
PRESSÃO NOS DEPUTADOS

O governador Mauro Mendes (DEM), está preocupado 
com uma possível derrubada do veto de alguns artigos do 
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de 
Mato Grosso (Prodeic). O assunto faz parte da lei regula-
mentadora (PLC 53) sancionada em julho e que cancela a 
isenção no pagamento de impostos por parte de alguns 
setores industrias.                                 Página -3

Mendes diz que 
derrubada de vetos
vai colocar Mato 
Grosso em risco

TRAGÉDIA COMPLETA 3 ANOS

Sorriso:
votando
no melhor
queijo
artesanal
Um concurso de queijo ar-
tesanal será realizado em 
Sorriso. A primeira Mostra e 
Concurso Regional do Queijo 
Artesanal quer promover a 
produção de leite e produtos 
lácteos. O evento acontece 
dia 6 de dezembro.         Página  - 7

Mais de mil dias se passaram desde aquele fatídico 28 de novembro de 2016, em que 
uma sucessão de irresponsabilidades levou o avião da LaMia a chocar-se contra um 
morro próximo a Medellín, na Colômbia.                 Página - 6

NETO AINDA QUER JUSTIÇA

CURIOSIDADES
Saiba como
surgiu o
óculos
aviador

Mesmo quem nunca 
assistiu ao filme Top Gun 
conhece o poder dos ócu-
los aviador. Essa armação 
transmite por si só poder, 
força, espírito aventureiro e 
sensualidade. Mas isso tudo 
vem de muito, muito tempo 
atrás, começando na Segun-
da Guerra mundial.
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Não tenhamos, entretanto, a pretensão 
de exigir dos meios de comunicação que 
deixem de ser pessimistas, porque esse 
pessimismo é nosso e eles somente o 
usam para vender seus produtos

As notícias ruins, principalmente as 
sanguinolentas, têm muito mais poder de 
atrair nossa atenção do que as boas. Por 
isso que as manchetes de jornais e das 
mídias em geral usam sem parcimônia 
os fatos mais trágicos para prender nosso 
interesse. E o que eles fazem com o inte-
resse captado?  Simplesmente os vendem 
aos anunciantes, ou seja, as empresas de 
mídia negociam o nosso fascínio pelas 
notícias ruins, inserindo entre uma e ou-
tra o anuncio do produto que querem ven-
der.

Mas não há, a rigor, nada de ilícito nes-
ta atitude comercial de aproveitar nossa 
volúpia por catástrofes e fofocas para 
vender-nos produtos e serviços. Enquan-
to o telespectador vê um bombardeio em 
Israel, esperando a fofoca – ops novela - 
das oito não custa oferecer-lhe um novo 
cartão de crédito sem taxa.

Entretanto esta busca frenética pela 
atenção ofertando sangue e mexericos, 
nutre o viés da negatividade. Esta ten-
dência de acharmos que tudo está de-
generando, alimentada continuamente 
pela divulgação de más notícias nos faz 
pensar que o mundo está continuamente 
piorando.

Questionários aplicados pelo pesqui-
sador do “Médicos Sem Fronteiras” Hans 
Rosling em diversos países do mundo 
mostram o grau de desinformação das 
pessoas, independentemente do nível 
de desenvolvimento dos países em que 
vivem. Este famoso médico, pesquisa-
dor, palestrante e escritor sueco morto 
em 2017, contraria, no livro FactFulness, 
lançado este ano no Brasil, o pessimista 
senso comum, mostrando com confiáveis 
dados estatísticos que o mundo está mu-
dando para melhor. Mas, como ele mesmo 

Chegou dezembro!
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8 meses) e ficar mais em casa. Viajar só 
se for para perto ou em trabalho que não 
demande ausência muito longa.

Não importa suas crenças, não im-
porta a forma que você interprete o na-
tal, use o último mês do ano para fazer 

algo diferente, para estar mais 
perto mesmo estando distante 
(recursos tecnológicos exis-
tem aos montes), para perdo-
ar, pedir perdão, reparar situ-
ações que possam ter ficado 
mal resolvidas durante os úl-
timos 11 meses para começar 
2020 renovado.

Nesse “embalo positivo” 
tente não abusar da bebida, 
não passar dos limites e nem 
ir à “falência” tentando ser 
alguém financeiramente di-
ferente do que realmente é. 

Nada melhor do que mostrar nossa ver-
dade para quem realmente se importa 
conosco.

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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Tem razão o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 
se preocupar com o impacto que informações falsas po-
derão ter nas eleições municipais do próximo ano, mas 
a ideia de que o problema vá ser resolvido por meio de 
resoluções emanadas pela corte é não apenas duvidosa 
como potencialmente perigosa.

Fake news, ou notícias fraudulentas, constituem 
uma praga que assola processos eleitorais no mundo 
inteiro. Embora a propagação de inverdades não repre-
sente novidade, dado que a humanidade convive com 
boatos e rumores desde sempre, o advento da internet 
com suas redes sociais deu à prática alcance e velocidade 
inauditos. 

Ela não tem o dom de alterar as preferências ide-
ológicas, mas costuma estimular a militância e oferecer 
oportunidades de racionalização para eleitores em dúvi-
da. Tampouco se deve atribuir às fake news o superpoder 
de sobrepujar a vontade dos cidadãos e ungir soberanos, 
como às vezes se faz, mas elas podem se mostrar deci-
sivas em disputas mais apertadas. Para além de efeitos 
concretos, a preocupação em limitar a circulação de in-
formações falsas tem valor intrínseco. A democracia é o 
regime que se propõe a buscar a verdade —entretanto, 
ao contrário de teocracias e totalitarismos, ela sabe que 
a tarefa não é trivial.

Deixa que as ideias circulem e aposta que do emba-
te entre elas sairão vencedoras as melhores. Não se tra-
ta de empreitada fácil ou sem riscos, mas funciona. Há 
dois problemas na proposta do TSE —que irá a consulta 
pública antes de ser votada— de exigir de candidatos e 
partidos que chequem “a veracidade e fidedignidade” 
das informações utilizadas na propaganda eleitoral.

Em primeiro lugar, não é trivial assegurar a veraci-
dade de um juízo. Conseguimos fazê-lo quando há fatos 
envolvidos, mas não quando estão em jogo concepções 
políticas e filosóficas. Corre-se o risco de, ao policiar o 
discurso, emperrar o embate das ideias essencial para 
a formação de opiniões. Ademais, a fórmula do tribu-
nal não impede uma espécie de terceirização das fake 
news. Se candidato e partido terão de responder pela 
veracidade do conteúdo, resta a alternativa de delegar 
a militantes os ataques e manipulações maldosas contra 
adversários. Restringir a circulação de notícias fraudu-
lentas sem limitar a liberdade de expressão é desafio in-
glório, que exige atuar em múltiplas frentes. Se for pos-
sível provar que um candidato feriu deliberadamente a 
legislação para atacar o rival, o caso demanda cassação. 
Pode-se também trabalhar com as empresas que geren-
ciam as redes sociais para melhora de procedimentos, 
ou estimular o eleitor a rejeitar a propaganda negativa. 
Não existem, no entanto, balas de prata nem fórmulas 
mágicas.

Editorial

Bad news

Ranking dos Políticos - Facebook

diz “melhorando não quer dizer que 
está bom”.

Por exemplo: nos últimos 20 anos 
a proporção da população mundial 
vivendo em extrema pobreza caiu 
quase pela metade; a porcentagem 

de crianças com um ano de idade que já 
foram vacinadas contra alguma doença é 
de cerca de 80%.

Ainda, 80% da população mundial tem 
acesso à eletricidade; e para os que gritam 
- com razão contra – contra a discrimina-
ção feminina vem um dado animador: en-
quanto homens com trinta anos passaram 
dez anos na escola, as mulheres já alcan-
çaram nove e vão passá-los em breve.

Só que nós, com o pessimismo que 
herdamos, continuamos afirmando que o 
mundo está piorando, mesmo sabendo que 
o índice de morte de crianças até cinco 
anos de vida e caiu drasticamente e que 
nunca desfrutamos de tanta prosperidade 
e bem-estar como agora.

Não tenhamos, entretanto, a preten-
são de exigir dos meios de comunicação 
que deixem de ser pessimistas, porque 
esse pessimismo é nosso e eles somente o 
usam para vender seus produtos. Podemos 
sim, cada vez mais usar filtros eficientes 
para analisar as notícias, mas isto só se 
faz consultando fontes confiáveis e princi-
palmente desenvolvendo e espírito crítico.

Entretanto, a despeito do aumento da 
educação e das estatísticas confiáveis, 
inacreditavelmente, prosperam falácias 
vindas da pura ignorância, que deveria 
estar enterradas há muito tempo: alguns 
afirmam que a terra é plana; muitos ”mil-
lennials” estão crendo em astrologia e 
outros pregando ideias nefastas contra a 
vacinação de crianças. Pior, esses pensa-
mentos ridículos estão crescendo “bem 
duro” não na África pobre, mas na rica e 
culta Europa.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO 
É ENGENHEIRO CIVIL

Pessimismo

“PEGAR O BOI PELO CHIFRE”
O prefeito Emanuel Pinheiro apontou 

que, caso o governador Mauro Mendes quei-
ra terminar a obra do Veículo Leve Sobre Tri-
lhos (VLT), deve implantar o seu gabinete no 
canteiro central da Avenida Tenente Coronel 
Duarte, a Prainha. Ele ainda sugeriu que o 
mesmo deve ser feito para garantir a entrega 
de outras obras anunciadas pelo governa-
dor, como a retomada do Hospital Central e 
a finalização do novo Hospital Universitário 
Júlio Müller.

NOVO HOSPITAL
Presidente estadual do DEM, o suplente de 

senador Fábio Garcia criticou o prefeito Ema-
nuel Pinheiro por se intitular “pai do Hospi-
tal Municipal de Cuiabá”. “Isso é um debate 
irrelevante, raso e baixo. O que interessa é se 
o hospital está funcionando ou não. E eu per-
gunto: o hospital está funcionando?”, questio-
nou. “Porque eu vi, depois de cinco inaugu-
rações, uma nota do CRM [Conselho Regional 
de Medicina de Mato Grosso] dizendo que não 
tinha anestesista”, criticou. A Prefeitura, no 
entanto, diz que o problema no setor de anes-
tesia já está resolvido.

LIVRE DA PRISÃO
Livre da cadeia por força do entendimen-

to do STF sobre prisão em segunda instân-
cia, o ex-presidente Lula deve vir a Cuiabá no 
início do ano para “fortalecer” a pré-candi-
datura do PT à Prefeitura. Lula, que foi con-
denado pela acusação de receber propina de 
fornecedores da Petrobras, se reuniu com 
integrantes do partido neste fim de sema-
na em São Paulo, quando a deputada fede-
ral Gleisi Hoffman foi reeleita presidente da 
sigla. Lá, a orientação foi que o PT construa 
nomes para a disputa em todas as capitais.

Muita gente quer “impressionar” os outros no período 
de festas, seja com “banquetes”, presentes caros, usan-
do roupas novas ou indo a lugares fora de sua realida-
de. Isso é uma besteira sem tamanho. Seja você, faça o 
que agrade seus gostos e sua família e tenha em mente 
que para aproveitar momentos com quem amamos não 
é necessário gastar muito. Priorize pessoas e senti-
mentos, e não compras e gastos.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA
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IMAGEM DO DIA

“Pode-se também trabalhar com as em-
presas que gerenciam as redes sociais 
para melhora de procedimentos, ou 
estimular o eleitor a rejeitar a propa-
ganda negativa

“
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Chegou o mês que mais gosto no ano. 
Quem me conhece sabe muito bem que 
sou apaixonado por esse período que, 
sendo totalmente diferente dos outros 
meses, nos recarrega as baterias para o 
ano que está por vir.

É uma época 
onde, infelizmente, 
muita gente visa 
apenas o comér-
cio. A preocupação 
com roupa, presen-
te e “se aparecer” 
acaba se sobres-
saindo, para essas 
pessoas, às possi-
bilidades de curtir 
com a família e os 
amigos, ver uma 
decoração diferen-
te e buscar o verda-
deiro significado da data.

Ano passado eu estava fora durante o 
mês, prestando serviços gerenciais para 
um grupo com sede em Cuiabá, e estive 
aqui apenas para passar o natal e, depois, 
o ano novo. Aproveitei pouco, mas não 
posso reclamar, afinal, estava trabalhan-
do e essa é uma das coisas mais louvá-
veis que podemos fazer na vida, e, claro, 
sou apaixonado por trabalhar.

Esse ano provavelmente vou aprovei-
tar a família, o filhote (que vai estar com 

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente entre uma 
motocicleta e um carro na MT-060 em Poconé. Segundo a Polícia Militar e a 
Polícia Civil, a mulher foi identificada como Leide Laura Rondon, 39 anos. Ju-
arez Oliveira, 37, conduzia a motocicleta e ficou gravemente ferido. De acordo 
como a PM, o veículo VW Jetta e uma moto se envolveram no acidente. O con-
dutor do Jetta não estava no local do acidente.
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Mendes disse que a responsabilidade está com os parlamentares

Mendes alerta deputados sobre risco 
da derrubada de vetos do Prodeic 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), está preo-
cupado com uma possível 
derrubada do veto de alguns 
artigos do Programa de De-
senvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso 
(Prodeic). O assunto faz par-
te da lei regulamentadora 
(PLC 53) sancionada em ju-
lho e que cancela a isenção 
no pagamento de impostos 
por parte de alguns setores 
industrias.

A preocupado de Mendes 
foi evidenciada em um áudio 
em forma de apelo enviada 
para o grupo de WhatsApp 
onde estão todos os deputa-
dos estaduais da Assembleia 
Legislativa. No áudio o go-
vernador disse que uma pos-
sível derrubada do veto por 
parte dos parlamentares vai 
causar sérios riscos e trans-
tornos para o estado de Mato 
Grosso.

“Derrubar os vetos vai tra-
zer consequências gravíssi-
mas para o Estado de Mato 
Grosso. Não há a menor lógi-
ca em fazer isso, porque vai 
prejudicar muito nosso pro-
grama de incentivo fiscal e 
trazer benefícios para quem 
não merece. A derrubada 
vai beneficiar grandes sone-
gadores no Estado de Mato 
Grosso”, alertou. 

Mendes disse que a derru-
bada dos vetos o estado vai 
deixar de arrecadar R$ 430 
milhões só do ano de 2018 
e que isso pode fazer com 

que o Estado seja penalizado 
com ações de inconstitucio-
nalidade.

“Com a derrubada dos 
vetos, nós estaríamos per-
doando dívidas de R$ 430 
milhões só de 2018 para al-
gumas empresas. Isso vai 
criar um transtorno gigan-
tesco no Programa de Incen-
tivo Fiscal e inviabilizando. 
O Estado poderá ser alvo de 
ações diretas de inconstitu-
cionalidade, criando uma 
guerra jurídica que prejudi-
cará a economia”, afirmou.

No final da mensagem, o 
govenador Mauro Mendes 
jogou a responsabilidade 
nas mãos dos parlamentares, 
pediu para que eles reflitam 
sobre essa decisão e enfati-
zou que derrubar os vetos do 
Executivo será beneficiar os 
sonegadores de impostos do 
estado.

“Isso aí, me perdoem, eu 
respeito a autonomia que 
cada um dos senhores tem, 
mas isso é um grande equí-
voco e um desserviço ao es-
tado de Mato Grosso, [...] Isso 
é muito ruim, eu gostaria de 
que fossem refletissem, pen-
sassem nisso aí, ok? Fica na 
consciência de vocês, pen-
sem no que vocês estão fa-
zendo, isso vai trazer conse-
quências gravíssimas para o 
estado de Mato Grosso, essa 
decisão que está aí nas mãos 
de vocês, dessa lei de incen-
tivo fiscal, não tem a menor 
lógica fazer isso, isso vai tra-
zer benefícios para grandes 
sonegadores no estado de 
Mato Grosso”, finalizou.  

VIA WHATSAPP | O governador mandou um áudio no grupo de WhatsApp dos deputados estaduais
Foto: tchélo Figueiredo - SecoM/Mt

Foto: Pedro França/agência Senado
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CHECAGEM DE MEDIDORES

Comissão vai ao Ipem fiscalizar medidores 

NA ASSEMBLEIA

Orçamento para 2020 
é apresentado em 
audiência pública 

PRISÃO EM 2ªINSTÂNCIA

Maia e Alcolumbre 
firmam acordo para 
decisão apenas em 2020 

Em 2018, 7.634 mulheres foram vítimas todos os meses 

A outra audiência será realizada na próxima semana

Implementação contará com Seduc e Sesp 

DA REPORTAGEM

O relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da 
Energisa, deputado Carlos 
Avallone (PSDB), apresentou 
requerimento ao presiden-
te da CPI, deputado Elizeu 
Nascimento (DC), para a rea-
lização de uma visita técnica 
à sede do Instituto de Pesos 
e Medidas de Mato Grosso 
(Ipem-MT). O objetivo é co-
nhecer melhor as atividades 
do instituto, relacionadas 
com a metrologia, a norma-
tização, a conformidade e 
a certificação de produtos e 
serviços segundo a legisla-
ção vigente. O requerimen-
to recebeu a aprovação dos 
membros da CPI e a visita 
acontecerá na próxima se-
gunda-feira (2), às 10 horas. 

Segundo o relator, a 
equipe da CPI também deve 
verificar a natureza dos ser-
viços prestados pelo Ipem-
-MT à própria Energisa. 
Equipes do instituto fazem 
testes a pedido da conces-
sionária, para verificar se os 
medidores estão dentro da 
conformidade. A CPI pre-
tende sugerir ao Ipem a che-
cagem do funcionamento de 
medidores de consumidores 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os presidentes da Câ-
mara dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM) e do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM), 
com a ajuda da maioria dos 
líderes partidários, firma-
ram um acordo para que a 
decisão sobre a prisão após 
a condenação em segunda 
instância seja definida apenas 
em 2020, após o recesso par-
lamentar.

“O que há é um acor-
dão. A maioria [dos líderes] 
está propondo um trâmite 
mais demorado, a lentidão 
como caminho para empur-
rar para o ano que vem”, afir-
mou o líder do Podemos no 
Senado, Alvaro Dias.

Autor da Proposta de 
Emenda Constitucional 
PEC), que acabou sendo alvo 
do acordo, o deputado Alex 
Manente do Cidadania de 
São Paulo disse que na Câ-
mara e no Senado a aprova-
ção deve ocorrer no primei-
ro semestre de 2020. Para o 
parlamentar, não há pressa 
na decisão e tudo tem que 
estar bem alinhado para que 
não se tenha questionamen-
tos.

“Não podemos dar uma 
resposta que possa ser ques-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) apresentou nesta ter-
ça-feira (26), durante audiên-
cia pública, parte do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) para o exercício de 
2020. Foi a primeira de duas 
audiências a serem realizadas 
para debater o orçamento 
fiscal de Mato Grosso para o 
ano seguinte. A outra audiên-
cia será realizada na próxima 
semana.

Neste primeiro mo-
mento, foram apresentadas as 
projeções das receitas e des-
pesas estaduais para 2020. O 
panorama fiscal, assim como 
a alocação de recursos das 
políticas públicas prioritárias 
serão abordados na próxi-
ma audiência. “Dividimos a 
apresentação em duas partes 
para facilitar a compreensão 
de todos. Hoje apresentamos 

tionada e modificada rapi-
damente. Não precisamos 
resolver em um mês, temos 
que resolver definitivamen-
te”, disse Manente.

Em uma reunião com 
o ministro da Justiça e Segu-
rança Pública ficou acordado 
que o projeto de lei que tra-
mita de forma mais rápida 
ficará na geladeira no Senado 
e uma comissão especial será 
criada para acompanhar a 
PEC que tramita na Câmara.

“A gente precisa com-
preender que o melhor ca-
minho não é o que pode ser 
feito de maneira mais célere, 
mas que possa suscitar ques-
tionamentos lá na frente. 
Nada de maneira açodada é 
o melhor caminho”, afirmou 
Alcolumbre.

A ala lavajatista do Con-
gresso defendeu que o proje-
to de lei do Senado e a PEC 
da Câmara poderiam trami-
tar simultaneamente e acu-
saram uma manobra prote-
latória. Irritados, deixaram a 
reunião na residência oficial 
da presidência do Senado 
antes do fim.

“Não vamos nos calar se 
a tendência for uma maneira 
protelatória em relação a dar 
uma resposta para a socieda-
de”, disse o líder do PSL no 
Senado, Major Olimpio (SP).

as informações básicas como 
os objetivos, a estrutura e ce-
nário orçamentário previsto 
no PLOA para 2020”, explica 
o secretário adjunto do Or-
çamento Estadual, Ricardo 
Capistrano.

Os dados apresen-
tados demonstram a pre-
visão da receita total de 
R$ 20.328.195.378 e uma 
despesa na ordem de R$ 
20.900.607.048, o que gera 
um orçamento deficitário 
em R$ 572,41 milhões. Em-
bora o cenário ainda seja ne-
gativo, o Governo de Mato 
Grosso conseguiu reduzir em 
mais de R$ 1 bilhão o déficit 
orçamentário para o ano de 
2020, em comparação ao ano 
de 2019, quando foi projeta-
do um déficit de R$ 1.685,90 
bilhão.

De acordo com Capis-
trano, a redução se deve às 
diversas medidas de con-

que denunciaram aumen-
tos excepcionais nos valores 
das contas. Até setembro, o 
Procon-MT registrou 4.023 
reclamações sobre aumen-
tos considerados indevidos 
ou abusivos e 4.828 reclama-
ções sobre interrupção e/ou 
demora no restabelecimento 
do fornecimento de energia.

Das 11 concessões que a 

tenção de despesas adotadas 
pelo Executivo, visando efici-
ência e o controle dos gastos 
públicos. “Para 2020 consi-
deramos algumas premissas 
que foram definidas pelo 
Governo estrategicamente 
e tecnicamente, principal-
mente, com relação à inser-
ção no PLOA dos impactos 
de algumas medidas, que 
foram aprovadas pelo Poder 
Legislativo, e que projetam 
um crescimento da arreca-
dação estadual”.

Em relação a fixação 
das despesas para o próximo 
exercício, o secretário ad-
junto da Sefaz ressaltou que 
“algumas dependem efeti-
vamente de alguns fatores, 
principalmente, o incremen-
to da arrecadação superior 
ao que está sendo definido 
no projeto Inicial, o cumpri-
mento do limite com pessoal 
e também da capacidade fi-
nanceira do Tesouro Estadual 
de fazer frente a essas despe-
sas”.

Energisa detém no país, qua-
tro estão sendo investigadas 
pelas comissões parlamen-
tares de inquérito instaladas 
no Acre, Rondônia, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, 
o que, para o relator Carlos 
Avallone, indica a existência 
de problemas graves a serem 
identificados e corrigidos. A 
CPI também fará um estudo 

aprofundado do modelo de 
concessão para o setor elétri-
co. “Se for comprovado que 
o modelo da concessão fa-
cilita a cobrança de aumen-
tos exagerados no valor das 
contas, vamos encaminhar 
estes estudos ao Congresso 
Nacional, pois as concessões 
são regidas por legislação fe-
deral”, disse o relator.
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TV  e Entretenimento

Padre Fábio de Melo 
tem crise antes de show: 
Fantasma do pânico 
me revisitou

Padre Fábio de Melo usou suas redes sociais 
para abrir o jogo sobre um recente ataque de pâ-
nico que sofreu antes de um show que iria reali-
zar. No Instagram, ele postou uma sequência de 
fotos da apresentação e voltou a falar sobre sua 
saúde mental, que até mesmo o fez excluir sua 
conta no Twitter: Hoje, mais uma vez, minutos 
antes de subir ao palco, o fantasma do pânico 
me revisitou. Mas Deus me reergueu através do 
povo de São Benedito, Ceará. Obrigado! Nos co-
mentários de seu desabafo, ele recebeu o apoio 
de diversos famosos, como Evaristo Costa, que 
disse: Um homem de Deus como você é, tenho 
certeza que irás vencer, eu tenho fé. Lembran-
do que ele foi diagnosticado com a Síndrome do 
Pânico e vez ou outra abre o jogo sobre o assun-
to por meio de entrevistas ou em posts nas re-
des sociais. Logo abaixo, veja homens famosos 
que já falaram sobre corpo e saúde mental:
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3/sea — tnt. 6/animal — osasco. 10/apaixonado — retrocesso.

Morre humorista Rapadura, 
de ‘A Praça é Nossa’

Nessa terça (26) faleceu aos 57 anos o 
humorista Charles Guttenberg, conhecido 
como Rapadura de ‘A Praça é Nossa’. Ele 
passava por uma cirurgia no aparelho di-
gestivo, quando complicações ocorreram e 
ele não sobreviveu. De acordo com infor-

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 28 de novembro de 2019

mações da Record TV, Rapadura foi para a 
UTI logo após a cirurgia, e depois passou 
por um novo procedimento cirúrgico, mas 
o humorista não resistiu. O boletim mé-
dico informou que ele teve falência múl-
tipla dos órgãos. O corpo de Charles Gut-

tenberg será velado no Velório Municipal 
Adamastor Fernandes, em Jundiaí, com 
cortejo saindo às 14h30 para o Cemitério 
Municipal Nossa Senhora do Monte Negro. 
O sepultamento será às 15h e a cerimônia 
é aberta ao público.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Operador de máquina plasma cnc, com experiên-
cia comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planejamento e 
controle de estoque em hospital; 
3-Açougueiro, com experiência;
4-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
8-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
9-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
10-Auxiliar de avicultura, com experiência;
11-Auxiliar de cozinha, com experiência;
12-Auxiliar de mecânico, com experiência;
13-Auxiliar de produção, com experiência em gráfica;
14-Auxiliar de recepção, com experiência;
15-Comprador, com experiência e referência;
16-Desenhista, com experiência em AutoCad;
17-Designer gráfico, com experiência;
18-Eletricista automotivo, com experiência;
19-Enfermeiro (a), com COREN;
20-Estoquista, com experiência em peças agrícolas;
21-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
22-Garçom, com experiência;
23-Lavador de veículos, com experiência;
24-Mecânico, com experiência;
25-Montador/Entregador, com experiência e CNH C;
26-Operador de ponte rolante, com curso e certifica-
do, com experiência comprovada;
27-Operadora de Caixa, com experiência;
28-Pessoa com deficiência;
29-Secretária do lar, com experiência e referência;
30-Serrador, com experiência em fita deitada;
31-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico de Segurança do Trabalho, com expe-
riência;
34-Técnico em ar condicionado, com experiência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas metálicas;
37-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
38-Vendas, com experiência em artigos esportivos;
39-Vendedor (a), com experiência;
40-Zeladora, com experiência;

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

BIAZI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI, CNPJ nº 
12.741.687/0001-03, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum SAMA/NM, a Licença de Operação para ati-
vidade “Fabricação de móveis de outros materiais”, locali-
zado na Rua das Cerejeiras, Centro, Nova Mutum. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

AUTO ELETRICA EUROTECH LTDA, CNPJ: 
34.017.119/0001-99, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade 
“Reparo e Manutenção de veículos automotores”, situado 
à Rua 1, nº313 bairro ZI003, Matupá-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MT 
TERMO DE CANCELAMENTO

ADESÃO 04/2019
Processo Administrativo nº 79/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 – PREFEITURA MUNICPAL DE PEIXO-
TO DE AZEVEDO/MT.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO ADERIDA: 22/2019 – Prefeitura Municipal de 
Peixoto de Azevedo.
INTERESSADO: ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI
ASSUNTO: CANCELAMENTO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇO Nº 22/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.
O contrato nº 45/2019, Adesão nº 04/2019, Pregão Presencial nº 22/2019, 
referente a Ata de Registro de Preço nº 22/2019 do Município de Peixoto de 
Azevedo - MT, que tem por objeto a aquisição de material betuminoso para 
lama asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo) nas ruas e avenidas 
da cidade.
A rescisão deste Contrato se justifica administrativamente pela não utilização 
do total do material obrigatoriamente empenhado até 31/12/2019, ficando as-
sim retido o orçamento e contingenciado à palavra.
Desta forma, cancela-se todo o procedimento do item aderido da referida Ata 
de Registro de Preço nº 22/2019 do Município de Peixoto de Azevedo – MT.

Santa Carmem, 27 de novembro de 2019.

Rodrigo Audrey Frantz
Prefeito Municipal

Maitê Sehnem
Pregoeira

Natalia Zanco Bortolassi, CNPJ: 35.587.788/0001-69, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, 
Instalação e Operação para a atividade “Clinica Veteriná-
ria”, situado à Rua Luiz Mena, nº 1801 sala 02 Bairro ZH2-
001, Matupá-MT.

A. L. LOPES, CNPJ: 16.900.264/0001-31, torna público 
que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEM-
MA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, Instalação e 
Operação para a atividade “comércio atacadista de defen-
sivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo”, 
situado à Av. Periférica, nº 313, Bairro ZR001, Matupá-MT.

CLEITON ALVES QUEIROZ, CNPJ: 34.822.928/0001-73, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, 
Instalação e Operação para a atividade “Reparo e Manu-
tenção de Veículos Automotores”, situado à RUA 01, Nº 
313B SALA 1 Bairro ZI003, Matupá-MT.

VITORIA ROSSATO ESTEVES, CPF: 029.457.861-76, 
torna publico que requereu junto a SAMA/SORRISO, a 
Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Li-
cença de Operação – LO, para Atividades Odontológicas, 
municipio de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(TOPOFLORA 3545-1141)

MAICON ANDRADE TADIOTTO, CPF: 005.348.902-02, 
torna publico que requereu junto a SAMA/SORRISO, a Li-
cença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença 
de Operação – LO, para Serviços de Lavagem e polimento 
de veículos automotores, município de Sorriso/MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental. (TOPOFLORA 
3545-1141)

VICTORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA, CNPJ: 27.377.334/0001-35, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT – SAMA: a Licença Prévia (LP) e Licença 
de Instalação (LI) da atividade de: 68.10-2-03 - Loteamento 
de imóveis próprios. Endereço: Lote urbano 02-A Bairro: 
Loteamento Gleba Sorriso. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli (66)9.99766751).

VIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 
18.338.502/0001-92, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação – 
LO, para  um Condomínio Residencial Multifamiliar em Al-
venaria, com 02 unidades residenciais, localizado na Rua 
Projetada 01, quadra 08 lote 12, Bairro Residencial Moriá, 
Município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701355300  013629971
279002701043700  033963191
279002701309700  023746851
279002800462600  002340261
279002800718700  724459711
279002800501200  724459711
279002800869400  273374588
279002800531300  879042681
279002800894700  955387981
279002701406700  042933871
279002800854100  061032871
279002701288300  005805611
279002700944200  005805611
279002800848900  088378879
279002800763500  049934009
279002800763400  049934009
279002701574800  045883901
279002800835000  052121151
279002701174500  040994031
279002701554800  042162642
279002800674200  593764901
279002800721000  033384331
279002800841600  038557651
279002800717900  168028338
279002700883500  875423151
279002701079300  037328169

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

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800376100  004347131
279002701535700  000341841
279002701487800  038031031
279002800496600  615982082
279002700555900  039046091
279002701478000  400663438
279002701394100  050845731
279002800863100  171154148
279002800781800  798704061
279002701294700  019324391
279981800002500  342177464
279002700987300  007392280
279002701536300  049861391
279002701578600  139168336
279002701582600  978467081
279002700448600  973738001
279002701465000  049736881
279042000008700  448220229
279595900                    322245880001
279002800620100  034253642
279380500004200  581601401
279002800620100  034253642
279002800616600  445950429
279774100                       5002532102
279002701406700  042933871

Norte do
Mato Grosso

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR  

E NOVA DATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 059/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal nº 
033/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital PREGÃO PRESENCIAL-SRP nº 
059/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em edital, para seleção da melhor 
proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A 
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA ANEXO”.  Para acesso ao Edital Complementar 001/2019 os 
interessados deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores 
informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 18h 
ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 
8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão 
pública para às 08:00hs do dia 10 de Dezembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço 
Municipal Milton José Santana. 

 
Peixoto de Azevedo, 27 de Novembro de 2019. 

 
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Oficial 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 141/2019
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 13 de Novembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais de consumo, higiene e limpeza para atender as 
necessidades das secretarias municipais. Das quais foram vencedoras 
as empresas: Itens 6666, 820217, 822372, SETE COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 04.578.067/0001-69 no 
valor de R$ 3.859,00; Itens 9614, 140670, 164198, 166267, 180036, 
180315, 201791, 822371, 826166, 830030, 834576, GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 35.407,41; Itens 6667, 
167298, 168591, 169498, 206853, 209941, 219821, 220918, 220969, 
226669, 229505, 232565, 819430, 827118, 830202, 830231, 830706, 
MERCADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o número 
14.689.405/0001-93 no valor de R$ 48.759,39; Itens 15516, 179394, 
185580, 186651, 190819, 218203, 820221, 825382, 825383, 830677, 
834451, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 26.148.070/0001-85 no valor de 
R$ 131.386,73; Itens 11799, 165345, 171873, 186958, 220935, 221121, 
222275, 824903, L BARRETO KATAYAMA EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 10.448.902/0001-49 no valor de R$ 17.369,38; Itens 13327, 
168190, 206541, 217995, 218202, 227558, ARENA MIX COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 15.337.202/0001-09 
no valor de R$ 4.043,15; Itens 181187, 831676, WALERIA DOS S 
CORDEIRO EIRELI ME inscrita no CNPJ sob o número 
30.985.777/0001-13 no valor de R$ 34.186,10; Itens 183246, 186961, 
194278, 210661, BELAFORTE COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob 
o número 24.296.486/0001-15 no valor de R$ 9.432,19; Itens 6663, 
13029, 177164, 218400, 822357, 825208, 830993, 830994, SOMA 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
26.877.656/0001-80 no valor de R$ 51.084,00. Foram fracassados os 
itens: 6729, 184437. Nova Mutum - MT, 27 de Novembro de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Presidente da Comissão Especial de Julgamento

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE CONCURSO DE PROJETOS N° 002/2019

Adreano Rigotti

O Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, torna público o resultado 

do processo de Seleção de entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para celebrar 

TERMO DE PARCERIA para formação de vínculo de cooperação, 

visando o fomento e realização de atividades de interesse público no 

desenvolvimento de projetos vinculados na área da assistência social, 

seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 

1999, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.100 de 30 de junho de 

1999, Decreto Municipal nº 098 de 05 de julho de 2019, bem como as 

condições estabelecidas no Edital. Após análise da proposta técnica 

apresentada a comissão julgou como vencedora a OSCIP 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ – CNPJ/MF 

21.103.364/0001-77, com a pontuação geral de 130 (cento e trinta) 

pontos. Maiores informações podem ser obtidas junto a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de 

Mato Grosso.
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Neto foi um dos seis sobreviventes da queda do avião 

Mil dias após tragédia da Chape,
zagueiro ainda luta por justiça
DA REPORTAGEM

Mais de mil dias se pas-
saram desde aquele fatídico 
28 de novembro de 2016, em 
que uma sucessão de irres-
ponsabilidades levou o avião 
da LaMia a chocar-se contra 
um morro próximo a Medel-
lín, na Colômbia. Morreram 
na tragédia 71 pessoas, entre 
elas 43 colegas da Chape-
coense, além de jornalistas, 
convidados do time de Santa 
Catarina e tripulantes da ae-
ronave.

“Fui uma das seis pes-
soas que, milagrosamente, 
escaparam da queda com 
vida. De lá para cá, minha 
carreira continua interrom-
pida e quase nada mudou 
em termos jurídicos. Recebi 
apenas 11% do valor do se-
guro ao qual tenho direito. 
Renovei meu contrato com 
o clube nos mesmos termos 
anteriores, pois entendi que, 
diante da situação dramáti-
ca do meu empregador, não 
poderia exigir mais. Sigo re-
alizando perícias para ates-
tar os danos sofridos e, as-
sim, poder lutar pelo que é 
meu de direito”, desabafa o 
zagueiro Neto, um dos seis 
sobreviventes da queda (em 
março, porém, o jornalista 
Rafael Henzel faleceu duran-
te uma partida de futebol).

Em setembro, ele e vi-
úvas de ex-colegas de Chape 
participaram de uma ma-
nifestação em Londres, em 
frente à sede da seguradora 

Tokio Marine Kiln e da cor-
retora de seguros AON, as 
responsáveis por emitir a 
apólice de seguro que per-
mitia a operação da LaMia.

A companhia aérea 
quebrou — o piloto Miguel 
Quiroga, que morreu no 
acidente, era um dos sócios 
da empresa —, e não existe 
patrimônio para arcar com 
as indenizações. “A verdade 
é que as seguradoras estão 
se lixando. Nosso intuito foi 
chamar a atenção da im-
prensa internacional, pois a 
maioria das pessoas só co-
nhece o ocorrido de forma 
superficial”, disse o zagueiro.

Atualmente, há ações 
em curso em Chapecó, em 
Brasília, na Colômbia e nos 
Estados Unidos. São de natu-
reza coletiva, mas respeitam 
as individualidades de cada 
pleito. Os cálculos de repa-
ração são complexos e levam 
em consideração diversos 
fatores: a idade da vítima, o 
salário que recebia à época, 
a projeção dos ganhos futu-
ros na carreira, a idade dos 
filhos.

“Pelas nossas contas, as 
indenizações deveriam estar 
entre R$ 8 milhões e R$ 16 
milhões para cada família. 
A seguradora ofereceu me-
nos de R$ 1 milhão, numa 
armadilha disfarçada de do-
ação, algo sujo e desumano”, 
emendou Neto.

Segundo ele, nem a Fifa 
nem a CBF dão qualquer tipo 
de auxílio. “A Chapecoense 

FAZ 3 ANOS | Neto nunca mais conseguiu jogar uma partida oficial após queda de avião em 2016
Foto: Divulgação

Foto: anDré Durão

Foto: Marcello Dias

Luxemburgo tem voz ativa no planejamento do Vasco 
para 2020 

Abel Braga comemora com Éderson a vitória sobre o 
Botafogo, no Rio 

SANTOS

Vanderlei: 6 meses sem jogar

CRUZEIRO

Queda de aproveitamento
e time ainda no Z-4

DEFINIÇÕES

Vasco tem 17 jogadores
em final de contrato Foto: Divulgação

Vanderlei não joga desde maio no Santos 

DA REPORTAGEM

Desbancado por Everson 
no Santos, o goleiro Vander-
lei, de 35 anos, completa seis 
meses sem disputar um jogo 
nesta terça-feira.

De titular absoluto e um 
dos principais destaques 
do time desde 2015, ano de 
sua contratação, Vanderlei 
perdeu espaço pouco antes 
da eliminação do Santos na 
Copa do Brasil – sua última 
atuação pelo clube foi em 26 
de maio, em partida contra 
o Internacional, na Vila Bel-
miro, pela sexta rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Quando o Peixe ainda es-
tava vivo nas duas competi-
ções, o técnico Jorge Sampa-
oli optava pelo rodízio entre 
os goleiros: Vanderlei atuava 
no Brasileirão, Everson na 
Copa do Brasil.

Com a queda para o Atlé-
tico-MG, o camisa 1 não foi 
mais utilizado e tem amar-
gado a reserva pelo maior 
período da carreira desde 

DA REPORTAGEM

técnico Abel Braga, que 
substituiu o demitido Ro-
gério Ceni. No seu segundo 
mês como treinador da Ra-
posa, o atual comandante viu 
o time ter um aproveitamen-
to inferior ao do primeiro 
mês, e, consequentemente, 
não conseguiu fazer com 
que a equipe cruzeirense 
deixasse a zona de rebaixa-
mento. O Cruzeiro termina a 
34ª rodada na 17ª colocação, 
com 36 pontos, um a menos 
que o Ceará, primeiro clube 
fora do Z-4.

Com aproveitamento 
de 47,6% em seu primeiro 
mês à frente do Cruzeiro 
(duas vitórias, quatro empa-
tes e uma derrota), quando 
o time disputou sete parti-
das, o rendimento de Abel 
foi inferior no segundo mês 
de trabalho, com um jogo a 
menos: 38,8% de aproveita-
mento em seis jogos, com 
uma vitória, quatro empates 
e uma derrota.

No segundo mês de 

DA REPORTAGEM

Os últimos quatro jogos 
do Campeonato Brasileiro 
servirão também para uma 
série de jogadores mostrar 
serviço e garantir perma-
nência no Vasco em 2020. 
O clube tem 17 atletas com 
contrato se encerrando em 
dezembro e ainda trabalha 
para definir o que fazer com 
boa parte deles.

As decisões dependem 
também da permanência ou 
não do técnico Vanderlei Lu-
xemburgo. Ele é considerado 
peça essencial na montagem 
do elenco de 2020 e tem voz 
ativa no planejamento, mas 
ainda precisa confirmar sua 
renovação. 

O desempenho dos jo-
gadores nesses quatro jogos 
também pode significar mu-
dança de patamar.

NOS PLANOS
Henríquez, Guarín, 

Rossi (emprestado pelo 
Shenzhen) e Richard (em-
prestado pelo Corinthians).

Os dois primeiros já 
iniciaram conversas para 
renovar. O zagueiro foi titu-
lar ao longo da temporada e 
tem o aval de Luxemburgo. 
O volante chegou há pou-
co tempo e é indiscutível na 
parte técnica. Entretanto, 
tem mercado no exterior e 

pouquíssima pressa para de-
finir seu futuro.

INDEFINIDOS
Clayton e Danilo Bar-

celos (emprestados pelo 
Atlético-MG), Felipe Ferrei-
ra (emprestado pela Ferro-
viária), Fellipe Bastos (em-
prestado pelo Corinthians), 
Cáceres (emprestado pelo 
Cerro Porteño) e Kaio Mag-
no. Destes, quem mais jogou 
foi o lateral Danilo Barcelos, 
que perdeu a posição de ti-
tular para Henrique na reta 
final da temporada e não é 
unanimidade entre a torci-
da. Cáceres começou bem o 
ano, mas perdeu espaço com 
Vanderlei Luxemburgo, em-
bora tenha atuado bem dian-
te do Goiás.

POUCO ESPAÇO
Bruno Ritter, Bru-

no Henricky, João Pedro, 
Michel, Marquinho, Sidão 
(emprestado pelo Goiás) e 
Valdivia (emprestado pelo 
Internacional). 

Estes são nomes que 
não vêm sendo utilizados 
no elenco atual. Sidão e Val-
divia não caíram nas graças 
da torcida e também estão 
emprestados - o meia se-
quer vem sendo relacionado. 
Marquinho é outro que per-
deu oportunidades na equi-
pe e sofreu com críticas.trabalho no clube, Abel con-

seguiu dar sequência à in-
vencibilidade iniciada no 
mês anterior, quando havia 
emplacado uma série de seis 
jogos sem perder. Com mais 
cinco partidas sem saber o 
que era derrota, o Cruzei-
ro de Abel chegou a 11 jogos 
de invencibilidade, que teve 
fim no último sábado, após 
a goleada de 4 a 1, de virada, 
sofrida para o Santos, na Vila 
Belmiro.

Apesar da sequência 
invicta durante boa parte 
dos dois primeiros meses no 
comando da equipe cruzei-
rense, o elevado número de 
empates - foram oito em 11 
jogos, sendo quatro em seis 
partidas disputadas no se-
gundo mês de trabalho - pe-
sou para que a Raposa não 
conseguisse se distanciar da 
zona perigosa, após ter dei-
xado o Z-4.

Assim como aconteceu 
no primeiro mês, o ataque 
foi a grande dor de cabeça do 
treinador. Nos seis jogos dis-
putados, o Cruzeiro balan-

que assumiu a titularidade 
do Coritiba, em setembro de 
2011.

De lá para cá, Vanderlei 
vinha sendo sempre a pri-
meira opção para o gol, até 
ser barrado por Sampaoli no 
Santos. O ano de 2011, inclu-
sive, havia sido o último que 
o goleiro tinha atuado tão 
pouco em uma temporada.

Uma das principais estre-
las do time até esta tempora-
da, Vanderlei recebe um dos 
maiores salários do elenco. 
Isso, somado ao fato de ter 
se tornado reserva, aumenta 
os rumores de uma possível 
transferência na próxima 
temporada.

No ano passado, o goleiro 
esteve na mira do São Paulo, 
mas o Santos fez jogo duro e 
as negociações não avança-
ram. O contrato de Vanderlei 
é válido até o fim de 2020, o 
que significa que, a partir de 
junho, ele pode assinar um 
pré-acordo com qualquer 
equipe e deixar o Santos de 
graça em 2021.

çou as redes adversárias qua-
tro vezes, sendo que apenas 
um desses gols foi marcado 
por um atacante (Sassá, em-
pate em 1 a 1 com o Bahia). 

Os outros gols foram marca-
dos por Cacá e Éderson, na 
vitória de 2 a 0 sobre o Bota-
fogo, e Orejuela, na derrota 
de 4 a 1 para o Santos.

nos auxilia como pode e as-
sumiu sua responsabilidade, 
tanto que fechou um acordo 
com 92% das famílias. O clu-
be cresceu em visibilidade, 
porém é inegável que houve, 
ainda que sem má intenção, 
uma certa ‘empolgação’. Nos 

últimos três anos, foram vá-
rias as mudanças de elenco, 
de treinadores e mesmo de 
dirigentes”.

Aos 34 anos, Neto man-
tém alguma esperança de 
voltar a jogar. No entanto, 
tem consciência de que ja-

mais será o mesmo. “O má-
ximo que consegui atuar 
desde o acidente foram 30 
minutos em um jogo-treino. 
Para ser sincero, penso em 
retornar para, em seguida, 
encerrar minha carreira. 
Depois disso, buscarei algo 

novo. Não me vejo traba-
lhando no futebol no futuro, 
pois, embora ele seja muito 
gostoso para quem torce ou 
para quem joga, não concor-
do com muito do que acon-
tece nos bastidores”, comple-
tou.
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DA REPORTAGEM

Um concurso de queijo 
artesanal será realizado em 
Sorriso. A primeira Mostra e 
Concurso Regional do Quei-
jo Artesanal quer promover a 
produção de leite e produtos 
lácteos na região. O evento 
organizado pela Prefeitura 
acontece no dia 6 de dezem-
bro. As inscrições já começa-
ram e são gratuitas.

Segundo a organização, as 
inscrições vão até o dia 3 de 
dezembro e devem ser feitas 
na Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente (Sama). Para 
participar do concurso, os 
produtores devem ter o pro-
duto comercializado e com 
Selo de Inspeção Municipal. 
De acordo com o edital, os 
candidatos devem estar devi-
damente cadastrados com o 
produto fiscalizado pelo ór-
gão e com o selo de inspeção. 
O evento vai ser realizado no 
saguão da Prefeitura Munici-
pal de Sorriso e é aberto ao 
público que também será jul-
gador dos produtos. O secre-
tário da Sama, Márcio Kunh, 
disse que o evento de degus-
tação promete reunir todo o 
sabor, aroma e cremosidade 
dos mais diferentes queijos 

de Sorriso e região. Os quei-
jos artesanais inscritos de-
vem ser avaliados por um co-
mitê julgador e logo após vão 
ficar expostos para a degusta-
ção do público no evento. Os 
queijos devem se enquadrar 
na categoria Queijo Minas 
Frescal. Esse tipo de queijo 
tem como características o 
alto teor de umidade, massa 
branca, consistência mole e é 
feito a partir do leite de vaca 
devidamente pasteurizado e 
sem acidez. É um queijo fres-
co, sem nenhuma maturação 
e apresenta uma validade 
curta de até 15 dias após ser 
produzido.

COMPETIÇÃO
Os queijos inscritos re-

ceberão uma numeração e 
serão avaliados por um júri 
técnico que podem pontuar 
os produtos com até 8 pon-
tos no período das 8h às 9h. 
Após a avaliação dos técni-
cos, os queijos serão expostos 
ao público que também ava-
liará, e a nota valerá 2 pontos. 
Todos darão notas de 0 a 10 
pelos produtos. Este queijo 
é produzido de forma ca-
seira pela agricultura fami-
liar e também é conhecido 
como queijo artesanal, quei-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SINAL VERMELHO

MT registra casos de destruição
em 11 territórios indígenas

VERA

Definidas as datas de matrícula
e rematrícula na rede municipal

NESTE ANO

2,2 homicídios foram 
registrados por dia de 
janeiro a outubro

Alerta é feito Conselho Indigenista Missionário 

Rematrículas já se iniciam na próxima semana 

ao toDo, Foram 678 assassinatos 

Corpo foi encontrado já no fim das buscas 

DA REPORTAGEM

Oficialmente, Mato 
Grosso teve registros de 
destruição em 11 territórios 
indígenas em 2018. O alerta 
é feito Conselho Indigenis-
ta Missionário (Cimi), que 
classifica essa como a maior 
violência contra os povos in-
dígenas, pois compromete a 
sobrevivência dessas comu-
nidades. No estado existem 
52 terras indígenas, porém, 
apenas uma delas está to-
talmente legalizada, com 
portaria do governo federal 
que determina a restrição 
do território. É a Piripikura, 
em Aripuanã, território do 
povo Kayabi.

Isso significa que a 
maioria das terras indígenas 
ainda traz pouca seguran-
ça para essas comunidades. 
Em 22 delas, nenhuma pro-
vidência foi tomada pela 
União e outras 15 estão na 
lista da Fundação Nacional 
do Índio (Funai) para iden-
tificação, mas sem previsão 
de início dos trabalhos.

Segundo o Cimi, essa 
falta de segurança jurídica 
tem como consequência os 
casos de grilagem, roubo 
de madeira, invasões, lotea-
mentos e até plantações em 
terras indígenas, além de ca-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Desporto de 
Vera, comunica aos pais dos 
alunos da rede municipal de 
Vera o período de rematrí-
culas e de matrículas. O pe-
ríodo de rematrículas ficou 
definido de 2 a 6 de dezem-
bro, das 7h às 11h e das 13h 
às 17h, nas escolas de ensino 
e CMEIs. Os documentos 
necessários são: certidão de 
nascimento original, cópia 
da carteirinha de vacinação 
atualizada, cópia de compro-
vante de endereço (em caso 
de novo endereço), número 
de telefone, CPF dos pais ou 
responsáveis legais, compro-
vante de tipagem sanguínea 
e o CPF do aluno, exigência 
por parte do Ministério da 
Educação. Tanto o compro-

DA REPORTAGEM

Mato Grosso registrou 
uma média de 2,2 homicí-
dios por dia no período de 
janeiro a outubro deste ano. 
Ao todo, foram 678 assassi-
natos, conforme os dados da 
Coordenadoria de Estatísti-
ca e Análise Criminal (Ceac), 
divulgados pela Secretaria 
Estadual de Segurança Pú-
blica (Sesp). O levantamento, 
segundo a Sesp, foi realizado 
com por base os Boletins de 
Ocorrências registrados nos 
141 municípios que com-
põem o estado. Se compa-
rado ao mesmo período de 
2018, houve uma redução de 
14% no número de homicí-
dios. No ano passado, foram 
785 assassinatos.

Ainda segundo a secre-
taria, o estado apresentou 
queda de 27% em roubos e 
13% em furtos. Em 2019, fo-
ram contabilizadas 11.606 
ocorrências de roubo – quan-

do há violência – e, em 2018, 
o total foi de 15.804 casos. Já 
os crimes de furto atingiram 
36.351 registros neste ano, 
contra 41.569, em 2018.

FEMINICÍDIO
Trinta e seis mulheres 

foram assassinadas em Mato 
Grosso entre janeiro e setem-
bro deste ano. Segundo ba-
lanço divulgado pela Sesp na 
semana passada, houve um 
aumento de 5,8% em relação 
ao mesmo período de 2018, 
quando foram contabilizadas 
34 ocorrências.

O feminicídio é uma 
qualificadora da categoria 
de crime contra a vida nos 
casos em que o homicídio 
de mulheres é motivado 
por violência doméstica ou 
discriminação de gênero. 
A Sesp-MT acompanha os 
casos de feminicídios a par-
tir dos dados enviados pelas 
unidades de apuração da Po-
lícia Civil.

Foto: FernanDa roDrigues

Queijos artesanais passarão pela avaliação dos jurados 

Concurso deve eleger o
melhor queijo artesanal
SORRISO | O evento será no dia 6 de dezembro, no saguão da Prefeitura, e é aberto ao público

sos de contaminação do ar e 
dos rios com agrotóxicos e 
outros produtos químicos.

Na Terra indígena 
Roosevelt, em Rondolândia, 
na divisa com Rondônia, 
há riscos de exploração ile-
gal de madeira e minérios. 

vante de tipagem sanguínea 
quanto o CPF do aluno os 
pais têm até fevereiro para 
providenciar.

As matrículas novas se-
rão realizadas de 9 a 13 de 
dezembro, no mesmo horá-
rio (observando que matrícu-
la nova também se dá entre 
escolas da rede municipal, ou 
seja, a mudança de uma esco-
la para outra dentre as esco-
las no mesmo município.

Para a matrícula são 
necessárias as cópias dos se-
guintes documentos: cartão 
do SUS, certidão de nas-
cimento, comprovante de 
endereço, documento de 
identidade da mãe ou res-
ponsável, carteirinha de va-
cinação. CPF dos pais ou res-
ponsáveis, Comprovante de 
tipagem sanguínea (confor-
me Lei nº 9.905/2013 e CPF 
do aluno, além do histórico 

escolar no caso de alunos que 
venham de fora da cidade ou 
de escolas particulares para 
públicas.

“A data corte para ma-
trículas estabelece a idade 
para ingresso na educação 
infantil para crianças com 4 
anos completos ou que irão 

completar até 31 de março de 
2020; para o primeiro ano do 
Ensino Fundamental deve-
rão ter 6 anos completos ou 
completar até 31 de março de 
2020. Recebemos essas reco-
mendações expressas”, expli-
cou a secretária de Educação 
Cecília Gabriela Moraes.

Lar dos Apurinã e dos Cin-
ta Larga, o território possui 
231 mil hectares e uma po-
pulação de menos de dois 
mil indígenas, o que torna a 
região suscetível de ataques 
e invasões.

Outro caso de dano 

ao patrimônio indígena em 
2018 foi registrado no Par-
que Indígena do Xingu. In-
vasores depredaram gravu-
ras ancestrais feitas em um 
local sagrado que foi inclu-
sive tombado pelo patrimô-
nio histórico.

jo frescal, ou branco. Como 
a validade é curta, o produ-
to geralmente é embalado e 
vendido assim que pronto. 
As premiações serão para os 
cinco primeiros classificados 
que vão receber além de prê-
mios em dinheiro também 
troféus. Os valores dos prê-

mios são para o 1º lugar R$ 
2 mil, 2º lugar R$ 1,5 mil, 3º 
lugar R$ 1 mil, 4º lugar R$ 
300 e o 5º lugar R$ 200. Os 
três primeiros vão receber o 
dinheiro em vale-compras. 
Todos os produtores par-
ticipantes do concurso vão 
receber o certificado de par-

ticipação. O interessado deve 
comparecer pessoalmente na 
sede da secretaria e com os 
documentos pessoais e o re-
gistro do SIM para se inscre-
ver. Os participantes podem 
expor todos os produtos que 
eles fabricam e desejam di-
vulgar.

A programação terá:

7h às 8h – Recepção dos 
produtores e queijos
8h às 9h – Julgamento técnico
9h às 10h – Júri popular
10h às 11h – Apresentação cultural
11h às 12h – Premiação e 
encerramento.
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Tom Cruise usa o aviador no filme Top Gun 

DA REPORTAGEM

Mesmo quem nunca assistiu ao filme Top Gun 
conhece o poder dos óculos aviador. Essa armação 
transmite por si só poder, força, espírito aventurei-
ro e sensualidade.

Mas isso tudo vem de muito, muito tempo atrás, 
começando na Segunda Guerra mundial. Os avia-
dores americanos utilizavam grandes óculos como 
parte do equipamento de segurança, mas eram 
muito desconfortáveis. Era preciso proteger os 
olhos dos pilotos ao máximo do sol durante seus 
voos na guerra e foi aí que os designers da Bausch 
& Lomb, que mais tarde se tornaria Ray Ban, de-
senvolveram o óculos de sol aviador.

Possuíam tamanho 2 a 3 vezes maiores que os 
olhos dos pilotos, com formato marcante e leve-
mente arredondado das lentes protegiam de forma 
eficaz dos raios solares, já que passavam apenas 15% 
da luz do sol por elas. Diferente do acessório antigo 
que era pesado e não se ajustava bem ao rosto o 
novo óculos aviador era feito de armação metálica 
leve e hastes flexíveis.

Em 1936 nascia o óculos de sol aviador e nun-
ca mais saiu de moda graças ao status que ganhou 
ornando rostos de soldados e generais graduados e 
mais tarde celebridades norte americanas.

Este estilo de óculos de sol é considerado o pri-
meiro estilo popular de óculos de sol a ser desen-
volvido. Teve seu lançamento em uso militar, os 
óculos de sol substituíram os óculos de vôo antiqua-
dos utilizados anteriormente, pois eram mais leves, 
mais finos e “mais elegantemente projetados”, mas 
foi pela lente de fotógrafos jornalísticos que foi 
eternizado, ao registrarem o general Douglas Ma-
cArthur usando o modelo ao chegar nas Philipinas. 
A repercussão foi tão grande que em 1987 o general 
foi homenageado com uma linha de óculos de sol 
especialmente produzida dedicada a ele.

PARA O
CINEMA
O estilo e personalidade dos óculos aviador, 

agora como marca Ray-Ban, conquistou as te-
las com ninguém mais, ninguém menos que Ton 
Cruise no filme Top Gun e foram vistos também 
em Cobra e Avatar.

Val Kilmer e Anthony Edwards também usaram 
óculos aviador no longa metragem, que gerou o 
aumento de aproximadamente 40% nas vendas da 
armação da Ray-Ban em 1986, ano de lançamento 
do filme. Depois daí, passou a ser um clássico entre 
os clássicos e must have para todo ser humano de 
estilo.

Mas nem só da telona vive a moda e o óculos de 
sol aviador e seu modelo com lentes de grau con-
quistaram também artistas como Paul McCartney, 
Ringo Starr, Freddie Mercury, Rihanna, Cate Blan-
chett, Madonna... ufa! A lista é enorme.

CURIOSIDADES | Estilo ficou marcante no cinema e consolidado pelas celebridades
Foto: Divulgação
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Como surgiu o óculos aviador?


