Santa Isabel no Município de Nova Guarita – MT, tudo em 
conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 12/12/2019, às 
08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, 
no horário das 07:00 às 12:00 hrs ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e 
encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o 
departamento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 25 de Novembro de 2019. 
Idianes Teresinha Machado 

Presidente CPL 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NOTIFICADO: EDILENE HEEMANN PASQUALOTTO – CPF: 483.466.081-87 
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 08/12/2013, e aditivo na 
data de 01/08/2018, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 11 da QUADRA 
16 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 21/01/2019, 21/02/2019, 21/03/2019, 21/04/2019, 21/05/2019, 
21/06/2019, 21/07/2019 e 21/08/2019. 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, 13 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 
26,27,28/11 

Nova Mutum – MT, 22 de novembro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 155/2019

CONCORRÊNCIA N° 009/2019

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica aos interessados que houve alteração no edital, 
especificamente no anexo III da tabela de valores dos lotes, sendo 
excluído o lote 01 da Quadra 35 - Ranchão.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças de 
reposição para aparelhos de ar condicionado para atender as 
necessidades das Secretarias municipais - Tipo: menor preço por item - 
Data de abertura: 11 de dezembro de 2019. Horário:  08h00min - local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Presidente da CPL

Nova Mutum – MT, 25 de novembro de 2019.
Sergio Vitor Alves Rodrigues
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Flamengo foi campeão brasileiro com 4 rodadas de antecedência 

Os jogos marcantes na campanha do
Mengão rumo ao título brasileiro
DA REPORTAGEM

Beneficiado pelo trope-
ço do Palmeiras, o Flamengo 
se tornou campeão brasilei-
ro no domingo com quatro 
rodadas de antecedência. A 
festa foi sem entrar em cam-
po, já que teve o jogo ante-
cipado por causa da final da 
Libertadores, mas o título 
ficou marcado por grandes 
momentos dentro das qua-
tro linhas. O Diário do Es-
tado MT fez um Top 10 das 
melhoras partidas da campa-
nha rubro-negra, em ordem 
cronológica.

1) Flamengo 3x1 Cru-
zeiro - 1ª rodada

A estreia do Flamengo 
no campeonato prometia ser 
ingrata: enfrentar o único 
time da Série A que ainda es-
tava invicto no ano. E o Ru-
bro-Negro ainda saiu atrás 
do placar, com um gol de Pe-
dro Rocha. Mas com grande 
atuação de Bruno Henrique, 
o time arrancou a virada no 
Maracanã. 

O atacante marcou duas 
vezes, teve participação dire-
ta no terceiro, de Gabigol, e 
ainda provocou a expulsão 
de Murilo. O jogo também 
foi o da despedida de Juan, 
que entrou nos minutos fi-
nais e se aposentou.

2) Flamengo 3x2 Ath-
letico-PR - 6ª rodada

Na sexta rodada, o Fla-
mengo viveu um roteiro 
parecido com o da final da 
Libertadores: fez dois gols 
nos minutos finais para uma 
virada heroica. 

Saiu na frente com 
Gabigol de pênalti, mas viu 
Marcelo Cirino fazer valer 
a “Lei do Ex” duas vezes já 

no segundo tempo. Quan-
do tudo parecia perdido e a 
torcida vaiava no Maracanã, 
o time revirou o placar com 
Bruno Henrique e Rodrigo 
Caio e garantiu a suada vitó-
ria. Foi o último jogo sob o 
comando de Abel Braga, que 
estava pressionado e pediu 
demissão.

3) Flamengo 6x1 Goiás 
- 10ª rodada

A 10ª rodada marcou a 
estreia do técnico Jorge Jesus 
no Maracanã. Ele assumiu a 
equipe após quatro partidas 
sob o comando do interino 
Marcelo Salles. E se “a pri-
meira vez a gente nunca es-
quece”, como diz o ditado 
popular, a do português teve 
motivos para tal. Uma so-
nora goleada por 6 a 1, com 
show de Arrascaeta, autor de 
três gols e duas assistências, 
mais dois de Gabigol e um 
de Bruno Henrique. O jogo 
marcou ainda a estreia de 
Rafinha com a camisa rubro-
-negra.

4) Vasco 1x4 Flamengo 
- 15ª rodada

Na 15ª rodada, o Fla-
mengo aplicou uma golea-
da para cima de seu maior 
rival, em clássico disputado 
no Mané Garrincha, em Bra-
sília, com direito a recorde 
de público: 65.418 pagantes. 
E o jogo teve brilho triplo de 
Bruno Henrique, Gabigol e 
Diego Alves. 

O primeiro abriu a con-
tagem com um golaço; o se-
gundo fez dois; e o terceiro 
pegou dois pênaltis, de Pi-
kachu e Bruno César. Arras-
caeta fechou a conta em um 
placar de 4 a 1 que foi para 
lá de saboroso para a torcida 
rubro-negra.

TOP 10 | Da estreia empolgante contra o Cruzeiro à vitória fora de casa e com reservas sobre o Grêmio
Foto: Divulgação

Foto: getty imagesFoto: lucas uebel

Jogadores do Flamengo recebem a taça da Libertadores
Renato Gaúcho ajudou o Flamengo a ser campeão no 

domingo 

LIBERTADORES

Um Flamengo que vai até o
fim para entrar na história

ATÉ ELE!

Renato pede bicho ao Flamengo
por ajuda no título brasileiro

FLAMENGO

Primeiro time 
desde 1963 a ganhar
Nacional e Libertadores 
no mesmo ano

Foto: cris bouroncle

Everton Ribeiro, Gabigol e Vitinho comemoram gol do 
Flamengo

DA REPORTAGEM

Seria muita pretensão 
fazer uma análise do que 
aconteceu na tarde de sába-
do no estádio Monumental 
de Lima. De que vale dizer 
que o River “segurou” o Fla-
mengo? Nada. Em final, não 
se joga. Se ganha. E deu Fla-
mengo! No combo: força da 
torcida, intensidade do ca-
misa 10 e estrela do centroa-
vante. O time que esteve em 
campo por 88 minutos em 
nada lembrou o avassalador 
que está em vias de vencer o 
Brasileirão. Mas sabe quantos 
dos 42 milhões de brasileiros 
que vestem vermelho e pre-
to estão preocupados com 
isso? Zero! Mesmo diante de 
um River Plate que competiu 
muito, controlou boa parte 
do jogo e fez valer a experi-
ência, o Flamengo incorpo-
rou o lema do mosaico que 
se complementou ao longo 
do mata-mata: “Jogaremos 
juntos pela Copa até o fim”. E 

DA REPORTAGEM

Renato Gaúcho mais 
uma vez cruzou o caminho 
do Flamengo. Depois de três 
confrontos recentes – sendo 
dois pela Libertadores re-
cheados de polêmica e troca 
de declarações com o técnico 
Jorge Jesus  -, o treinador do 
Grêmio agora deu uma aju-
da ao Rubro-Negro. O time 
gaúcho venceu o Palmeiras 
neste domingo e garantiu 
matematicamente aos cario-
cas o título do Campeonato 
Brasileiro. Desta vez, Rena-
to Gaúcho preferiu brincar 
com a situação.  “Podiam me 
dar o bicho por essa vitória, 
então”, comentou o coman-

DA REPORTAGEM

Depois de ter sido cam-
peão da Libertadores no últi-
mo sábado, o Flamengo con-
quistou também o título do 
Campeonato Brasileiro neste 
domingo, com a derrota do 
Palmeiras para o Grêmio por 
2 a 1. Com o feito, o Rubro-
-Negro se tornou o primeiro 
time desde 1963 a ganhar o 
Brasileiro e a Libertadores 
no mesmo ano.

A única equipe que ob-
tivera tal feito havia sido o 
Santos, ao conquistar as edi-
ções de 1962 e 1963 da Taça 
Brasil - que ganhou status 
de Brasileiro após resolução 
da CBF em 2010 - e da Li-
bertadores. Comandado por 
Pelé, o Peixe dominou o fu-
tebol do país naquela década 
e conquistou o status de um 
dos melhores times de todos 
os tempos. Desde então, ne-
nhum time do país conse-
guiu ganhar o maior título 
nacional e a Libertadores na 
mesma temporada.

Como o jogo da 34ª ro-
dada contra o Vasco havia 
sido antecipado para o dia 
13, o Flamengo conquistou o 
Brasileirão sem nem entrar 
em campo. Faltando quatro 

jogos para cada equipe, o 
Rubro-Negro soma 13 pon-
tos a mais do que Santos e 
Palmeiras.

Em 34 partidas até ago-
ra, o Flamengo venceu 25, 
empatou seis e perdeu três. 
A equipe tem os dois princi-
pais artilheiros da competi-
ção: Gabigol, com 22 gols, e 
Bruno Henrique, com 18. O 
Rubro-Negro não perde des-
de a 13ª rodada, quando foi 
derrotado pelo Bahia por 3 
a 0. De lá para cá, foram 18 
vitórias e três empates.

Após conquistar a Li-
bertadores, o Flamengo 
deixou Lima na madruga-
da deste domingo e chegou 
ao Rio pouco antes das 11h. 
Do aeroporto, o time seguiu 
para o Centro, onde desfilou 
em trio elétrico por quase 
quatro horas. Logo após o 
início do jogo entre Palmei-
ras e Grêmio, o trio deixou 
a Avenida Presidente Vargas.

No momento do apito 
final na Arena Palmeiras, os 
jogadores do Flamengo esta-
vam no ônibus do clube no 
bairro do Recreio dos Ban-
deirantes, a caminho do Ni-
nho do Urubu. Em festa, os 
atletas gritaram “É campeão” 
e “Volta pro trio”.

dante, sem esconder sorriso.
Para Renato Gaúcho, 

o sucesso do Flamengo em 
2019 é incontestável. Além 
do Brasileirão, o Flamengo 
ganhou neste final de sema-
na o título da Libertadores, 
vencendo o tradicional River 
Plate, da Argentina, em uma 
partida emocionante na ci-
dade de Lima, no Peru.

“Se não fosse hoje, o 
Flamengo venceria (o Cam-
peonato Brasileiro) na pró-
xima rodada”, comentou 
Renato Gaúcho. “Foram me-
recidos os títulos por tudo 
o que o Flamengo fez no 
segundo semestre. O clube 
montou um grupo muito 
forte”, completou.

foi bem no fim mesmo.
Jorge Jesus merece e deve 

ser lembrado. Mesmo com 
seus principais jogadores 
em tarde ruim, os manteve 
em campo. O Flamengo foi 
campeão com um inimagi-
nável sexteto: Diego, Vitinho, 
Arrascaeta, Ribeiro, Gabi-
gol e Bruno Henrique. Não 
tinha como ao menos não 
pressionar. E assim foi. Com 
tanta gente boa em campo, a 
aposta era que a individuali-
dade fizesse a diferença. Bru-
no Henrique limpou a bem 
postada defesa do River. Ar-
rascaeta usou a inteligência 
para trocar o chute na fren-
te de Armani pelo passe. E 
Gabigol cumpriu a profecia: 
teve gol! Quando o empate 
improvável parecia lucro, os 
deuses do futebol entraram 
em ação. Talvez porque 20 
mil brasileiros presentes no 
estádio, em lágrimas, não 
merecessem voltar para casa 
decepcionados. Talvez por-
que a história estava escrita. 

Não serei eu o responsável 
por explicar. Mas serei, sim, 
o responsável por informar: a 

bola sobrou para Gabigol, e o 
Flamengo, 38 anos depois, é 
campeão da América.

5) Ceará 0x3 Flamengo 
- 16ª rodada

Na rodada seguinte, o 
Flamengo tomou a ponta da 
tabela do Santos e assumiu 
a liderança do campeonato 
para nunca mais largar. E foi 
com propriedade: uma vitó-
ria categórica com um 3 a 0 
sobre o Ceará em um Caste-
lão lotado. Pablo Marí abriu 
o marcador, Gabigol fez o 
segundo, e Arrascaeta fe-
chou o placar com um gola-
ço. Uma pintura de bicicleta, 
da entrada da área, que pro-
vavelmente vai concorrer ao 
prêmio Puskás de gol mais 
bonito na eleição de 2020.

6) Flamengo 3x0 Pal-
meiras - 17ª rodada

Na 17ª rodada, foi a vez 
de o Flamengo mostrar para 
o Brasil que tinha força para 
arrancar rumo ao título: uma 

vitória maiúscula por 3 a 0 
sobre o Palmeiras, um con-
corrente direto, no Maraca-
nã. Só deu Flamengo naque-
le dia, e o Rubro-Negro teve 
um triunfo tranquilo com 
gols de Bruno Henrique, 
Gabigol e Arrascaeta. Fora o 
baile. 

Com um “carrossel 
português”, Jorge Jesus deu 
um nó tático em Felipão e 
derrubou o técnico do ad-
versário.

7) Flamengo 1x0 San-
tos - 19ª rodada

Talvez tenha sido o jogo 
de melhor duelo do campe-
onato. O líder Flamengo 
recebeu o vice-líder Santos 
no Maracanã, na final do pri-
meiro turno, e ganhou por 1 
a 0 com um golaço de Gabi-
gol, uma pintura de fora da 
área por cobertura. O Peixe 

foi um adversário e tanto em 
um confronto com chances 
para os dois lados. O Rubro-
-Negro ficou com o título 
simbólico do turno, e Jesus 
chegou a dizer que a partida 
foi no nível de Champions 
League.

8) Flamengo 4x1 Co-
rinthians - 30ª rodada

Bruno Henrique pediu 
música! O atacante teve atu-
ação de gala no Maracanã e 
fez três gols na goleada que 
resultou na demissão do téc-
nico Carille, do Corinthians. 
Foram 65 mil torcedores na 
partida válida pela 30ª ro-
dada. Vitinho completou o 
marcador.

9) Flamengo 3x1 Bahia 
- 32ª rodada

A torcida deixou o Ma-
racanã gritando “é campeão” 

após a vitória diante do 
Bahia. Na partida, o Flamen-
go voltou a abrir 10 pontos 
na liderança. Mais uma vez 
a dupla Gabigol e Bruno 
Henrique resolveu, desta 
vez com luxuoso auxílio do 
garoto Reinier. Cada um fez 
um gol no segundo tempo, 
virando o jogo.

10) Grêmio 0x1 Fla-
mengo - 33ª rodada

Foi a partida que deixou 
o título encaminhado antes 
da decisão da Libertadores. 
Com apenas três titulares - 
Gabigol, Arrascaeta e Diego 
Alves - o Rubro-Negro ven-
ceu em Porto Alegre com gol 
de Gabigol. O atacante ainda 
foi expulso no segundo tem-
po, mas a equipe suportou a 
pressão e venceu mais uma 
vez o time gremista na tem-
porada.
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DA REPORTAGEM

O homem apontado 
como autor do homicídio 
que vitimou uma mulher 
na última quarta-feira (20), 
em Cuiabá, foi preso pela 
Polícia Civil na sexta (22) 
após ter sido identificado 
em investigações da Dele-
gacia Especializada de Ho-
micídios e Proteção à Pes-
soa (DHPP).

O suspeito, Anderson 
Ramos da Silva, 34 anos, 
conhecido como Perereca, 
teve a ordem de prisão re-
presentada pelo delegado 
da DHPP, Caio Fernando 
Alvares de Albuquerque, 
após ser apontado nas in-
vestigações como autor do 
crime. A vítima foi encon-
trada morta em uma casa 
abandonada próximo ao 
Morro da Luz, no bairro 
Bandeirantes, em Cuiabá. 
O corpo, que ainda está 
sem identificação, tinha 
diversos ferimentos pelo 
corpo. A equipe da DHPP 
esteve no local e iniciou 
as diligências conseguin-
do chegar à identificação 
do autor do crime. No fi-
nal da manhã de o suspeito 
procurou a base da Polícia 
Comunitária do bairro São 
João Del Rey, confessando 
ter matado a mulher na re-
gião do Morro da Luz, oca-
sião em que já estava com a 

ordem de prisão represen-
tada na justiça.

O suspeito foi encami-
nhado a DHPP e interroga-
do, disse que ele e a vítima 
são usuários de drogas e se 
conheciam de vista, mas 
que sabia que ela fazia pro-
gramas sexuais para susten-
tar o vício.

Segundo o investigado, 
no dia do crime ele combi-
nou de fazer um programa 
com a vítima na casa aban-
donada. Durante o encon-
tro eles tiveram um desen-
tendimento, relacionado a 
dinheiro, fato que teria mo-
tivado o homicídio. Duran-
te o interrogatório, ele deu 
detalhes de como matou a 
vítima: no primeiro mo-
mento ele deu três pauladas 
na cabeça da mulher.

Mesmo depois que ela 
estava desacordada, o ho-
mem utilizou pedaços de 
vidros para cortar o seu 
pescoço. O suspeito confes-
sou ainda a autoria de ou-
tro homicídio praticado na 
mesma região.

Como já estava com a or-
dem de prisão preventiva 
decretada, o suspeito foi 
mantido preso mesmo pas-
sado o período do flagran-
te. Após os procedimentos 
de praxe, ele será encami-
nhado a audiência de cus-
tódia, no Fórum da capital, 
à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ALEGRIA E TRISTEZA

Morte de torcedor durante jogo
do Flamengo comove redes sociais

CAMPOS DE JÚLIO

4 pessoas da mesma família
morrem em acidente na BR-364

SORRISO

Motorista perde o 
controle da direção, 
capota carro e morre

Valdecir acabou morrendo logo após comemorar o segundo gol do Flamengo 

Acidente fatal foi registrado na MT-140 

Foto: Divulgação

Acidente fatal foi registrado na MT-140 

DA REPORTAGEM

A morte do torcedor 
do Flamengo Valdecir Rosa, 
o ‘Cabecinha’, 41 anos, du-
rante o jogo na tarde de sá-
bado (23), comoveu as redes 
sociais. Até mesmo quem 
não era próximo e soube 
do ocorrido, se solidarizou 
com a situação. O torcedor 
rubro-negro era motoris-
ta de ônibus da empresa 
Pantanal Transportes e seu 
coração não aguentou na 
comemoração do segundo 
gol, da virada de seu time 
do coração, já no finzinho 
da partida. De acordo com 
informações da empresa, 
Valdecir teria sofrido uma 
parada cardíaca, não resis-
tiu e foi a óbito. Como for-
ma de homenageá-lo, um 
ônibus deverá ser fornecido 
pela empresa para transpor-
tar as pessoas que irão para 
o velório e sepultamento.

Segundo amigos, há 
cerca de cinco anos, ele ha-
via feito uma cirurgia e usa-
va marcapasso, dispositivo 
de aplicação médica que 
tem o objetivo de regular os 
batimentos cardíacos. “Meu 
Deus, que notícia triste em 

DA REPORTAGEM

Quatro pessoas da mes-
ma família morreram na noi-
te de sexta (22) em um aci-
dente na BR-364, próximo a 
Campos de Júlio. Antônio 
Caetano da Silva, Dely San-
tos da Silva, Edson Roberto 
Nazarin e Leandro Caetano 
Nazarin moravam em Sape-
zal, onde foram velados e se-
pultados.

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), a fa-
mília seguia de Comodoro 
para Sapezal quando o mo-
torista perdeu o controle da 
picape e bateu de frente com 
uma carreta que seguia no 
sentido contrário. Chovia no 
momento do acidente.

Segundo a PRF, o moto-
rista da carreta fugiu do local 
e ainda não foi localizado. A 
Câmara de Sapezal emitiu 
uma nota de pesar pela mor-
te da família.

DA REPORTAGEM

Antônio Cavalheiro, 
52 anos, morreu após sofrer 
um acidente na MT-140, que 
dá acesso ao distrito de Boa 
Esperança do Norte, em Sor-
riso. O fato, registrado por 
volta das 14h20 de domingo 
(24), foi informado ontem 
pela Polícia Civil.

De acordo com infor-
mações, o acidente ocorreu 
na estrada rural pertencente 
a uma fazenda localizada no 
Km 40 da MT-140. Os inves-

tigadores constataram o óbi-
to da vítima e a Polícia Mili-
tar fez o isolamento do local.

Segundo duas pessoas 
que estavam como passagei-
ras, Cavalheiro conduzia um 
Chevrolet Vectra, vinho, e 
perdeu o controle da direção 
ao passar por uma curva. O 
automóvel capotou e foi pa-
rar dentro de uma lavoura.  
No acidente, o condutor teria 
batido a cabeça durante o ca-
potamento e houve perda de 
massa encefálica. Ele morreu 
no local.

Foto: Polícia civil

Duas fotos diferentes do suspeito divulgadas pela polícia

Suspeito de matar mulher e deixar
rosto desfigurado e confessa crime
CUIABÁ | Ele procurou a base da Polícia Comunitária do São João Del Rey confessando ter matado a mulher

meio a tanta alegria com 
a conquista do Flamengo. 
Que Deus possa confortar 
toda sua família”, comentou 
uma usuária no Facebook.

“Meus sentimentos! 
Que Deus em sua infinita 
misericórdia conforte os 
corações da esposa, filhos, 
familiares e amigos”, lamen-

tou outra internauta. Valde-
cir deixa a esposa e dois fi-
lhos, sendo um homem, 21 
anos, e uma menina de um 
ano e dez meses.
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Inauguração contou com presença do presidente do Sicoob Norte e convidados 
SÓ NOTÍCIAS

O Sicoob Norte Mato 
Grosso inaugurou, na última 
sexta-feira (22), sua segunda 
agência em Sinop. Locali-
zada em um dos endere-
ços mais valorizados, ela foi 
construída já dentro da pers-
pectiva de crescimento da 
cooperativa na região. São 
mais de 670 m², com estacio-
namento próprio, seguindo 
os novos padrões exigidos 

SINOP | Nova agência ali funcionalidade e conforto e conta com estacionamento próprio
Foto: Guilherme ArAújo

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

Sicoob Norte MT inaugura
moderna agência no centro

pelo Sistema Sicoob, que 
aliam funcionalidade e con-
forto em um ambiente con-
vidativo.

Situada no coração co-
mercial (Avenida Governa-
dor Júlio Campos, nº 1142), 
a nova agência encontra-se 
próxima à Associação Co-
mercial e Empresarial de Si-
nop (Aces). 

O presidente do Sicoob 
Norte MT, Norival Curado, 
conta que a unidade inicia 

suas atividades já com 150 
contas abertas e projeção de 
atingir, aproximadamente, 
250 associados até o final do 
ano.

Além do estacionamen-
to próprio, a agência conta 
ainda com um espaço para 
reuniões e internet de ponta. 
“O associado agora terá um 
local para confraternizar e 
falar sobre coisas boas. Que-
remos que ele se sinta como 
se estivesse em casa, será 

uma extensão de suas resi-
dências”, garante Curado.

“É mais um passo impor-
tante do Sicoob Norte MT, 
que assim ratifica sua posi-
ção como uma das coopera-
tivas que mais cresce dentro 
do Sistema”, comemora o 
presidente.

NOME DA
AGÊNCIA
A nova agência leva o 

nome do colonizador de 

Sinop, Enio Pipino, em ho-
menagem ao fundador de 
Sinop. 

Sua esposa, Lelia Vieira, 
o presidente do conselho do 
grupo, Enio Pipino Sobrinho 
e diretores também presti-
giaram a solenidade.

Com mais de quatro anos 
de existência a singular se faz 
presente em quatro municí-
pios do Norte do estado – 
avançou também para Colí-
der, Alta Floresta e Guarantã 

do Norte -, com perspectiva 
de inaugurar mais duas ou 
três na região em 2020.

O Sicoob Norte nasceu 
em setembro de 2015 com 
cinco colaboradores e 109 
sócios fundadores e hoje 
possui mais de 3,7 mil as-
sociados. A equipe também 
cresceu para atender o au-
mento da demanda e hoje 
possui 63 colaboradores, 
contando sede administrati-
va e agências


