
Os representantes dos municípios que correm risco de extinção por causa da proposta do Novo Pacto Federativo do Governo Federal fazem hoje (3), 
uma mobilização nacional em Brasília na busca por impedir que a medida seja aprovada.                                 Página -3

CONTRA A EXTINÇÃO

Municípios marcham até Brasília

ZONEAMENTO

Amazônia
Seguros:
a Melhor
Corretora
de Seguros
A Amazônia Seguros 
recebeu na última 
quinta (28) o Troféu 
Paiaguás 2019 pelo 
segundo ano conse-
cutivo como a Melhor 
Corretora de Seguros 
do Estado.
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A Embrapa fez uma reunião técnica onde validou o zoneamento agrícola de risco climático 
(Zarc) para consórcio de milho com braquiária.
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IMPORTÂNCIA

NOVIDADE

Adesão
para saúde
integral de
reeducandos

1º aparelho
auditivo com
inteligência
artificial

No último dia do II En-
contro de Saúde do Sistema 
Penitenciário, os partici-
pantes ouviram o relato de 
experiências exitosas na 
saúde prisional de Mato Gros-
so do Sul. Naquele estado, 51 
das 59 cidades que possuem 
unidades penais aderiram à 
Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade.               
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O primeiro aparelho 
auditivo com inteligência 
artificial do mundo já está 
disponível em Mato Grosso. 
O dispositivo inclui tradução 
para até 27 idiomas e dispara 
um alerta caso o usuário sofra 
uma queda.
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MILHO COM
BRAQUIÁRIA
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faça essa referência aos pés do Cristo 
Redentor pedindo-lhe proteção e perdão 
por ingratidões à companheiros políticos 
que contribuíram decisivamente para sua 
eleição

Claro, nenhuma dúvida, o Flamengo é 
o melhor time do Brasil, e o atleta Bru-
no Henrique junto com Rodrigo Caio, são 
indiscutivelmente os melhores jogado-
res do Brasil, na minha ótica.

Bruno Henrique atravessa uma fase 
que há muito não vejo no nosso futebol, 
muito distante vem à lembrança do Ed-
mundo animal no Vasco de 1997. Agora 
vamos falar um pouquinho sobre técni-
cos de futebol.

Não aguento ver aqueles que pedem 
para cobrir o estádio com lona preta por 
ocasião de seu último treino, como se 
naquele último treino ele apresentará 
aos seus jogadores uma tática que em 
cinco minutos colocará seu adversário 
na “lona”.

Idiotice pura. Só uma obra do sobre-
natural de almeida (figura criada por 
Nelson Rodrigues) colocaria isto em pra-
tica. Deixe a imprensa e os torcedores 
presenciarem o treino, esporadicamente 
uma ou outra tática ou jogada, deverão 
ser de privacidade total.

Técnico ganha jogo? Quero ver o Je-
sus (técnico do Flamengo) ser Campeão 
da Libertadores com o elenco do Vasco, 
ou o Mourinho ser Campeão com o do 
Cruzeiro. Sabe quem ganha título? GRA-
NA, muita grana. O Flamengo chegou 
onde chegou através de dólares, milha-
res de dólares. Justa a conquista do Fla-
mengo. Lembrei-me do Santos de Pelé 
que tomava um gol, ia pra frente e fazia 
quatro.

Uma dúvida chamada Xiaomi
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de dispositivos (até mesmo para não fi-
car gastando a toa) e, por vezes, me vejo 
utilizando aplicativos desatualizados 
(recentemente percebi que estava com 
o Office em uma versão de alguns anos 
atrás em meu notebook).

Agora, com um projeto 
que estou desenvolvendo, 
busco um celular com câme-
ra frontal melhor que meu 
atual Moto G6 Plus, e nessa 
busca tenho escutado for-
temente o nome da Xiaomi. 
Encontrei um modelo que 
atende bem minhas neces-
sidades (caso funcione a 
contento) e estou pensando 
se “embarco” em um produto 
ainda sem “nome” por essas 

bandas ou se paro de dar ouvidos aos 
entusiastas da marca (que não são pou-
cos) e volto a focar marcas mais tradi-
cionais. Pensa uma dúvida cruel...

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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Sidney Sylvestre, 31, era até o último dia 13 
um dos mais de 240 mil brasileiros presos antes 
de terem sido condenados. A prova contra o ca-
beleireiro era ter tido seu primeiro nome citado 
como cúmplice pelo principal suspeito da morte 
de um aposentado —nada mais. Sylvestre afirma 
que não conhecia nem suspeito nem vítima.

Pela lei brasileira, a prisão antes de qualquer 
condenação só pode ocorrer em determinadas 
hipóteses: se houver risco à investigação ou de 
fuga do suspeito e para garantia da ordem pú-
blica, por exemplo. O caso em tela não parece se 
encaixar em nenhum dos quesitos. Não havia in-
dicativos de que Sylvestre, sem antecedente cri-
minal, fosse perigoso; pai de quatro filhos, tinha 
emprego e residência fixos.

De mais de 740 mil pessoas encarceradas no 
Brasil, 33% não foram julgadas, número que se 
iguala à média registrada entre os 217 países pes-
quisados pela base World Prison Brief; em paí-
ses como Paraguai e Bolívia, são 70% ou mais; na 
Alemanha e nos EUA, a taxa fica próxima de 20%.

Uma parte dos presos preventivamente serão 
culpados; em outros casos, o processo mostrará 
que eram inocentes. Piora a situação a conhecida 
morosidade dos tribunais —reportagem recente 
da Folha mostrou que, em média, a Justiça esta-
dual demora quase quatro anos até a primeira 
sentença. O resultado é obviamente devastador 
para aquele que, preso injustamente, perde em-
prego e deixa a família desamparada e sem renda 
por anos, enquanto sofre com as condições me-
dievais dos centros de detenção brasileiros.

A origem dos erros muitas vezes está em in-
quéritos mal conduzidos pela polícia, apoiados 
em demasia em testemunhas, não raro falhas, e 
que ignoram provas como imagens de câmeras 
de segurança.

Trata-se, enfim, do outro lado da moeda da 
impunidade. O relevante debate em torno da 
possibilidade de prisão após a segunda instância, 
defendida por este jornal, não pode obscurecer a 
situação dos que nem sequer foram julgados. A 
Justiça que tarda em condenar também falha em 
inocentar.

Editorial

À espera da Justiça

Ranking dos Políticos - Facebook

Nesta Copa Libertadores, não fo-
ram os gols o ápice dela, e sim uma 
cena patética provocada por um Rei 
e um plebeu. Vi o Governador do Rio 
de Janeiro ajoelhar aos pés do Gabi-
gol após o jogo e ser esnobado pelo 

atleta. Ridículo Governador. Tinha o Se-
nhor diversas maneiras de expressar sua 
felicidade pelo título já que és flamen-
guista.

Há milhares de cidadãos no seu es-
tado a espera de uma genuflexão, não só 
sua, como dos outros infames que destro-
çaram essa maravilha chamada Rio de 
Janeiro, orgulho de todos os brasileiros.

Deixe essa referência para ser feita 
à beira do túmulo de um policial morto 
quando estava em defesa da sociedade, 
de um Médico que trabalha sem as míni-
mas condições em Pronto Socorros e hos-
pitais sucateados, de uma professora ou 
professor que sobe a favela para ensinar 
boas maneiras à nossa juventude, etc.

Faça Governador essa referência na 
calçada de um Hospital Estadual quando 
o Sr. ver uma parturiente dar à luz na cal-
çada dele por falta de atendimento.

Enfim Governador, faça essa referên-
cia aos pés do Cristo Redentor pedindo-
-lhe proteção e perdão por ingratidões à 
companheiros políticos que contribu-
íram decisivamente para sua eleição, 
quando fora do Fórum o senhor era um 
ilustre desconhecido.

Feio Governador, muito feio. Escolha 
outras oportunidades para fazer seu “bei-
ja mão”, já que na sua cidade em cada es-
quina tem um motivo. A um jogador de 
futebol Governador? Ah dá licença!

EDUARDO PÓVOAS É ODONTÓLOGO

O rei, o plebeu 
e o futebol

CAMPOS OPOSTOS
O presidente do PTB, Chico Galindo, pre-

feriu não comentar a dissidência do vice-
-prefeito Niuan Ribeiro em relação à gestão 
do prefeito Emanuel Pinheiro. Niuan era fi-
liado ao PTB quando se elegeu na chapa de 
Emanuel. Depois trocou de partido visando 
disputar o Palácio Alencastro em 2020. “Eu 
prefiro não falar. Ele é meu amigo. O pai 
dele [Osvaldo Sobrinho] é meu irmão. É um 
jovem que está procurando ações políticas. 
O tempo mostra o caminho para as pesso-
as. Quando ele saiu do PTB, veio falar com a 
gente. Então, não é motivo para discussão”, 
afirmou à coluna.

PREÇO DA GREVE
Estudantes das escolas públicas que ade-

riram à greve da Educação no início deste 
ano irão passar a virada de ano de 2020 para 
2021 nas salas de aula, segundo calendário 
divulgado pela Secretaria de Estado de Edu-
cação. De acordo as datas publicadas no Diá-
rio Oficial, nessas escolas, as férias escolares 
ocorrerão entre 25 de janeiro e 23 de fevereiro 
de 2021. Já nas unidades que não aderiram 
ao movimento paredista terão férias entre 21 
de dezembro de 2020 e 19 de janeiro de 2021.

QUEDA NA
ARRECADAÇÃO
A decisão dos deputados estaduais em 

derrubar dois vetos do governador Mauro 
Mendes no projeto que modificou a conces-
são de incentivos fiscais irá trazer conse-
quências para 2020. Isso porque a previsão 
inicial é de que 52 empresas manterão seus 
benefícios e o Executivo deverá deixar de ar-
recadar R$ 430 mi. Inicialmente, a previsão 
de déficit para o ano que vem era de quase R$ 
600 mi. Com a queda na arrecadação, o rom-
bo irá aumentar. Com isso, o Governo terá 
que rever uma série de políticas que seriam 
implantadas.

Já tive celulares de marcas pouco conhecidas em algumas situa-
ções e acabei por não me decepcionar. Acontece que, hoje em dia, 
tudo é bem diferente, e o celular é uma ferramenta imprescindível 
em meu dia a dia. Uma escolha malfeita pode resultar em uma 
série de problemas e contratempos que, sinceramente, não estou 
nem um pouco interessado em encarar. Vamos seguir com as 
pesquisas...

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

EDUARDO PÓVOAS

Crédito: PM-Várzea Grande

IMAGEM DO DIA

“A origem dos erros muitas vezes está 
em inquéritos mal conduzidos pela 
polícia, apoiados em demasia em tes-
temunhas

“
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Sou “macaco velho” no mundo da 
tecnologia. Com 40 de idade, “vivo” (não 
apenas acompanho) esse mercado desde 
meus 14 ou 15, e aos 16, inclusive, circu-
lava com meus primeiros artigos fora do 
país abordando tal assunto. É, muito tem-
po e muita história para 
contar.

Estou meio “desa-
celerado” hoje em dia, 
mas quando era mais 
novo fazia de tudo para 
“encarar” qualquer novi-
dade, testando exausti-
vamente e escrevendo a 
respeito. Cheguei a ser 
Beta Tester da Microsoft 
e de outras empresas, 
recebendo, instalando e 
usando versões de teste (beta) do Windo-
ws, Office, navegadores de internet e uma 
infinidade de outros aplicativos, como 
forma de colaborar com o desenvolvi-
mento e já ficar por dentro das novidades.

Virar noites fazendo testes em lança-
mentos de hardware e software era co-
mum no meu dia a dia. Trazer para minha 
rotina diária produtos ainda instáveis era 
algo “normal”.

Mas o tempo passou. Hoje, na maior 
parte dos casos, prefiro o sossego. Não 
tenho mais aquela “pressa” em testar 
tudo que é lançado, evito ficar trocando 

Um barco foi abandonado em uma rua no bairro Asa Bela, em Várzea Gran-
de. Segundo a Polícia Militar, moradores denunciaram que a embarcação foi 
deixada na rua e não seria de nenhuma pessoa da região. Os policiais foram 
ao local e descobriram que o barco havia sido furtado. De acordo com a PM, os 
moradores reclamaram que a embarcação foi deixada na frente de uma casa e 
que não pertenceria a nenhum vizinho.
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União quer extinguir municípios de baixa população

Prefeitos vão à Brasília contra extinção
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os representantes dos mu-
nicípios que correm risco de 
extinção por causa da pro-
posta do Novo Pacto Fede-
rativo do Governo Federal 
fazem hoje (3), uma mobi-
lização nacional em Brasília 
na busca por impedir que a 
medida seja aprovada. A ação 
é uma medida da Confede-
ração Nacional dos Municí-
pios (CNM), que conta com 
o apoio da Associação Mato-
-grossense dos Municípios 
(AMM). 34 municípios de 
Mato Grosso correm o risco 
de serem incorporados por 
outras cidades vizinhas de 
maior porte. O presidente da 
AMM, Neurilan Frnga, apoia 
o movimento e o considera 
de suma importância para a 
sobrevivência dos municí-
pios ameaçados. “Será um 
dos eventos municipalistas 
mais importantes do ano. 
Vamos juntos lutar para ga-
rantir o direito de 34 muni-
cípios de Mato Grosso e de 
outras regiões do país con-
tinuarem existindo, além de 
cobrar o atendimento de ou-
tras pautas importantes”, dis-
se Fraga.Um dos principais 
objetivos do ato é pressionar 
os parlamentares para que a 
proposta não seja aprovada 
no Congresso Nacional.

Fraga classificou ainda a 
medida proposta como ar-
bitrária, onde não foi feita 
uma discussão ampla com 
a sociedade. “A extinção dos 
municípios é uma medida 
proposta de cima para baixo 
e não foi submetida a uma 
ampla discussão com a socie-
dade. Não concordamos, não 
vamos aceitar e estamos de-

cididos a defender a manu-
tenção da autonomia desses 
municípios”, argumentou. 

Já o presidente da CNM, 
Glademir Aroldi, em vídeo 
divulgado pelas redes so-
ciais, e dirigido aos prefeitos 
dos municípios ameaçados, 
os convocou para a luta para 
impedir a extinção. “Vamos 
lutar contra a extinção de 
1.252 Municípios do nosso 
país. Quem sabe nós conse-
guimos fazer isto avançar até 
o final do período legislati-
vo, que encerra na primeira 
quinzena de dezembro”, dis-
se. Em defesa dos 34 municí-
pios que correm risco, Neu-
rilan Fraga indica que todos 
eles estão com suas contas 
em dia, embora tenham que 
complementar financeira-
mente vários serviços, por 
conta do subfinanciamento 
de programas federais. “Mu-
nicípios pequenos contam 
com pouca arrecadação de 
IPTU, ITBI e ISS, que foram 
incluídos na PEC pelo gover-
no. Não foram considerados 
o ICMS e o FPM, que tam-
bém compõem o orçamento 
das prefeituras e são as prin-
cipais fontes de receitas de 
muitos municípios brasilei-
ros”, disse Fraga.

MEDIDA
A medida consta da Pro-

posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 188/2019, co-
nhecida como PEC do Pacto 
Federativo, apresentada no 
início do mês. Entre outros 
pontos, o texto prevê que a 
localidade que não atingir, 
em 2023, limite de 10% dos 
impostos sobre suas receitas 
totais e que tenham popula-
ção de até 5 mil habitantes 
será extinta.

PROTESTO | Representantes dos 1.252 ameaçados de extinção estão em Brasília para protestar

Foto: Politec-Mt

Foto: christiano antonucci

Foto: José cruz/agência Brasil

Foto: alan santos/Pr

REPASSES EM DIA

Governo transfere R$ 8,1 milhões
para Fundos Municipais de Saúde

ELE CONSEGUE?

Bolsonaro diz que tentará Sensibilizar 
Trump sobre taxação do aço e do alumínio

DADOS COMPARTILHADOS
Estado insere DNA de 1.500 
condenados por crimes 
hediondos em banco nacional

Determinação é do Governo Federal 

Trump dá resposta pela desvalorização do real

Recursos visam à garantia da prestação dos serviços 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo do Estado 
de Mato Grosso, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT), transferiu 
o total de R$ 8,1 milhões aos 
Fundos Municipais de Saúde 
(FMS) de 12 cidades do Es-
tado. Os recursos têm como 
objetivo a garantia da pres-
tação de serviços de média e 
alta complexidades em saú-
de à população da Capital e 
do interior do Estado.

O secretário estadual 
de Saúde, Gilberto Figuei-
redo, avalia positivamente o 
desempenho da pasta, que 
está rigorosamente em dia 
com os repasses de 2019. “A 
atual gestão, além de estar 
adimplente em 2019, tam-
bém trabalha para amortizar 
os valores da dívida herda-
da de forma a contemplar 
democraticamente todos os 
municípios do Estado”, disse.

De acordo com infor-
mações da secretaria adjun-
ta de Aquisições e Finanças, 

DA REPORTAGEM

Em seis meses, Mato 
Grosso cadastrou no Banco 
Nacional de Perfis Genéticos 
os genes de 1.500 reeducan-
dos condenados por crimes 
hediondos e de grave ame-
aça. A ação atende à deter-
minação do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
órgão do Governo Federal, 
conforme a Lei nº 12.654, 
sancionada em 2012, que 
visa compartilhar e compa-
rar perfis genéticos para aju-
dar na apuração criminal e 
no processo de investigação. 
As informações são sigilosas.

No Estado, foram in-
seridos no sistema pessoas 
custodiadas das unidades 
Ana Maria do Couto May 
(feminino), Penitenciária 
Central do Estado (PCE) e 
Centro de Ressocialização de 
Cuiabá (CRC). O trabalho de 
inserção na Rede Integrada 
de Bancos de Perfis Gené-
ticos (RIBPG) começou em 
maio deste ano e é resultado 
da parceria entre a Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT), por meio 
da Adjunta de Administração 
Penitenciária (SAAP), Perícia 
Oficial e Identificação Téc-
nica (Politec) e o Tribunal 
de Justiça (TJ-MT). “Criar 
um banco de dados nacional 
com o registro dos autores 
de delitos criminais graves 
é um importante passo para 
a segurança pública no país. 
Os profissionais de Mato 
Grosso se empenharam para 
atender a demanda de aten-
dimentos e isso demonstra 
também o comprometimen-
to das instituições envolvi-
das”, revela o secretário de 
Estado de Segurança Públi-
ca, Alexandre Bustamante.

Mato Grosso integra 
um dos 18 laboratórios cre-
denciados pela rede inte-
grada. São considerados 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro comentou ontem (2) 
o anúncio do presidente dos 
Estados Unidos de que vai 
aumentar a taxa de importa-
ção para o aço e o alumínio 
brasileiros. Bolsonaro falou 
na saída do Palácio do Alvo-
rada e em entrevista à Rádio 
Itatiaia, quando disse que vai 
buscar o diálogo com Donald 
Trump.

“Vou falar com o Gue-
des hoje. Alumínio? Vou falar 
com o Paulo Guedes agora. 
Se for o caso, ligo pro Trump, 
eu tenho um canal aberto 
com ele. Converso com o 
Paulo Guedes e depois dou 
uma resposta, para não ter 
que recuar”, disse Bolsonaro 
a jornalistas em entrevista na 
saída do Palácio da Alvorada.

Mesmo com a decisão 
abrupta do presidente norte 
americano, o presidente Bol-

hediondos os crimes de ho-
micídio, roubo seguido de 
morte, estupro e genocídio. 
Mato Grosso têm uma po-
pulação carcerária de 12.221 
mil pessoas, entre homens 
e mulheres, em 53 unidades 
penais.

“A lei que trata da co-
leta do perfil genético é de 
2012. Desde então, até hou-
ve tentativas dos órgãos dos 
Estados em fazer valer a lei, 
mas a demanda esbarrava 
na falta de informações. Mas 
em 2019, o Governo Federal 
começou a cobrar a aplica-
ção da lei nos Estados e os 
órgãos envolvidos se uniram 
para garantir que o trabalho 
fosse efetivado”, explica a co-
ordenadora de Perícias em 
Biologia Molecular da Poli-
tec, Kesia Renata Lopes Le-
mes Melo.

Segundo dados do Mi-
nistério da Justiça, divul-
gados em novembro deste 
ano, o Banco Nacional de 
Perfis Genéticos conta com 
17.361 perfis de condenados 
cadastrados. Ainda segundo 
o órgão federal, estima-se 
que há 137.600 condenados 
nessas condições no Brasil e 
que deveriam ser identifica-
dos pelo perfil genético, de 
acordo com a Pesquisa Perfil 
de Laboratórios de DNA, re-
alizada em fevereiro de 2018 
pelo Comitê Gestor e a Se-
cretaria Executiva da RIBPG.

O secretário adjunto de 
Administração Penitenciária, 
Emanoel Flores, ressalta que 
o trabalho de coleta de ma-
terial genético não alterou as 
atividades desenvolvidas in-
ternamente nas unidades. “O 
Sistema Penitenciário atuou 
em conjunto para cumprir a 
meta do Ministério da Justi-
ça, movimentando a massa 
carcerária sem nenhuma al-
teração ao funcionamento 
dos estabelecimentos pe-
nais”.

sonaro não vê a medida com 
uma retaliação ao Brasil. 

“Não vejo isso como 
retaliação. Vou conversar 
com ele para ver se não nos 
penaliza com a sobretaxa no 
preço do alumínio. A liga-
ção dele, no Twitter dele, é a 
questão das commodities, a 
nossa economia basicamen-

o pagamento é referente ao 
exercício de outubro de 2019 
e foi definido pela Portaria n° 
389/2019, publicada no Diá-
rio Oficial que circulou em 
12 de novembro.

De acordo com o do-
cumento, cada cidade deve 
receber os seguintes valo-

res: Cuiabá, R$ 2,3 milhões; 
Barra do Garças, R$ 800 mil; 
Diamantino, R$ 250 mil; 
Juara, R$ 250 mil; Juína, R$ 
301 mil; Rondonópolis, R$ 
1,3 milhão; São Felix do Ara-
guaia, R$ 250 mil; Jaciara, 
R$ 100 mil; Várzea Grande, 
R$ 1,3 milhão; Primavera do 

Leste, R$ 300 mil; Pontes e 
Lacerda, R$ 250 mil e Con-
fresa, R$ 500 mil. As trans-
ferências efetivadas aos FMS 
são provenientes da Unidade 
Orçamentária do Fundo Es-
tadual de Saúde, em cumpri-
mento à Lei 10.335, de 28 de 
outubro de 2015.

te vem das commodities, é o 
que nós temos. 

Espero que tenha o en-
tendimento dele, que não 
nos penalize no tocante a 
isso, e tenho quase certeza 
de que ele vai nos atender”, 
acrescentou.

Pelas redes socais, o 
presidente dos Estados Uni-

dos disse que tanto o Bra-
sil quanto a Argentina estão 
promovendo uma desvalori-
zação das próprias moedas, o 
que dificultaria a exportação 
dos agricultores estado-uni-
denses. Por isso, o aumento 
das taxas para o aço e o alu-
mínio seria uma resposta a 
essa desvalorização.
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TV  e Entretenimento

Vitória Strada engata 
namoro com Marcella Rica; 
atrizes estão juntas há 8 meses

Vitória Strada está namorando! Prestes a 
retornar às novelas em “Salve-se Quem Puder”, 
a atriz engatou compromisso com a atriz Mar-
cella Rica, a Rebeca de “Topíssima”, e as duas 
já vivem esse romance há oito meses. Segundo 
informações da colunista Fábia Oliveira, do jor-
nal “O Dia”, nesta segunda-feira (02), as artistas 
se conheceram no Carnaval deste ano através 
da amiga em comum Anna Rita Cerqueira. Ao 
Purepeople assessoria disse não comentar so-
bre a vida pessoal de Vitória. E o amor está no ar 
em 2019! Recentemente, Flávia Pavanelli assu-
miu relação com Junior Mendonza e Camila Pi-
tanga mantém a discrição com a artesã Beatriz 
Coelho. Foi em abril deste ano que os primei-
ros registros de Vitória Strada e Marcella Ricca 
começaram a aparecer nas redes sociais. Junto 
de um grupo de amigos, as duas aproveitaram o 
cenário paradisíaco da Chapada dos Veadeiros, 
em Goiás, enquanto poucos meses depois, em 
agosto, embarcaram para à Disney, em Orlando, 
nos Estados Unidos, com Anna Rita Cerqueira 
e Talita Younan, com quem Strada conheceu os 
lençóis maranhenses em junho deste ano. Em 
ida ao Nordeste, as atrizes foram comemorar 
mais uma edição do São João da Thay.
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Retorno de Marília Mendonça 
aos palcos já tem data marcada

Nos estágios finais de sua gravidez, 
a cantora sertaneja Marília Mendonça 
anunciou uma pausa em sua carreira.

Em seu Instagram, neste sábado (30), 
ela listou os motivos para sua decisão e, 
em seguida, partiu para Goiânia, onde fica-
rá até o nascimento de Léo – seu primeiro 
filho. 

“Eu me deparei com o desconhecido, 
não sabia se me sentiria bem, se ateria 

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 03 de dezembro de 2019

muitos enjoos, como seriam minhas con-
dições físicas”, diz a intérprete de “Todo 
Mundo Vai Sofrer”. “Foi um momento que 
pedi muito a Deus para me amparar e me 
dar forças e olha só…. fui atendida”.

A interrupção na vida pública da can-
tora, no entanto, tem data marcada para 
acabar. Seu retorno aos palcos será em 
março de 2020, com shows em São Paulo.

Marília tem apresentação dupla no Es-

paço das Américas nos dias 6 e 7. O show é 
restrito para maiores de 18 anos, e ingres-
sos já estão à venda no site. Confira preços 
no final do post!

Aos 24 anos, a goiana está prestes a ter 
seu primeiro filho, fruto do casamento com 
Murilo Huff. “Eu amo vocês, amo os palcos, 
amo o Léo e já já tô de volta pra morrer de 
amor por tudo isso junto e misturado”, es-
creveu, em post do Instagram.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planeja-
mento 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 
hidráulicas;
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 
certificado, com experiência comprovada;
27-Operadora de Caixa, com experiência;
28-Pessoa com deficiência;
29-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
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 experi-
ência;
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 espor-
tivos;
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

1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019 – SRP 40/2019 

Processo Administrativo Nº 83/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM-MT torna público para conhecimento 
dos interessados, referente ao Pregão Presencial 43/2019, acrescentando o item abaixo: 
 
CLÁUSULA 8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para a distribuição e 
armazenamento de produtos para asfalto. 

b) Licença de Operação Ambiental emitido pela SEMA (Secretaria Estadual de 
Maio Ambiente) ou órgão equivalente. 

c) Registro no Conselho Regional de Química, em nome da licitante ou do 
fabricante. 

 
Santa Carmem, 02 de dezembro 2019. 
 

Maitê Sehnem 
Pregoeira 

 

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 040/2019
Objeto: contratação de empresa para execução de drenagem de águas 
pluviais na Avenida dos Canários e Rua das Guaritas, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 01 de novembro de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 15 de outubro de 2019.

AVISO DE RESULTADO - DO TOMADA DE PREÇO
PARA COMPRAS E SERVIÇOS N° 041/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 11 de Novembro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto contratação de empresa para o fornecimento e 
instalação de coberturas metálicas com tela de sombreamento na escola 
municipal sementes do futuro das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 165461, BRUSCO E BRUSCO LTDA ME inscrita no CNPJ sob o 
número 07.539.713/0001-77 no valor de R$ 17.480,00. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 2 de Dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
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Dupla coloca vaga direta na fase de grupos da Libertadores como objetivo 

Veja o que está em jogo para o
Tricolor na final contra o Inter
DA REPORTAGEM

O ano de 2020 do São 
Paulo passa diretamente 
pelo jogo desta quarta-feira 
(4), contra o Inter, às 20h30, 
no Morumbi, pela 37ª rodada 
do Brasileirão. Vencer signi-
fica carimbar uma vaga dire-
ta na fase de grupos da Copa 
Libertadores de 2020. Mas 
não é só a vaga que estará em 
jogo para o São Paulo.

A definição do futuro 
do diretor executivo de fu-
tebol Raí também será in-
fluenciada pela classificação 
final do time no Brasileirão. 
Conseguir uma vaga direta 
na Libertadores pode con-
tar pontos a favor do ídolo, 
que vê como uma obrigação 
atingir essa meta.

Nos bastidores, os gru-
pos políticos da base aliada 
ao presidente Carlos Augus-
to de Barros e Silva, o Leco, 
pressionam por uma rees-
truturação no departamento 
de futebol e querem a saída 
de Raí. Existe a ideia de subs-
tituir o ídolo por um conse-
lheiro não remunerado para 
liderar o futebol.

Os conselheiros alia-
dos a Leco citam como ar-
gumentos contra Raí: a falta 
de resultados, os gastos com 
contratações que não vin-
garam (e contribuíram para 
o déficit financeiro do clu-
be), e a não reestruturação 
no departamento de futebol 
pedida durante o primeiro 
semestre. “Por enquanto o 
mais importante agora para 
2020 é o São Paulo classifi-
car para a fase de grupos. É 
quase uma obrigação depois 
da situação em que estamos, 

tendo a oportunidade nas 
nossas mãos. O foco é 100% 
nisso. Não pensamos em 
nada além disso agora”, disse 
Raí, ao ser perguntado sobre 
seu futuro.

O contrato de Raí vale 
até dezembro e seu futuro 
é incerto. No clube há quem 
considere a sua saída imi-
nente. Ainda assim, o diri-
gente confirma a ideia de 
manter Fernando Diniz para 
2020.

O vínculo do técnico 
não tem prazo de validade 
nem multa rescisória. Parte 
da torcida critica o coman-
dante e internamente tam-
bém há a ideia de que o São 
Paulo precisa jogar mais do 
que está jogando.

“Nenhuma mudança. A 
ideia é essa, que ele (Fernan-
do Diniz) permaneça (para 
2020). O que acontece é que 
poderíamos ter já classifi-
cado para a fase de grupos. 
Obviamente que se isso não 
aconteceu não estamos satis-
feitos, mas quem está mais 
insatisfeito é o próprio Fer-
nando Diniz e o grupo. Tem 
que ser cobrado também os 
jogadores, tem de ser uma 
responsabilidade comparti-
lhada entre todos nós. E tem 
um trabalho que está sendo 
bem feito, que obviamente 
ainda não tem a regularidade 
que gostaríamos que tivesse, 
mas acreditamos bastante na 
sequência do trabalho”, dis-
se Raí. O aproveitamento de 
Fernando Diniz no São Pau-
lo é de 48,8%: 15 jogos, 6 vitó-
rias, 4 empates e 5 derrotas.

O São Paulo entrou na 
fase prévia da Libertadores 
deste ano e sofreu com uma 

VAGA DIRETA | São Paulo busca lugar na fase de grupos da Libertadores. Ano de 2020 passa pelo jogo de quarta
Foto: AgênciA i7

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Gabigol fez 2, deu assistência e trucidou o Palmeiras

Mano foi demitido após terceira derrota seguida 

GRATA SURPRESA

Fortaleza sonha com Libertadores

COINCIDÊNCIA?

Mano é o 4º técnico demitido
após derrota para o Flamengo

SEM FAZER FORÇA

Fla ratifica superioridade 
sobreo Palmeiras no 
embalo de Gabigol

Foto: WilDes BArBosA

Fortaleza surpreendeu e venceu o Goiás fora de 
casa no domingo 

DA REPORTAGEM

É fácil perceber a evolu-
ção do Fortaleza na Série A 
do Campeonato Brasileiro 
2019. Restando três rodadas 
para o final da competição, já 
se confirmava a permanência 
do time na Série A. Restando 
duas, se confirma um feito 
inédito para o clube cearen-
se: a vaga na Sul-Americana.

Por si só, a conquista al-
cançada na vitória em cima 
do Goiás já é louvável. Acres-
cente nisso o fato de que, há 
dois anos atrás, o Leão estava 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro brigando por um 
acesso. Subiu para a Série B 
e depois para a Série A. Três 
anos. Da Série C para a Sul-
-Americana.

Olhando para a campa-
nha de 2019, o Fortaleza não 
teve um início dos mais bri-
lhantes. Vindo da conquista 
do Campeonato Cearense e 
encaminhando o título no 
Nordestão, o Leão tropeçou 
algumas vezes nas primeiras 
rodadas da Série A, mas de-
pois engatou uma campanha 
regular. 

DA REPORTAGEM

Campeão brasileiro de 
2019, o Flamengo tem se 
especializado em derrubar 
treinadores adversários. No 
domingo, Mano Menezes foi 
demitido do Palmeiras após 
a derrota por 3 a 1, dentro de 
casa. O técnico é a quarta “ví-
tima” rubro-negra no Brasi-
leirão. Antes dele, outros três 
treinadores foram demitidos 
após derrotas para o Fla-
mengo. Felipão (Palmeiras), 
Carille (Corinthians) e Adil-
son Batista (Ceará). Em co-
mum, o fato de todos terem 
sofrido derrotas expressivas.

FELIPÃO
Campeão brasileiro 

no ano passado com o Pal-
meiras, Felipão não resistiu 
à eliminação nas quartas da 

DA REPORTAGEM

Campeão por antecipa-
ção, o Flamengo não tinha 
muito o que provar no duelo 
com o Palmeiras, domingo, 
em São Paulo. Mas a equipe 
comandada por Jorge Jesus 
não baixou a guarda, jogou 
“à Flamengo” novamente e 
ratificou a superioridade so-
bre o adversário: vitória por 
3 a 1, sem fazer muita força. 
No primeiro turno, no Mara-
canã, já havia vencido por 3 a 
0. Em ambas partidas, Gabi-
gol marcou duas vezes.

O Rubro-Negro tomou 
conta do jogo desde o início. 
Colocou a bola no chão e en-
volveu o Palmeiras sem difi-
culdades. O primeiro gol foi 
um grande símbolo da parti-
da. O time saiu do campo de 
defesa, foi ao ataque, voltou 
e retornou ao campo do Pal-
meiras, até Gabigol sair na 
cara do gol e servir Arrasca-
eta, que só empurrou para a 
rede, aos quatro minutos. Ao 
todo, 32 trocas de passe sem 
que o adversário encostasse 
na bola. A equipe não baixou 

o ritmo, apesar da vantagem, 
e fez o goleiro Jailton traba-
lhar bastante. No segundo 
gol, Arrascaeta retribuiu a as-
sistência e deu para Gabigol 
marcar em chute cruzado. 
Na volta do segundo tempo, 
a marcação alta na saída de 
bola palmeirense deu certo. 
Vitor Hugo vacilou, a bola 
bateu em Gerson e sobrou 
para Gabigol fazer mais um, 
seu 24º no Brasileiro.

“Na palestra antes dos 
jogos, falamos em tática e 
muito em jogar ‘à Flamen-
go’. Ainda temos motivação, 
muita motivação, para che-
gar nas marcas. Isso faz com 
que a equipe continue com 
adrenalina, motivação, mes-
mo já sendo campeão”, disse 
Jorge Jesus.

Foi um ótimo “treino” 
para o Fla, de olho na disputa 
do Mundial de Clubes. Nos 
próximos dois jogos que ain-
da faz no Brasileiro, contra o 
Avaí, no Maracanã, e Santos, 
na Vila Belmiro, a missão ru-
bro-negra é não deixar o rit-
mo cair e buscar ainda mais 
recordes.

Libertadores e à sequência 
de sete jogos sem vitória no 
Brasileirão. A derrota por 3 a 
0 para o Flamengo, no Ma-
racanã, decretou a demissão.

CARILLE
O técnico do Corin-

thians também foi caiu após 
goleada do Flamengo, por 4 
a 1, no Maracanã. Em queda 
livre no Brasileirão, o treina-
dor chegou ao Rio de Janeiro 
pressionado e foi demitido 
ainda no Maracanã.

ADILSON BATISTA
Adilson Batista foi ou-

tro que ficou desemprega-
do no Maracanã. Na última 
quarta-feira, o treinador foi 
demitido ainda no estádio 
após derrota por 4 a 1 para o 
Flamengo. Dois dias depois, 
ele assumiu o Cruzeiro, con-

Durante a breve saída de 
Rogério Ceni, o time se com-
plicou, mas quando o treina-
dor reassumiu a equipe para 
o confronto diante do Bota-
fogo, o Fortaleza pareceu ter 
se reencontrado e reencaixa-
do.

Desde então, a equipe não 
sofreu grandes alterações de 
um jogo para outro, exceto 
no duelo contra o Flamengo, 
que foi a campo com joga-
dores que não atuavam com 
regularidade, mas surpreen-
deu positivamente. O que se 
viu do retorno de Ceni para a 
36ª rodada foi cada vez mais 
a evolução, solidez tática e a 
força do elenco.

Rogério Ceni destacou 
que o time brigará até a úl-
tima rodada e deve seguir 
mostrando o que vez fazen-
do: o simples e o crucial. 
“Temos dois jogos. Se a ma-
temática permitir, não po-
demos acabar o campeonato 
antes que ele acabe. Vamos 
trocar peças e vamos buscar 
um time firme para brigar. 
Seria um orgulho levar para 
o Castelão uma chance de 
Pré-Libertadores, nem que 

corrente da equipe cearense 
na briga contra a degola.

MANO MENEZES
Um turno após demitir 

Felipão, o Palmeiras repetiu 
a receita após nova derrota 
para o Flamengo. Mano Me-
nezes caiu no estádio após 
perder por 3 a 1.

decisão logo no começo de 
fevereiro, depois de fazer 
parte da pré-temporada no 
Torneio da Flórida (Estados 
Unidos). O time teve jogos 

decisivos nos dias 6 e 13 de 
fevereiro, contra o Talleres, e 
acabou eliminado.

DINHEIRO

Entrar na fase de gru-
pos da Libertadores garante 
ao São Paulo premiações e 
renda com bilheteria de ao 
menos três jogos em casa. 

A eliminação precoce deste 
ano influenciou no caixa do 
clube, e o São Paulo regis-
trou déficit de R$ 76,5 mi-
lhões de janeiro a agosto.

com uma margem pequena”, 
apontou o comandante.

O Fortaleza tem 49 pon-
tos, na 9ª posição. O time 
ainda tem chances de con-

quistar uma vaga na Pré-
-Libertadores. O Leão vai 
enfrentar o Fluminense na 
quarta, às 20h30, no Mara-
canã.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O primeiro aparelho au-
ditivo com inteligência arti-
ficial do mundo já está dis-
ponível em Mato Grosso. O 
dispositivo inclui tradução 
para até 27 idiomas e dispara 
um alerta caso o usuário so-
fra uma queda. No estado, a 
novidade é exclusiva da Au-
dax, que esta semana lançou 
sua nova sede em Cuiabá, 
apresentando um novo con-
ceito no diagnóstico e trata-
mento de forma personaliza-
da e humanizada.

“Esse aparelho foi proje-
tado justamente para ajudar 
as pessoas a lidarem com 
sua perda auditiva de for-
ma prática e rápida. Um dos 
maiores benefícios que ele 
proporciona, é a melhora na 
capacidade de se comuni-
car com as pessoas, amigos e 
familiares em diversos am-
bientes”, explica a fonoaudi-
óloga responsável da Audax 
Aparelhos Auditivos, Samia 
Helena Ribeiro.

Produzido pela Starkey 
Hearing Technologies, a fer-
ramenta é o primeiro do 
mundo que oferece qualida-
de de som superior e trans-
mite informações por blue-
tooth, do aparelho auditivo 
para o celular, num aplica-
tivo, que dá pontuações em 

três categorias: corpo, cére-
bro e bem-estar. “O nosso 
trabalho, junto com a Audax 
é resgatar o paciente com 
perda auditiva e trazer de 
volta para a sociedade, para 
que ele possa viver melhor”, 
enfatiza Marco Ferreira, di-
retor geral da multinacional 
no Brasil.

Vale destacar que a per-
da auditiva é um problema 
que pode vir a atingir cerca 
de 900 milhões de pessoas 
até 2050, segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS). Quase sempre a in-
dicação de um aparelho au-
ditivo é a saída adotada pelos 
profissionais de saúde. Para 
o médico otorrinolaringolo-
gista Guilherme Moser, todo 
paciente quando inicia o uso 
do aparelho auditivo tem 
uma melhora significativa na 
qualidade de vida, mas é ne-
cessário um suporte intenso, 
principalmente no início do 
tratamento, até se adaptar. 
Segundo ele, sem esse cuida-
do e atenção, a pessoa acaba 
desistindo de dar continui-
dade. “O paciente precisa de 
um suporte intenso, princi-
palmente no início, até a se 
adaptar bem. No consultório 
é uma queixa frequente a não 
adaptação pela falta de um 
acompanhamento dedicado 
pelo fonoaudiólogo”, alerta o 
médico.
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EM CUIABÁ

MT: Embrapa valida zoneamento de
consórcio de milho com braquiária

SORRISO

Motociclista é socorrido em estado
grave após bater com carro

RONDONÓPOLIS

“Festa” em quarto 
de motel termina com 
um homem preso

Zoneamento do consórcio com braquiária conta com três faixas de 
risco: 20%, 30% e 40% 

Homem foi levado para o Hospital Regional de Sorriso

Foto: iluStração

Confusão foi registrada em motel de Rondonópolis 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nesta segunda-feira 
(2), a Embrapa fez, na sede 
da Famato, em Cuiabá, uma 
reunião técnica onde vali-
dou o zoneamento agríco-
la de risco climático (Zarc) 
para consórcio de milho 
com braquiária. O evento 
foi uma oportunidade para 
que produtores, represen-
tantes de entidades de classe 
e consultores técnicos con-
tribuam com o Zarc com 
informações sobre as expe-
riências com o cultivo em 
cada região do estado.

O Zarc traça o risco 
de se produzir determina-
da cultura em diferentes 
épocas de plantio em cada 
região do estado. Ele serve 
de guia para instituições de 
crédito e seguro rural para a 
liberação de financiamento 
agrícola.

A construção do zone-
amento é feita com base em 
pesquisas e leva em consi-
deração o tipo de solo e o 
regime pluviométrico da re-
gião, além do ciclo da cultu-
ra e das cultivares utilizadas.

O pesquisador da Em-
brapa Agrossilvipastoril 
Cornélio Zolin explica que 
com esses dados são feitas 
as primeiras simulações de 
risco. Após isso, é preciso 

DA REPORTAGEM

Um VW Gol, branco, 
e uma motocicleta Honda 
Tornado, vermelha, se cho-
caram, na noite de domin-
go, no cruzamento das ruas 
Lupicínio Rodrigues e Mário 
Spinelli, no bairro Jardim 
Aurora, em Sorriso. Segun-
do informações, o condutor 
da moto, que seguia sentido 
Av. Tancredo Neves, não teria 
respeitado a placa de pare e 
supostamente invadiu a pre-
ferencial quando atingiu o 
Gol, que trafegava sentido ao 
centro.

O homem, cuja iden-
tidade não foi informada, 
foi socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros e levado para o 
Hospital Regional de Sorriso 
em estado grave.

DA REPORTAGEM

Um homem, 29 anos, 
foi preso pela Polícia Militar 
após invadir um quarto de 
motel, agredir e ameaçar as 
cinco pessoas que estavam 
no local, onde acontecia uma 
festa na madrugada de do-
mingo (1º). O caso aconteceu 
em Rondonópolis.

A Polícia Militar foi 
acionada por funcionários 
do motel, localizado no bair-
ro Sagrada Família. Aos poli-
ciais, as testemunhas relata-
ram que um homem usando 
camisa preta invadiu um dos 
quartos para cometer um as-
salto.

Os militares foram até 
o estabelecimento e locali-

zaram o suspeito E.F.S., que 
confirmou a tentativa de in-
vasão por ter descoberto que 
sua esposa estava o traindo 
com outro homem.

Ao irem até o quarto, 
onde estavam mais um ho-
mem e quatro mulheres, os 
policiais foram informados 
que todos eles se conhece-
ram em uma festa e resol-
veram ir para o motel, local 
em que o suspeito surtou e 
começou a ameaçar uma das 
moças, além de tentar roubar 
a chave de sua moto.

Diante dos fatos, o ra-
paz recebeu voz de prisão e 
foi encaminhado até a Dele-
gacia de Polícia do municí-
pio, onde permaneceu deti-
do.

Foto: Divulgação

Dispositivo inclui tradução para até 27 idiomas 

Primeiro aparelho auditivo com
inteligência artificial do mundo
SAÚDE E TECNOLOGIA | Perda auditiva é um problema que pode vir a atingir 900 milhões de pessoas até 2050

validar com o setor produ-
tivo. “Essa reunião técnica é 
importante pois é nela que o 
produtor pode verificar se o 
resultado da simulação con-
diz com o que ele observa 
no campo. Caso haja diver-
gências, ajustes são feitos na 
modelagem”, explica.

Para essa reunião fo-
ram convidados represen-
tantes de sindicatos rurais de 
todas as regiões do estado, 

alguns produtores rurais, 
técnicos e representantes 
de instituições de pesquisa 
agropecuária. Além da par-
ticipação presencial, tam-
bém será possível participar 
via videoconferência.

Assim como foi feito na 
revisão do zoneamento das 
culturas da soja, milho, al-
godão, arroz e feijão-caupi, 
o zoneamento do consórcio 
de milho com braquiária 

conta com três faixas de ris-
co, de 20%, 30% e 40%. Com 
isso, os agricultores que qui-
serem, podem plantar fora 
da faixa ideal, arcando com 
um risco maior, mas ainda 
assim sendo contemplados 
pelas linhas de crédito e de 
seguro. Para isso, entretan-
to, os valores cobrados são 
proporcionais ao aumento 
do risco de frustração de sa-
fra.
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José Carlos Ramalho recebe dupla premiação em Cuiabá

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Amazônia Seguros re-
cebeu na última quinta-feira 
(28) o Troféu Paiaguás 2019 
pelo segundo ano consecuti-
vo como a Melhor Corretora 
de Seguros do Estado. A en-
trega do troféu ocorreu no 
Villa Felici Buffet, em Cuia-
bá.

O evento é promovido 
pelo Sindicato dos Correto-
res de Seguros de Empresas 
Corretoras de Seguros e de 
Capitalização no Estado de 
Mato Grosso (Sincor-MT), 
em sua 7º edição o Troféu 
Paiaguás destaca os profis-
sionais e empresas no seg-
mento de seguros do estado. 
A festa também foi em co-
memoração aos 30 anos que 
o sindicato completou este 
ano. 

O presidente da em-
presa José Carlos Ramalho 
destacou a importância do 
reconhecimento. “Agradeço 
primeiramente a Deus por 
mais essa conquista, o ano 
de 2019 está sendo de gran-
des vitórias para todos nós 
da Amazônia Seguros, e re-
ceber este reconhecimento 
é a certeza que estamos no 
caminho certo. E tudo isso 
só é possível pois contamos 
com um time de profissio-
nais excelente, meu muito 
obrigado pela dedicação di-
ária”, ressaltou. A correto-
ra de seguros também foi 
destaque na categoria Vida 
e Previdência, e levou pelo 
terceiro ano seguinte o Tro-
féu Paiaguás e ficou entre as 
finalistas na categoria Ramos 
Elementares. Ramalho tam-
bém destacou a importân-
cia e agradeceu as parcerias 
com grandes seguradoras de 
todo o Brasil, “quero agrade-
cer as parceiras seguradoras, 

MAIS UM PRÊMIO! | Corretora recebeu o Troféu Paiaguás pelo segundo ano seguido
Foto: AssessoriA
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Contatos 
Presidente Rota Kids Isadora (66) 99994-6952
Chairman Rota kids Elias  (66) 99602-9630

(66) 3531-5807

Amazônia Seguros é eleita a Melhor
Corretora de Seguros de Mato Grosso

que confiam em nosso traba-
lho. São 29 anos atuando no 
mercado, temos o objetivo 
de sempre buscar os melho-
res serviços para oferecer aos 
nossos clientes”.Sobre a pes-
quisa, os vencedores foram 
definidos por meio de uma 
pesquisa independente junto 
às corretoras e companhias, 
que elegem as empresas e 
profissionais que se destaca-
ram em importantes quesi-
tos institucionais e em seus 
produtos.

Relembre as premiações 
da Amazônia Seguros em 
2019:

14 de maio - Prêmio Em-
presa Brasileira do Ano 2019 
na categoria de Corretora de 
Seguros por alcançar um ex-
celente nível de satisfação de 
seus produtos e inovação dos 
serviços oferecidos. O even-
to é organizado pela Latin 
American Quality Institute 
(LAQI) e ocorreu na sede da 
Fecomercio, em São Paulo;

21 de maio - Pela tercei-
ra vez consecutiva recebeu 
o Certificado de Qualidade 
Profissional e Empresarial da 
Ângulo Pesquisas como Me-
lhor Corretora De Seguros 
e o presidente da empresa 
José Carlos Ramalho da Sil-
va como Melhor Corretor 
de Seguros. A Ângulo certi-
fica os mais lembrados pela 
qualidade dos serviços pres-
tados; 

05 de junho - o Prêmio 
Mais & Melhores 2019 como 
Melhor Corretora de Segu-
ros Sinop. Realizado pela 
revista Norte do Empreen-
dedor;

28 de setembro - o Prê-
mio Mérito Lojista como 
Melhor Corretora de Segu-
ros de Sinop, promovido 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Sinop (CDL).


