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PRESSÃO NOS DEPUTADOS

PORTAS FECHADAS

Parlamentares
ignoram apelo
de Mendes e
derrubam vetos
O governador Mauro Mendes 
(DEM), bem que tentou evi-
tar a derrubada dos vetos de 
alguns artigos do Programa 
de Desenvolvimento Indus-
trial e Comercial de Mato 
Grosso (Prodeic). Chegou a 
apelar para a sensibilidade 
dos deputados, mas nem isso 
adiantou. 
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O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves fez questão de negar as especulações 
envolvendo as contratações de Deyverson do Palmeiras e Thiago Neves do Cruzeiro. O cartola 
negou ainda que o goleiro cássio seja colocado na negociação com Luan do Grêmio.            Página  -6

DISSE QUE NÃO VEM

CUIDADO CONSUMIDOR!

ATIVIDADE ILEGAL

Procon/MT 
alerta sobre
a black friday

Ministro 
pode atender
pedido de 
madeireiros 

Já virou tradição! A última 
sexta-feira de novembro se 
transformou no dia de correr 
atrás de descontos. É a black 
friday, que leva muitos consumi-
dores às compras, confiando em 
preços melhores. Mas é preciso 
ficar atentos para não cair em 
golpes e fraudes. O Procon 
alerta os consumidores que 
pretendem fazer suas compras, 
principalmente pela internet.         
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O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, confirmou 
que o governo federal estuda 
liberar a exportação de madeira 
in natura (sem nenhum tipo de 
beneficiamento) de árvores na-
tivas da Amazônia. Esse tipo de 
atividade, hoje, é ilegal. A autori-
zação foi solicitada ao ministério 
pelo setor madeireiro.
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Ademir Specht

divulgAção

divulgAção

Prefeitura reabre 
Farmácia após 
incêndio
A Farmácia Regional Jacarandás/Posto de Co-
leta, que reabre neste sábado, dia 30. Além dos 
serviços de farmácia e coleta de materiais para 
exames laboratoriais, no local terá várias salas 
de vacinações para dar mais agilidade a comu-
nidade daquela região.      Página - 7
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Os negros sobreviventes, os que conse-
guem concluir o ensino superior e até a 
pós-graduação, esses vão ser discrimina-
dos no mercado de trabalho

O racismo existe na sociedade brasileira. 
Está profundamente enraizado na nossa cul-
tura. O racismo brasileiro é particularmente 
longevo porque é habilmente dissimulado sob 
o discurso hipócrita de que somos uma nação 
sem preconceitos. O racismo brasileiro se ma-
nifesta todos os dias, de múltiplas formas, do 
sul ao norte, do oeste ao leste. O racismo bra-
sileiro é brutal e cruel, principalmente com as 
crianças e jovens negros, que desde a infân-
cia sofrem violências e abusos, verbais, psico-
lógicos e físicos. O racismo brasileiro precisa 
ser combatido todos os dias, mas jamais será 
vencido enquanto não for reconhecido.

Por ocasião da celebração do Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, li, ouvi e assisti 
um sem número de comentários e opiniões 
dizendo que esse dia não deveria existir, por 
essa ou aquela razão. Discordo.

É necessário sim que haja pelo menos 
uma data dedicada à reflexão sobre a situação 
do povo negro em nosso país. Porque nunca 
seremos uma nação plenamente democráti-
ca, civilizada e justa enquanto o racismo não 
for extirpado e enquanto as manifestações 
racistas não forem denunciadas com vigor e 
repelidas com nojo.

Fomos a última nação americana a abolir 
a escravidão, não por concessão da monar-
quia e do conservadorismo, mas graças à he-
roica luta de abolicionistas como Luiz Gama, 
José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim 
Nabuco, Olavo Bilac, Rui Barbosa e o bravo ce-
arense Francisco José do Nascimento, o “Dra-
gão do Mar”, que se recusava a transportar 
escravos em sua jangada.

Todavia, a abolição da escravidão não abo-
liu o preconceito e a discriminação racial, que 
são tão profundos na nossa cultura ao pon-
to de que não é incomum presenciar babás 
negras de crianças brancas discriminarem 
crianças negras que brincam no mesmo am-
biente ou policiais negros abordarem prefe-
rencialmente como suspeitos os adolescentes 
e jovens negros, desconsiderando os brancos 
quando em situações semelhantes.

As atitudes racistas ocorrem a cada mo-
mento e muitos fingem não ver ou “levam na 

Hora de ir às compras?
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ta gente esperando a “virada” da fatu-
ra do cartão para ir às compras, mas 
isso pode não ser um bom negócio: 
atrasar a compra em alguns dias pode 
fazer muita diferença, pois você não é 
o único que vai deixar para “depois da 

última hora”.
Já vi pessoas des-

consoladas por passar 
as festividades sem o 
produto adquirido, e até 
mesmo ficando “deven-
do” uma surpresa para 
alguém especial por 
falta de planejamento.

Seja como for, o que 
vale, sempre, é a com-

panhia e a presença, mas, claro, se 
você está planejando alguma coisa, 
não deixe que seus planos sejam le-
vados por água abaixo simplesmente 
por descuidar da hora de fazer a com-
pra.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Depois de meses perdidos em devaneios como a 
ressurreição da CPMF, a área econômica do governo Jair 
Bolsonaro ensaia um discurso mais sensato —do ponto 
de vista social, inclusive— a respeito de diretrizes da re-
forma tributária.

Um entendimento singelo, mas fundamental, foi 
enunciado na quarta (20) pelo secretário da Receita Fe-
deral, José Barroso Tostes Neto, que está há apenas dois 
meses no cargo. Ele se disse de acordo com a ideia de 
reduzir a carga incidente sobre o consumo e elevar a tri-
butação direta da renda.

Trata-se, em bom português, de uma redistribuição 
da conta imposta à sociedade para o sustento dos gover-
nos federal, estaduais e municipais. Em tese ao menos, 
o caminho proposto se mostra mais justo e favorável à 
maioria. O Brasil, como se sabe, taxa em demasia seus 
cidadãos —cerca de um terço da renda nacional é apro-
priado pelo setor público em tributos, proporção mais 
típica de países de renda elevada.

A anomalia se explica pela miríade de impostos e 
contribuições incidentes sobre o consumo de merca-
dorias e serviços, que arrecadam quase 16% do Produto 
Interno Bruto. Na Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), que reúne nações 
desenvolvidas, a média é de 11,2%. Além do caos burocrá-
tico que gera no país por seus excessos, essa modalidade 
de tributação atinge, de modo acentuado, a população 
pobre, que destina parcela maior de sua renda à compra 
de produtos.

Em contraste, o gravame sobre a renda — salários, 
lucros, aluguéis e juros recebidos— mostra-se relativa-
mente baixo no sistema nacional. Soma 6,2% do PIB, 
ante 11,4% na média da OCDE (dado de 2016). São bem-
-vindas, portanto, propostas para tornar mais progres-
sivo o Imposto de Renda, como a de elevar a alíquota 
máxima dos atuais 27,5% para 35%, patamar condizente 
com a prática internacional.

Mais fácil falar do que fazer, decerto. A tarefa, além 
de politicamente espinhosa, é tecnicamente complexa. 
Envolve discussões sobre taxação de dividendos, dedu-
ções em saúde e educação, divisão de receitas com entes 
federativos.

A prometida simplificação dos tributos federais so-
bre o consumo, por sua vez, está empacada desde o go-
verno Dilma Rousseff (PT). Muito menos se sabe acerca 
de como reduzir sua carga.

De todo modo, a mera indicação de um rumo cor-
reto, a esta altura, é alvissareira. Mesmo que não se con-
siga uma reforma ampla do sistema, há avanços a serem 
obtidos sem mudanças na Constituição.

Editorial

Sensatez tributária
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brincadeira”. Racistas são covardes, vio-
lentos e traiçoeiros.

Quem tem filhos, afilhados ou amigos 
próximos de origem negra sabe muito 

bem que a discriminação começa praticamen-
te no berço. Já na primeira infância se multi-
plicam as “brincadeiras” em classe ou nos par-
quinhos acerca do “cabelo ruim” das crianças 
negras.

O crescimento não alivia a violência. Como 
se sabe, os adolescentes e jovens negros são o 
alvo preferencial das “balas perdidas” de nos-
sa insegurança urbana e têm três vezes maior 
probabilidade de serem vítimas de homicídios.

Os negros sobreviventes, os que conseguem 
concluir o ensino superior e até a pós-gradua-
ção, esses vão ser discriminados no mercado 
de trabalho. Entre os negros, o desemprego 
é maior; entre os empregados, os negros ga-
nham menos e ocupam uma fração ínfima de 
posições de liderança. E aqueles que as alcan-
çam, quando não são celebridades nacionais, 
sofrem episódios de discriminação ao tentar 
se registrar em um hotel ou embarcar em um 
cruzeiro marítimo, confundidos com seguran-
ças, motoristas ou domésticas de algum patrão 
branco.

Portanto, é grave hipocrisia negar a pre-
sença e a força do racismo na sociedade bra-
sileira. Não se pode derrotar aquilo que não se 
conhece ou que não é visto como um inimigo 
crucial de um projeto de nação tão bem deli-
neado no preâmbulo da nossa Constituição da 
República: “instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma socie-
dade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social ...” E, ainda, no art. 
3º: constitui objetivo fundamental da Repúbli-
ca brasileira, promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. 
Isso não ocorrerá enquanto não vencermos o 
racismo e para isso precisamos reconhecê-lo e 
combatê-lo todos os dias.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-MT

Combater o racismo

ESQUEMA DE PROPINA
A ação do MPE contra o médico Rodrigo 

Barbosa, filho do ex-governador Silval Bar-
bosa, e mais quatro pessoas, por suspeita 
propina em um contrato da empresa Sal Lo-
cadora com órgãos do Estado, pede a conde-
nação de dois ex-presidentes do Detran. Se-
gundo o MPE, tanto Teodoro Lopes, o “Dóia”, 
quanto Giancarlo da Silva Castrillon devem 
ser responsabilizados pelo superfaturamen-
to de um contrato do Detran com a Sal, que 
faz locação de carros. O superfaturamento, 
segundo o MPE, possibilitou o pagamento de 
propina ao filho de Silval e ao ex-secretário 
de Administração Pedro Elias.

SAI, MAS VOLTA
O deputado estadual Allan Kardec foi exo-

nerado, na terça (26), do cargo de secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato 
Grosso. A decisão foi publicada no Diário Ofi-
cial, por meio do ato nº 4.973/2019. A mudan-
ça, no entanto, é provisória, já que o deputado 
licenciado deve reassumir sua cadeira na 
Assembleia Legislativa e depois retornará o 
quanto antes para continuar o trabalho que 
desenvolve desde o começo do ano na Cultu-
ra.

UNALE
O deputado estadual João Batista foi 

escolhido, por unanimidade, para ser o re-
presentante da Assembleia Legislativa na 
União Nacional dos Legisladores e Legisla-
tivos Estaduais (Unale). A eleição marcou o 
encerramento da 23ª Conferência Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais 
(CNLE), maior encontro de parlamentares da 
América Latina. Neste ano, o evento foi rea-
lizado entre os dias 20 e 22 de novembro, na 
Bahia. As discussões contaram com a par-
ticipação do presidente da Assembleia de 
Mato Grosso, Eduardo Botelho.

É comum que as encomendas, nessa época do ano, 
atrasem sem prévio aviso. Por mais que alguns sites 
informem a possibilidade de contratempos outros se-
guem a vida como se esse risco não existisse. O fato de 
você não ser informado não significa que o problema 
não possa ocorrer, então, é bom ficar esperto!

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

LUIZ HENRIQUE LIMA

Crédito: TVCA/Reprodução

IMAGEM DO DIA

“Em contraste, o gravame sobre a ren-
da — salários, lucros, aluguéis e juros 
recebidos — mostra-se relativamente 
baixo no sistema nacional

“
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Falei, na edição anterior, sobre mi-
nha forma de ver o fim de ano, levando 
mais em consideração as pessoas que 
qualquer coisa que envolva compras. 
Mas, evidentemente, é uma época em 
que as pessoas costumam “gastar”. Seja 
uma lembrança 
para uma pessoa 
querida, algo es-
pecial para a data 
ou alguma outra 
coisa. E, evidente-
mente, quando se 
fala em compras, 
devemos pensar 
na internet como 
uma excelente op-
ção, especialmente pelos preços e con-
dições de pagamento facilitadas.

Só que nem tudo são “flores” nas 
compras de fim de ano: muita gente 
está pensando na mesma coisa, o que 
pode sobrecarregar os serviços das lo-
jas e, claro, a entrega. Por mais que os 
empresários se preparem para o au-
mento das vendas no período, trans-
portadoras e Correios tendem a não fa-
zer o mesmo, causando um verdadeiro 
gargalo nas entregas nessa época.

Dessa forma, se você não quiser se 
incomodar e acabar passando a data 
sem o item adquirido pela internet, é 
bom “apertar o passo”. Sei que tem mui-

Alguns pais fizeram um acampamento em frente da Creche Municipal de 
Educação Infantil Jéssica Adriana Ferreira Lima, no Bairro Jardim Atlântico, 
em Rondonópolis, para tentar garantir uma vaga para os filhos no próximo 
ano. As matrículas começam no dia 2 de dezembro, entretanto, desde terça-
-feira (26) já tem gente na fila.
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Parlamentares ignoraram pedido de Mendes 

Apelo de Mauro Mendes não funciona e 
deputados derrubam veto do Executivo
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), bem que 
tentou evitar a derrubada 
dos vetos de alguns artigos 
do Programa de Desenvol-
vimento Industrial e Co-
mercial de Mato Grosso 
(Prodeic). Mendes chegou 
até a enviar um áudio ape-
lando para a sensibilidade 
dos deputados para que os 
vetos não fossem derruba-
dos, mas nem isso adiantou.

Os parlamentares decidi-
ram derrubar dois dos qua-
tro vetos sancionados pelo 
governador em julho.

O deputado Dilmar 
Dal’Bosco, líder do governo 
na Assembleia Legislativa, 
chegou a pedir em plená-
rio a manutenção dos vetos, 
mas não foi atendido. Então 
reforçou a fala do governa-
dor e disse que a derruba-
da [por um voto] dos vetos, 
pode trazer sérios proble-
mas para o Estado.

“Perdemos por um voto. 
Perdemos no último, no 
mais complicado. Mas isso 
é o Parlamento. Eles enten-
deram que é um direito ad-
quirido, mesmo que a pes-
soa tenha já um Prodeic que 
não está na lei. Entenderam 
de forma diferente ao que 
está na lei”, disse o deputado 
ao site MidiaNews.

Membros da bancada 
oposicionista ao governo, 
que tem como uma de suas 
principais lideranças, o de-

putado petista, Lúdio Ca-
bral, votou com o governo 
pela manutenção dos vetos, 
mas mesmo assim, houve a 
derrubada, que foi criticada 
pelo parlamentar.

“No caso do artigo 58, é 
impressionante como o se-
tor econômico acaba tendo 
capacidade de articular uma 
bancada muito mais forte 
aqui na Assembleia do que 
a bancada de Governo e de 
oposição. A bancada de opo-
sição votou com o Governo 
e mesmo assim a maioria 
acabou votando com o inte-
resse de determinados seto-
res econômicos”, disse.

CONSEQUÊNCIAS
Com a decisão dos par-

lamentares, uma emenda 
parlamentar proposta pelo 
deputado Max Russi (PSB), 
volta a valer e a partir de 
2020 empresas que queiram 
se instalar em municípios 
mato-grossenses com baixo 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), passarão a 
ter um aumento de 5% para 
10% em incentivos fiscais.

Para Max Russi, essa ele-
vação no percentual do va-
lor destinado, esse definido 
pelo Conselho Deliberativo 
dos Programas de Desen-
volvimento do Estado de 
Mato Grosso (Condeprode-
mat), será vital para o cres-
cimento dos pequenos mu-
nicípios.

“Isso significa que as em-
presas terão mais facilidades 
e chances de se instalarem 

VOLTA DOS INCENTIVOS | Com a decisão alguns setores da indústria deixarão de pagar R$ 430 mi em impostos
Foto: Ronaldo Mazza

Foto: tchélo FigueiRedo SecoM-Mt
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PEDIDO DOS MADEIREIROS

Governo estuda liberar exportação
de madeira in natura da Amazônia

SORRISO

Vereadora pede aumento no valor do 
cheque saúde destinado a idosos carentes

MAIS 30 ANOS

Renovação da concessão 
da Malha Paulista
garante expansão da 
ferrovia em Mato Grosso

Planejamento é levar os trilhos para Cuiabá, Lucas R.V e 
Nova Mutum  Na visão da prof Marisa o valor está defasado 

Para o ministro a autorização pode ser uma alternativa viável 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
confirmou que o governo fe-
deral estuda liberar a expor-
tação de madeira in natura 
(sem nenhum tipo de benefi-
ciamento) de árvores nativas 
da Amazônia. Esse tipo de 
atividade, hoje, é ilegal. 

A autorização foi solici-
tada ao ministério pelo setor 
madeireiro, que enxerga na 
mudança da legislação am-
biental uma forma de incre-
mentar as exportações.

Salles reconheceu dis-
se que o assunto está sendo 
analisado tecnicamente. “Há 
uma série de considerações 
feitas de parte a parte. De um 
lado, há os que entendem 
que isso poderia eventual-
mente estimular o mercado 
de desmatamento. 

Por outro lado, verifi-
camos que [na construção 
da Usina Hidrelétrica de] 
em Belo Monte, cerca de 
500 hectares [de vegetação] 
foram suprimidos sem ne-
nhum aproveitamento da 
madeira, que continua sen-
do suprimida, por exemplo, 
na abertura de rodovias e em 
áreas privadas devido ao im-

DA REPORTAGEM

A renovação antecipa-
da da concessão ferroviária 
da Malha Paulista, que vai de 
Santa Fé do Sul (SP), quase na 
divisa com o Estado do Mato 
Grosso do Sul, até o Porto 
de Santos, em São Paulo, vai 
beneficiar diretamente Mato 
Grosso e propiciará à Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra) 
traçar os investimentos no 
setor nos próximos anos. 

Isso porque a empresa 
Rumo Logística, responsável 
pela ferrovia no Estado, con-
firmou ao governador Mau-
ro Mendes os investimen-
tos na ampliação do modal 
ferroviário mato-grossense 
após a ter sinal verde quanto 
à continuidade da concessão 
paulista, com a chegada dos 
trilhos até Cuiabá.

“Essa antecipação da 
prorrogação dá segurança 
jurídica para que a conces-
sionária possa investir nas 
nossas ferrovias, trazendo os 
trilhos até a nossa Capital e 
também para as cidades de 
Lucas do Rio Verde e Nova 
Mutum”, avaliou o chefe do 
Executivo de Mato Grosso.

O contrato da Rumo, 
que venceria em 2028, será 
renovado por mais 30 anos 
e valerá até 2058, confor-
me decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU). A 
renovação também garanti-
rá a manutenção do escoa-
mento da produção agrícola 
e industrial de Mato Grosso, 
hoje todo feito via malha 
paulista. 

Durante encontro com 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Implantado em Sorriso 
há 17 anos por meio de uma 
lei municipal, o cheque saúde 
continua com o limite máxi-
mo de até R$ 150,00. Distri-
buído mensalmente a idosos 
carentes, o benefício é utili-
zado na aquisição de remé-
dios controlados de uso con-
tínuo.Conforme a vereadora 
Prof.ª Marisa (PTB), o valor 
do cheque está muito defa-
sado. “Quando foi criado, o 
valor correspondia a 25% do 
salário mínimo que era de R$ 
200,00. Hoje, está em 15%”, 
compara, acrescentando que 
a quantia é insuficiente se 
comparado ao alto custo dos 
medicamentos. Pensando 

o governador Mauro Men-
des, ocorrido em outubro 
deste ano, o diretor da Rumo, 
Guilherme Penin, adiantou 
que a previsão da empre-
sa para os próximos 5 anos, 
com a renovação da “Malha 
Paulista”, é investir até R$ 15 
bilhões na ampliação e me-
lhorias da malha ferroviária. 
Parte desse montante será 
aportado em municípios 
mato-grossenses.

O planejamento da em-
presa é de levar os trilhos da 
ferrovia para as cidades de 
Cuiabá, Lucas do Rio Verde 
e Nova Mutum. Ao todo, o 
projeto prevê a construção 
de três novos terminais para 
o transporte da produção 
agrícola e industrial.

De acordo com o se-
cretário de Infraestrutura e 
Logística do Estado, Mar-
celo de Oliveira, a notícia 
quanto à malha ferroviária 
paulista é muito importan-
te não só porque facilitará 
o escoamento da produção 
agrícola e industrial, mas 
devido ao fato de possibili-
tar à secretaria programar os 
investimentos em rodovias 
com foco em regiões corta-
das pelas ferrovias. “A Sinfra 
vai poder fazer o planeja-
mento de investimentos em 
estradas onde estão grandes 
produções agrícolas. Essa 
notícia é muito importante e 
alvissareira porque nos dei-
xa com a responsabilidade 
muito grande de trabalhar 
com foco onde estarão loca-
lizados os grandes terminais 
ferroviários, melhorando a 
logística de Mato Grosso”, 
afirmou ele.

nas pessoas que necessitam 
desse auxílio, a parlamentar 
- em parceria com os verea-
dores Bruno Delgado (PMB), 
Claudio Oliveira (PL), Fabio 
Gavasso (PSB), Prof.ª Silva-
na (PTB) e Maurício Gomes 
(PSB) - pediu ao Poder Exe-
cutivo que aumente o valor 
da requisição.

REQUISITOS
De acordo com a legis-

lação, são contemplados com 
o cheque, pessoas com mais 
de 60 anos, de baixa renda 
e que residam no Município 
há mais de um ano.

Com o cheque saúde, os 
beneficiários estão autoriza-
dos a retirar medicamentos 
nas farmácias previamente 
cadastradas pela Prefeitura.

pedimento de aproveitá-las”, 
disse.

O ministro disse que a 
autorização para exporta-
ção in natura pode ser uma 
alternativa viável para casos 
específicos. “A decisão será 
tomada de forma equilibra-
da, em um momento ade-
quado”, garantiu o ministro, 
ao participar, de uma audi-
ência pública na Comissão 
de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural da Câmara 
dos Deputados.

Salles disse ainda que o 
ministério colaborará com 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que será ins-
talada na Câmara dos De-
putados para investigar o 
derramamento de óleo que 
atingiu aos nove estados do 
Nordeste, além do Espíri-
to Santo e de um trecho do 

litoral do Rio de Janeiro. E 
afirmou não ver problemas 
na decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), 
que, na semana passada, au-
torizou a quebra de seu sigilo 
bancário.

“Isso faz parte. Inclusive 
as informações já disponibi-
lizadas foram prestadas por 
mim mesmo e, portanto, não 
há problema nenhum”, afir-
mou o ministro.

nesses pequenos municí-
pios. O mais importante 
de tudo isso é o resultado 

final, com a promoção de 
mais postos de trabalho, ge-
ração de emprego e renda. 

Os municípios mais pobres 
do estado, com mais dificul-
dade, que estão perdendo a 

sua população, precisam ter 
melhor apoio para algum 
investimento”, argumentou.
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TV  e Entretenimento

Justiça penhora parte do 
salário de Caio Ribeiro 
por dívida de familiares

A Justiça de São Paulo determinou, em pri-
meira instância, a penhora de 10% dos salários 
do comentarista Caio Ribeiro, da TV Globo. O ex-
-jogador foi incluído no processo iniciado pela 
RDG Fundo de Investimento contra a Maxxilab 
Exames Laboratoriais, que pertence aos fami-
liares dele. As informações são do UOL. O Tri-
bunal entendeu que o profissional entrou como 
avalista em um contrato de mais de R$ 280 
mil, o que ocasionou a ação judicial. O pai e o 
tio de Caio são os sócios da Maxxilab. De acor-
do com o autor da ação, uma nota promissória 
de R$ 280.754,73 foi colocada como garantia de 
pagamento após a RDG ter celebrado acordo de 
Cessão de Crédito com a Maxxilab. Advogados, 
no entanto, alegam que a empresa acionada na 
Justiça não gerou os recursos previstos. Ou seja, 
a empresa adquiriu capital, mas não efetuou os 
serviços estabelecidos.
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Velório de Gugu Liberato em SP 
reúne família, colegas de TV e fãs

O acesso dos fãs de Gugu Liberato ao 
velório do apresentador no Salão Monu-
mental da Assembleia Legislativa foi libe-
rado às 12h17 desta quinta-feira (28). Eles 
poderão passar a certa distância do cai-
xão, que está aberto.

Antes da abertura dos portões, familia-
res, autoridades e amigos próximos pres-
taram suas homenagens e participaram 
de uma missa reservada no Salão Nobre 
da Alesp. Apesar da grande fila que se for-
mou na entrada da Alesp, a passagem dos 
fãs está sendo rápida. Chove em São Paulo, 
e muitas pessoas do lado de fora se prote-
gem com guarda-chuvas. O velório termi-
na na sexta (29) às 10h.

Gugu, um dos maiores nomes da TV 
brasileira, morreu na semana passada em 
Orlando, nos Estados Unidos, após um aci-

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

dente doméstico. Ele tinha 60 anos. 

Famosos
Os cantores Bruno e Leandro, da ban-

da KLB, chegaram por volta de 11h30 desta 
quinta ao velório. Eles foram homenagear 
o homem que lançou a banda. A ex-miss 
Brasil Natália Guimarães, mulher de Lean-
dro, destacou que Gugu levou muito amor 
para as pessoas.

Mara Maravilha esteve no velório de 
Gugu Liberato nesta quinta-feira (28) e se 
emocionou ao falar sobre o apresentador. 
“Nós temos que lembrar dele com doçura. 
Ele cantava ‘meu docinho’ . E gente não 
esquece do abraço, da pessoa que gostava 
de abraçar”, afirmou. Por volta das 12h30, o 
comandante Hamilton, conhecido por par-
ticipar de programas de televisão, chegou 

ao velório e falou da gratidão por Gugu. O 
apresentador Luiz Bacci disse que foi ao 
velório para passar uma mensagem aos 
filhos do Gugu. Um grupo de fãs do apre-
sentador Gugu Liberato já formava uma 
fila por volta das 7h desta quinta em frente 
à Alesp. O corpo do apresentador chegou 
ao local às 10h20. 

Apesar da chuva, crianças e idosos 
aguardavam pelo momento da despedi-
da de um dos maiores comunicadores do 
país. A primeira pessoa da fila chegou à 
Alesp há 2 dias. “Hoje é um dia triste, mas 
Gugu era só alegria”, diz o autônomo Sau-
lo Duarte Soares. Ele é de Juquiá e chegou 
em São Paulo na terça-feira (26). Saulo dor-
miu dois dias na rua. “E vou dormir mais 
uma noite, porque vou embora só depois 
do enterro.”
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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 agríco-
las;
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 certifi-
cado, 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 
experiência;
34-Técnico em ar condicionado, com experiência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas metá-
licas;
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

LAVA JATO AGUA VIVA, CNPJ n° 35.328.994/0001-54 tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/
MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Lavagem de Veículos (Lava Jato), 
localizada na Avenida dos Jatobás, Lote 09, Quadra 16 – 
Bairro Jardim Celeste, município de SINOP-MT.

A empresa K2 MADEIRAS LTDA, CNPJ. 10.620.875/0001-
40, torna público que requereu à SEMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) de Ampliação, no municí-
pio de Sinop - MT. Não EIA/RIMA. Acácia Florestal Enge-
nharia (66) 3532-3297).

AUT COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 05.076.792/0001-00, 
torna público que requereu a SECRETARIA DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE - SEMA a renovação da Licença 
de Operação, para a atividade de Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizada Rodo-
via MT 320 Km 59 s/nº Comunidade Nova Galiléia municí-
pio de Colíder/MT. Não houve a exigência do EIA/RIMA. 
BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – (66) 
999850609.

A PREMIER MOVEIS PLANEJADOS EIRELI CNPJ 
35.126.475/0001-03, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE o Licen-
ciamento Ambiental, (LP, LI e LO), para a Fabricação de 
móveis com predominância de madeira, localizada Avenida 
Deputado Sebastião Alves Junior, nº 1067 Bairro Centro, 
município de Matupá/MT. Não houve a exigência do EIA/
RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – 
(66) 999850609.

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS 
LTDA, CNPJ 30.254.658/0001-90, torna público que re-
quereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Ope-
ração, para atividade de Condomínio Residencial Multifa-
miliar, localizado na Rua Nilso Basso, Quadra 06, Lote 08, 
Residencial Panamby, em Sinop-MT. Engenheira Agrícola 
e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-
3784.

EMHA CERRADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
SPE LTDA – CNPJ: 34.400.240/0001-03, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente – SAMA/LRV, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a ativida-
de de “Condomínio vertical plurifamiliar - nº apartamentos < 
100 unidades” de uma Edificação Residencial Multifamiliar 
de 50 apartamentos, situado no município de Lucas do Rio 
Verde/MT. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AM-
BIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

EMHA HIBISCOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
SPE LTDA – CNPJ: 34.400.464/0001-07, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 
SEMA/ MT, a Licença Prévia (LP), para a atividade de “Em-
preendimentos Multifamiliares – condomínios e conjuntos 
habitacionais” de uma Edificação Residencial Multifamiliar 
de 204 apartamentos, situado no município de Lucas do 
Rio Verde/MT. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRI-
NHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

IMPERIO PET COMERCIO DE RACOES LTDA, CNPJ 
30.193.823/0001-41, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação / Comércio varejista 
de medicamentos veterinários, localizada na Av Perimetral 
Sudoeste, nº 2124, Jardim Bela Vista, Município de Sorri-
so/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

AGAPE COMÉRCIO DE GAS EIRELI, CNPJ n° 
34.731.953/0001-41, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio Vare-
jista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, Classe I, localiza 
Avenida Magda de Cassia Pissinatti, N: 1727 – Residencial 
Santa Cecilia, município de SINOP-MT.

A Nacional Industria de Aço LTDA CNPJ: 35.171.003/0001-
72, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Mu-
nicípio de Colíder – MT, a Licença Previa – LP e a Licença 
de Instalação – LI para atividades de Produção de artefa-
tos estampados de metal e outras atividades, localizada 
na Av. Daury Riva, Nº258, Centro, St. Norte, no Município 
de Colíder – MT.

BRASIL AGROPULSES LTDA-EPP, CNPJ 
06.092.176/0002-88, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a LP e LI da área ampliada para ati-
vidade de Comercio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados (Limpeza e Armazenamento de Grãos), loca-
lizada na ROD BR 163 - KM 760, S/N, Área de Expansão 
Urbana, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - MT, CNPJ 01.614.521/0001-00, 
torna público que requereu à Sema/MT, LICENÇA DE MINERAÇÃO para extração de 
Cascalho na zona rural do município de Nova Ubiratã/MT. 

Requerimento de Licença Prévia e Licença de Instalação (LP e LI) 
 

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, CNPJ nº 37.465.309/0001-67, torna público que 
requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença Prévia e 
Licença de Instalação (LP e LI) para o Cemitério municipal de Cotriguaçu/MT. 

JAIR KLASNER 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 55/2019  
 RESULTADO 

 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagraram-se vencedoras as 
empresas OLMIR IORIS E CIA LTDA, com o valor total de R$ 331.020,00 (Trezentos e 
trinta e um mil e vinte reais), STILUS MAQUINA E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO - 
EPP, com o valor total de R$ 211.947,00 (duzentos e onze mil novecentos e quarenta e 
sete reais) e a POTENCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI, com o valor 
total de R$ 416.635,00 (quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais). Na 
fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão.  
 

Peixoto de Azevedo-MT, 28 de Novembro de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, julgada no dia 22 de Novembro 2019, com início às 

08:30, tendo como objeto contratação de empresa para execução de obra 

visando a construção do depósito do Centro Social Desenvolver, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial 

descritivo que compõe o projeto básico da qual foi vencedora a empresa: 

Item 834848, ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

inscrita no CNPJ sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 

97.097,85. Nova Mutum - MT, 27 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: Aquisição de veículo utilitário do tipo caminhão - zero km e baú 

refrigerado.  Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura:  11 de 

dezembro de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 

N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser 

obtido no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, 

ou pelo e-mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone 

**65-3308.5400. Nova Mutum – MT, 28 de novembro de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Presidente da CPL

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 156/2019

DA TOMADA DE PREÇO N° 043/2019

LEILÃO PÚBLICO N° 002/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Jessé Ferreira de Barros
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, através da Comissão 
avaliação de  veículos apreendidos, removidos e recolhidos,  torna 
público para o conhecimento dos interessados que realizará, na forma da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, no local, data, e hora indicados, e nas 
condições deste edital, leilão público tipo MAIOR LANCE,  de veículos 
apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 (sessenta) dias pela 
SEMSEP, e não procurados por seus proprietários nos termos do Artigo nº 
328 do CTB - CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO,  regulamentado 
pela resolução nº 623/2016 do CONTRAN, conforme relacionados 
conforme o ANEXO I e Edital completo deste instrumento, observadas às 
determinações da Lei nº. 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais 
legislações que regem a matéria. Leilão híbrido: presencial e on-line 
simultaneamente. Os interessados em participar via internet deverão se 
habilitar em até 24 horas antes do leilão para aprovação de cadastro e 
liberação de acesso ao sistema no site: www.kleiberleiloes.com.br. 
Leiloeiro Público Oficial Kleiber Leite Pereira Junior, portador da Matrícula 
nº 031/2015/Jucemat. Dia do leilão: 16 de dezembro de 2019 – 2ª feira – 
10:00 horas. Local do leilão: Auditório do CENTRO DE EVENTOS 
SORRISO, situado na Avenida Blumenau Sul, Bairro Rota do Sol. A 
descrição dos bens móveis diversos e fotos disponíveis no site do 
leiloeiro, nos folders/panfletos, ou em outro meio de publicidade, não tem 
efeito vinculante, e sim apenas de caráter meramente ilustrativos e para 
divulgação do leilão. Dúvidas, informações e outros detalhes poderão ser 
obtidos com a Comissão de Leilão (66) 99923-0059, (66) 9545-0055 ou 
com o Leiloeiro (65) 3027-5131 e 99287-9838. Edital completo está 
disponível no site do leiloeiro: www.kleiberleiloes.com.br, para 
conhecimento, leitura e impressão. Veja também no site da Prefeitura, no 
Portal da Transparência. Visitas e vistorias aos bens: Visitas e vistorias 
aos bens: somente nos dias 12 e 13/12, das 08:00h às 11:00h e 14:00h às 
17:00h; e no dia do leilão das 07:30h às 09:00h, nos seguintes locais: 
Pátio 01 - SG – SILVA E GHELLER, Rua São Cristóvão 600 A, Bairro 
Jardim América Lotes: 001, 003, 004, 006, 008 a 013, 015 a 018, 020 a 
023, 025, 030 a 034, 039, 041, 047, 049 a 066, 068, 069, 071 a 077, 087 a 
103, 106 a 113, 118, 121, 122, 124 e 125.  Pátio 02 - PH – AUTO 
SOCORRO, Rua Passo Fundo, Quadra 10, Lote 14. Lotes: 02, 05, 07, 
014, 026 a 029, 035, 037, 038, 042, 043, 046,048, 078 a 086, 104, 105, 
114 a 117, 119, 120 e 123.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 29 de novembro de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Luverdense foi rebaixado neste ano e deixou MT sem representantes para 2020 

Em 2020, Mato Grosso não terá
representantes na Série C
DA REPORTAGEM

Um fato raro e desfavo-
rável se repetirá após mais 
de duas décadas no futebol 
mato-grossense em 2020. 
A Série C do Campeonato 
Brasileiro, terceira divisão 
do futebol nacional, não terá 
representante do estado na 
disputa da competição na 
temporada que vem.

Com a queda do Luver-
dense na Série C em 2019 
para a Série D de 2020 e 
nenhum acesso consolidado 
dos times mato-grossenses 
na Série D deste ano, Mato 
Grosso volta a ficar fora do 
certame nacional depois de 
22 anos. A última vez que o 
estado não participou foi em 
1998.Além 1998, dentre as 36 
edições já ocorridas da Ter-
ceira Divisão do Brasileiro, 
apenas em 1992 o estado de 
Mato Grosso não teve um 
clube participante. A Série 
C foi criada em 1981, mas a 
competição não ocorreu de 
1982 a 1986. Em 1989 e 1991 
também não houve disputa.

Permaneceram para 
Série C 2020: Botafogo-PB, 
Treze-PB, Ferroviário-CE, 
Volta Redonda-RJ, Paysan-
du-PA, Remo-PA, Boa Es-
porte-MG, Tombense-MG, 
Imperatriz-MA, Santa Cruz-
-PE, São José-RS e Ypiran-
ga-RS. Subiram da Série D 
Brusque-SC, Manaus-AM, 
Jacuipense-BA e Ituano-SP. 
Caíram simultaneamente 
na última sexta-feira (22) da 

Série B, Londrina-PR, São 
Bento-SP, Criciúma-SC e 
Vila Nova-GO.

Na temporada que vem, 
Mato Grosso tem três times 
na Série D: Luverdense, 
Operário-VG e União Ron-
donópolis. O Sinop FC, após 
três disputas consecutivas, 
estará ausente. O Cuiabá se-
gue na Série B.

MELHORES
PARTICIPAÇÕES
A competição teve vá-

rios regulamentos duran-
te a história. Na primeira 
edição, o estado teve um 
representante bem coloca-
do. O Dom Bosco terminou 
na 3ª posição dentre os 24 
participantes.A terceira colo-
cação da Série C voltou a ser 
de um time mato-grossense 
em 2014, quando o Luver-
dense conquistou o acesso 
para a Série B, fato inédito 
naquela época, já com o for-
mato atual, com dois gru-
pos de 10 times e disputa do 
acesso nas quartas de finais.

A melhor colocação de 
Mato Grosso até hoje foi do 
Cuiabá em 2018, com o vice-
-campeonato, consequente-
mente o acesso para a atual 
Série B.

REBAIXAMENTOS
Em 2009, com a cria-

ção da Série D do Brasileiro, 
foi o primeiro ano em que a 
Série C teve rebaixamento. 
O Mixto acabou sendo o pri-
meiro time do estado rebai-

APÓS 22 ANOS | Em 36 edições, será a terceira vez que o estado fica sem participante na 3ª Divisão
Foto: Divulgação

Foto: Marcelo BragaFoto: Divulgação

Cartola fez questão de acabar com rumores 

SP precisa de U$ 5mi 

SEM GABIGOL

Diego Costa entra na mira do Fla

SÃO PAULO

Volpi não garante sua permanência para 2020

ESPECULAÇÕES

Diretor do Corinthians 
nega interesse em
Deyverson, Thiago 
Neves e saída de Cássio

Foto: Site oFicial atlético De MaDriD

Atacante do Atlético de Madrid pode substituir Gabigol

DA REPORTAGEM

O Flamengo ainda so-
nha com a permanência em 
definitivo de Gabigol, mas 
já está no mercado atrás de 
um eventual sucessor de 
peso para vestir a camisa 9 
em 2020. Diego Costa é o 
principal alvo da diretoria. 
As conversas, aliás, já foram 
iniciadas.

Filipe Luís, que jogou 
durante vários anos com o 
brasileiro naturalizado espa-
nhol no Atlético de Madrid 
e também no Chelsea, foi 
o responsável por interme-
diar os primeiros contatos. 
A princípio, o atacante mos-
trou vontade em retornar ao 
Brasil para defender o Ru-
bro-Negro.

“Ele é o jogador ideal 
para o Flamengo, o estilo de 
jogo dele. Vai cair nas graças 
da torcida rapidamente, e 
espero estar aqui para viver 
esse sonho. Vai ser muito le-
gal”, destacou o veterano, no 
começo de outubro.

Com contrato até ju-
nho de 2021, Diego Costa 
está avaliado internamente 
pelos espanhóis – que têm 
interesse numa negociação 
– entre 20 e 30 milhões de 
euros (entre R$ 93 e R$ 140 
milhões). É dono de um sa-
lário de aproximadamente 8 
milhões de euros por tem-

DA REPORTAGEM

Apesar da temporada 
decepcionante, o ano de 2019 
teve um ponto positivo para 
os torcedores do São Paulo: 
a chegada de Tiago Volpi. O 
goleiro foi um dos destaques 
do Tricolor com boas atua-
ções entre as traves, mas está 
emprestado pelo Querétaro, 
do México, somente até o fi-
nal deste ano. Em entrevista 
concedida no CT da Barra 
Funda, o arqueiro se disse 
tranquilo pela permanência, 
que ocorrerá caso o clube do 
Morumbi exerça a opção de 
compra prevista em contra-
to.

“Eu estou tranquilo. É 
lógico que está chegando a 
parte final do contrato, mas, 
como eu já falei, existe um 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A temporada 2019 de 
futebol brasileiro já se enca-
minha para o seu final e os 
clubes já começam a se mo-
bilizar para a reestruturação 
de seus elencos para a próxi-
ma temporada.

Pelos lados do Corin-
thians a movimentação está 
mais intensa que nos demais 
grandes clubes. As especula-
ções estão a todo vapor e o 
diretor de futebol do Timão, 
Duílio Monteiro Alves fez 
questão de vir à público para 
acalmar a torcida.

Após a vitória por 3 a 
0 sobre o Avaí no meio de 
semana, o cartola foi ques-
tionado sobre o interesse do 
clube no atacante Luan do 
Grêmio.  

“Luan dispensa comen-
tários, este ano não foi muito 
bem, mas é um jogador ex-
cepcional e que interessa a 
qualquer clube brasileiro. No 
Corinthians não é diferente. 
Se a gente tiver condições e 
oportunidade, mas quando 
terminar o campeonato, a 
gente senta com o Grêmio e 
vê se é possível”, disse.

Apesar do interesse, 
o dirigente fez questão de 
acalmar a torcida e acabar 
com os boatos de que o ídolo 

da equipe, o goleiro Cássio, 
seria envolvido como moeda 
de troca na negociação com 
o atacante gremista. “Isso da 
troca do Cássio pelo Luan. 
Isso nunca existiu, acho um 
absurdo, eu queria falar isso 
para a torcida ficar tranqui-
la”, afirmou.

Duílio também negou 
outra especulação feita pela 
imprensa esta semana. O in-
teresse corintiano no atacan-
te Deyverson do arquirrival 
Palmeiras. “A temporada de 
especulações está criativa, 
com coisas absurdas. Não sei 
de onde partem. Alguns jor-
nalistas até importantes dan-
do essa notícia do Deyverson 
que não existe”, afirmou.

Outro nome descartado 
pelo dirigente e que desde 
o começo do ano vem sem 
ventilado, ainda mais após 
o jogador em uma entrevis-
ta mencionar o interesse em 
defender as cores do Corin-
thians é o meia Thiago Neves 
do Cruzeiro. “A gente sabe 
que o Corinthians é um clu-
be gigante, o maior do Brasil, 
um dos maiores do mundo. 
Acho difícil um jogador não 
querer jogar no Corinthians. 
Thiago é um grande jogador, 
mas não nos interessa neste 
momento. Não existe nego-
ciação, o Corinthians não vai 
trazer o Thiago”, cravou.

acordo no contrato para que, 
se for feita a compra, ela seja 
feita em dezembro. Então, 
estou completamente foca-
do no objetivo de colocar o 
São Paulo na Libertadores. 
Depois, com isso acontecen-
do, tudo se torna mais viá-
vel”, declarou o jogador de 
28 anos.

Para ficar com o go-
leiro, o São Paulo terá que 
desembolsar 5 milhões de 
dólares (cerca de R$ 21,3 
milhões na cotação atual). 
Perguntado se sua possível 
contratação estaria relacio-
nada à posição do Tricolor 
ao término do Campeonato 
Brasileiro e à classificação 
para a Copa Libertadores de 
2020, Volpi negou. “Espe-
ro que não. Esse sistema da 
parte financeira é complica-

porada (R$ 37 milhões) e, nas 
últimas semanas, recebeu 
sondagens da China.

“Lógico que tenho vonta-
de de jogar no Brasil, porque 
nunca joguei. Então tenho 
essa vontade e esse sonho. 
Clubes como o Flamengo, se 
chega o momento, se você 
tem essa possibilidade, você 
não vai dizer não. Mas você 
tem que estar bem, porque é 
time grande”, declarou o ata-
cante de 31 anos, em setem-
bro, em entrevista ao canal 
Partidazo, no YouTube.

Ídolo colchonero, Die-
go Costa já não é mais vis-
to como titular absoluto no 
time comandado por Diego 
Simeone, o que pode facili-
tar uma transferência para 
o clube carioca. Na semana 
passada, fez uma cirurgia 
para corrigir um problema 
na hérnia de disco cervical. A 
previsão de retorno pode ser 
de até 12 semanas. 

Embalado pelas premia-
ções dos títulos da Copa 
Libertadores e do Campeo-
nato Brasileiro, que, juntos, 
renderam cerca de R$ 125 
milhões (sem o acréscimo de 
bonificações de patrocina-
dores), o Flamengo promete 
investir pesado em reforços, 
de olho numa hegemonia 
nacional e sul-americana. A 
previsão de encaixe financei-
ro para os próximos anos é 

do para eu falar. Quando es-
tabelecemos o contrato com 
o Querétaro, não havia nada 
de classificação ou não para a 
Libertadores. Não é um tema 

para tocarmos agora, temos 
um jogo importante. Não é o 
momento de focar na minha 
permanência ou não”, com-
pletou o arqueiro.

xado com a 18ª colocação na-
quele ano. Dez anos depois, 
o Luverdense foi rebaixado 
em 2019 com a 19ª posição 
geral.

CONFIRA OS PARTICIPANTES 
DE MATO GROSSO EM TODA 

HISTÓRIA DA SÉRIE C:
CUIABÁ: 2003, 2004, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (9 
participações);
LUVERDENSE: 2005, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 
e 2019 (9 participações);
MIXTO: 1987 (Módulo branco), 

1988, 1996, 2006, 2008 e 2009 (7 
participações);
UNIÃO: 1990, 1995, 1997, 2000 
(João Havelange), 2001, 2002 e 
2004 (7 participações);
OPERÁRIO-VG: 1987(Módulo 
branco), 1993, 1994, 1995 e 1997 
(5 participações);

GRÊMIO JACIARA: 2003 e 2007 
(2 participações);
DOM BOSCO: 1981;
BARRA DO GARÇAS: 1993;
JUVENTUDE: 1999;
VILA AURORA: 2005
OPERÁRIO LTDA: 2006;
CACERENSE: 2007.

ainda maior.
IMPASSE
GABIGOL
Para ficar em definitivo 

com Gabigol, que tem con-
trato com a Inter de Milão 
até junho de 2022, o Fla-
mengo precisa desembolsar 

cerca de 35 milhões de eu-
ros (R$ 164 milhões). O valor 
está fora da realidade do clu-
be. Além disso, o próprio jo-
gador ainda tem como meta 
voltar para o futebol euro-
peu, onde também já repre-
sentou o Benfica.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Farmácia Regional Jaca-
randás/Posto de Coleta, que 
reabre neste sábado, dia 30, 
terá os serviços ampliados e 
passa ser o Centro Integra-
do em Atendimento à Saúde 
Municipal (CIAMS). Em es-
pecial, nesta data, a unidade 
irá atender das 7h às 17h, por 
conta do Dia D de vacinação 
contra o sarampo.

Durante todo o dia o Cen-
tro estará à disposição da po-
pulação para atualização do 
cartão de vacina, Bolsa Famí-
lia, vitamina A e distribuição 
de medicamentos (a receita 
médica é obrigatória). Após 
a campanha, a unidade aten-
derá de segunda-feira a sex-
ta-feira, das 6h às 18h, sem 
intervalo para almoço, com 
atendimento de livre deman-
da, organizado por senha.

Além dos serviços de far-
mácia e coleta de materiais 
para exames laboratoriais, 
que já eram ofertados no 
espaço, o local terá um am-
biente com várias salas de 
vacinações e regulação para 
dar mais agilidade e flexibi-
lidade a comunidade daquela 

região.

MUDANÇAS QUE
IRÃO OCORRER
As Unidades Básicas de 

Saúde Jacarandás, Botânico 
e Paraíso terão as salas de 
vacinações centralizadas no 
CIAMS. Os serviços da Far-
mácia Itaúbas, também, se-
rão remanejados para a nova 
unidade do Jacarandás.

As Farmácias/Posto de 
Coleta Umuarama e André 
Maggi manterão o atendi-
mento normal.      A vacina 
BCG (Bacilo de Calmette & 
Guérin), utilizada em crian-
ças recém-nascidas contra a 
tuberculose é a única vacina 
que ficará restrita apenas na 
Farmácia Jacarandás. A deci-
são foi tomada como forma 
de minimizar os reflexos da 
falta das doses, que vem sen-
do fornecida irregularmente 
pelo Ministério da Saúde.

Na maternidade do Hos-
pital Santo Antônio, local que 
tem um fluxo de nascimento 
de, aproximadamente, 200 
crianças por mês, a equipe 
da Saúde montou uma sala 
de vacinação para assegurar 
o recebimento da vacina em 
100% dos bebês.

Foto: Divulgação

Foto: aDriano Carneiro

SINOP

Comércio se prepara para receber
consumidores para o fim de ano

EM SORRISO

Prefeitura entrega mais duas unidades
de saúde revitalizadas na Região Leste

EM VERA

Secretaria e Indea
levam vacina gratuita
de aftosa aos produtores

Empresas estão investindo para atrair a atenção do consumidor 

As reformas das unidades fazem parte do Programa 
Revitalizar 

Foto: assessoria

Imunização foi feita de forma totalmente gratuita 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O clima natalino to-
mou conta de Sinop e a Pre-
feitura está investindo na 
decoração de natal. Ruas, 
avenidas e praças já estão 
recebendo os enfeites. A 
menos de 30 dias do Natal, 
principal data de vendas, o 
comércio sinopense, tam-
bém, se prepara para rece-
ber os consumidores locais 
e os visitantes da região. As 
empresas estão investindo 
na decoração para atrair a 
atenção do consumidor e 
garantir o aumento de fluxo 
de vendas.

Para o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico Daniel Brolese, o Natal 
de Sinop será um dos mais 
famosos do Estado do Mato 
Grosso. “O natal é muito im-
portante para Sinop e toda 
a região. É um pedido da 
prefeita Rosana Martinelli 
valorizar esta data e desde 
o começo da gestão estamos 
melhorando a cada ano. Te-
mos a preocupação de fazer 
diferente. E este ano, será 
um dos melhores natais do 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Prefeito Ari Lafin rea-
lizou no final da tarde de on-
tem (25), a entrega oficial de 
duas Unidades de Saúde da 
Família (USF) revitalizadas, 
São Domingos e Vila Bela. As 
reformas das unidades fazem 
parte do Programa Revitali-
zar, implantando em 2017.

“A revitalização dessas 
unidades foi feita utilizando 
mão de obras dos reeducan-
do, e isso reduz muito o cus-
to dos investimentos. Na uni-
dade Vila Bela, construímos 
uma lavanderia decente com 
piso e cobertura. Foi gas-
to em média R$50 mil para 
reforma completa das duas 
unidades. Esse é um investi-
mento que reflete na quali-
dade de vida dos servidores, 
mas também na qualidade 
do atendimento a popula-
ção”, explicou o prefeito.

A unidade de saúde 
que antes era USF-Industrial 
II passou a ser chamada de 
USF-Vila Bela, a mudança é 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No mês de novembro a 
Secretaria de Agricultura re-
alizou uma parceria com o 
INDEA e o Comitê Munici-
pal de Febre Aftosa, para fa-
zer a vacinação do gado dos 
pequenos produtores rurais 
do assentamento Alto Celes-
te de Vera. A imunização dos 
animais foi feita de forma to-
talmente gratuita. De acordo 
com informações do INDEA 
cerca de 12 pequenas pro-
priedades foram atendidas 
e mais de 32 animais foram 
vacinados. Segundo o secre-
tário de Agricultura de Vera 
Gilmar Weber esta parceria 
foi feita para trazer benefí-
cios aos pequenos produto-
res rurais do município.

“Fizemos esta parceria 
com o INDEA e realizamos 
a vacinação contra aftosa no 
mês de novembro que é o 
mês da campanha contra a 
febre aftosa. O foco foi às pe-
quenas propriedades rurais 
do Assentamento Alto Celes-
te. E as doses das vacinas fo-
ram doadas, algumas pessoas 
do município compraram 
essas doses e doaram para 
que a vacinação para estes 
pequenos produtores fosse 
feita de forma gratuita”, ex-
plicou Weber.

O secretário ainda 
apontou que a ação visa fa-

cilitar os pequenos produto-
res no processo de atualiza-
ção das vacinas. “Vacinamos 
praticamente 32 animais de 
zero a dois anos. As proprie-
dades tinham um, dois, cin-
co animais eram realmente 
pequenas propriedades. E 
para facilitar para esses pro-
dutores, porque quando você 
faz a vacinação as vezes ele 
tem que comprar 15 doses 
para vacinar um animal e 
com essa ação conjunta com 
o INDEA os produtores não 
precisaram gastar. E como é 
uma parceria com o INDEA 
nossa inseminador está fa-
zendo as vacinas que estão 
sendo acompanhadas pelo 
fiscal do INDEA e as pesso-
as que tiveram seus animais 
vacinados nem precisam vir 
fazer a comunicação da vaci-
na na cidade já fica pronto no 
local”, explicou Gilmar.

Paulo Sérgio de Araú-
jo que é o responsável pela 
unidade do INDEA de Vera 
destacou que “A ação visa 
atender a estratégia de vaci-
nação, bem como ampliar a 
conscientização dos produ-
tores para a importância da 
vacinação do rebanho. O IN-
DEA de Vera agradece a todo 
o Comitê, em especial ao Se-
cretário Gilmar Marcelo We-
ber que tem sido sempre um 
grande parceiro do INDEA 
nas ações no município”, 
concluiu Paulo.

Foto: aDemir speCht

Unidade atenderá de segunda a sexta sem intervalo para almoço

Farmácia Jacarandás reabre 
amanhã e amplia serviços 
APÓS INCÊNDIO | Com a ampliação a unidade sinopense passa a se chamar CIAMS

estado do Mato grosso. Nós 
temos 22 municípios em 
torno, pessoas vêm nos vi-
sitar, e é muito importante 
para fomentar o comércio e 
o turismo”, ressaltou.

Para o presidente da 

uma solicitação do presiden-
te do bairro. “Quando cons-
truíram esse posto de saúde  
era para ser chamado de Vila 
Bela, pois atende o povo do 
bairro, mas a gente não sabe 
o porquê que colocaram 
Industrial. Nós nunca con-
cordamos com isso, então 
quando fui eleito presidente 
do Bairro Vila Bela, trabalhei 
junto ao secretário de Saúde, 
Luis Fábio Marchioro, para 
podermos mudar o nome 
para Vila Bela, e agora além 
do nome recebemos a unida-
de novinha, toda revitalizada 
e que tem até jardinagem em 
volta. Ficou tudo muito lindo 
e vem feito. Estamos felizes, 
pois o povo merece, o pre-
feito está de parabéns pela 
atenção que tem nos dado”, 
contou o presidente do Bair-
ro Vila Bela, Lourenço Dan-
tas de Souza.

Para o presidente do 
bairro São Domingos, Milton 
Vininski, a unidade revitali-
zada é motivo de alegria.

“A estrutura desta uni-
dade sempre foi muito ruim, 

muito precária, dava ver-
gonha de ver, quem passou 
por aqui sabe bem como era. 
Hoje é outra realidade, fize-
ram lavanderia, deixaram 
tudo novinho, e dá melhor 
qualidade.  Até jardinagem 
fizeram. Eu recebo com mui-
ta alegria essa obra, fico feliz 

como se fosse minha casa”, 
explicou Milton Vininski.

Nos próximos dias será 
entre a USF do São Mateus, 
que passa por reforma e am-
pliação, com essa já serão  
quatro unidades de saúde re-
vitalizada na Região Leste da 
cidade.

Associação Comercial e Em-
presarial de Sinop, Klayton 
Gonçalves, o comércio está 
confiante e que as vendas se-
rão maiores que o ano pas-
sado. “O comércio está bem 
aquecido e Sinop é bem pu-

jante e cresce cada dia mais. 
A região inteira vem com-
prar aqui, até porque tem 
um grande número de aca-
dêmicos. Estamos confian-
tes que será o melhor natal 
dos últimos anos”, garantiu.
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Compras eletrônicas precisam de muita atenção 

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

Já virou tradição! A última sexta-feira de no-
vembro se transformou no dia de correr atrás de 
descontos. É a black friday, que leva muitos consu-
midores às compras, confiando em preços melho-
res, para antecipar as compras de natal ou simples-
mente satisfazer desejos.

Mas é preciso ficar atentos para não cair em gol-
pes e fraudes. O Procon tem algumas dicas para os 
consumidores que pretendem aproveitar a ocasião 
e fazer suas compras, principalmente pela internet.

Entre as recomendações, estão evitar as com-
pras por impulso, pesquisar os preços do produto 
em sites diferentes; tomar cuidado com promoções 
muito vantajosas; verificar, na hora de finalizar a 
compra, se o preço registrado é o mesmo que es-
tava sendo ofertado; conferir o número de presta-
ções, taxa de juros e demais encargos ou acrésci-
mos nas compras parceladas.

Também é importante verificar a segurança do 
site, conferindo se na barra do navegador é exibido 
um ícone em forma de cadeado fechado.

O usuário também precisa manter o seu com-
putador ou dispositivo móvel de acesso à internet 
protegido com senhas, antivírus e firewall atuali-
zados, além de usar redes wi-fi seguras. Ao efetuar 
compras pela internet de preferência para os com-
putadores de uso pessoal.

Outra dica é fazer pesquisa sobre a empresa for-
necedora do bem que está sendo adquirido nas re-
des sociais e em sites como o Reclame Aqui.

Muita gente está ansiosa para gastar, mas mui-
tos consumidores estão preocupados, se não vai 
pagar o preço normal do produto, com a pegadi-
nha pague a metade do dobro, um dos pontos é a 
pessoa antes de começar esse período de Black Fri-
day acompanhar os valores que os produtos tinham 
antes.

Se puder fazer o print dos anúncios anteriores 
já tem a prova estabelecida para uma eventual ação 
judicial. O consumidor também tem que ficar aler-
ta se está sendo protegido dos crimes cibernéticos 
caso queira efetuar as compras pelo e-commerce.

E, outro detalhe importante: verifique as con-
dições de entrega e o valor do frete. No estado do 
Rio, as empresas são obrigadas, por lei, a oferecer o 
serviço com a data e a hora em que o consumidor 
estará em casa para receber o produto.

MUITO CUIDADO | Muitos consumidores ficam empolgados com preços sedutores, mas depois se 
arrependem

Foto: Divulgação
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Procon alerta consumidores 
sobre riscos da black friday


