
PARALISIA CEREBRAL

Casal era 
mantido em 
situação
análoga à
escravidão
Um casal que era mantido 
em situação análoga à escra-
vidão foi resgatado em uma 
fazenda em Pontal do Ara-
guaia. O resgate ocorreu na 
quarta-feira e foi divulgado 
pela Polícia Militar.
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O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse ter sido “surpreendido” com a retirada de 
cerca R$ 500 milhões de recursos da pasta após a aprovação do relatório preliminar do 
PLO de 2020 na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional.            Página -3

MENOS R$ 500 MI PARA SAÚDE

CENÁRIO TERRÍVEL
Cruzeiro 
depende de 
combinação
de resultados 
para se salvar

Com a derrota por 2 a 0 
para o Grêmio, nesta quinta-
-feira, o Cruzeiro não tem 
outra alternativa para evitar o 
rebaixamento inédito à Série B: 
é vencer o Palmeiras, no Minei-
rão, e torcer por uma derrota 
do Ceará para o Botafogo, no 
Nilton Santos. 
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Mulher vende 
trufas para custear
tratamento de filho 
com paralisia
Uma mãe está vendendo trufas para arrecadar dinheiro e 
custear o tratamento de saúde do filho de 3 anos, que tem 
paralisia cerebral. Rayane Kezia Ferreira Corrêa mora com 
o filho, Ícaro Henrique Ferreira do Amaral, em Cuiabá. Os 
bombons feitos em casa são vendidos nas ruas da cidade. 
          Página -8



Naquela época recebíamos a educação que 
sempre foi obrigação da família

A minha infância foi bem vivida com mui-
tas atividades e opção de saber usufruir as coi-
sas simples que a cidade de Cuiabá nos oferecia 
nos anos 70.

Naquela época: recebíamos a educação que 
sempre foi obrigação da família (pai e mãe); 
buscávamos o saber (que sempre foi obrigação 
dos mestres) e como era bom viver entre os co-
legas cuiabanos nos pátios e nas salas de aulas 
da Escola Modelo Barão de Melgaço, e ao final 
das aulas a gurizada ainda encontrava tempo 
para brincar ou brigar nas praças ( da República 
e Alencastro).

As brigas de rua dos alunos da Escola Mo-
delos eram marcadas ainda dentro da escola, e 
cada um dizia – “se você for homem me espera 
lá fora” e quando terminavam as aulas, as de-
savenças eram acertadas nas Praças, e sempre 
tinha um mediador que determinava e coman-
dava o “combate”, e o primeiro passo era que 
os dois tirassem as camisas brancas da Escola 
Modelo para não sujá-las e também para que fi-
cassem como representação de duas bandeiras 
simbólicas de cada um dos dois estudantes.

E, para começar, o mediador dizia assim: 
esta camisa é a sua mãe e esta outra é a mãe 
do outro, e quem for mais homem chute a ca-
misa do outro, e como mãe sempre foi à coisa 
mais sagrada do mundo, assim que houvesse o 
primeiro chute em uma das camisas, começava 
a briga, mais logo aparecia um “deixa disso” e 
a briga marcada acabava sem vencido ou sem 
vencedor, e no outro dia o relacionamento con-
tinuava, porque se a professora viesse, a saber, 
da briga, o castigo dela era sagrado, assim;

- ficar em pé durante o tempo da aula;
- ou escrever 100 vezes: “EU NUNCA MAIS 

VOU BRIGAR NA RUA”
- e, a pena máxima em alguns casos: SUS-

PENSÃO.
Nas folgas das aulas, e após as tarefas e 

a decoreba das tabuadas, vivíamos a chupar 
as frutas dos quintais cuiabanos, e durante as 
tardes, a gurizada passavam andando pelos 
bairros e um dos divertimentos principais era 
jogar bola nos campinhos de barros e pedregu-
lhos de Cuiabá de antigamente, e eu, jogava nos 
campinhos: da Av. Coronel Escolástico e da Rua 
São Benedito, onde cada um tinha um sonho de 

Colocando o “chinês” no serviço
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clusive, um recurso de “copiar para todos”, 
visto que você define esses detalhes de 
aplicativo por aplicativo. É relativamente 
tranquilo, mas se pudesse deixar um cer-
tinho e copiar, seria bem legal). Com tanta 
possibilidade de personalização é fácil 

deixar o aparelho com a nossa 
cara. Ele trouxe o tão esperado 
LED de notificação, que me fez 
falta nos tempos em que usei o 
Motorola.

A bateria se mostrou bem 
interessante. Tirei o aparelho 
da carga por volta do meio dia e 
24 horas de uso extremamente 
intenso depois (não se esqueça 
que estava migrando dados e 
fazendo configurações) ainda 
está com 33% de carga. Vamos 
ver se vai se comportar bem 
no dia a dia. Vou escrever mais 
alguns textos sobre o aparelho, 

afinal, o espaço já acabou, e se for pela 
quantidade de informações vou passar o 
dia inteiro escrevendo...

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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O novo revés imposto pela Justiça ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva mostra que a vida do petista 
pode ter melhorado fora da cela, mas está longe de ser 
fácil.

Nesta quarta (27), três juízes do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região mantiveram a condenação dele pe-
los crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso 
do sítio de Atibaia (SP). A pena foi aumentada, de 12 anos 
e 11 meses para pouco mais de 17 anos de prisão.

Graças à recente mudança na posição do Supremo 
Tribunal Federal sobre o encarceramento de condena-
dos em segunda instância, o líder petista poderá recorrer 
da sentença em liberdade e continuará solto até que se 
esgotem as possibilidades de recurso.

Mas a hipótese de um dia voltar a disputar eleições 
ficou mais remota para Lula, porque a Lei da Ficha Lim-
pa impede que condenados por órgãos colegiados con-
corram, e agora ele só poderá superar essa barreira se 
conseguir reverter as duas condenações que sofreu.

Frustrou-se a expectativa da sua defesa de que o 
TRF-4 anularia a sentença da primeira instância por 
causa do outro entendimento estabelecido pelo Supre-
mo neste ano —sobre a ordem de apresentação dos ar-
gumentos finais dos acusados em ações penais.

Em agosto, a corte decidiu que réus como Lula têm 
direito a falar por último no processo, depois dos que 
tiverem cooperado com a Justiça como os delatores da 
Lava Jato. A nova orientação já provocou a anulação de 
duas sentenças em ações da operação no Paraná.

Se é certo que os juízes do TRF-4 contrariaram essa 
diretriz ao manter a condenação do ex-presidente, cum-
pre apontar que o fizeram por razões bem fundamenta-
das, aproveitando uma brecha que o próprio Supremo 
deixara aberta.  Os ministros ainda não decidiram em 
quais situações a nova ordem deve ser aplicada, mas al-
guns já indicaram que são contra a anulação de proces-
sos em que o prejuízo causado às defesas não seja de-
monstrado —como é o caso de Lula, para os magistrados 
do TRF-4.

Pelo calendário do Supremo, a definição do alcan-
ce dessa decisão ocorrerá no próximo ano. A corte faria 
bem em tratar do tema com celeridade, evitando que a 
incerteza dessa situação jurídica se prolongue e provo-
que tensões.

É fácil perceber nos votos dos juízes do TRF-4, que 
incluíram enfática defesa da Lava Jato, a intenção de ofe-
recer um contraponto às críticas que a operação tem re-
cebido —inclusive no plenário do STF.

Cabe aos magistrados fixar as balizas que devem ser 
respeitadas no combate à corrupção, evitando que a in-
decisão alimente a insegurança jurídica e a impunidade.

Editorial

A brecha

Ranking dos Políticos - Facebook

um dia ser Jogador de Futebol, e ao fim da 
tarde voltava para casa “machucado” e de 
contusões em contusões, recorria a minha 
querida benzedeira Dona Georgina, que 

morava ali na Av. Coronel Escolástico, e muitas 
vezes ao procurá-la além de ser benzido, recebia 
a simplicidade dos seus ensinamentos, sempre 
ficava com os meus pensamentos dialéticos, 
questionando: de onde vem esse poder de curar e 
de abençoar as pessoas que as procuram?

Aqueles que a procuravam, ao sair ficavam 
impressionados com a sua sabedoria popular e 
que não vinha de nenhum livro, mas com certe-
za, ficávamos com uma sensação de cura, mais 
próximo da simplicidade da sua sabedoria e au-
mentava a fé em Deus.

Cuiabá da minha infância querida, das lindas 
lembranças, dos doces sabores das frutas dos 
quintais cuiabanos, e principalmente de andar 
livre em busca de amigos e das brincadeiras e 
dos brinquedos quase nenhum, onde a bola ras-
gada era o que restava.

A criançada tinha a liberdade de desenvol-
ver a sua personalidade e o seu caráter de forma 
espontânea, todos nós éramos livres para fazer 
amizades e a felicidade era encontrada em cada 
esquina desta cidade, em cada campinho de rua 
e as gozações eram resolvidas entre os próprios 
guris, não havia Billings, ou coitadinho, porque 
todos tinham pelo menos um apelido e nem por 
isso ficava revoltado, ou ficava tristinho. E, eu era 
“carinhosamente” chamado de Fuá, talvez pelas 
confusões que eu aprontava, ou talvez por ser o 
escolhido como primeiro no “par ou impar” pelas 
loucuras dos dribles que aplicava ou pelas brigas 
que eu arrumava.

E, entre tantas confusões e brigas de rua, um 
dia chamei um adversário de “Mula Manca”, e 
esse cara era muito mais forte e maior que eu, e 
por isso, levei uma surra na rua e ao chegar em 
casa, levei outra surra da minha mãe, que fazia 
a educação ao seu modo: “se brigar na rua, terá o 
corretivo em casa”.

Como era bom ser criança em Cuiabá, e viver 
a felicidade de ser livre e aproveitar cada um mi-
nuto da nossa infância, pois naquele tempo não 
havia violência de rua e nem a maldita droga, foi 
um tempo bom que não volta mais.

WILSON CARLOS FUÁH É ESPECIALISTA EM 
RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS E 
POLÍTICAS

Infância 
cuiabana

SEM LICITAÇÃO
O secretário de Cultura, Esporte e Turis-

mo de Cuiabá, Francisco Vuolo, acaba de 
contratar, sem licitação, a cantora gospel Ga-
briela Rocha. Por um show no próximo mês 
de janeiro, no evento Festival Expogospel, a 
cantora irá receber R$ 90 mil. A empresa Ze-
roum Comunicação e Viagem intermediará 
a contratação.

“VAGABUNDOS”
O presidente da Assembleia Eduardo Bo-

telho afirmou que se o caso protagonizado 
pelo deputado paulista Arthur do Val tivesse 
ocorrido no parlamento de Mato Grosso, ele o 
mandaria imediatamente para o Conselho de 
Ética. Do Val, conhecido pelo nome do seu ca-
nal de YouTube “Mamãe Falei”, protagonizou 
uma confusão durante a votação da reforma 
da Previdência dos servidores paulistas. Da 
tribuna, ele ofendeu deputados contrários ao 
texto e xingou sindicalistas. “Bando de vaga-
bundos”, disse.

TÔ FORA!
Apesar de pressão que sofre para disputar 

a Prefeitura de Cuiabá em 2020, o deputado 
estadual Lúdio Cabral tem sido enfático ao 
afirmar que vai se concentrar na conclusão 
de seu mandato. Nem mesmo os elogios que 
tem recebido de alguns membros da base 
do governador Mauro Mendes - que acham 
que, se ele for candidato, irá para o segundo 
turno - o animam a entrar na disputa. Nos 
bastidores, Lúdio apoia a candidatura do ex-
-juiz federal Julier Sebastião da Silva; recém 
filiado ao PT por suas mãos.

Como falei em outra ocasião resolvi ativar meu modo 
“aventureiro” e “encarar” um aparelho da Xiaomi. Mesmo 
com receio do que iria encontrar achei interessante ficar 
algum tempo com algo que fuja do “padrão”. Espero não me 
arrepender muito de tal decisão, mas, ao menos por hora, 
parece que foi uma boa escolha. Vamos ver o que acontece!

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

WILSON FUÁH

Crédito: Reprodução/Facebook
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“É fácil perceber nos votos dos juízes 
do TRF-4 a intenção de oferecer um 
contraponto às críticas que a operação 
tem recebido —inclusive no plenário 
do STF

“
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Em plena sexta de Black Friday meu 
celular novo chegou via Correios. Durante 
o horário de almoço deixei o “bicho” carre-
gando a bateria completamente (um costu-
me que tenho) e na parte da tarde comecei a 
migração dos arquivos, aplicativos e confi-
gurações de um dis-
positivo para outro. 
Antes de qualquer 
coisa vamos para as 
impressões iniciais: 
o aparelho tem um 
aspecto mais bem 
construído do que 
que esperava, apre-
sentando, ao me-
nos nas avaliações 
iniciais, material 
de qualidade con-
siderável. Bonito e 
com cara de robusto 
superou minhas ex-
pectativas nesse ponto.

Para a mudança contei com os servi-
ços do próprio Google que, claro, não fazem 
tudo, mas adiantam bastante a “empreita-
da”. Feito isso parti para os ajustes, a ins-
talação de programas que não haviam sido 
instalados automaticamente e por aí vai.

O aparelho conta com uma infinidade 
de ajustes e configurações que, normal-
mente, são “engessadas” em outros apare-
lhos, como a possibilidade de personalizar 
completamente as notificações (faltou, in-

Um simples gesto de ajudar uma idosa com dificuldades motoras atraves-
sar a rua na faixa de pedestres viralizou nas redes sociais. O frentista Cícero 
Gomes, que trabalha em um posto de combustíveis em Sorriso, tem o hábito 
de ajudar a aposentada Rita Almeida Nunes, 68 anos. Dela sofreu um derrame 
cerebral há 30 anos e ficou com sérias sequelas. Tem dificuldades para se lo-
comover e mora próximo ao posto onde o frentista trabalha. 
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Termo de cooperação foi assinado por Mendes 

Governo e PF criam força-tarefa
contra crime organizado em MT
DA REPORTAGEM

Dois termos de coopera-
ção técnica entre a Polícia 
Federal (PF), Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) e a Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp) foram assina-
dos na tarde de quinta-feira 
(05), no gabinete do gover-
nador Mauro Mendes, crian-
do a força-tarefa entre os ór-
gãos de segurança pública e 
a integração do banco de da-
dos do Sistema Nacional de 
Registro de Armas (Sinarm) 
da PF com a Sesp.

A força-tarefa, sediada na 
Superintendência da Polícia 
Federal de Mato Grosso, é 
composta por policiais fe-
derais, rodoviário federais, 
militares, civis e agentes 
penitenciários e tem atu-
ação interagências similar 
ao Grupo Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco), que funciona no 
Ministério Público Estadual 
(MPE).  

“Hoje em dia, sem atuação 
em conjunto, não é possível 
realizar uma política de se-
gurança pública de qualida-
de que, ao final, faça a defesa 
dos interesses do cidadão. A 
força-tarefa tem uma atu-
ação em sinergia entre as 
instituições, a gente percebe 
que hoje há atuações isola-
das e através de ações mais 

integradas, os resultados 
serão mais ágeis e efetivos”, 
argumentou o superinten-
dente da Polícia Federal, 
Áderson Vieira Leite.

O secretário de Estado 
de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante, destaca 
que para evitar o retrabalho, 
membros da força-tarefa 
já discutiu com o Gaeco, as 
formas de atuação contra o 
crime organizado.

“Já conversamos com o 
Gaeco, já tivemos a reunião 
com a força-tarefa para a 
gente não fazer retrabalho e 
dividir as atuações, de forma 
que cada um pegue um seg-
mento do crime organizado 
e cada um faça o seu sem 
precisar de fazer o retraba-
lho, que conflitem os inte-
resses das instituições”.

Em relação ao acesso ao 
banco de dados do Sinarm 
da Polícia Federal, institui-
ção responsável pela guar-
da das informações, agora o 
acesso será em tempo real, 
tornando mais ágil a checa-
gem dos dados de armas de 
fogo no país.

“É mais um banco de da-
dos para fazer consulta, mais 
um banco de dados que vem 
agregar, para saber se a arma 
de fogo que foi apreendida 
está regularmente registrada 
ou não. Nesta linha que esse 
banco Sinarm vem somar ao 

TERMO DE COOPERAÇÃO | Equipe de trabalho composta por todas as forças policiais terá atuação similar ao Gaeco

- Tchélo Figueiredo - SecoM/MT

FoTo: helder Faria

FoTo: chriSTiano anTonucci

FoTo: anTonio cruz

INSATISFAÇÃO

CPI da Energisa estimula 
denúncias ao Procon-MT

ABSURDO

Ampliação do Fundo Eleitoral tira R$ 500 milhões da Saúde

AOS ESTADOS
Reforma da Previdência
determina aumento da 
alíquota para 14%

Estados precisam cumprir determinação 

Ministro pediu que aumento fosse revisto 

Consumidor insatisfeito está procurando seus direitos

DA REPORTAGEM

A secretária-adjunta do 
Procon-MT, Gisela Simo-
na, foi a segunda convocada 
a prestar esclarecimentos 
perante a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Energisa-MT, na tarde de 
quinta-feira (5), na Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT). A CPI tem 
como objetivo investigar de-
núncias de abusos nas contas 
de energia elétrica, enxuga-
mento nos quadros de fun-
cionários e a má prestação 
dos serviços oferecidos pela 
concessionária.

Gisela apresentou du-
rante a oitiva, em slides, 
dados que, segundo ela, 
comprovam diversas irre-
gularidades cometidas pela 
empresa. Entre os dados 
apresentados pela secretária, 
chamam a atenção de que 
82,6% das reclamações são de 
clientes se queixando de co-
branças abusivas.

Outro fato, revela-
do por Gisela, sugere que 
a instauração da CPI para 
investigar a Energisa-MT 
tem estimulado o aumento 
das reclamações de clientes 
insatisfeitos com empresa. 
Em 2015, quando a empresa 
começou a operar em Mato 
Grosso, foram registradas 
5.359 reclamações. No ano 
de 2016, foram 5.707, em 
2017, 5.699. Durante 2018 
houve um leve aumento, fi-
cando em 5.809, já em 2019, 
ano em que foi instalada a 

DA REPORTAGEM

Para conter o déficit fi-
nanceiro da previdência, que 
em 2020 chegará ao valor de 
R$ 1,4 bilhão, o Governo do 
Estado pretende aumentar a 
alíquota de contribuição, de 
11% para 14% e a mudar a ida-
de mínima das aposentado-
rias, que passaria a ser de 65 
anos para homens e 62 para 
mulheres, exceto para algu-
mas carreiras que tem regras 
próprias como professores e 
militares. Caso a reforma es-
tadual não seja realizada, em 
10 anos o déficit financeiro 
acumulará o valor de cerca 
de R$ 31 bilhões. O diretor-
-presidente do Mato Grosso 
Previdência, Elliton Oliveira 
de Souza, destacou que o tra-
balho de elaboração da pro-
posta do Executivo começou 
muito antes da promulgação 
da Emenda Constitucional 
103/2019, visto a urgência de 
resolver a questão do déficit 
financeiro previdenciário do 
Estado. “Na verdade, começa-
mos o nosso trabalho quando 
a reforma da previdência foi 
apresentada no Congresso 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Saúde, 
Henrique Mandetta, disse 
ter sido “surpreendido” com 
a retirada de cerca R$ 500 
milhões de recursos da pasta 
após a aprovação do relató-
rio preliminar do Projeto de 
Lei Orçamentária de 2020 
na Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) do Congresso 
Nacional. 

Segundo ele, esse valor 
teria sido deslocado da saú-
de para abastecer o Fundo 
Eleitoral de Financiamento 
de Campanha, o chamado 
fundo eleitoral, que foi am-
pliado de R$ 2 bilhões para 

pelo presidente Jair Bolsona-
ro. Ali nós tomamos conheci-
mento de quais seriam as re-
gras e começamos a fazer os 
estudos, tanto que quando foi 
promulgada, em novembro, 
no outro dia apresentamos a 
nossa proposta ao conselho, 
referendando o que foi de-
finido na esfera federal”, re-
lembrou Elliton. Governador 
Mauro Mendes agradeceu a 
presença do representante do 
Governo Federal e lembrou 
que a aprovação do modelo 
estadual também faz parte da 
retomada do equilíbrio finan-
ceiro e fiscal do Estado.

“O equilíbrio financeiro 
garante o pagamento de sa-
lários em dia, garante a pres-
tação de serviços à sociedade 
e ao cidadão, uma ambiên-
cia na atividade econômica 
que estimula o investimen-
to em Mato Grosso, conse-
quentemente estimulando o 
crescimento da arrecadação 
de nosso Estado”, pontuou 
Mendes. A discussão sobre a 
proposta do Executivo será 
retomada pelo Conselho de 
Previdência na próxima se-
gunda-feira (09).

R$ 3,8 bilhões. 
“Infelizmente, ontem, 

nós fomos surpreendidos 
para a retirada de R$ 500 
milhões da saúde, do Orça-
mento, para poder alocar no 
fundo eleitoral, sendo que a 
saúde, eu tenho certeza, os 
prefeitos estão aqui, vai ser 
o principal tema da eleição 
de 2020 em todos os mu-
nicípios. Com esses R$ 500 
milhões, podem ter certeza 
que a gente poderia fazer 
muito mais e fazer chegar 
de uma maneira muito mais 
intensa para que vocês pos-
sam entregar as realizações 
em 2020”, disse o ministro 
em Bento Gonçalves (RS), 
na tarde de quinta-feira (5), 

CPI, o número saltou para 
8.285 reclamações.

“A Energisa tem come-
tido diversas irregularidades 
e uma das mais graves é ela 
não efetuar a leitura men-
sal, fazendo somente por 
estimativa, saindo da sua 
faixa normal de consumo, o 
consumidor acaba pagando 
mais, pois em Mato Gros-
so o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços) é escalonado, ou 
seja, quanto mais se conso-
me, mais o cliente paga, de 
iluminação pública, ICMS e 
outros impostos, outra é não 
praticar a religação de ur-
gência, dentro de 4h na área 
urbana, e 8h na zona rural, 

após o cliente ter a energia 
cortada. Outro erro da em-
presa, é não oferecer aten-
dimento prioritário para 
seus clientes portadores de 
necessidades especiais. Essas 
são apenas algumas das in-
frações cometidas pela con-
cessionária”, relatou Simona.

A secretária também 
explicou que o total de 
multas aplicadas contra a 
Energisa-MT já está em R$ 
13.822,400,00. Mas desse 
total, somente R$ 267,271,83 
foram pagos.

”A Gisela Simona apre-
sentou documentos que irão 
contribuir muito com o nos-
so trabalho de investigação. 
Trouxe dados que já sabía-

mos, como a Energisa ser a 
campeã em números de re-
clamações e também infor-
mações novas, como o fato 
do Instituto de Pesos e Me-
didas de Mato Grosso (Ipem-
-MT) estar entregando lau-
dos sem assinatura, que não 
tem nenhuma legitimidade, 
podendo até ser adulterados. 
Essas e outras informações 
coletadas serão investigadas 
até chegarmos a uma res-
posta para a população ma-
to-grossense”, disse Elizeu 
Nascimento, presidente da 
CPI da Energisa. A comissão 
vai convocar representantes 
da Ager e da Defensoria Pú-
blica, para serem ouvidos na 
próxima oitiva.

nosso banco de dados para 
que os nossos policiais te-
nham mais informações no 
trabalho de rua”, destacou 

o secretário de Segurança 
Pública. Além desses dois 
termos de cooperação assi-
nados Sesp, há outros dois 

convênios em andamento 
para celebrar parceria com 
a Polícia Federal. A ideia é 
ter uma gama a mais de in-

formações, já que a PF tem 
atuação em todo o país e está 
mais estruturada no âmbito 
federal.

onde participava da 55ª Cú-
pula dos Chefes de Estado do 
Mercosul, ao lado do presi-
dente Jair Bolsonaro. Ele pe-
diu que o aumento do fundo 
eleitoral fosse revisto e os 
recursos para a área de saúde 
restituídos ao Orçamento do 
ano que vem.

O parecer preliminar 
do relator-geral, deputado 
Domingos Neto (PSD-CE), 
foi aprovado em votação 
simbólica. Em seu relatório, 
ele destacou que houve um 
pedido, via ofício, “assinado 
por presidentes de partido e 
por líderes partidários que 
representam a maioria dos 
parlamentares”, solicitando 
a recomposição dos recursos 

do fundo eleitoral constan-
tes da proposta orçamentária 
originalmente encaminhada 
pelo Poder Executivo. 

O parecer levou em 
conta uma elevação na pers-
pectiva de receitas da União, 
com repassa de dividendos 
de estatais maior do que o 
que o governo previu na ver-
são inicial do projeto.

Pelo cronograma da 
CMO, será preciso votar o 
parecer final do deputado 
federal Domingos Neto até o 
dia 17. 

Após a votação, a pro-
posta orçamentária deverá 
ser encaminhada para aná-
lise em sessão plenária do 
Congresso Nacional.
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TV  e Entretenimento

Jacaré do É O Tchan 
vira policial no Canadá

Edson Cardoso, o eterno Jacaré do É O 
Tchan, resolveu mudar radicalmente o rumo 
de sua vida. O ex-dançarino e ator apareceu no 
Instagram, nesta sexta-feira (6), vestido como 
policial no Canadá, onde vive atualmente com 
a família. O registro foi publicado por Gabrie-
la Mesquita, esposa do bonitão. Na legenda, a 
moça ainda brincou: “Um cara que estou pegan-
do”. Vale lembrar que Jacaré revelou ter decidi-
do ir embora do Brasil por uma melhor qualida-
de de vida para a família. O rapaz e a esposa têm 
dois filhos, de 6 e 3 anos de idade.

CHARGE DO DIACRUZADAS
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FA
PERVERSÃO

NAUSEAU
CNTESAR
OCEANLO
RINCAFE

CASACAAD
JLARAI

KANTNUCA
MEÇAAM
ETCDONA

ANTIGOEN
TDIACT

COROLAOE

Déjà-(?):
repetição

Pronome 
demons-
trativo

feminino

O espírito
que

renasceu
(Espirit.)

Metáfora
da imagi-

nação
(pl.)

Riquezas
minerais
da África

do Sul

Letra do
alfabeto
grego

Oceano,
em inglês

"Nariz",
em

"rinite"

Tecido
fino de
algodão

Veste
usada por
maestros

(?) da
manhã:

desjejum

Immanuel
(?),

filósofo
alemão

Dona
Ivone (?),
sambista
carioca

Pintar o
(?): deitar

e rolar
(fam.)

Ponto
vital do
boi, no
abate

Abreviatu-
ra de "et
cetera"

(?) de
Queirós,
escritor
realista

Estado da
Zona

Franca
(sigla)

O móvel
vendido
em anti-
quários

Ernesto
Nazaré, 

composi-
tor

Parte da
flor forma-

da de
pétalas

501, em 
algarismos
romanos

Ato, em
inglês

Vogais de
"mole"

Incentivo; estímulo

(?) Ford Coppola, ci-
neasta de "O

Poderoso Chefão"

Corrupção;
depravação

Ânsia de
vômito

Tornar
esticado

Exaltado ao
extremo

Senhora
Compôs
"Realce"
(MPB)

André De-
rain, pintor

Ditongo
de "caule"

2/vu. 3/act. 4/kant. 5/ocean — tesar.

João Gordo fala sobre Chorão na CCXP: 
‘A cocaína potencializava o ódio dele’

João Gordo falou sobre Chorão na Co-
mic Con Experience (CCXP) 2019 na quin-
ta-feira, 5, durante um painel sobre o do-
cumentário Chorão Marginal Alado. As 
informações são do UOL.

Os dois músicos viveram momentos 
íntimos, e o cantor da banda Ratos de Po-
rão deu detalhes sobre a personalidade e 
de histórias engraçadas do vocalista de 
Charlie Brown Jr., que morreu em março 
de 2013 por overdose de cocaína.

“Chorei muito quando ele morreu. E no 
dia resolvi fazer um baseado desse tama-

Estado de Mato Grosso, sábado, 07 de dezembro de 2019

nho, um tabaco de baseado. E saí de carro 
para passar em frente ao prédio dele. Isso 
cheio de polícia, TV e fã. E eu fumando um 
para homenagear o cara”, relembra.

“Ele era muito amor e ódio. Você tinha 
que falar bem da banda dele. Se fosse ami-
go, você tinha tudo. Se fosse inimigo, não 
tinha nada. Ele era muito louco. Cheirava 
para car****. A cocaína potencializava o 
ódio. O pouco de mau caráter que ele ti-
nha [se] multiplicava por algo gigantesco”, 
completou.

Segundo João Gordo, Chorão já bateu 

em um adolescente na fila do supermer-
cado ao ver que ele estava comprando um 
CD do Rouge - girl band dos anos 2000. Em 
outro momento, o rockeiro foi convidado 
para ir à festa de aniversário surpresa de 
Chorão e os dois começaram a experimen-
tar um spray de buzina.

“O negócio realmente dava um barato 
[sob efeito de drogas]. E ele começou a ex-
perimentar. De repente, os pais dele olham 
para nós. Tipo: 

‘O que esses loucos estão fazendo chei-
rando buzina?’”, contou.
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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

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2019.

CONCORRÊNCIA N° 005/2019
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo 
Novo do Parecis torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO da data 
de abertura Concorrência Pública nº 005/2019, que tem por objeto a 
Contratação de empresa de engenharia para realização de construção de 
alambrado com mureta no perímetro do aeroporto municipal. A data da 
sessão de abertura da licitação em tela correrá no dia 10 de janeiro de 
2020, às 80h00min. na sala de reuniões do Departamento de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, sito a Av. Avenida 
Mato Grosso, 66 NE, centro, Campo Novo do Parecis – MT. Tal retificação 
se faz necessária tendo em vista que na data marcada anteriormente 
haverá abertura de outro processo. As demais disposições ficam sem 
alterações. O edital com a retificação pode ser obtido junto ao site: 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

Leandro Nery Varaschin

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
(DATA DE ABERTURA DO CERTAME)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Campo Novo do Parecis-MT, 05 de dezembro de 2019.

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2019

AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 116/2019, 

destinada à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

materiais para pintura e reparos para atender as necessidades das 

Secretarias Municipais, teve como vencedoras as empresas: MOREIRA e 

CIA LTDA - EPP, com o valor total de R$ 308.532,00 (trezentos e oito mil, 

quinhentos e trinta e dois reais), STAR PRIME LTDA, com o valor total de 

R$ 231.021,40 (duzentos e trinta e um mil, vinte e um reais e quarenta 

centavos), SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, com o valor total 

de R$ 35.243,30 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e 

trinta centavos), MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI, com o valor total de R$ 

108.748,00 (cento e oito mil e setecentos e quarenta e oito reais), 

RODRIGUES & ASSIS-ME, com o valor total de R$188.916,80 (cento e 

oitenta e oito mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019 

 
Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato 
representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 20/12/2019, às 08H00, para 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PARA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA A 
SER PRESTADO PARA O MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações 
do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta 
instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão 
obter maiores informações a partir das 08H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 06 de dezembro de 2019. 
Luciana Da Silva BetareloPregoeira Oficial. 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

AVISO DE CANCELAMENTO

Nova Mutum/MT, 06 de dezembro de 2019.

Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público que por identificar falhas 

técnicas nos descritivos dos materiais, esta Administração decidiu 

cancelar este certame de licitação em virtude da necessidade de 

alterações no edital e no Termo de referência/projeto básico.

PREGÃO PRESENCIAL N° 155/2019

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS CóD  CóD. 
TCE-MT 

TOTAL  

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, NO PLANEJAMENTO E 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM SERVIÇOS 
DE (SEGURANÇA, BRIGADISTA, DJ, 
LOCUTOR, TALENTO LOCAL, BANDA 
REGIONAL) E LOCAÇÃO DE (BANHEIRO 
QUÍMICO, BLACK STAGE, BARRICADA E 
PALCO COMPLETO) PARA PROMOVER O 
“REVEILLON 2019/2020, CONFOIRME TERMO 
DE REFERÊNCIA 

836104 369432-1 R$ 155.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO 
AVISO DE RESULTADO  

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2019 

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
106/2019, TENDO COMO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO 
E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM SERVIÇOS DE (SEGURANÇA, BRIGADISTA, DJ, LOCUTOR, TALENTO 
LOCAL, BANDA REGIONAL) E LOCAÇÃO DE (BANHEIRO QUÍMICO, BLACK STAGE, BARRICADA E 
PALCO COMPLETO) PARA PROMOVER O “REVEILLON 2019/2020”, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) DO MUNICIPIO DE SORRISO/MT”, 
CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA: RAFAEL PONTO SOM LTDA ME, CNPJ Nº 
14.860.887/0001-00. 

Marisete M. Barbieri
 

Pregoeira
 

 

AVISO DE ANULAÇÃO DO LEILÃO N°
 
002/2019

 

A Prefeitura Municipal de Sorriso -
 
MT, por motivo de readequação nos documentos que instruem o processo 

licitatório, vem por meio deste ANULAR o procedimento licitatório de LEILÃO PÚBLICO nº 002/2019, tendo 
como objeto o “LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE, IGUAL OU ACIMA DO VALOR DA AVALIAÇÃO, DE 
VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, APREENDIDOS, REMOVIDOS E RECOLHIDOS HÁ MAIS DE 60 
(SESSENTA) DIAS PELA SEMSEP E NÃO PROCURADOS POR SEUS PROPRIETÁRIOS

 
NOS TERMOS DO 

ARTIGO 328 DO CTB, REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO Nº 623 DO CONTRAN E DEMAIS 
LEGISLAÇÕPES QUE REGEM A MATÉRIA”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

 

Ari Genézio Lafin

 

Prefeito Municipal

 
 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°

 

018/2019

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE C ASA DE APOIO LOCALIZADAS NA CAPITAL 
DO ESTADO DE MATO GROSSO –

 

CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE –

 

MT, PARA ATENDER PACIENTES DO 
SUS –

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

 

–

 

TFD.

 

FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de casa de apoio localizadas na capital do estado de Mato Grosso, a fim de, 
garantir a hospedagem e atendimento dos pacientes que necessitam de tratamento médico do SUS –

 

Sistema 
único de Saúde com tratamento fora do domicílio -

 

TFP.

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput c/c art. 26, todos 
da Lei Federal nº. 8.666/93.

 

VALOR GLOBAL: R$ 236.700,00 (duzentos e trinta e seis mil e setecentos reais).

 

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: 09 de dezembro de 2019 até às 13h:00min horas do dia 20 de dezembro 
de 2019, ou a qualquer tempo dentro do período de vigência do presente Edital.

 

Ari Genézio Lafin

 

Prefeito Municipal
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Cruzeiro depende de combinação para não cair 

Cruzeiro depende de combinação
de resultados para se salvar
DA REPORTAGEM

Com a derrota por 2 a 0 
para o Grêmio, nesta quinta-
-feira, o Cruzeiro não tem 
outra alternativa para evitar 
o rebaixamento inédito à Sé-
rie B: é vencer o Palmeiras, 
no Mineirão, e torcer por 
uma derrota do Ceará para o 
Botafogo, no Nilton Santos. 
Ambos os jogos, válidos pela 
38ª rodada do Brasileirão, se-
rão às 15h de domingo. Essa 
é a única combinação de re-
sultados que salva a Raposa.

Com quatro derrotas 
seguidas, o Cruzeiro está es-
tacionado no 17º lugar, com 
36 pontos, dois a menos que 
o Ceará, que foi derrotado 
pelo Corinthians, em casa, 
nessa quarta-feira.

O grande problema do 
Cruzeiro no campeonato é o 
número de vitórias. Foram 
apenas sete em 37 rodadas. O 
Ceará tem 10 triunfos. Sendo 
assim, se o Vozão empatar 
com o Botafogo, a Raposa 
estará automaticamente re-
baixada, mesmo se vencer 
seu jogo (neste cenário, os 
dois times empatariam em 
pontos, mas o Cruzeiro per-
deria no primeiro critério de 

desempate: número de vitó-
rias).

Para a partida decisi-
va de domingo, o técnico 
Adilson Batista não poderá 
contar com Egídio, Edilson 
e Ariel Cabral, que levaram 
o terceiro cartão amarelo 
diante do Grêmio. O lateral-
-esquerdo ainda foi expulso 
no fim da partida. Robinho 
saiu machucado e também 
não joga contra o Palmeiras.

Somando derrotas e 
empates, o Cruzeiro já acu-
mula oito rodadas de jejum 
no Campeonato Brasileiro, 
sendo que marcou apenas 
dois gols neste período. O 
último foi marcado por Ore-
juela, na goleada para o San-
tos, por 4 a 1, na 34ª rodada. 
Desde então, foram três jo-
gos de seca.

CLIMA TENSO
A fase do Cruzeiro den-

tro de campo não é nada boa. 
Fora de campo, a situação 
também está complicada. 
Após o fim da partida em 
Porto Alegre, Edilson deu 
uma forte declaração na sa-
ída de campo.

Em um dos últimos lan-
ces do primeiro tempo, Edil-

CENÁRIO FINAL | Com derrota para o Grêmio, Raposa segue em 17º lugar; e briga contra o Ceará será definida no domingo
Foto: Júnior Martins

Foto: ricardo duarte

Jogadores aplaudem torcida 

AINDA VALE!

Ficar fora da Sul-Americana:
novo prejuízo para o Botafogo

LIBERTADORES

Decisões em 
fevereiro obrigam 
Inter a acelerar 
planejamento 
para 2020

Foto: reuters

Em 2019, Botafogo foi eliminado nas oitavas de final

DA REPORTAGEM

Depois de garantir a per-
manência na Série A do Brasi-
leirão, o Botafogo encontrou 
outro objetivo para buscar 
nas duas rodadas finais da 
competição: a vaga na Sul-
-Americana. 

A derrota por 2 a 0 para o 
Atlético-MG deixou o Alvine-
gro um pouco mais longe da 
meta, porém ainda dá para 
conquistar a classificação. Na 
última rodada, diante do Cea-
rá, domingo, às 15h, no Nilton 
Santos, o Botafogo precisa 
vencer ou empatar, mas ain-
da assim não depende apenas 
de si. Fora o resultado posi-
tivo, precisa também que o 
Fluminense tropece contra o 
Corinthians, em São Paulo. O 
Tricolor, último da zona de 
classificação, tem um ponto a 
mais que o Alvinegro.

Além de disputar mais um 
título na temporada 2020, 
entrar na competição inter-
nacional significa dinheiro 
na conta do Botafogo. Nas 
últimas duas edições, o clube 

DA REPORTAGEM

Com a classificação 
garantida para a Liberta-
dores de 2020, o Inter já 
começa a traçar o início 
atribulado da próxima 
temporada sem que a atu-
al tenha acabado. Como 
ficou com a vaga na fase 
prévia da competição con-
tinental, precisará decidir 
seu destino em fevereiro, 
com dois mata-matas à 
vista. Os possíveis adver-
sários serão conhecidos 
no próximo dia 17, em sor-
teio na sede da Conmebol, 
no Paraguai. Para chegar 
aos grupos, o Colorado 
terá de superar dois rivais 
em duelos de ida e volta, 
obrigatoriamente. Se não 
passar de uma das elimi-
natórias, dá adeus à Liber-
tadores no segundo mês 
do ano. As quatro partidas 
desta fase ocorrerão ao 
longo de fevereiro.

“É nossa realidade 
começar (a Libertadores) 
em fevereiro. Vamos ter 
que acelerar o mês de ja-
neiro, porque são dois 
mata-matas e temos que 
estar preparados para 
isso”, afirma o executivo 
Rodrigo Caetano.

Assim, dezembro e 
janeiro serão meses atípi-
cos no Beira-Rio. A ideia 
da direção é ter o grupo 
mais pronto possível para 

minimizar os prejuízos do 
calendário cheio. As saídas 
e chegadas de jogadores 
serão priorizadas a partir 
de segunda-feira, quando 
o grupo sai de férias. An-
tes disso, cumpre o último 
jogo do ano contra o Atlé-
tico-MG, às 15h de domin-
go, no Beira-Rio.

A reapresentação está 
marcada para 8 de janeiro. 
Já sob a batuta de Eduardo 
Coudet – que sequer foi 
anunciado –, os colorados 
realizarão a pré-tempora-
da no Centro de Treina-
mentos do Parque Gigan-
te. No dia 22, começa mais 
uma edição do Gauchão. 
O Juventude será o adver-
sário da estreia, no Alfredo 
Jaconi. O clube deve ini-
ciar o estadual com uma 
equipe alternativa.

Só que o planeja-
mento colorado para 2020 
ainda depende da perma-
nência de seu executivo. 
Rodrigo Caetano é tratado 
como um dos principais 
nomes para substituir Ale-
xandre Mattos, que dei-
xou o cargo no Palmeiras. 
Além disso, o Inter segue 
sem vice de futebol após 
a saída de Roberto Melo. 
Ou seja, a tendência é que 
comecem as mudanças na 
fotografia do vestiário e 
da própria diretoria já na 
próxima semana. Não há 
tempo a perder.

arrecadou quase R$ 8 milhões 
com participações na Sul-
-Americana. Tanto em 2018 
quanto em 2019, o Botafogo 
chegou às oitavas de final da 
Sul-Americana. No ano pas-
sado, o clube recebeu R$ 826 
mil na primeira fase, R$ 991 

son caiu no gramado, após 
uma dividida com Luciano. 
O lateral queria revisão no 
VAR e expulsão do atacante 
gremista. Entretanto, o árbi-
tro mandou o jogo seguir, e o 
lateral do Cruzeiro reclamou 
bastante, até tomar o amare-
lo, cartão que o tirou do jogo 
decisivo de domingo, contra 
o Palmeiras, no Mineirão.

Para Edílson, a equipe 
do Cruzeiro acabou sendo 
inexperiente e o deixou ex-
tremamente irritado naque-
le momento, ao não ques-
tionar a arbitragem. “No 
lance que eu levei o cartão 
(amarelo), acredito que meu 
time foi pouco experiente. 
Luciano tocou no meu rosto 
e tínhamos que jogar a bola 
para fora para pressionar o 
arbitro a olhar o VAR. Fiquei 
puto com meu time, não 
com o juiz. Meu time foi ca-
baço”, concluiu Edílson.

Para Adilson Batista, 
essas situações devem ser re-
solvidas no vestiário. Adilson 
ainda cita que nos últimos 
tempos tem acontecido coi-
sas desagradáveis no Cru-
zeiro, o que não se via em 
épocas passadas. O treinador 
cita Tostão, Dirceu Lopes e 

Piazza, ídolos da década de 
1960, como exemplos.

“Eu prefiro nem co-
mentar, porque ultimamen-

te tem ocorrido algumas 
coisas. O atleta tem que ser 
extremamente profissional. 
Essas coisas têm que falar lá 

dentro (do vestiário). Ulti-
mamente, no Cruzeiro, tem 
acontecido coisas desagradá-
veis”.

Foto: Vitor silVa

Estrutura do Retrô FC, estreante na 
Copinha em 2020 
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Retrô investe R$ 35 milhões 
e tem 500 atletas na base
DA REPORTAGEM

São apenas três anos de fun-
dação. Seis campos, academia, au-
ditório, um hotel de 64 quartos. 
Do Sub-7 ao Sub-20, mais de 500 
jogadores. Mas apenas 20 vão em-
barcar para disputar a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, a partir 
do dia 2 de janeiro. Adversário do 
Corinthians no torneio de base, o 
estreante Retrô-PE chega para a 
maior vitrine do futebol de base do 
Brasil com um investimento de R$ 
35 milhões no clube e com a meta 
de revelar atletas com potencial de 
venda.

“Aqui a gente tem todo apoio 
para trabalhar, para realmente fa-
zer o treinamento de base, para re-
velar jogador. Este é um dos intui-
tos do projeto. Com certeza vai ter 
muito fruto nesta taça. Costumo 
dizer que o Retrô já nasceu com 
identidade e a gente não vai abrir 
mão dela em São Paulo. Identidade 

de jogar para frente, apoiado, com 
responsabilidade, buscando o gol a 
toda hora. Independentemente do 
adversário”< afirmou o técnico do 
time Sub-20, Thiago Souza.

O alto investimento, por sua 
vez, se encaminha para começar a 
colher frutos como clube de for-
mação. Esperança do estreante Re-
trô, o meia armador Jairo, 18 anos, 
nasceu em São Paulo, mas deixou a 
cidade para morar no hotel recém-
-construído no Centro de Treina-
mento do clube, e se manter foca-
do no futebol.

“É uma Copa que todo mundo 
vê. Tem um monte de talento aí do 
Flamengo, Corinthians... Que sobe 
depois da Copa São Paulo para o 
profissional e depois para a Europa. 
E é isso que a gente quer. O Retrô é 
o clube que me deu oportunidade 
e que me revelou para o cenário do 
futebol profissional, que me deu 
a oportunidade de trabalhar aqui, 
neste CT imenso”.

VARZEA GRANDE - MT

13/12/2019 ÀS 11h.CONSULTE CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO

Inf: (11)  3845-5599
WWW.MILANLEILOES.COM.BR

CASA - LOT. CHAPÉU DO SOL
 C/227,49 À. CONST. E 360,00M² À. TERR.

Rua Pingo de Ouro, (Lt 05 da Qd 16).
LANCE MÍNIMO: R$ 210.000,00 

mil na segunda e R$ 1,22 mi-
lhão nas oitavas. Nesse ano, a 
participação na primeira fase 
pagou R$ 1,2 milhão ao Al-
vinegro. Na segunda fase, o 
Botafogo foi premiado com 
R$ 1,5 milhão, além de outros 
R$ 2 milhões por disputar 

as oitavas. “A Sul-Americana 
vale muito. Isso traz dinheiro 
e é importante para o clube. 
Importante para a torcida ter 
pelo que brigar. É de bastante 
valor uma boa classificação”, 
afirmou o lateral-direito Mar-
cinho.
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DA REPORTAGEM

Um casal que era mantido 
em situação análoga à escra-
vidão foi resgatado em uma 
fazenda em Pontal do Ara-
guaia. O resgate ocorreu na 
quarta-feira (4) e foi divul-
gado pela Polícia Militar. De 
acordo com a PM, as vítimas 
têm 49 e 48 anos e foram en-
contradas em uma proprie-
dade em condições desuma-
nas, análogas à escravidão, e 
moravam no Assentamento 
Brilhante.

O resgate do casal contou 
com profissionais do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS). 

As vítimas relataram que 
não recebiam qualquer tipo 
de pagamento pelo trabalho 
prestado e que a única refei-
ção que comiam era arroz 
com soro de leite.

A mulher contou que pos-
sui um benefício, no valor 
de um salário-mínimo, que 
é retido pela proprietária da 
fazenda. Ela também revelou 
que foi abusada sexualmente 
pelo marido da proprietá-
ria da fazenda, que ainda a 
agrediu fisicamente com um 
facão.

Já homem contou que 
diariamente ele a mulher 
sofrem maus-tratos e agres-
sões. Ele lembrou que em 

um momento de fome ex-
trema teriam matado uma 
galinha da propriedade para 
se alimentarem, porém, ao 
serem descobertos, foram 
agredidos por um dos filhos 
da proprietária da fazenda.

Segundo constatados pe-
los agentes do CRAS, a situa-
ção de higiene do local onde 
as vítimas ficavam eram 
péssimas. A equipe verificou 
ainda que eles eram obriga-
dos a fazerem suas necessi-
dades fisiológicas no mato, 
além de não possuírem cal-
çados e nenhum material de 
higiene pessoal.

A proprietária da fazenda, 
de 80 anos, negou as acusa-
ções. Ela relatou que encon-
trou as vítimas em situação 
de vulnerabilidade e teria 
trazido elas para trabalha-
rem na fazenda. A suspeita 
afirmou que fazia o paga-
mento, oferecia alimentação 
e moradia. A proprietária e 
a filha dela foram encami-
nhadas para a Delegacia da 
Polícia Federal em Barra do 
Garças.

A LEI
Formalmente, o trabalho 

escravo está abolido no Brasil 
desde 1888. Modelo adotado 
durante o período colonial 
e monárquico, a escravidão 
era permitida e apoiada pelo 

Foto: RepRodução

POCONÉ

Casal de onças-pintadas é flagrado
por grupo de amigos em estrada

SINOP

Juiz encaminha para presídio
pai acusado de estuprar filha

FALTA DE INTERESSE
Sem candidato à 
presidência, o LEC ameaça 
encerrar atividades

Onças poderiam estar acasalando no momento 

Foto: divulgação

Luverdense corre o risco de fechar as portas 

DA REPORTAGEM

Um casal de onça-pin-
tada foi flagrado por um 
grupo de amigos que pas-
sava de carro pela estrada 
Transpantaneira, em Porto 
Jofre, distrito de Poconé, no 
último sábado (30). Os ami-
gos acreditam que os ani-
mais estavam acasalando no 
momento em que passaram 
pela região.

O advogado Saulo Ar-
ruda gravou um vídeo que 
mostra as onças caminhan-
do de forma tranquila pela 
estrada. Depois da observa-
ção, ao acelerarem o carro 
para seguir viagem, as onças 
correram para uma área de 
mata às margens da estrada.

“Pareciam estar tran-
quilas. Estávamos indo para 
uma pousada para partici-
par de uma palestra que fa-
lava sobre onças-pintadas, 
devido ao Dia Mundial da 
Onça, comemorado no dia 
anterior. No caminho, fo-
mos presenteados com a 
aparição delas”, contou.

Segundo Saulo, essa 
é a primeira vez que ele vê 
uma onça-pintada de perto. 
“Já a vi em outras oportuni-
dades, mas sempre passan-
do correndo. Pela primeira 
vez consegui observar com 
tranquilidade”, disse.

Durante o percurso de 
volta para casa, os amigos 
encontraram várias pegadas 
do animal na estrada e des-
ceram do carro para ver de 
perto. “As pegadas pareciam 
recentes. Filmamos por um 
tempo, mas preferimos não 
arriscar muito, pois ainda 
poderiam estar por perto”, 
ressaltou.

A onça-pintada é con-
siderada o maior felino do 
continente americano. Ela 
pode medir até 1,90 metro 
de comprimento e 80 centí-
metros de altura. Os machos 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Um homem, 40 anos, 
preso na última terça-feira 
no Jardim das Azaleias, em 
Sinop, acusado de estuprar a 
própria filha, 16, passou por 
audiência de custódia no fó-

DA REPORTAGEM

O Luverdense anun-
ciou na terça-feira (4) que 
está próximo de encerrar 
suas atividades. O time, que 
está com dificuldades para 
encontrar um próximo pre-
sidente, tem até hoje (7) para 
indicar um novo represen-
tante. Caso contrário, irá de-
cretar falência.

O Luverdense já con-
quistou 3 títulos estaduais 
e uma Copa Verde, além de 
quatro participações na Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Após o fim do mandato do 
presidente Helmute Lawish, 
uma reunião foi realizada 
no sábado (30) para definir a 
nova presidência. Entretanto, 
ninguém manifestou interes-
se durante a assembleia.

Helmute lamentou du-
rante entrevista a falta de 
apoio do município de Lucas 
do Rio Verde ao Luverdense. 
O atual presidente reafirmou 
a ideia de que o clube pos-
sa fechar as portas, caso não 

encontre alguém que queira 
assumir o time até o dia 7 de 
dezembro.

“É chato, mas é uma 
realidade, não vamos fugir 
da realidade. O Luverdense 
não é mais uma entidade que 
todo mundo gosta. ‘Nosso 
time do coração’, não é nada, 
é mentira, conversa mole. O 
Luverdense tem uma meia 
dúzia que ajudou e a grande 
maioria não está nem aí”, la-
mentou Helmute. Conforme 
anunciado nas redes sociais 
do clube, a crise do Luver-
dense começou com o rebai-
xamento à Série C em 2017, 
com a perda de cotas televisi-
vas e patrocinadores. A situ-
ação ficou ainda mais crítica 
quando o time foi rebaixado 
à Série D, restringindo ainda 
mais o interesse de inves-
tidores e autoridades. Para 
evitar encerrar as atividades, 
o Luverdense usou as redes 
sociais com uma campanha 
de incentivo ao time, na bus-
ca de alguém que possa assu-
mir o clube.

Foto: pM-Mt

Casal era mantido em situação análoga à escravidão em Pontal do Araguaia 

Resgatado casal que era agredido,
abusado e mantido em “escravidão”
PONTAL DO ARAGUAIA | Vítimas não recebiam pagamento e a única refeição que comiam era arroz com soro de leite

pesam cerca de 20% a mais 
do que as fêmeas, podendo 
chegar a 135 kg. 

Ela pode viver em vá-
rios tipos de hábitat, desde 
que uma parte da vegetação 
seja densa. É um animal so-
litário e territorial.

A espécie é classifica-

rum e a justiça converteu sua 
prisão em preventiva (tempo 
indeterminado) e ficará, ini-
cialmente, na Penitenciária 
Ferrugem. O processo corre 
em segredo de justiça.

Ele foi preso em sua 
residência após a polícia ser 
acionada pela própria víti-

ma, que ainda estava no lo-
cal quando os investigadores 
chegaram. À polícia, a ado-
lescente disse que os abusos 
acontecem desde os 10 anos, 
mas esta foi a primeira vez 
que houve conjunção carnal.

Laudo do Instituto Mé-
dico Legal (IML) com resul-

tado de corpo de delito será 
anexado ao processo de in-
vestigação. 

Não foi informado se 
o suspeito tem outras pas-
sagens pela delegacia nem 
onde estava a mãe da menor, 
no momento da prisão. O 
caso segue sob investigação.

Estado. O termo correto a se 
usar é “análogo ao escravo”, 
exploração da mão de obra 
que ainda acontece em áre-
as rurais e urbanas do país. 
Calcula-se que mais de 53 
mil pessoas já foram resga-
tadas de situações análogas à 

escravidão desde que o Bra-
sil passou a tomar medidas 
para combatê-lo.

CONDIÇÃO
ANÁLOGA
O Artigo 149 do Código 

Penal define trabalho análo-

go ao escravo como aquele 
em que seres humanos estão 
submetidos a trabalhos for-
çados, jornadas tão intensas 
que podem causar danos fí-
sicos, condições degradantes 
e restrição de locomoção em 
razão de dívida contraída 

com empregador ou prepos-
to. 

A pena se agrava quando 
o crime for cometido contra 
criança ou adolescente ou 
por motivo de preconceito 
de raça, cor, etnia, religião 
ou origem.

da pela União Internacional 
para Conservação da Natu-
reza (IUCN) e pelo Instituto 
Brasileiro de Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) como 
vulnerável e está no Apên-
dice I da Convenção sobre 
o Comércio Internacional 

de Espécies de Fauna e Flo-
ra Selvagem Ameaçadas de 
Extinção (Cites). 

O risco de extinção 
está associado ao comércio. 
A comercialização da onça-
-pintada só é permitida em 
casos excepcionais, median-
te autorização expressa.
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Rayane vendendo trufas nos bares para ajudar o filho com paralisia cerebral 

DA REPORTAGEM
G1-MT

Uma mãe está vendendo 
trufas para arrecadar dinhei-
ro e custear o tratamento 
de saúde do filho de 3 anos, 
que tem paralisia cerebral. 
Rayane Kezia Ferreira Cor-
rêa mora com o filho, Ícaro 
Henrique Ferreira do Ama-
ral, no Bairro Santa Amália, 
em Cuiabá. Os bombons fei-
tos em casa são vendidos nas 
ruas da cidade.

Segundo Rayane, ela faz 
os bombons em casa e vende 
nas ruas próximas ao bairro 
onde mora. Ela vende trufas 
com recheio de brigadeiro, 
morango, beijinho, maracujá 
e limão, nos bares, pizzarias 
e estabelecimentos comer-
ciais à noite.

Às sextas-feiras ela vende 
na feira livre no Bairro Jar-
dim Imperial. O preço unitá-
rio do bombom é R$ 3,50 ou 
R$ 10, três unidades. A cada 
seis meses, ela leva Ícaro 
para Brasília. Rayane contou 
que o sonho dela é conseguir 
pagar um tratamento de cé-
lulas-tronco na Tailândia.

Ela ouviu falar de um tra-
tamento no país asiático e 
gostaria de levar o filho. De 
acordo com Rayane, a para-
lisia do filho foi causada após 
complicações no parto, por 
meio do fórceps. Ao nascer, 
Icaro foi para Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e fi-
cou 23 dias em tratamento.

Devido ao parto compli-
cado, Icaro ficou com seque-
las graves, com o compro-
metimento na mobilidade. 
Diagnosticado como tetra-
plégico, ele não tem coor-
denação motora, pois não 
consegue mastigar e precisa 
de apoio a todo momento, 
segundo a mãe. 

Rayane contou que rece-

CUIABÁ | Rayane Corrêa vende os bombons para continuar o tratamento do filho com células-tronco na Tailândia
Foto: Arquivo pessoAl

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

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

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

(66) 3531-5807

Mãe de menino com paralisia cerebral
vende trufas para custear tratamento

be a ajuda e o apoio da mãe 
quando precisa, mas não 
pode trabalhar porque pre-
cisa cuidar do filho.

Uma campanha para aju-
dar Icaro está sendo feita 
como vaquinha na internet. 
De acordo com ela, o dinhei-
ro que ganha com o trabalho 
de vendas de trufas é desti-
nado para o filho.

“Ele é uma criança esper-
ta e inteligente. Ele é tudo na 
minha vida. Icaro é muito 
bonzinho, um anjinho que 
Deus me enviou. Graças a 
ele a minha vida mudou, dou 
minha vida por ele. Eu era 
totalmente irresponsável, 
não dava valor em nada, hoje 
eu sou outra pessoa graças a 
ele”, disse, emocionada.

Rayane é natural de São 
José dos Quatro Marcos e o 
filho é cuiabano. Ela apren-
deu a fazer as trufas com 
uma amiga farmacêutica, 
para poder ganhar dinheiro 
e ter tempo flexível para se 
dedicar totalmente aos cui-
dados do filho.

Icaro recebe um auxílio-
-doença, mas, segundo ela, 
o benefício não é suficiente 
para manter o tratamento e 
as necessidades básicas de-
les. A mãe explicou que dei-
xou de trabalhar para que o 
filho conseguisse receber o 
benefício. Com o dinheiro 
que recebe, Rayane também 
paga o aluguel da casa onde 
moram, além dos gastos com 
necessidades básicas. Icaro 
precisa de continuar o tra-
tamento e de equipamentos 
que o auxiliem a manter a 
saúde estável.

Além do tratamento em 
outro estado, Icaro faz equo-
terapia, fisioterapia, hidrogi-
nástica e fonoaudiológico na 
capital. Ele gosta muito de 
música e televisão. Segundo 
a mãe, o filho gosta de coisas 

simples e o sonho dele é an-
dar.

“Eu saio no frio, na chu-
va, em qualquer situação 

para ajudar o meu filho. Não 
tenho vergonha e chego nas 
pessoas para oferecer. Conto 
que estou vendendo as trufas 

para ajudar meu filho, pagar 
o tratamento, comprar os 
equipamentos. Meu filho me 
mostrou o que é viver, mi-

nha força vem dele. Agrade-
ço sempre, primeiramente 
Deus no céu e meu filho na 
terra”, declarou.


