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A idade das mães tem aumentado desde 2008 

DA REPORTAGEM

O estado de Mato Grosso 
teve o segundo maior au-
mento no número de nasci-
mentos no Brasil em 2018, 
segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Além disso, a maioria 
destes nascimentos é de me-
nino, e a idade das mães tem 
aumentado desde 2008.

A pesquisa foi realiza-
da a partir dos registros de 
nascidos vivos, casamentos, 
óbitos e óbitos fetais, infor-
mados pelos Cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Na-
turais, e de divórcios, decla-
rados pelas Varas de Família, 
Foros ou Varas Cíveis e os 
Tabelionatos de Notas, que 
por força da Lei n. 11.441, de 
04.01.2007, passaram a rea-
lizar escrituras de divórcios 
consensuais que não envol-
vessem filhos menores ou 
incapazes.

Em Mato Grosso, nasce-
ram 52.552 pessoas em 2017, 
e 56.961 pessoas em 2018. O 
aumento foi de 8,4%, atrás 
somente de Roraima, que 
teve um aumento de 13,4% 
(apesar de ter o menor nú-
mero total de nascimentos).

Em nível nacional, foram 
registrados 2.895.062 nasci-
dos vivos em 2018. São Paulo 
teve o maior número de nas-
cimentos (605.441). Os dados 
são referentes aos nascidos 
vivos, sem contar os sem es-
pecificação do lugar de resi-
dência da mãe, ignorados e 
estrangeiros.

MAIORIA É MENINO | Pesquisa foi realizada a partir dos registros de nascidos vivos, casamentos, 
óbitos e óbitos fetaisna Tailândia
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MT teve o 2º maior aumento
de nascimentos do Brasil

MAIS VELHAS
A idade das mães na oca-

sião do parto mudou muito 
de 2008 até 2018. No último 
ano, diminuíram as mães 
de 20 a 24 anos, e aumenta-
ram aquelas de 25 a 29 anos 
(25,2% do total). Em Mato 
Grosso, a participação dos 
grupos de 20 a 24 e 25 a 29 
anos de idade equivalem a 
26,09% e 24,54%, respectiva-
mente, e o número das de 30 
a 39 anos de idade também 
aumentou, em uma taxa de 
30,07%. Os filhos foram, em 
51,33% do total, meninos em 
Mato Grosso, e em 50,6% das 
vezes também meninos, em 
Cuiabá.

PAREAMENTO
DE DADOS
Com o intuito de avaliar 

a cobertura dos Sistemas de 
Estatísticas Vitais (Estatís-
ticas do Registro Civil, do 
IBGE, Sistema de Informa-
ções sobre Nascidos Vivos 
- Sinasc e Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade - 
SIM, do Ministério da Saúde) 
se faz necessário mensurar 
quantos desses eventos vitais 
(nascimentos e óbitos) foram 
alcançados pelos respectivos 
Sistemas. Para isso, os dados 
das Estatísticas do Registro 
Civil, SIM e Sinasc passaram 
por um procedimento de pa-
reamento. Esse pareamento, 
além de ser uma etapa inter-
mediária para a estimativa 
dos respectivos sub-regis-
tros, identifica as áreas com 
deficiência de cobertura dos 
eventos em cada uma das ba-
ses de dados consideradas.



DESMATADORES

Ações cobram R$ 555 milhões
de infratores ambientais

BRASILEIRÃO

2º maior
aumento de
nascimentos
do Brasil
Mato Grosso teve o segundo 
maior aumento no número de 
nascimentos no Brasil em 2018. 
Além disso, a maioria destes 
nascimentos é de menino, e a 
idade das mães tem aumenta-
do desde 2008. A pesquisa foi 
realizada a partir dos registros 
de nascidos vivos, casamentos, 
óbitos e óbitos fetais.
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O Cruzeiro foi rebaixamento à Série B e diminuiu uma seleta lista de times que nunca caíram. 
Agora, figuram nessa elite apenas Santos, Flamengo e São Paulo.                  Página -6

COMPRA DE VOTOS

SINOP

Geller foi
citado por 
delator 

Corpo de
jovem é
achado em
veículo
carbonizado

De acordo com informa-
ções publicadas pela revista 
Veja, o deputado federal mato-
-grossense, Neri Geller (Pro-
gressistas), deve ser alvo de um 
inquérito que visa apurar uma 
possível compra de votos em 
2014 para a escolha da presi-
dência da Câmara dos Deputa-
dos em Brasília.              Página - 3

Um corpo foi encontrado 
carbonizado dentro de um carro 
na Estrada Monaliza, zona rural 
de Sinop. Segundo a Polícia Mili-
tar, o cadáver foi achado dentro 
do veículo, também carboniza-
do.   
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São 16 ações civis públicas ajuizadas pela Advocacia-Geral da 
União contra 33 réus que cobram de grandes desmatadores em 
quatro estados da Amazônia Legal.    Página -7



Na favela, sem generalizar, pois tem os bons 
policiais, porém a maioria chega batendo ou ati-
rando, para depois ver se o sujeito é inocente ou 
culpado de algo, que mesmo assim não justifica o 
ato de abuso de autoridade.

Nas casas dos pobres, não existe respeito ao 
horário em que se pode ingressar na casa de al-
guém, sequer com mandado de prisão ou busca 
e apreensão. Chegam chutando a porta e, muitas 
vezes, torturando, como com saco de plástico para 
afogamento, às vezes, até desmaiarem. Nunca 
se sabe se o kit droga, no caso, foi apreendido ou 
plantado. Afinal, é a palavra de autoridades, contra 
simples mortais, desprovidos de poder político ou 
econômico. 

Nos bairros ricos não param ninguém, pro-
tegem as mansões e, se precisar falar ao interfo-
ne, fala sim senhor e bate continência quando é 
atendido pessoalmente por um ricaço, quando não 
manda o mordomo ou jardineiro atender e dizer 
para não importunar. Daí o policial pede descul-
pas pelo incomodo e vai embora. A polícia exis-
te para oprimir os pobres ou para defender todo e 
qualquer cidadão e respeitar a Constituição?

Sessenta e três jovens negros da periferia são 
mortos por dia no Brasil, estudantes, trabalhado-
res, a maioria não envolvida com a criminalidade, 
até porque não é dado a elas o direito à defesa e 
contraditório numa ação judicial, pois os homens 
da lei decretam a condenação sumária e a pena de 
morte, por atacado, como se tivessem autorização 
dos deuses, ou da desumanidade e perversão que 
os acometem. Sentem prazer pelo que fazem.

E alguns, depois ou antes, usam mais drogas 
do que os aviãozinhos que prendem, já que os che-
fes do crime organizado, a exemplo de milicianos, 
moram em residenciais de luxo, até mesmo sendo 
vizinho e amigo do presidente da República e seus 
filhos. E não adianta jogar a culpa da criminalida-
de exclusivamente nos chefes dos morros ou nas 
facções, como PCC e Comando Vermelho.

Eles só existem pela condescendência, senão 
financiados e comandados pelos verdadeiros do-
nos do poder, que se beneficiam economicamen-
te, em grande escala, e politicamente, mediante o 
controle das comunidades por milicianos, que é 
parte da classe política, com centenas de quilos de 
cocaína confiscados em um dos aviões da comi-
tiva presidencial, não se sabe se para uso próprio 
dos integrantes, sem descartar do presidente, ou 
se para tráfico internacional, usando aeronaves 
da FAB, e dos barões do sistema econômico, que 
abrem grandes negócios de fachada, para lavar o 
dinheiro e justificar perante a sociedade e o fisco o 
patrimônio que tem.

Sem falar de bandidos fardados que deson-
ram as instituições que integram. Esses são os 

Primeiros passos com o Xiaomi – Parte I
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desativo tudo que não vou precisar. Só 
que no Xiaomi a coisa não é assim tão 
fácil: as opções de gerenciamento dos 
aplicativos não são claras e os usuários 
menos experientes podem acabar não 

conseguindo realizar a tarefa. 
Mesmo para quem tem conhe-
cimentos avançados algumas 
opções são restritas, exigindo 
intervenção com aplicativos 
de terceiros e, mesmo assim, 
o Google Chrome e o Duo per-
sistem em ativar novamente 
por conta própria. A parte de 
gerenciamento de aplicati-

vos, do meu ponto de vista, é um ponto 
fraco no aparelho chinês. Tem chances 
de, nos próximos dias, eu conseguir en-
contrar uma solução interessante para 
o caso e, se isso acontecer, posto aqui. 
Acompanhe os próximos artigos que o 
tema vai continuar sendo abordado, afi-
nal, assunto tem de sobra!

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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São sutis os movimentos do eleitorado neste pri-
meiro ano do mandato de Jair Bolsonaro. A despeito 
da propensão do presidente ao conflito permanente 
e do avanço de uma agenda econômica controvertida 
e ambiciosa, seus índices de aprovação e rejeição não 
tiveram alterações bruscas.

Conforme pesquisa realizada pelo Datafolha na 
quinta e na sexta-feira (5 e 6), 30% dos brasileiros ap-
tos a votar consideram o governo ótimo ou bom. O 
percentual é semelhante aos apurados em abril (32%), 
no início de julho (33%) e no final de agosto (29%).

Trata-se de uma proporção modesta para quem 
se saiu vitorioso nas urnas há cerca de um ano. A esta 
altura de seus governos, o tucano Fernando Henri-
que Cardoso e o petista Luiz Inácio Lula da Silva, por 
exemplo, contavam com popularidade na casa dos 
40%.

Em certa medida, o fenômeno atual é explicável 
pelo grau inusual de polarização ideológica vigente na 
sociedade. Mas enganou-se quem imaginou que Bol-
sonaro moderaria discurso e prática em busca do cen-
tro político, como fizera Lula, partindo da esquerda, 
no início da década passada.

Em vez disso, o mandatário se mantém aferrado 
às diatribes de campanha —ou talvez seja mais preciso 
dizer que se mantém em campanha. Hostiliza, a todo 
momento e a qualquer pretexto, políticos, imprensa, 
artistas, ambientalistas e o que quer julgue fazer parte 
do establishment.

Sua rejeição mostrou elevação gradual de abril 
a agosto, quando a parcela dos que acham o governo 
ruim ou péssimo passou de 30% a 38%. Essa tendência 
parece agora estancada, com a taxa em 36%. A estabi-
lidade não deixa de ser notável num período em que 
se aprovou uma profunda reforma previdenciária —e 
diante da ampla percepção, também constatada pelo 
Datafolha, de que o presidente não se comporta de 
acordo com o cargo e de que a imagem do país no 
exterior piorou.

Entretanto também se nota, pela primeira vez no 
ano, alguma alta do otimismo com a economia. Hoje, 
43% dos eleitores acredita que a situação vai melhorar, 
ante 40% em agosto; a avaliação positiva da política 
econômica subiu de 20% para 25%, movimento que 
não se estendeu a outras áreas do governo.

Há razões a sustentá-lo. A queda da inflação e dos 
juros tem facilitado, enfim, a expansão do crédito e 
do consumo; o desemprego cai, embora lentamente; 
os investimentos privados, ainda muito deprimidos, 
estão aumentando.

Tais fatores encorajam projeções de um cresci-
mento do PIB acima de 2% em 2020, após três anos na 
casa de 1%. A margem de erro nesse caso, porém, é ele-
vada, ainda mais no imprevisível governo Bolsonaro.

Editorial

Na margem de erro

Ranking dos Políticos - Facebook

mais perigosos, porque usam o aparato do Estado 
em suas incursões ilícitas, algumas abomináveis. 
Cadê o Amarildo.

Nos países desenvolvidos, não existe polí-
cia militarizada na rua, pelo simples fato de que 
a cultura é de paz, não de guerra, sem chacinas, e 
as pessoas, independente da classe social, são tra-
tadas como cidadãos, não como inimigos a serem 
abatidos de helicóptero, atirando em escolas pú-
blicas, como caricatura do absurdo, já que nem nas 
guerras entre países é aceitável esse tipo de ataque 
sobre civis, quanto mais crianças e adolescentes.

Muito provavelmente, os integrantes das forças 
de segurança pública que recebem propina para 
não autuar alguém e para converter a manutenção 
da prisão em flagrante por um termo circunstan-
ciado, pedágio para o funcionamento do comércio, 
principalmente o clandestino, por isso que uma rua 
com boca de fumo e mais segura do que uma que 
tenha um destacamento da polícia militar ou uma 
delegacia da polícia judiciária civil, aliás, que mui-
tas vezes deu no noticiário que foram assaltados e 
levaram todas as armas, só não a farda ou o distin-
tivo, fazem serviço de pistolagem em grilagem de 
terra e execução encomendada e paga, no mercado 
paralelo, enfim, todo esse pessoal, com o perdão da 
palavra ficarão putos com este artigo, eis que ele só 
elucida aquilo que todos sabem, no entanto temem 
dizer publicamente, bem como toca na ferida, no 
calcanhar de Aquiles da banda podre.

Só que, caso haja algum tipo de perseguição ou 
retaliação, eu sei muito bem como reagir. E tem uma 
rede de pessoas de todo Brasil, desde lideranças da 
sociedade civil, como autoridades de alto escalão, 
em Mato Grosso e no Brasil, nesses vinte anos de 
militância intelectual e empírica, teórica e prática.

E conheci inúmeros bons policiais, que repudia-
vam tortura, corrupção, condescendência crimino-
sa, prevaricação, abuso de autoridade e milicianos. 
Só que muitas vezes ficavam de mãos atadas, pela 
opressão sofrida, especialmente na militar, onde os 
princípios são hierarquia, disciplina e obediência. 
São proibidos de pensar e interditados na fala. Por 
isso precisam de pessoas de fora que digam, para 
fortalecer eles lá dentro.

Nossa polícia tem de ser desmilitarizada, como 
a maioria dos praças concordam. Diminuiriam os 
casos de depressão, transtorno de ansiedade e até 
suicídio. Militar é para estar nas forças armadas, 
não nas ruas e praças. No Brasil, chama a polícia, 
prá, prá, polícia, ou o Chapolim Colorado. Seria cô-
mico, se não fosse trágico.

PAULO LEMOS É ADVOGADO

Polícia para 
a Polícia

2ª INSTÂNCIA
A senadora Selma Arruda está certa de 

que o projeto que ela relatou sobre prisão 
em segunda instância é o único viável para 
aprovação no Congresso Nacional. Na Câ-
mara Federal, há uma PEC tratando sobre o 
mesmo tema e, ao que parece, este é o texto 
que deve prevalecer. Por trás desta escolha, 
desconfia Selma, há interesses não muito re-
publicanos. “O projeto do Senado não ofende 
a Constituição porque não muda regras da 
presunção de inocência. Ele apenas dá efeito 
suspensivo ou não para recursos”, afirmou.

COBRANÇA
ABUSIVA
Dados do Procon Estadual apontam que 

82,6% das reclamações registradas pelos 
consumidores contra a Energisa são sobre 
supostas cobranças abusivas na fatura. De 
acordo com a superintendente do Procon, Gi-
sela Simona, apenas em 2019, foram registra-
das 8.285 queixas no órgão. As reclamações 
já resultaram na aplicação de mais de R$ 13,8 
milhões em multas à concessionária que, por 
sua vez, pagou até hoje apenas 267,2 mil. Os 
dados foram apresentados à CPI da Energisa, 
na Assembleia Legislativa.

POLÊMICA
DA DEFAZ
O deputado estadual Romoaldo Junior 

não tem dúvidas de que o prefeito Emanuel 
Pinheiro, seu colega de partido, será alvo de 
“armações” nos próximos meses em razão 
da disputa eleitoral de 2020. “O pessoal quer 
derrubá-lo. Ele está fazendo um excelen-
te mandato, está tendo aprovação popular”, 
disse nesta semana. Ele se referiu ao supos-
to uso da Delegacia Fazendária para perse-
guir Emanuel, que fez denúncia a respeito.

Existem recursos avançados para quem quer mexer na “es-
sência” do sistema operacional, como a liberação do acesso 
de Root, mas tais alterações podem comprometer o sistema 
operacional dar “dor de cabeça” para o usuário. Já fiz isso 
em alguns aparelhos mas, por hora, prefiro me manter mais 
“tranquilo”, sem fazer grandes intervenções e, claro, sem 
correr grandes riscos.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

PAULO ROGÉRIO LEMOS

Crédito: Divulgação
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“Entretanto também se nota, pela pri-
meira vez no ano, alguma alta do oti-
mismo com a economia

“
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Como falei anteriormente resolvi me 
“aventurar” pelo mundo ainda contro-
verso do Xiaomi, celular que tem feito 
sucesso pela configuração “parruda” e 
preço baixo frente aos concorrentes. O 
aparelho chegou 
e, evidentemente, 
o primeiro passo 
foi fazer a migra-
ção dos dados do 
dispositivo antigo, 
como já detalhei 
por aqui. O sistema 
operacional conta 
com um gerencia-
dor próprio, conhecido como MUI, que 
veio em sua versão 10, sobre o Android 
9. No segundo dia de uso o aparelho fez 
a atualização para a MUI 11, de forma ex-
tremamente automática e sem maiores 
problemas. O celular traz consigo uma 
infinidade de softwares instalados, in-
cluindo jogos, aplicativos de todos os ti-
pos e navegadores (Chrome e um nave-
gador próprio). Na instalação é solicitada 
uma conta na Xiaomi que funciona de 
forma similar à conta do Google e, assim 
como outras marcas, disponibiliza recur-
sos de back-up, localização e outros. A 
conta não é obrigatória, e como as funcio-
nalidades do Google dão conta do recado, 
criei, mas, na sequência, desconectei.

Eu, particularmente, desinstalo ou 

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro na Estrada Mo-
naliza, zona rural de Sinop. Segundo a Polícia Militar, o cadáver foi achado 
dentro do veículo, também carbonizado. O veículo estava no km 5 da rodovia 
às margens de um matagal. O corpo seria de Augusto Marinhos Ferreira. Os 
moradores ligaram para a polícia e informaram que havia um carro queiman-
do. Disseram também que um cadáver estava dentro do veículo e estava car-
bonizado.
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Geller nega envolvimento com Cunha 

Geller é alvo de investigação
por compra de votos em 2014 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

De acordo com informa-
ções publicadas pela coluna 
Radar Online da revista Veja, 
no dia de ontem (9), o depu-
tado federal mato-grossen-
se, Neri Geller (Progressis-
tas), deve passar a ser alvo 
de um inquérito que visa 
apurar uma possível compra 
de votos entre 2014 e 2015 
para a escolha da presidên-
cia da Câmara dos Deputa-
dos em Brasília. Na época o 
beneficiário era o deputado 
federal pelo Rio de Janeiro, 
Eduardo Cunha (MDB).

O inquérito está sendo 
aberto pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Edson Fachin e foi 
um pedido da Procuradoria-
-geral da República (PGR) 
que teve como base a dela-
ção premiada de alto escalão 
da JBS.

O ponto de partida da in-
vestigação se dá no período 
em que Geller era ministro 
da Agricultura do governo 
Dilma. Na ocasião ele baniu 
do mercado o uso do “aver-
mectinas”, um agrotóxico 
poderoso barrado em outros 
países. A decisão teria im-
pulsionado as exportações 
da J&F aos EUA.

Com a decisão de Geller, 
de acordo com Veja, levou 

ao pagamento de R$ 30 mi-
lhões em propina pela J&F a 
deputados federais.

Este dinheiro seria usado 
para ajudar no convenci-
mento dos parlamentares a 
ficarem do lado de Cunha 
na eleição da Câmara  “para 
fazer contraponto a então 
presidente Dilma Roussef”, 
segundo o delator.

Há algumas semanas, Gel-
ler foi manchete nos prin-
cipais veículos de imprensa 
nacionais por ser sido citado 
em conversas que se trata-
vam do esquema de propina 
entre JBS e o PT no ano de 
2014.

Interceptações telefônicas 
feitas com autorização da 
Justiça indicam pagamento 
de R$ 6,5 milhões da em-
presa de Joesley Batista para 
o PT. As supostas transações 
financeiras são investigadas 
pela Polícia Federal. As in-
terceptações datam de 21 de 
novembro de 2014, quase 
um mês depois do segundo 
turno da eleição.

A conversa que cita Neri 
Geller acontece entre Edi-
nho da Silva, na época co-
ordenador financeiro da 
campanha de Dilma e hoje 
prefeito de Araraquara (SP), 
e Ricardo Saudi, executivo 
da J&F, controladora da JBS.

Outro deputado mato-
-grossense, Carlos Bezerra 

CITADO POR DELATOR | Deputado era ministro de Dilma e estaria envolvido em esquema para eleger Eduardo Cunha
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PROMESSA CUMPRIDA

Governo anuncia fim do pagamento
parcelado aos servidores públicos 

NA ASSEMBLEIA

Discussão sobre reforma da
Previdência será adiantada 

NA CAPITAL

Presidente da Câmara
e UNPAV fez agenda
em busca de recursos

Estados precisam cumprir determinação 

Mendes anunciou pagamento em parcela única 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes anunciou, no início 
da tarde de sexta-feira (06), 
que o salário do servidor 
público será pago, a partir 
deste mês, em parcela única 
todo dia 10. A folha de no-
vembro, que será quitada 
integralmente na próxima 
terça-feira, é no valor de R$ 
504.455.930,47.

A retomada do paga-
mento em uma única data 
somente foi possível pelas 
medidas adotadas pelo Go-
verno do Estado, na busca 
pelo equilíbrio fiscal e finan-
ceiro desde o início da atu-
al gestão. “É o resultado do 
esforço que fizemos para o 
equilíbrio fiscal do estado de 
Mato Grosso, para recupe-
rar as contas públicas. Com 
todos os enfrentamentos 
que foram necessários e as 
batalhas que lutamos juntos 
para recuperar o Estado. É 
uma conquista que foi feita 
com trabalho e seriedade”, 
afirmou o governador, du-
rante reunião realizada com 
o vice-governador, Otaviano 
Pivetta, secretários de Estado 
e servidores da Secretaria de 
Estado de Fazenda.

Na reunião, o governa-
dor lembrou as dificuldades 
desde o início da gestão, as 
dívidas com fornecedores e 
prefeituras, o parcelamento 
do salário em três vezes no 
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COM ASSESSORIA

Entre as diversas reuni-
ões realizadas em Cuiabá, os 
vereadores Claudio Oliveira, 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Sorriso e presidente 
da União Parlamentar do Vale 
do Teles Pires – UNPAV e ve-
readores da região estiveram 
reunidos no gabinete do se-
nador da república Welling-
ton Fagundes para liberar a 
emenda de 5 milhões de reais 
para ser aplicado na saúde da 
região.

A emenda é da banca-
da federal e será usada para 
aquisição de equipamentos 
para saúde como: Ressonân-
cia magnética, Hemodiálise 
e o Hemocentro, atendendo 
não só Sorriso como toda a 
região.

“Conseguir liberar essa 
verba para investi-la na saú-
de será um marco para nossa 
região! 

Imagine quantas famí-
lias poderão ser beneficia-
das na saúde através dessa 
emenda. Agradeço ao Sena-
dor Wellington Fagundes e 
a bancada federal por olhar 
para nossa região”, destacou 
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A proposta de reforma 
da Previdência do estado 
deve chegar à Assembleia 
Legislativa nos próximos 
dias. Desde já, parlamentares 
discutem o texto elaborado 
pelo governo em comissões 
e junto aos servidores pú-
blicos, além de defenderem 
mudanças no projeto elabo-
rado pelo Executivo estadu-
al.

O presidente da CPI da 
Previdência da Assembleia, 
deputado estadual João Ba-
tista (Pros), avalia que não 
haverá tempo hábil para 
votar a proposta em 2019. 
“Acho desnecessário o go-

Claudio Oliveira.
Aproveitando a ida 

para a capital do estado, o 
presidente da Câmara e da 
UNPAV, Carlos Oliveira, tam-
bém se reuniu com os depu-
tados Xuxu Dal Molin (PSC) e 
Elizeu Nascimento (DC) para 
entrar uma nota de repúdio 
assinada por vereadores dos 
16 municípios que contem-
plam a União Parlamentar 
do Vale Teres Pires, contra a 
concessionária responsável 
pela distribuição de energia 
elétrica em Mato Grosso.

Na visão dos represen-
tantes desses municípios, a 
Energisa bateu recorde de re-
clamações em 2019.

Na reunião os vereado-
res foram informados que a 
Policia Federal irá acompa-
nhar uma série de aferições 
nos relógios instalados pela 
Energisa em todo o estado.

O deputado Elizeu Nas-
cimento que preside da CPÌ 
da Energisa na Assembleia 
agradeceu a iniciativa da 
união e disse que a CPI terá 
ainda mais força se o consu-
midor mostrar a sua indigna-
ção através de denúncias pelo 
aplicativo Whatsapp da CPI 
(65) 9 9248-4735.

verno encaminhar essa pro-
posta agora. Não precisava 
trazer esse estresse para o 
servidor no fim de ano, ele já 
está com o salário pago atra-
sado, sem a recomposição”, 
defende o parlamentar.

O deputado João Batis-
ta ainda julga como “muito 
radical” a reforma que o go-
verno apresentou. “A ques-
tão da idade para aposentar, 
tempo de contribuição. São 
vários pontos em que deve-
mos mexer, mas primeiro 
estamos trabalhando junto 
com o funcionalismo para 
a gente poder dizer em que 
parte a gente vai intervir”, 
adianta. “O Fórum Sindical 
tem feito reuniões periódi-

mês de janeiro e o atraso do 
13º dos servidores que deve-
ria ter sido pago em dezem-
bro de 2018.  “O trabalho de 
recuperação do Estado, ao 
longo desse ano, contou com 
a colaboração de todos vocês 
aqui e com uma centena de 
milhares de servidores pú-
blicos, que eu quero mandar 
o meu agradecimento. Sai-
bam que o esforço que vo-
cês fizeram na economia de 
cada centavo, do ato de apa-
gar a luz, de carros que não 
foram usados e foram devol-
vidos, contratos que foram 
revistos, todo o esforço de 

economia ajudou a construir 
um cenário de equilíbrio 
que está em curso em Mato 
Grosso”, afirmou, lembrando 
também dos técnicos da Se-
faz que se empenharam em 
melhorar a receita pública e 
a todos os servidores e secre-
tários que se dedicaram para 
aplicar corretamente os re-
cursos públicos.

O governador também 
aproveitou a oportunidade 
para reforçar o trabalho que 
está em curso para o paga-
mento do 13º salário. “Temos 
um planejamento em anda-
mento, um plano de voo, e 

ainda muitas ações estão por 
acontecer. No momento cer-
to iremos informar sobre o 
13º”, explicou.

Este ano, ao contrá-
rio do que vinha correndo, 
quando os servidores efe-
tivos recebiam o 13º salário 
no mês posterior ao do seu 
aniversário, o pagamento 
deverá ser feito no mês de 
dezembro. A mudança foi 
anunciada em janeiro deste 
ano pelo governador Mau-
ro Mendes, como uma das 
medidas para diminuir os 
impactos da crise financeira 
instalada no Estado.

(MDB), também será alvo da 
investigação.

Eduardo Cunha está preso 
desde abril de 2016 por acu-
sações de corrupção.

OUTRO

LADO
A assessoria de impren-

sa do parlamentar divulgou 
nota negando a acusação. 
“O líder da bancada, depu-
tado federal Neri Geller, 
esclarece que nunca mante-

ve qualquer tipo de vínculo 
ou proximidade com Edu-
ardo Cunha e reitera que 
sua indicação ao Ministério 
da Agricultura se deu pela 
Frente Parlamentar da Agri-
cultura (FPA), pelo seu perfil 

técnico, na condição de pro-
dutor e empresário, ou seja, 
sem nenhum vínculo direto 
com partidos. A assessoria 
jurídica do parlamentar to-
mará as medidas cabíveis”, 
diz a nota.

cas e está fazendo um estudo 
para apresentar sugestões e 
flexibilizar essa proposta do 
governo. Nós vamos ouvir 
o servidor para ver o que o 
contempla para fazermos 
nossas proposições”, com-
pleta João Batista. 

O analista do Mato 
Grosso Previdência (MT 
Prev) Bruno Martins adian-
ta que o objetivo do governo 
é fazer a reforma de modo 
que os servidores estaduais 
tenham as mesmas regras de 
aposentadoria dos servido-
res federais. “O grande cerne 
da proposta é estar aplican-
do literalmente as regras que 
estão sendo estabelecidas 
para o servidor federal”, re-

sume Bruno Martins.

Pelo texto promulgado 
pelo Senado em novembro, 
mulheres podem se aposen-
tar aos 62 anos, já os homens 
aos 65 anos. Ambos preci-
sam ter o mínimo de 25 anos 
de contribuição, dez anos 
no serviço público e cinco 
anos no mesmo cargo. Bru-
no Martins explica também 
que as regras de transição 
propostas pelo estado são as 
mesmas. O servidor fede-
ral poderá optar, nos casos 
previstos, pelo sistema de 
pontos ou por pagar pedágio 
sobre o tempo de contribui-
ção que faltaria caso as regras 
não tivessem mudado.
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TV  e Entretenimento

Sul-africana Zozibini Tunzi 
é a nova Miss Universo

A sul-africana Zozibini Tunzi desbancou ou-
tras 89 candidatas e se tornou a Miss Universo 
2019. A disputa da 68ª edição, transmitida ao 
vivo no mundo inteiro, aconteceu na noite de 
domingo (8) em Atlanta, nos Estados Unidos, 
e contou com apresentação de Steven Harvey. 
Madison Anderson, de Porto Rico, e Sofía Ara-
gón, do México, ficaram em segundo e terceiro 
lugar, respectivamente. Zozibini Tunzi chamou 
atenção do júri, composto apenas por mulheres, 
em sua última fala. A profissional de relações 
públicas disse que gostaria de ver a sua bele-
za inspirando as novas gerações. “Eu cresci em 
um mundo em que uma mulher com a minha 
pele, a minha aparência e o meu cabelo não era 
considerada bonita. Isso acaba hoje. Quero que 
as crianças enxerguem o reflexo dos seus ros-
tos no meu”, disse a representante sul-africana 
ao público.
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Silvio Santos é acusado de racismo 
após tirar prêmio de candidata negra

Silvio Santos está sendo acusado de 
racismo por internautas após um episó-
dio do programa deste domingo (8) no SBT. 
Durante um quadro musical, o apresen-
tador contrariou a votação do auditório, 
que escolheu como melhor cantora uma 
mulher negra, e deu o prêmio para outra 
candidata.

Jennyfer Oliver, que era a única negra 
das quatro participantes, recebeu 84 votos 
da plateia contra oito da segunda coloca-
da. Mesmo assim, Silvio Santos deu o prê-
mio de R$ 500 para todas e mais R$ 500 
para a mulher escolhida por ele. “É qui-
nhentos reais para cada uma porque eu é 
que vou escolher agora quem vai ganhar 
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mais quinhentos”, justificou o apresenta-
dor. “Se eu estivesse na minha casa vendo 
o programa, depois que ouvi essa música 
Caneta Azul, na minha opinião, a melhor 
intérprete é a Juliani. Você ganhou! Você 
é muito bonita, canta bem e ganhou mais 
quinhentos”, concluiu. Nas redes sociais, 
os internautas não entenderam a mudan-
ça nas regras do quadro no último minuto 
e muitos consideraram que o comporta-
mento do apresentador foi de racismo. “O 
fato de Silvio Santos ser velho não justifi-
ca o motivo dele ser racista”, escreveu um 
internauta. No Instagram, Jennyfer Oliver, 
que é cantora, publicou uma série de sto-
ries falando sobre o caso. “Eu fiquei super 

constrangida no momento, mas como de-
morou três semanas para ir para o ar, eu 
não podia mencionar nada sobre o assun-
to e muito menos expor nada. Eu jurava 
que ia ser editado e eles iriam pular essa 
parte que ele me barrou de cantar a músi-
ca”, contou.

Jennyfer disse que em nenhum mo-
mento acusou Silvio Santos de racismo, 
mas ressaltou: “as pessoas sentiram e co-
mentaram nas redes sociais. Se as pesso-
as sentiram, eu respeito a opinião de todo 
mundo. Eu respeito as pessoas como elas 
me respeitam. Não estou me fazendo de 
vítima, só me senti prejudicada. Quem as-
sistiu viu a minha cara”, afirmou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Operador de máquina plasma cnc, com experiência 
comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planejamento e 
controle de estoque em hospital; 
3-Açougueiro, com experiência;
4-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Atendente virtual, com experiência em redes sociais;
8-Auxiliar administrativo, com experiência e curso superior 
completo ou cursando;
9-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
10-Auxiliar de avicultura, com experiência;
11-Auxiliar de cozinha, com experiência;
12-Auxiliar de mecânico, com experiência;
13-Auxiliar de produção, com experiência em gráfica;
14-Auxiliar de recepção, com experiência;
15-Comprador, com experiência e referência;
16-Desenhista, com experiência em AutoCad;
17-Designer gráfico, com experiência;
18-Eletricista automotivo, com experiência;
19-Enfermeiro (a), com COREN;
20-Estoquista, com experiência em peças agrícolas;
21-Estoquista, com experiência em peças 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 referência;
30-Serrador, com experiência em fita deitada;
31-Serviços gerais para trabalhar em clínica veterinária;
32-Supervisor comercial, com experiência em vendas e 
logística, para gráfica;
33-Técnico de Segurança do Trabalho, com experiência;
34-Técnico em ar condicionado, com experiência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas metálicas;
37-Vendas, com conhecimento em informática e redes 
sociais;
38-Vendas, com experiência em artigos esportivos;
39-Vendedor (a), com experiência;
40-Zeladora, com experiência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem a 
vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em recebê-los. 
Lembrando que o encaminhamento é feito de acordo com o perfil 

e são realizados das 07h30min às 10h30min e das 13h30min 
às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI - CNPJ: 
07.693.574/0005-65, localizado na Rua dos Jambos, N° 
1868 - Bairro: Distrito de Boa Esperança, pertencente ao 
município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Alteração da Razão Social, 
com ramo de Atividade: Comércio varejista de gás liqüe-
feito de petróleo (GLP); CLASSE III (6.240 Kg de GLP); 
Comércio varejista de bebidas; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) - Tel.: (066) - 99612-7413.

P. BORTOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EI-
RELI - CNPJ: 34.322.620/0001-69, localizado na Rua dos 
Desbravadores - Esq. Rua Ruy Barbosa, N° 1147 - Bairro: 
Lot. Gleba Sorriso - Centro, pertencente ao município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a Licença Prévia e Licença de Instalação, 
com ramo de Atividade: Construção de edifícios; Incorpora-
ção de empreendimentos imobiliários; não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

ABRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 
- CNPJ: 30.941.442/0001-01, localizado na Av. Brasil, 
N° 2125 - Bairro: Centro, pertencente ao município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a Licença de Operação, com ramo de Ati-
vidade: Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores; Comércio varejista de lubrificantes; não foi 
determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

SOYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EPP 
- CNPJ: 17.180.968/0001-40, localizado No Município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SEMA /
MT, a Renovação da Licença de Instalação, com ramo de 
Atividade: 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios, 
(Residencial e Comercial); não foi determinado EIA-RIMA. 
(MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombei-
ro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, com interesse da Secretaria Municipal 
de Cidadania e Assistência Social, torna público para conhecimento dos 
interessados para credenciamento de empresas visando a prestação de 
serviços funerários para atendimento às famílias e ou/ indivíduos em 
situação de vulnerabilidade Social e ou/ financeira conforme Lei Municipal 
de Benefícios Eventuais nº 1885/2015. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço até o 
dia 10 de janeiro de 2020. O Edital completo poderá ser retirado no 
Departamento de Licitação, localizada na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com endereço na Avenida 
Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone 
(65)  3308-5400  das  13 :00  h  às  17 :00  h  e  no  s i te :  
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 09 de dezembro de 2019.

Nova Mutum - MT, 4 de Dezembro de 2019.

CREDENCIAMENTO N° 001/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2019

Presidente da CPL

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 144/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O MUNICÍPIO DE TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA LICITAÇÃO SUPRAMENCIONADA, JULGADA NO DIA 22 de 
Novembro 2019, com início às 14:00, tendo como objeto aquisição por 
registro de preços para eventual aquisição de refletores de led para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais. Da qual foi 
vencedora a empresa: Itens 819313, 821107, MASTER LED MATERIAIS 
ELÉTRICOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o número 
27.927.653/0001-77 no valor de R$ 158.300,00. O representante assinou 
a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Fabrício Luiz Gonçalves

CONCORRÊNCIA N° 011/2019
Objeto: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT. Data 
de Abertura: 13 de janeiro de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor 
preço (Global). Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site do município 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum - MT, 09 de dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-
SORRISO/MT, a LICENÇA PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  DO 
AVIARIO (ABATEDOURO DE FRANGO), localizado na ROD BR 163 
ZONA RURAL (ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO), do Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-
SORRISO/MT, as LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  da 
DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DE ACESSO 
QUE INTERLIGA A ROD BR 163 AO LOTEAMENTO SANTA CLARA, 
NAS PROXIMIDADE DA EMPRESA FIAGRIL E DO LOTEAMENTO IND 
LEONEL BEDIN, localizado Perímetro Urbano   do Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SEMA/MT, a 
alteração de razão social do licenciamento ambiental DA ESTAÇÃO DE 
TRANSBORDO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO do município de 
sorriso, onde o processo de licenciamento n° 197108/2012, está em 
nome da empresa SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, COM 
CNPJ 10.242.459/0002-, localizado na área rural do Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 
 

Tipo: Menor Preço Por Lote Processo Licitatório Nº 055/2019 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 23 De Dezembro 2019, Às 14h00, Para Aquisição De Câmara Fria E Equipamentos 
Para A Agroindústria De Beneficiamento E Processamento De Frutas 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 07h00min Às 
11h00min. Novo Mundo, Mt, 09 De Dezembro De 2019. Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial 
 

Antonio Mafini 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal De Novo Mundo – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019 
 

Tipo: Menor Preço Global Processo Licitatório Nº 054/2019 A Prefeitura Municipal De Novo 
Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira, Designada Pela Portaria Nº. 359/2019, De 
09/12/2019, Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação No Dia 23/12/2019, Às 
08h00, Para Contratação De Pessoa Jurídica Para Prestação De Serviços De Organização E 
Realização De Concurso Público Para Provimento De Vagas Do Quadro De Cargos Da 
Prefeitura Municipal De Novo Mundo Mt, Incluindo Todos Os Procedimentos Administrativos 
Exigidos Pelo Tribunal De Contas, Especialmente, 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, 09 De Dezembro De 2019. 
 

Samantha Luiza De Freitas 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019 
Processo Licitatório Nº 052/2019 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 27/12/2019 As 08:00 Horas, Para Registro De Preços Para Futura E Eventual 
Aquisição De Medicamentos, Material Hospitalar E Insumos, Material Odontológico E 
Equipamentos Permanentes, Para Atender As Demandas Das Unidades Basicas De 
Saúde Do Municipio 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 07h00min Às 11h00min E No Site Oficial Do Município: 
Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo – Mt, 09 De Dezembro De 2019. Luciana Da 
Silva Betarelo Pregoeira   

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 
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Torcedora lamenta queda do Cruzeiro 

Cruzeiro diminui lista dos times
que nunca caíram para a Série B
DA REPORTAGEM

O Cruzeiro foi rebai-
xamento à Série B do Bra-
sileirão neste domingo e 
diminuiu uma seleta lista 
de times que nunca caíram. 
Agora, figuram nessa elite 
apenas Santos, Flamengo e 
São Paulo. 

A chapecoense, que 
também figurava nesta lista 
também foi rebaixada nes-
ta temporada. O Cruzeiro 
entrou em campo neste do-
mingo precisando da vitória 
sobre o Palmeiras, e de uma 
derrota do Ceará para o Bo-
tafogo, para escapar do re-
baixamento, resultados que 
não aconteceram.

A campanha do time 
em toda a competição ficou 
abaixo do esperado, e não 
por coincidência é a pior da 
história do clube, na era dos 
pontos corridos. 

Durante todo Brasi-
leirão, o Cruzeiro ficou na 
parte debaixo da tabela de 
classificação, conquistando 
pontuação menor do que o 
número de rodadas.

Além disso, a tempora-
da foi marcada pelas investi-
gações da polícia dentro do 

clube por suspeitas de des-
vio de dinheiro, atividades 
irregulares como empresa 
de fachada e até venda de di-
reitos de um menor de ida-
de. Membros da diretoria e a 
sede do clube, foram alvo de 
buscas e visitas da polícia.

QUATRO
TREINADORES
O Cruzeiro começou a 

temporada com Mano Me-
nezes no comando. O téc-
nico bicampeão da Copa do 
Brasil com a equipe mineira 
foi demitido após os péssi-
mos resultados no Brasilei-
rão, eliminação nas oitavas 
de final da Libertadores para 
o River Plate nos pênaltis, e 
depois do primeiro jogo da 
semifinal da Copa do Brasil 
para o Internacional.

Rogério Ceni foi o se-
gundo técnico da tempora-
da. O ex-jogador chegou ao 
time mineiro com respaldo 
da diretoria. A passagem não 
durou três meses e após oito 
jogos, apenas duas vitórias, e 
um péssimo relacionamento 
dentro do vestiário celeste, o 
treinador deixou o time após 
o empate com o Ceará.

Para o lugar de Ceni, a 

BRASILEIRÃO | Apenas Flamengo, Santos e São Paulo seguem como times que nunca jogaram a segunda divisão
Foto: Divulgação

Foto: ivan Storti

Gustavo Henrique e Derlis González não ficam no 
Santos para 2020 

CRUZEIRO

Adilson Batista expõe crise:
“Rogerio Ceni estava certo”

SANTOS

Gustavo Henrique 
e Derlis definem 
destinos para 2020

DEPOIS DO REBAIXAMENTO

Thiago Neves fez festa 
até o início da manhã

Foto: Divulgação

Dudu comemora gol: Cruzeiro foi rebaixado à Série B 

DA REPORTAGEM

Neste domingo, após a 
derrota que sacramentou o 
primeiro rebaixamento da 
história do Cruzeiro, o treina-
dor Adilson Batista concedeu 
entrevista coletiva ao lado do 
gestor de futebol Zezé Per-
rella, e não poupou palavras 
para definir a situação que 
vive o clube.

O atual comandante do 
clube mineiro citou inclusive 
Rogerio Ceni, que teve curta 
passagem pela equipe neste 
ano e sobretudo no momen-
to de sua saída, escancarou os 
problemas que há nos basti-
dores da Raposa.

“Meu amigo Rogerio Ceni 
estava certo em muitas coisas. 
Tem muita coisa errada aqui. 
Zezé acabou de dizer. Falta 
aspecto fisico, qualidade. Eu 
quero fazer parte dessa re-
construção. É triste encarar 
a Série B com a grandeza do 
Cruzeiro”, disse.

No entanto, Adilson já 
projetou a sequência de tra-
balho no Cruzeiro, ressaltan-
do sempre que o clube preci-
sa de mudanças drásticas para 
mudar de panorama. “Vou 

DA REPORTAGEM

Após a goleada sobre 
o Flamengo, pela última 
rodada do Campeonato 
Brasileiro de 2019, o San-
tos já começa a pensar na 
próxima temporada. E o 
Peixe já tem duas saídas 
encaminhadas: o zagueiro 
Gustavo Henrique e o ata-
cante Derlis González.

Em entrevista à Rá-
dio Globo na saída do gra-
mado, o defensor, que tem 
contrato até o final de ja-
neiro de 2020 com o Alvi-
negro Praiano, confirmou 
que buscará novos ares no 
ano que vem. Depois da 
partida, inclusive, ele fi-
cou alguns minutos a mais 
no campo da Vila Belmiro 
para se despedir da equipe 
paulista.

O zagueiro Gustavo 
Henrique não fica no San-
tos. Na saída de campo, ele 
afirmou que precisa bus-
car novos ares. Ele agrade-
ceu os 13 anos de clube, o 
carinho da torcida e todas 

DA REPORTAGEM

Certamente muitos 
torcedores do Cruzeiro 
não conseguiram dormir 
nessa madrugada, após o 
rebaixamento da equipe 
para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Pos-
sivelmente, alguns atletas 
também não tiveram uma 
noite tranquila de sono. 
No entanto, nem todos os 
jogadores da Raposa pare-
cem ter sentido a queda no 
Brasileirão. O meia Thia-
go Neves deu uma festa 
em casa, que durou até o 

as conquistas. 
O contrato do defen-

sor é até o fim de janeiro 
do ano que vem.

Já o atacante afirmou 
à rádio paraguaia ABC 
Cardinal 730 AM que “já 
não tem nada com o San-
tos” e que chegou a um 
acordo para sair do Peixe 
antes do fim do emprés-
timo, que seria no mês de 
junho. Além disso, ele de-
clarou que espera a libera-
ção para jogar pelo Olim-
pia, do Paraguai, por onde 
passou em 2014.

Revelado pelo San-
tos, Gustavo Henrique 
soma 215 partidas dispu-
tadas pelo Peixe, tendo 
marcado 13 gols. Ele ainda 
conquistou os títulos do 
Campeonato Paulista de 
2015 e 2016. Já Derlis Gon-
zález chegou ao Alvinegro 
Praiano no ano passado, 
vindo de empréstimo 
junto ao Dínamo de Kiev, 
da Ucrânia. Pela equipe 
paulista, foram 53 jogos e 
nove gols.

início da manhã desta se-
gunda-feira. A informação 
foi divulgada durante o 
programa 98 Esportes, da 
Rádio 98FM, e confirmada 
pelo Blog. 

Thiago Neves mora 
em um condomínio de 
luxo em Nova Lima, cida-
de que fica ao lado de Belo 
Horizonte. Segundo rela-
tos de vizinhos, o camisa 
10 do Cruzeiro deu festas 
por três noites consecuti-
vas, começando na sexta-
-feira (6), não foi uma co-
memoração pela queda do 
clube no Brasileirão.

ter o respaldo da diretoria 
do Cruzeiro (para mudanças) 
e amanhã vamos começar a 
trabalhar…

Minha colaboração é de 
aceitar. Não discuti salário. 
Vim com a intenção de aju-

diretoria apostou no “pai-
zão”, Abel Braga. 

O treinador que tem 
bom relacionamento com 
boa parte do elenco cruzei-
rense também ficou apenas 
oito partidas no comando 
celeste. Foram 14 jogos, oito 
empates, três vitórias e três 
derrotas. Abel deixou o Cru-
zeiro há apenas três rodadas 
do fim.

Adilson Batista chegou 
na 36º rodada e comandou 
o time nas três derrotas: Vas-
co, Grêmio e a última roda-
da do Brasileirão, a derrota 
para o Palmeiras, que selou 
o rebaixamento. Adilson, 51 
anos, tem contrato até o fim 
de 2020.

TETRACAMPEÃO
BRASILEIRO
O time multicampeão 

já levantou o troféu do Bra-
sileiro por quatro vezes: em 
1966, 2003, 2013 e 2014. 
Nesta temporada, o Cruzeiro 
começou o Brasileirão sendo 
o único time da Série A in-
victo: eram 22 jogos sem ser 
derrotado. A boa sequência 
caiu logo na estreia da com-
petição para o atual cam-
peão, o Flamengo.

Divulgação

Dudu comemorou gol com sarrada em rebaixa-
mento da Raposa

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 19 de dezembro de 2019 às 09h30min *. 2º LEILÃO: 26 de dezembro de 2019 às 09h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547,  
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que  
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-
42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 14/07/2016, cujo Fiduciante é 
FRANCISCO GUILHERME FERRETTI, CPF/MF nº 012.903.701-09, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 278.007,55 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Sete Reais 
e Cinquenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo  
“Casa Residencial em alvenaria sem laje, com área construída de 89,25m², e área total de 180m², situado na  
Rua das Bracatingas, s/nº, Sinop/MT, melhor descrito na matrícula nº 59.910 do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 212.900,50 (Duzentos e Doze 
Mil Novecentos Reais e Cinquenta Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5251_14 Al).

PROVOCAÇÃO A SASSÁ?

Dudu comemora gol do Palmeiras com “sarrada”
DA REPORTAGEM

O atacante Dudu, do Palmei-
ras, comemorou de um jeito di-
ferente o gol marcado na vitória 
por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, neste 
domingo, no Mineirão. Depois de 
aproveitar cruzamento e cabecear 
a bola à rede, Dudu correu com os 
braços abertos e deu uma “sarrada 
no ar”, próximo à bandeirinha de 
escanteio, como costumava fazer 
Sassá, atacante do Cruzeiro.

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 

dar, dar o melhor. Tentei fa-
zer o melhor. Esse processo 
de reconstrução, todos nós 
podemos colaborar”, afirmou.

O treinador ainda fez 
questão de, apesar do mo-
mento, ressaltar a grandeza 

do clube, e definiu qual tipo 
de projeto deve ser estabeleci-
do no Cruzeiro. “O projeto do 
Cruzeiro tem que ser pensar 
em ser campeão do mundo. 
Esse tem que ser o projeto”, 
declarou.

Inf. - tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“PRESENCIAL e ON-LINE”

1º LEILÃO: 06/01/2020, ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 10/01/2020, ÀS 15H. 

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS

(Caso não seja arrematado no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo 
Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, 
situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Cuiabá - MT. Bairro Duque de Caxias.  Rua 
Marechal Floriano Peixoto, n°1706. Apartamento n°1101, (11°Pav) do Edifício Maison Isabela.  Área de útil 138,00m²(Matr.), 
271,95m²(IPTU) e 02(duas) vagas de garagem localizadas no subsolo. Matr. 91.918 do 2º RI Local. Obs.: Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da divergência da área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no IPTU e averbada no 
RI, correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 06/01/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 857.167,65 e 2º Leilão: 
10/01/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 686.113,97 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais 
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 
1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de 
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma 
estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as 
condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

Na semifinal da Copa do Brasil 
do ano passado, Sassá acertou um 
soco no rosto de Mayke, lateral-di-
reito do Palmeiras, após uma briga 
generalizada ao final da partida. Na 
ocasião, Dudu chamou o cruzei-
rense de covarde.

“A gente fica triste. O cara é 
covarde, aproveita que está de cos-
tas para dar soco enquanto o cara 
não está vendo, mostra que esse 
moleque é um covarde”, disse o 
palmeirense.
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DA REPORTAGEM

Dezesseis ações civis pú-
blicas ajuizadas pela Advo-
cacia-Geral da União (AGU) 
contra 33 réus cobram o 
equivalente a R$ 555,3 mi-
lhões de grandes desmata-
dores em quatro estados da 
Amazônia Legal. As ações 
têm por base 25 autos de 
infração emitidos pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
em resposta ao desmata-
mento de 26.490 hectares na 
região amazônica.

As ações foram protocola-
das nas seções judiciárias dos 
estados de Rondônia (Por-
to Velho e Ji-Paraná), Mato 
Grosso ( Juína e Sinop), Pará 
(Altamira, Redenção e Ma-
rabá) e Amazonas (Manaus), 
por meio da força-tarefa em 
defesa da Amazônia. Do to-
tal, R$ 12,26 milhões devem 
ir para Rondônia; R$ 23,41 
milhões para o Mato Grosso, 
R$ 349,84 milhões ao Pará e 
R$ 169,76 milhões ao Ama-
zonas. Segundo a AGU, a for-
ça-tarefa priorizou, há dois 
meses, outras 12 ações com 
o objetivo de cobrar multas 
administrativas emitidas pe-
las autarquias ambientais. Já 
as multas protocoladas nes-
ta semana são as primeiras 
ações na esfera da responsa-

bilidade civil.
“O nosso foco de atuação 

neste momento é a repara-
ção civil. Agora nós estamos 
indo ao Judiciário para re-
querer que o infrator am-
biental seja civilmente res-
ponsabilizado pelos danos 
que causou ao meio ambien-
te”, informou, por meio de 
nota, a coordenadora nacio-
nal da força-tarefa, Renata 
Periquito Cunha.

Ela defende que os res-
ponsáveis pelas irregularida-
des ambientais promovam 
também a chamada repa-
ração in natura, visando a 
reparação total dos danos, 
além de indenizações. “A 
gente pede, essencialmente, 
o reflorestamento. Um pla-
no de recuperação de áreas 
degradadas, que são todas 
as medidas necessárias para 
que aquela área volte ao es-
tado anterior à degradação 
ambiental”, disse a coorde-
nadora.

Criada em setembro de 
2019, a força-tarefa em de-
fesa da Amazônia é formada 
por 20 integrantes: 15 mem-
bros da Procuradoria-Geral 
Federal, órgão da AGU que 
representa judicialmente au-
tarquias como Ibama e ICM-
Bio, e cinco da Procuradoria-
-Geral da União, que podem 
atuar inclusive em regime de 
plantão, quando necessário.
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SINOP

Corpo de jovem desaparecido é
achado em carro carbonizado

SORRISO

Corpo de mulher é encontrado
próximo ao Res. São Francisco

DIZ IBGE

MT: número 
de casamentos 
registrados 
cresce 7%

Mãe do rapaz disse que o veículo incendiado estava no nome dela 

Corpo foi encontrado já em decomposição 

Foto: geovane Brito

Alianças usadas em casamento 

DA REPORTAGEM

Um corpo foi encon-
trado carbonizado no sába-
do (7) dentro de um carro 
na Estrada Monaliza, zona 
rural de Sinop. Segundo a 
Polícia Militar, o cadáver 
foi achado dentro do veí-
culo, também carbonizado. 
O veículo, um Citröen Clio, 
estava no km 5 da rodovia às 
margens de um matagal. O 
corpo seria de Augusto Ma-
rinhos Ferreira, 20 anos.

Os moradores ligaram 
para a polícia e informaram 
que havia um carro quei-
mando. Disseram também 
que um cadáver estava den-
tro do veículo e estava car-
bonizado. Durante a ocor-
rência, a mãe do rapaz foi ao 
local e contou que o veículo 
era dela e que o cadáver po-
deria ser do filho dela. Ela 
contou que o rapaz estava 
desaparecido desde sexta 
(6). O carro foi levado à de-
legacia da Polícia Civil.

Peritos da Perícia Ofi-
cial e Identificação Técnica 
de Mato Grosso (Politec) fo-
ram ao local e começaram 
a fazer os primeiros levan-
tamentos sobre o veículo 
incendiado e sobre a vítima. 
O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal 
(IML). Exames devem con-
firmar a identidade da víti-
ma.

DA REPORTAGEM

Foi encontrado, na tar-
de de domingo (8), em uma 
área de mata nas proximida-
des do residencial São Fran-
cisco, o corpo de uma mu-
lher já em decomposição. A 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec) aponta que 
o cadáver estava no local há 
cerca de três dias.

A Polícia Civil foi in-
formada, de forma anônima, 
que o corpo de uma mulher 
estava em uma área de mata 
na rua Mar Negro, Jardim 
Ocidental. 

A Politec foi acionada 
e fez a remoção do cadáver 
que ainda não possui identi-
ficação. 

Trata-se de uma mu-
lher negra que vestia short 
de lycra florido e blusa azul. 

DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso foram 
registrados 18.772 casamen-
tos em 2018, um aumento de 
7% em relação a 2017, quando 
foram registrados 17.544. Os 
dados constam em uma pes-
quisa do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O registro de casa-
mentos entre cônjuges femi-
ninos teve aumento de 47% 

em Mato Grosso em 2017.
De acordo com o IBGE, 

no caso dos casamentos entre 
cônjuges masculinos, houve 
15 registrados em 2018, ne-
nhuma variação em relação 
a 2017 (15 registros). Em re-
lação aos casamentos entre 
cônjuges femininos, foram 
31 registros em 2018, um 
crescimento de 47% em rela-
ção a 2017 quando ocorreram 
21 registros.
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MT tem ações protocoladas em Sinop e Juína 

Ações da AGU cobram R$ 555,3
mi de infratores ambientais
DESMATADORES | São 16 ações civis públicas ajuizadas pela Advocacia-Geral da União contra 33 réus 

O corpo foi levado para o 
Instituto Médico Legal (IML) 
para o exame de necropsia.

Ao que tudo indica, se-

gundo a perícia, a vítima foi 
assassinada com a utilização 
de arma branca, pois havia 
uma perfuração no abdome. 

A Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) da 
Polícia Civil passa a investi-
gar o caso.


