
O Centro Socioeducativo de Sinop, localizado na Avenida das Figuei-
ras, onde estão detidos 12 adolescentes acusados de cometer furtos e 
delitos, deve ser fechado. A decisão foi comunicada pela Administra-
ção Socioeducativa do Estado.     Página -7

SINOP

Socioeducativo será desativado
e menores serão transferidos

DRONE

Pressão da
União pela
reforma 
preocupa
Mauro Mendes
A não aprovação de uma re-
forma previdenciária esta-
dual pode levar Mato Grosso 
a ficar sem o Certificado de 
Regularidade Previdenciária e 
consequentemente, impedido 
de receber financiamentos e 
transferências da União, entre 
outras vedações.             Página  - 3

Um drone gigante apropriado para jogar sementes e reflorestar áreas degradadas 
foi construído em Rondonópolis durante o Workshop Dronecoria Brasil.           Página -7

REFLORESTAR ÁREAS DEGRADADAS

CRUZEIRO
Queda força
mudança
profunda
no elenco

A queda inédita para a 
Série B do Brasileiro obrigará 
o Cruzeiro a fazer uma mudan-
ça drástica no seu grupo de 
jogadores devido ao declínio de 
receitas e também à alta folha 
salarial atual. Medalhões, como 
Fred, Thiago Neves, Edilson, 
entre outros, dificilmente 
ficarão no clube em 2020, por 
exemplo.

 Página - 6

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

...........................................................................................................................................................................

Mato Grosso 
quarta-feira, 11 de dezembro de 2019
Ano I - Edição 194 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 32 | Mín 23



O preconceito ao exame de toque é pro-
veniente de uma cultura machista, que 
infelizmente ainda predomina no Brasil

Outubro e novembro foram os meses em 
que mais se falou sobre o câncer no Brasil, 
especialmente o câncer de mama, com o Ou-
tubro Rosa, e o câncer de próstata, com o No-
vembro Azul. As campanhas estimulam mu-
lheres e homens a fazerem o exame precoce 
dos dois tipos da doença.

Lançado há menos de 20 anos, o Outubro 
Rosa pode ser considerado um sucesso em 
seu objetivo de conscientização feminina. 
Hoje, quase a totalidade das mulheres sabe 
a importância da realização dos exames de 
mamografia, especialmente a partir dos 45 
anos. Elas buscam fazer o exame, mas como 
se fala popularmente, “faltou combinar” com 
as autoridades. Anualmente, milhares de bra-
sileiras procuram ter acesso à mamografia, 
boa parte sem sucesso, sendo a grande maio-
ria dependente do serviço público de saúde.

Levantamento realizado pela Sociedade 
Brasileira de Mastologia identificou que, em 
2017, das 11,5 milhões de mamografias previs-
tas para serem realizadas em mulheres com 
idade entre 50 a 69 anos no país, somente 2,7 
milhões foram feitas. A necessidade da ma-
mografia para detecção precoce do câncer 
de mama fica ainda mais evidente quando 
se constata que há chances de 90% de cura 
quando a doença é descoberta em estágio 
inicial. Depois do câncer de pele, o câncer de 
mama é o mais comum entre as mulheres no 
Brasil e no mundo, respondendo por aproxi-
madamente 28% dos novos casos a cada ano.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
aponta 59,7 mil casos por ano e 6,91 mortes 
para cada 100 mil habitantes. Em Mato Gros-
so, são 680 novos casos a cada ano, que resul-
tam em cerca de 200 mortes de mulheres.

Depois de atingir o objetivo de conscien-
tização do público feminino, o Outubro Rosa 
começa a passar para um segundo momento: 
o da reivindicação ao acesso a mamografia. 
Este ano um pequeno movimento foi iniciado.

Alguns grupos começaram a contestar a 
adesão do poder público à campanha, com 

Primeiros passos com o Xiaomi – Parte II
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bom desempenho, e o Xiaomi não de-
cepcionou. A tela tem boa qualidade de 
imagens, embora esse passe longe de 
ser o ponto forte do aparelho. Durante 
a pesquisa, inclusive, encontrei essa in-

formação de forma abundan-
te, mas mesmo não sendo a 
melhor tela no mercado ainda 
apresenta qualidade extrema-
mente satisfatória para uso 
regular.

Mesmo durante todo o 
processo de migração, testes 
de aplicativos, cópias de ar-
quivos, diversos processos di-

versos simultâneos e outros o aparelho 
se saiu bem, sem travar e sem esquen-
tar, mantendo um consumo de bateria 
extremamente satisfatório para tudo 
que foi feito.

Por hora não me arrependi da com-
pra! continue acompanhando essa “em-
preitada” no próximo artigo!

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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Entre a série de indicadores que acompanham a 
situação econômica e social dos países, o de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), criado pelos economistas Amar-
tya Sen, indiano, prêmio Nobel de 1998, e o paquistanês 
Mahbub al Huq, contorna o universo exclusivo da pro-
dução, para acompanhar a evolução da saúde, da escola-
ridade e da renda das populações.

O IDH, de responsabilidade do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), capta seg-
mentos estratégicos das sociedades, só refletidos no PIB 
de maneira muito indireta.

E o IDH do Brasil, divulgado no último domingo 
(8), é coerente com a conjuntura de dificuldades por que 
tem passado o país, entre a recessão e a estagnação de 
2014 em diante. Pelo menos, cinco anos de dificuldades.

Apenas agora, no segundo semestre de 2019, evi-
dências de alguma retomada do crescimento começam 
a ficar mais fortes. Há, porém, muito terreno perdido a 
recuperar — na produção e, por decorrência, em áreas 
ditas sociais. Um desemprego persistente acima dos 12 
milhões de pessoas gera muitos efeitos colaterais nega-
tivos. Há um acúmulo de erros e distorções que estão 
refletidos na evolução do IDH. O governo Bolsonaro re-
cebe esta herança negativa e terá de equacioná-la.

De 2013 ao ano passado, o índice brasileiro perdeu 
três posições. De 2017 a 2018, em um ranking de 189 pa-
íses, o Brasil retrocedeu do 78º lugar para 79º, com um 
IDH de 0,761 (quanto mais próximo de 1, melhor o está-
gio de desenvolvimento humano). Ficou aquém de Rús-
sia, Argentina e Chile, num ranking em que nas três últi-
mas colocações estão Chade, República Centro-Africana 
e Níger. Muito distantes da Noruega e Suíça, os IDHs 
mais elevados. Os dois fatores que explicam a queda do 
IDH brasileiro a partir de 2013 são a estagnação da esco-
laridade e a má distribuição de renda. Quando o IDH é 
ajustado considerando apenas a desigualdade de renda, 
o Brasil cai 23 posições.

Em reação esperada, o governo Bolsonaro culpou 
as gestões petistas. Mais importante é saber o que fará 
contra uma área de educação estagnada e para reduzir 
os grandes desníveis de renda. No primeiro caso, preci-
sará que o Ministério da Educação saia do rumo que lhe 
dá o ministro Abraham Weintraub, mais preocupado em 
converter o MEC em plataforma de guerra ideológica.

Para a questão da má distribuição de riquezas, Bol-
sonaro não poderá conter o andamento das reformas, 
como acaba de fazer. Há medidas no ajuste fiscal e na 
reforma do Estado que podem abrir espaço para a exe-
cução de políticas sociais mais efetivas. Se esta reforma 
da Previdência não pôde avançar muito na redução das 
injustiças nos benefícios do funcionalismo público, fator 
de concentração de renda, medidas paralelas podem ser 
tomadas nesta direção. Essencial é que Bolsonaro tenha 
esta consciência.

Editorial

IDH força Bolsonaro 
a rever posturas

Ranking dos Políticos - Facebook

sedes de órgãos se colorindo de rosa, ao 
mesmo tempo em que os governantes 
não priorizam investimentos na preven-
ção e no tratamento à doença. A hipocri-

sia presente no rosa dos prédios públicos ficou 
em evidência. Uma nova consciência sobre o 
direito à saúde está nascendo nas mulheres. 
Já com os homens a história é diferente, eles 
já são bastante complicados em relação aos 
cuidados preventivos com a saúde e, quando 
se trata da prevenção ao câncer de próstata, a 
missão é quase hercúlea.

O preconceito predomina no Brasil em rela-
ção ao exame preventivo, que exige o de toque 
retal. Embora não se tenha dados quantitati-
vos, é flagrante como o preconceito ao exame 
de toque é premissa para que os homens não 
busquem atendimento e, consequentemente, a 
detecção precoce do câncer fica prejudicada. 
Assim como o câncer de mama, 90% dos ca-
sos de próstata identificados em fase inicial 
têm cura. O preconceito ao exame de toque é 
proveniente de uma cultura machista, que in-
felizmente ainda predomina no Brasil. O toque 
é associado pelos homens a questões sexuais 
e homoafetivas.  As piadas sobressaem quan-
do se trata do assunto. “Não vai se apaixonar 
pelo médico”, dizem aos amigos. Já cheguei de 
ser questionado pelo paciente se mais alguém, 
além do médico, estaria na sala durante o exa-
me. Medo de ser visto. Medo de ser mal visto.

E mesmo com o Novembro Azul, que sur-
giu no ano de 2003, pouca coisa mudou. A cada 
ano, 68.220 homens são diagnosticados com 
tumores na próstata no Brasil, resultando em 
15.400 mortes. É o segundo tipo de câncer mais 
comum entre eles. Mais do que qualquer outro 
tipo, é considerado um câncer da terceira ida-
de, porque 75% dos casos ocorrem a partir dos 
65 anos, mas a doença pode surgir a partir dos 
50 anos. Os homens precisam perder o medo. 
Assim como as mulheres, dar o próximo passo 
e entender que a qualidade de vida e a saúde 
estão acima de qualquer preconceito ou bar-
reira.

ANDRÉ CREPALDI É ONCOLOGISTA 
EM CUIABÁ

Câncer: vencendo 
barreiras

ORÇAMENTO
EM DEBATE
O presidente da AL, deputado Eduardo 

Botelho, avalia que não há necessidade de 
o Executivo enviar substitutivo integral ao 
projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA-
2020), já aprovado em primeira votação. A 
mudança na peça vinha sendo apontada 
como necessária após os deputados estadu-
ais derrubarem vetos de Mauro Mendes, o 
que deve afetar negativamente na arrecada-
ção do Estado no próximo ano. “Eu acho que 
não é prudente mandar [substitutivo] e nem 
vai ser necessário, a arrecadação vai supe-
rar o que está lá [previsto]”, sustentou.

SUPRAPARTIDÁRIO
Blairo Maggi recebeu autoridades em 

confraternização de fim de ano e ‘conclamou’ 
lideranças de diferentes matizes ideológicas 
a uma reunião semanal. A ideia é priorizar 
laços de amizade. Entre os presentes esta-
vam Mauro Mendes, o empresário Eraí Mag-
gi, os ex-senadores Cidinho Santos e Osvaldo 
Sobrinho, o ex-governador Júlio Campos e 
o ex-deputado Mauro Savi. “São duas coisas 
que fazem com que a gente tenha esperança 
e olhe para frente com alegria, que são a nos-
sa família e os nossos amigos. O resto é tudo 
muito passageiro, são interesses, são negó-
cios, são política”, refletiu Maggi.

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, 
Gisela Simona, apenas em 2019, foram regis-
tradas 8.285 queixas no órgão. As reclama-
ções 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. 

Embora eu tenha visto algumas pessoas questionando a 
qualidade da construção dos aparelhos da Xiaomi, mas, ao 
menos no modelo que eu comprei, esse tipo de crítica seria, 
no mínimo, injusta, pois o aparelho é muito bem feito, com 
excelente acabamento e, ao menos inicialmente, demons-
trando ser feito com materiais de boa qualidade. Vamos ver 
se o uso confirma tudo isso.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

ANDRÉ CREPALDI

Crédito: UFMT/Assessoria
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“Um desemprego persistente acima 
dos 12 milhões de pessoas gera muitos 
efeitos colaterais negativos.

“
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Sigo, no presente texto, relatando 
minha experiência ao migrar para meu 
novo celular. Após os procedimentos 
mais “fundamentais” comecei a olhar 
com olhos de usuário para o dispositivo. 
Não preciso dizer 
que toda mudança 
tem seus pontos 
positivos e negati-
vos, não é mesmo? 
O aparelho é bem 
interessante, ex-
tremamente per-
sonalizável, boa 
duração de bateria, 
mas tem, como falei no artigo anterior, a 
dificuldade (ou mesmo impossibilidade) 
de desativar alguns aplicativos nativos.

Deixando isso de lado comecei a usar 
de fato e garanto: esse é o aparelho mais 
“frio” que já usei até hoje. Sim, o disposi-
tivo conta com sistema de refrigeração 
a líquido (não pense um monte de água 
correndo de um lado para o outro do apa-
relho em tubos finos, pois não é isso que 
acontece) e tal tecnologia é absurdamen-
te mais eficiente que suas concorrentes 
para evitar o aquecimento. Ponto positivo 
para o “chinês”.

O aparelho é rápido e estável. Nesse 
ponto devo lembrar que estava utilizando 
um Moto G6 Plus, Octacore com 4 Giga de 
RAM, então venho de um aparelho com 

Um filhote de anta que escapou do Hospital Veterinário da UFMT, na sema-
na passada, foi encontrado dentro do Campus. O animal foi reencaminhado 
para a unidade. Ele estava em tratamento em razão de ferimentos ocasionados 
por mordidas de cachorro. Entretanto, acabou fugindo. O filhote havia sido res-
gatado pela resgatado pela Polícia Ambiental, na terça (3), como estava ferido, 
foi levado para o hospital, onde foi medicado e estava sob cuidados médicos.
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Texto será encaminhado ainda esta semana para ALMT 

Mauro Mendes corre contra o tempo para
aprovar reforma previdenciária estadual
DA REPORTAGEM

A proposta do Executivo 
que será discutida na próxi-
ma reunião pretende mudar 
a idade mínima das aposen-
tadorias, que passaria de 65 
anos para homens e 62 para 
mulheres, exceto para algu-
mas carreiras que tem regras 
próprias como professores e 
militares.

“Nós precisamos dar con-
tinuidade a esta discussão, 
porque dela dependerá o 
cálculo atuarial para que 
nós possamos fazer o nosso 
plano de custeio. Está muito 
claro que temos que urgen-
temente tomar essa decisão 
sob risco de comprometer-
mos a regularidade fiscal 
de Mato Grosso”, pontuou 
Mendes. A não aprovação 
de uma reforma previden-
ciária estadual pode levar 
Mato Grosso a ficar sem o 
Certificado de Regularidade 
Previdenciária e consequen-
temente, impedido de rece-
ber financiamentos e trans-
ferências da União, entre 
outras vedações.

“A Reforma da Previdência 
em âmbito estadual se faz 
necessária porque temos um 
déficit financeiro em R$ 1,4 
bilhão previsto para 2020. E 
caso não seja aprovada, em 
10 anos este número pode 
chegar a R$ 31 bilhões”, pon-
tuou diretor-presidente do 
Mato Grosso Previdência, 

Elliton Oliveira de Souza.
O Conselho de Previdên-

cia de Mato Grosso aprovou 
nesta segunda-feira (09) a 
proposta que altera de 11% 
para 14% a alíquota de con-
tribuição de servidores pú-
blicos do Executivo, do Le-
gislativo, do Judiciário, do 
Ministério Público Tribunal 
de Contas e Defensoria Pú-
blica. O texto seguirá ainda 
nesta semana para a Assem-
bleia Legislativa.

A votação ocorreu após o 
Executivo propor aos conse-
lheiros o desmembramento 
do projeto original, já que 
a alíquota precisa passar 
por alteração para seguir a 
determinação da Emenda 
Constitucional 103/2019, 
que sinaliza que Estados e 
municípios não podem ter 
alíquota menor do que os 
14% estipulados pela União.

As demais regras da Refor-
ma da Previdência Estadual 
continuam sendo discutidas 
pelos conselheiros na pró-
xima segunda-feira (16). De 
acordo com o secretário-
-chefe da Casa Civil, Mauro 
Carvalho, com a aprovação 
da proposta, o Estado segue 
buscando o diálogo com os 
servidores e demais Poderes 
envolvidos, no entanto, de 
acordo com o que está de-
terminado na Constituição.

“Isso já foi aprovado pelo 
Congresso Nacional e nós 
estamos apenas aderindo 

TIC-TAC | Medida que aumenta alíquota previdenciária segue determinação do Governo Federal
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DANOS PESSOAIS

Para Governo Bolsonaro DPVAT é ineficiente

FRAUDE DETECTADA

CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal conclui
primeira etapa do relatório do combustível

AOS PARLAMENTARES

Governo de MT 
pede urgência para 
aprovação de novas 
taxas do Detran

36 novas alíquotas foram criadas 

Avaliação embasou decisão de extinguir o seguro 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Seguro de Danos Pes-
soais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Ter-
restres (Dpvat) é ineficiente 
e não possui amparo na li-
teratura econômica e expe-
riência internacional. A con-
clusão é de estudo feito pela 
Secretaria de Política Econô-
mica (SPE) e a Superinten-
dência de Seguros Privados 
(Susep), que embasou a deci-
são do governo de extinguir 
o Dpvat por meio da Medida 
Provisória nº 904, editada no 
último dia 11.

Diferentemente de ou-
tros países, em que há segu-
ro obrigatório de trânsito, o 
Dpvat não é direcionado aos 
que não deram causa ao aci-
dente. 

Em nota, os órgãos di-
zem que o seguro destina a 
maior parte dos pagamen-
tos de indenizações ao pró-
prio motorista (58%), mesmo 
que ele seja inadimplente 
e culpado pelo acidente, 
onerando todos os demais 
proprietários de veículo au-
tomotores, independente-
mente da faixa de renda.

O estudo conclui que, 
em média, apenas 30% do 
valor arrecadado é destina-
do ao pagamento de inde-
nizações. Os outros 70% são 
consumidos como tributos 
indiretos e custeio “de um 
enorme aparato operacional 
caro, ineficiente e vulnerável 

DA REPORTAGEM

O governo de Mato 
Grosso espera anunciar, nos 
próximos dias, lei que es-
tabelece novas taxas e rea-
justes de valores praticados 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT). O pedido de 
urgência à matéria foi proto-
colado pelo Poder Executivo 
no dia 26 de novembro, lido 
em Plenário durante a sessão 
ordinária da Assembleia Le-
gislativa no mesmo dia, apro-
vado e encaminhado a expe-
diente para segunda votação.

De acordo com docu-
mento de autoria do governo 
do estado, sendo aprovado o 
texto, a aplicação dos novos 
valores passará a vigorar em 
90 dias, contados a partir da 
sanção da lei. Um dos exem-
plos do que constituem as 
taxas alteradas no projeto é a 
‘renovação de credenciamen-
to titular’, que de R$ 181,52 
passará para R$ 900, e a ‘re-
novação de credenciamento 
de CFC’, que custa R$ 167,65 e 
passará para R$ 906,82.

O deputado Ulysses 
Moraes (DC) relatou que, 
além de surpreso, recebeu a 
mensagem do governo como 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vice-presidente da 
CPI da Renúncia e Sone-
gação Fiscal da Assembleia 
Legislativa, deputado Carlos 
Avallone (PSDB), apresentou 
na manhã de terça-feira (10) 
o relatório da sub-relatoria 
do setor de combustíveis.  

O parlamentar expôs 
tópicos do departamento, 
após ouvir depoimentos de 
todos os setores da área com 
números assustadores de so-
negações, irregularidades, 
fraudes operacionais, tribu-
tação e adulteração de com-
bustíveis.

Ao final, Avallone pro-
pôs recomendações ao go-
verno do estado; à Agência 
Nacional do Petróleo (ANP); 
aos distribuidores, revende-

uma verdadeira bomba para 
a população mato-grossense. 
“Olhando rapidamente o PL, 
são 36 novos tributos, 28 re-
adequações, destas, 26 para 
valores superiores aos prati-
cados. 

Outras 81 taxas também 
devem sofrer aumento de 
acordo com documento. Nin-
guém aguenta mais! Todos 
nós temos veículos. Não dá 
para aceitar! Vamos lutar to-
dos os dias nesta Assembleia 
Legislativa contra o aumento 
de tributos, contra o aumento 
de taxas. Sugiro que popula-
ção cobre seus parlamentares 
para que digam não a este 
projeto. Nosso salário, em 
sua maioria, já é consumido 
quase que integralmente pela 
quantidade de impostos que 
pagamos. É um verdadeiro 
abuso com o contribuinte”, 
frisou Ulysses.

No dia 7, pelo impostô-
metro, que calcula em instan-
tes a estatística de impostos 
pagos do país, Mato Gros-
so arrecadou nos últimos 
11 meses aproximadamente 
R$ 33,859 bilhões em tribu-
tos, ocupando o 1º lugar na 
cobrança de impostos para 
abertura e operação de em-
preendimentos.

dores de combustíveis e ór-
gãos de defesa do consumi-
dor; e também proposições 
legislativas com projetos de 
leis. 

“Esse relatório concluiu 
25% da missão entre os qua-
tro temas escolhidos, o pri-
meiro deles, o de combustí-
veis, está pronto. Temos que 
ressaltar o cumprimento da 
meta elaborada pela equipe 
técnica. Foram inúmeras oi-
tivas, pesquisas, documentos 
adquiridos fora do estado 
que consistem em respal-
dos substanciais com vários 
diagnósticos”, assinalou o 
presidente da CPI, deputado 
Wilson Santos (PSDB).

Para ele, há propostas 
para o governo do estado 
que poderão combater os 
problemas dos combustíveis, 
reduzindo de maneira signi-

a fraudes”.
Além disso, o atual se-

guro obrigatório “devolve 
para a sociedade apenas 15 
a 30 centavos de cada R$ 1 
pago pelos cidadãos, sem 
diferenciar a renda desses 
cidadãos e, por isso, é inefi-
ciente”.

A avaliação mostra ain-
da que o mercado de seguros 
de responsabilidade civil e 
de acidentes pessoais ofe-
rece coberturas adequadas 
para motoristas e proprietá-
rios de veículos. “O fim do 

seguro obrigatório tende a 
aumentar o mercado de se-
guros facultativos e a cultu-
ra de proteção por parte de 
motoristas e proprietários”.

O QUE É DPVAT
O DPVAT é o seguro 

obrigatório de danos pesso-
ais devido anualmente pe-
los proprietários de veículos 
terrestres, tais como motoci-
cletas, automóveis particula-
res, táxis, carros de aluguel, 
ônibus e micro-ônibus.

Em caso de acidente de 

trânsito, o seguro cobre até 
R$ 2.700,00 de despesas mé-
dicas, quando não realizadas 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em caso de invalidez 
permanente ou morte, a ví-
tima ou sua família recebe 
até R$ 13.500,00. O Seguro 
DPVAT não cobre danos ma-
teriais e é administrado em 
forma de monopólio pela 
Seguradora Líder-DPVAT, 
a qual é constituída por 73 
seguradoras que participam 
do Consórcio do Seguro 
DPVAT.

aquilo que já passou por 
aprovação. Estamos buscan-
do sempre o diálogo, mas 
neste caso não foge do que 
foi aprovado em Brasília. As 

demais regras da reforma 
estadual serão discutidas na 
próxima reunião, que acon-
tecerá na segunda-feira”, ex-
plicou Carvalho.

Caso seja aprovada pela 
Assembleia Legislativa, o 
aumento da alíquota de 
contribuição passa a vigorar 
quatro meses após a publica-

ção oficial. Após a votação, o 
governador Mauro Mendes 
lembrou do curto prazo que 
o conselho tem para a apro-
vação das demais regras.

ficativa a sonegação fiscal. 
“Ouvimos empresários do 
setor, distribuidores, repre-
sentantes de conveniência, 
da Confederação Nacional 
dos Distribuidores, donos de 
postos de combustíveis e se-
cretários estaduais”, acredita 
ele.

O relatório consta que 
em 2018, o Brasil deixou de 
arrecadar R$ 626,8 bilhões 
(7,7% do PIB). No mesmo ano 
em Mato Grosso, o estado 
deixou de arrecadar cerca de 
R$ 1,9 bilhão por conta da 
sonegação, que corresponde 
1,5% do PIB estadual.

“Em Mato Grosso, de 
cada 100 reais de receita po-
tencial do ICMS, 15,07 reais 
são sonegados. Entendo que 
baseados nesses dados, se 
eliminarmos a sonegação, a 
arrecadação tributária bra-

sileira poderia se expandir 
em 23,1%, e a carga tributária 
diminuída em quase 30%, ex-
plicou Avallone.

As irregularidades tri-
butárias levantadas pela CPI 
apontam sonegação, adulte-
ração de combustível, ven-
das interestaduais fictícias, 
vendas sem nota fiscal e meia 
nota, cancelamentos de no-
tas fiscais, falsa exportação 
apra a Bolívia e devedores 
contumazes.

Para as fraudes ope-
racionais estão as bombas 
baixas, postos clones, álcool 
molhado, empresas de pe-
queno porte com ascensão 
exageradamente grande em 
curto espaço de tempo de 
operação e, as transportado-
ras cujos veículos fazem até 
quatro viagens levando com-
bustível para outros estados.
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TV  e Entretenimento

Ana Maria Braga faz tatuagem 
com nome de novo namorado, 
diz revista

Desde que Ana Maria Braga surgiu abraça-
da em um shopping no Rio de Janeiro com um 
homem misterioso, em meados de novembro, 
muito se especulou sobre se a apresentadora 
do Mais Você estaria namorando. E, na última 
segunda-feira, dia 9, Ana deixou todos os fãs 
enlouquecidos ao postar uma foto, em seu Ins-
tagram, em que aparece com uma suposta tatu-
agem com o nome Johnny, no braço esquerdo. 
Segundo informações da revista Marie Claire, 
Ana Maria estaria, de fato, namorando com o 
francês Johnny Lucet, de 55 anos de idade, e 
que teria conhecido o amado em sua última 
temporada de férias, quando passou algumas 
semanas na França.  O ESTRELANDO entrou 
em contato com a assessoria da apresentadora 
para confirmar se trata-se de uma tatuagem, e 
aguarda posicionamento.
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Bruno Gagliasso prepara dois projetos na Netflix
Se algum produtor estiver interessado 

em ter o ator Bruno Gagliasso em algum 
trabalho, terá de esperar até 2021 – o pró-
ximo ano já está comprometido com dois 
projetos de série da Netflix, um totalmente 
brasileiro e outro em coprodução inter-
nacional. Cada um deverá ocupá-lo um 
semestre de 2020. “Embora distintos, os 
dois trabalhos trazem mensagens que são 
muito importantes para mim hoje”, conta 
Gagliasso que, em outubro, encerrou um 
ciclo de 18 anos de contrato contínuo com 
a Globo. A partir de agora, cada projeto 
(seja novela ou série) será discutido sepa-
radamente.

“Houve uma sincronicidade”, explica o 
ator. “Eu estava disposto a escolher meus 
próximos trabalhos e a Globo entendeu 
isso. Concluído o desenlace, apresentei 
uma proposta à Netflix, que não só apro-
vou como me convidou para também par-
ticipar de outro projeto.” A empresa e o ator 
ainda não revelam detalhes dos trabalhos, 
o que deverá acontecer no início de 2020. 
Há, porém, algumas pistas. O trabalho que 
terá apenas produção nacional nasceu de 
um argumento escrito por Gagliasso, ba-
seado em um fato real. “Mesmo assim, a 
história terá um perfil ficcional, contando 
com detalhes que realmente acontece-
ram”, explica ele, que espera a definição 
da equipe criativa (direção, grupo de ro-
teiristas, etc ) para dar o contorno final à 
primeira temporada da série, que terá ini-
cialmente oito episódios.

A gravação deverá acontecer no segun-
do semestre e Gagliasso, além de atuar, 
também será o produtor executivo. “O fato 
de só cuidar da criação me encanta muito 
e, como se trata de um produto da Netflix, 
que oferece toda a temporada pronta, não 
há tanta preocupação com audiência”, ex-
plica ele, vivendo assim uma situação di-

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

versa da de uma novela de TV aberta, em 
que a trama pode sofrer alteração de per-
curso dependendo da resposta do público 
à história ou mesmo a determinados per-
sonagens que caem no agrado popular.

Se a série nacional será rodada no Bra-
sil, a internacional, cuja produção começa 
no início de 2020, terá também cenas ro-
dadas em outros países. Aqui, a primeira 
temporada contará com seis episódios e, 
além do português, será ainda falada em 
espanhol e inglês. E Gagliasso oficialmen-
te estará presente apenas como ator. “Mas, 
como os projetos da Netflix são colaborati-
vos, com a obra sendo criada em conjunto, 
sei que terei liberdade para opinar.”

Para o ator de 37 anos, embora distin-
tos, os personagens que vai interpretar 
têm muitos pontos em comum. “São his-
tórias diferentes, mas o discurso dos dois 
toca em assuntos que são globalmente 
discutidos e que me interessam muito es-
tar engajado”, explica ele, cuja atividade 
contra ações racistas e de proteção aos 
animais, para ficar em apenas duas, é am-
plamente divulgada pelas redes sociais. 
Ele e sua mulher, a apresentadora e tam-
bém atriz Giovanna Ewbank, orgulham-se 
da filha Titi e do filho Bless, crianças do 
Malavi que foram adotadas por eles. Tam-
bém é notória sua atividade por causas 
sociais, como a luta contra o preconceito 
sexual e a defesa dos animais.

“Nesses dois trabalhos, farei pesqui-
sas para me aprofundar nos papéis, o que 
sempre me deixa animado”, conta ele que, 
para viver o problemático Inácio, na nove-
la Celebridade (2003), rapaz acusado pela 
própria mãe de ter matado o irmão, bus-
cou explicações psicanalíticas na obra de 
Freud e Lacan. Outro desafio lhe ofereceu 
Júnior, personagem de América (2005), 
cuja homossexualidade era latente, espe-

cialmente no amor mal disfarçado por um 
funcionário da fazenda onde vivia, inter-
pretado por Erom Cordeiro.

A paixão foi concretizada em um beijo 
– a cena foi gravada, mas não foi ao ar, por 
causa do temor de reação popular. “Chorei 
no dia em que não foi exibida e me revoltei: 
trabalho com arte, que pressupõe liberda-
de de expressão, e não posso deixar que 
suposições interfiram na criação”, conta 
ele, também orgulhoso de Edu, o serial 
killer da série Dupla Identidade (2014). “Pa-
péis que me prepararam para os dois pró-
ximos trabalhos.”
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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 experiên-
cia comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planejamento 
e controle de estoque em hospital; 
3-Açougueiro, com experiência;
4-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
8-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
9-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
10-Auxiliar de avicultura, com experiência;
11-Auxiliar de cozinha, com experiência;
12-Auxiliar de mecânico, com experiência;
13-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
14-Auxiliar de recepção, com experiência;
15-Comprador, com experiência e referência;
16-Desenhista, com experiência em AutoCad;
17-Designer gráfico, com experiência;
18-Eletricista automotivo, com experiência;
19-Enfermeiro (a), com COREN;
20-Estoquista, com experiência em peças agríco-
las;
21-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
22-Garçom, com experiência;
23-Lavador de veículos, com experiência;
24-Mecânico, com experiência;
25-Montador/Entregador, com experiência e CNH C;
26-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
27-Operadora de Caixa, com experiência;
28-Pessoa com deficiência;
29-Secretária do lar, com experiência e referência;
30-Serrador, com experiência em fita deitada;
31-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
34-Técnico em ar condicionado, com experiência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas metá-
licas;
37-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
38-Vendas, com experiência em artigos esportivos;
39-Vendedor (a), com experiência;
40-Zeladora, com experiência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDEN-
CIAL MARIA OLÍVIA – CNPJ: 27.451.423/0001-84, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente – SAMA/LRV, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para a atividade de “condomínio unifamiliar ou con-
juntos habitacionais - área total < 10ha” de um Condomínio 
de Lotes denominado Residencial Maria Olívia, situado no 
município de Lucas do Rio Verde/MT. Responsável Técni-
co: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

MARTINS & MARTINS LTDA, torna público que requereu 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Sinop, o pedido de Alteração da 
Razão Social e a Licença de Operação (LO), para atividade 
com. varejista de mercadorias em geral, c/ predominância 
de prod. alimentos supermercado, localizada na Av. Bru-
no Martini, n.º 550, Jardim Barcelona, Sinop/MT. CNPJ: 
03.790.896/0010-39. Engenheira Agrícola e Ambiental Ca-
tiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 
– CNPJ: 32.951.535/0001-34, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente – SAMA/LRV, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a ativi-
dade de “serviço de manutenção e reparação mecânica de 
veículos” e “serviço de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRI-
NHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

JOEL MORETTO E OUTRO, CPF 017.715.881-60, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Nova Mutum SAMA/NM, as 
Licenças Prévia e Instalação para atividade “Condomínio 
horizontal multifamiliar”, localizado na Rua das Pupunhas, 
Loteamento Parque dos Ingás, Nova Mutum. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

MADEIREIRA TREVO LTDA CNPJ: 18.114.596/0001-16. 
Torna público que requereu a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente SEMA a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO), de uma Serraria, localizada em Tabaporã – MT.

Ipiranga do Norte – MT, 10 de Dezembro de 2019.
Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
049/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática e Eletrônicos para 
as diversas secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, as seguintes 
Empresas: 1) OLMI OIRIS & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.° 70.429.956/0001-99, localizada na Avenida Mato Grosso, n.° 
839, Bairro Centro, na Cidade de Juína – MT, CEP: 78320-000, vencedora 
dos itens n.°  5, 7, 12, 13, 18, 25, 29, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 
59 dos lotes n.° 001 e n.° 002, com valor global de R$ 119.425,34 (Cento e 
Dezenove Mil, Quatrocentos e Vinte Cinco Reais e Trinta e Quatro 
Centavos;  2) L. F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob 
n.° 22.328.534/0001-84, localizada na Rua Duzentos, n.° 94, Quadra 03, 
Lote 01, Bairro Jardim Imperial, na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78075-
648, vencedora dos itens n.°  14, 15, 31, 32, 35, 47 dos lotes n.° 001 e n.° 
002, com valor global de R$ 240.193,80 (Duzentos e Quarenta Mil, Cento 
e Noventa e Três Reais e Oitenta Centavos); 3) OLIMPO TECNOLOGIA 
EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 33.256.924/0001-02, 
localizada na Rua Domicinio P. Barcelo, nº 431, Quadra 06, Lote 06, 
Bairro Canjica, na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78050-298, vencedora 
dos itens n.° 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 42, 45, 46, 48, 
53, 54, 55, 57, 62 dos lotes n.° 001 e n.° 002, com valor global de R$ 
183.293,60 (Cento e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais 
e Sessenta Centavos); 4) MUZA INFORMATICA LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.° 12.240.476/0001-89, localizada na Rua  dos 
Girassóis, n° 912, Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, 
CEP: 78.578-000, vencedora dos itens n.°   02 e 16 dos lotes n.° 001 e n.° 
002, com valor global de R$ 815,00 (Oitocentos e Quinze Reais); Os itens 
n.° 1, 11, 22, 23, 24, 28, 33, 36, 37, 49, 58, 60, 61, 63 dos lotes n.° 001 n.° 
002 restaram frustrados.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 46/2019 – SRP 43/2019 

Processo Administrativo nº 89/2019 
 

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do 
Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que fará licitação pública sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
46/2019 – SRP 43/2019. Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
Maquinário (Motoniveladora) para atender as necessidades da Secretaria de Obras do 
Município de Santa Carmem/MT em conformidade com as disposições das Leis Federais 
nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº. 039/2009. 
 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1. A sessão pública será realizada na Sala de Licitações da Sede da Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem, no dia 23 de dezembro de 2019, com abertura da sessão oficial do 
pregão presencial às 10:30 horas (horário de Brasília). 
 
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações através do 
tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 
 
Santa Carmem/MT, 11 de dezembro de 2019. 
 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira 

 

AVISO DE ANULAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2019 

Processo Administrativo nº 87/2019 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem torna público, para conhecimento dos interessados, a Anulação da Licitação 
Tomada de Preços nº 10/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA. 

 
Justificativa: Anulação em razão readequação de projeto, nos termos do art. 

49 da Lei Federal 8666/93. 
 

Santa Carmem, 10 de dezembro de 2019. 
 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL 

 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019 – SRP 40/2019 

Processo Administrativo Nº 83/2019 
 

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe 
de apoio, nomeada através da portaria 54/2019, torna público para conhecimento dos 
interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 43/2019 – SRP 
40/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA EM TSD 
(TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. Com 
abertura marcada para o dia 09/12/2019 e homologada no dia 10/12/2019, teve como 
vencedor a empresa:  

• ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI cadastrada no CNPJ 
nº 07.489.111/0001-52, por apresentar o valor total de R$ 864.000,00 
(oitocentos e sessenta e quatro mil reais). 
 

Santa Carmem, 10 de dezembro de 2019. 
 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 102/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa SINOP ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (CNPJ nº 28.325.098/0001-
76), fora julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços 
médicos, no segmento ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 
Peixoto de Azevedo/MT, 10 de Dezembro de 2019. 

CHEILA MIGLIAVACA 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP
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Fred e Thiago Neves têm contratos com altos vencimentos

Queda força mudança profunda no
elenco para a disputa da Série B
DA REPORTAGEM

A queda inédita para a 
Série B do Brasileiro obri-
gará o Cruzeiro a fazer uma 
mudança drástica no seu 
grupo de jogadores devi-
do ao declínio de receitas 
e também à alta folha sala-
rial atual. Medalhões, como 
Fred, Thiago Neves, Edilson, 
entre outros, dificilmente fi-
carão no clube em 2020, por 
exemplo.

Atualmente, segundo o 
gestor de futebol do Cruzei-
ro, Zezé Perrella, a folha sa-
larial do futebol cruzeirense 
gira em torno dos R$ 15 mi-
lhões mensais. A queda nas 
receitas será drástica, princi-
palmente em relação à cota 
de televisão.

O clube passará a re-
ceber entre R$ 6 e R$ 8 mi-
lhões anuais pelo televisio-
namento de suas partidas na 
Série B. O valor referente a 
2019, por exemplo, é cerca 
de 10 vezes maior. 

Por causa disso, o Cru-
zeiro terá de obrigatoria-
mente diminuir a folha sa-
larial do futebol, obrigando 
a se desfazer de medalhões 
que custam caro aos cofres 

do clube. O problema é que 
os contratos desses jogado-
res ainda estão em vigor pelo 
menos até o fim de 2020.

Assim, será preciso ne-
gociar rescisões e também 
utilizar jogadores como 
“moedas de troca”, visando 
a contratação de atletas mais 
baratos e com poder de re-
torno financeiro no futuro. É 
o que explica Zezé Perrella. 
“Eu não vou dizer que vou 
dispensar este ou aquele, até 
porque a maioria tem con-
trato em vigor, mas se esta-
mos com dificuldade de pa-
gar salários astronômicos na 
primeira divisão, imagina na 
segunda? 

É hora de cada um en-
tender que o Cruzeiro não 
tem condição de manter 
isso, para podermos reco-
meçar dentro da realidade”.

Wagner Pires de Sá afir-
mou que os contratos altos e 
com longa duração foram 
assinados em gestões passa-
das. O que não é verdade, já 
que atletas como Edilson e 
Fred foram contratados por 
ele. Thiago Neves também 
teve o vínculo renovado na 
gestão Wagner Pires.

“Os contratos com os 

CRUZEIRO | Diretoria vai apostar em jogadores mais jovens e da base para tentar reconstrução esportiva
Foto: twitter

Foto: Marcos ribolli
Foto: Divulgação

Vanderlei Luxemburgo fica no Vasco para 2020 

Dispensas, empréstimos, transferências, sondagens e 
reforços 

MELHORES DO ANO

Domínio do Flamengo e encontro de
Zagallo e Jesus marcam premiação

PALMEIRAS

Veja quem chega e quem vai embora para 2020

ELENCO

Atacante, meia 
e lateral: Vasco 
identifica lacunasFoto: Divulgação

Jesus recebeu premiação das mãos de Zagallo 

DA REPORTAGEM

Na noite de segunda-fei-
ra, a CBF realizou o Prêmio 
Brasileirão 2019, reunindo 
os melhores jogadores das 
competições masculina e 
feminina da temporada, no 
Rio de Janeiro. Como espe-
rado, o Flamengo dominou a 
escalação entre os homens e 
colocou nove atletas entre os 
11 premiados.

O evento contou com a 
presença de inúmeras cele-
bridades do futebol brasilei-
ro. O momento principal da 
festa foi reservado para a en-
trega do prêmio de melhor 
técnico. 

Mesmo com dificuldades 
para se locomover, o tetra-
campeão mundial Mário 
Jorge Lobo Zagallo se esfor-
çou para subir as escadas e 
foi ao palco entregar o prê-
mio de principal treinador a 
Jorge Jesus, com quem ficou 
conversando por cerca de 
dois minutos e de quem re-
cebeu até um beijo.

A cerimônia contou com 
uma homenagem para Brus-
que, Náutico e Bragantino, 
campeões das Séries D, C e 
B, respectivamente. O fute-
bol feminino também ga-
nhou representatividade e 
os time do São Paulo e Fer-

DA REPORTAGEM

Com o fim do Campeo-
nato Brasileiro, inicia-se o 
período de contratações do 
Palmeiras para 2020. O clu-
be tenta definir rapidamente 
a chegada de um novo técni-
co e de um novo diretor de 
futebol para montar o elen-
co. A tendência é de que o 
Verdão passe por uma gran-
de reformulação e não invis-
ta muito em reforços. Vários 
garotos da base terão opor-
tunidade. Esta reportagem 
será atualizada até o início 
do Campeonato Paulista.

CHEGAM
A diretoria do Palmeiras 

trabalha na reformulação do 
elenco e não definiu nenhu-
ma contratação até agora. 
Certeza até o momento são 
os retornos de três atletas 
emprestados (Vinicius Sil-
vestre, Pedrão e Artur) e a 
promoção de cinco jogado-
res da base (Gabriel Veron, 
Gabriel Menino, Patrick de 
Paula, Esteves e Angulo).

SAEM
Fernando Prass não teve 

DA REPORTAGEM

Na coletiva após o em-
pate com a Chapecoense, 
Vanderlei Luxemburgo ba-
teu na tecla diversas vezes: 
o Vasco precisa montar um 
time mais qualificado para 
2020. E, no entender da co-
missão técnica, três posições 
são vitais para um investi-
mento maior, em jogadores 
de qualidade comprovada: 
centroavante, meia de cria-
ção e lateral-esquerdo.

“Não podemos errar. 
Tivemos o timing do Gua-
rín agora. Chegou gordo, 
fora de forma, mas com uma 
pré-temporada vai evoluir. 
Para a equipe que queremos, 
queremos mais Guarín. Sem 
perder a responsabilidade 
que o presidente tem”, disse.

O ataque é a priori-
dade absoluta. A busca por 
um nome de consenso vem 
desde a chegada de Luxem-
burgo ao clube e já teve al-
gumas negociações frustra-
das, como a de Anangonó, 
da LDU de Quito. Os argen-
tinos Nicolás Blandi, do San 
Lorenzo, e Germán Cano, 
do Independiente Medellín, 
foram monitorados ao lon-
go da temporada e voltaram 
à pauta pela diretoria, que 
sabe das condições de cada 
um para uma negociação.

Mas a lista de Vander-

lei Luxemburgo é diferente. 
Dois jogadores brasileiros 
encabeçam a relação: um 
que atua no exterior e outro 
que atua no Brasil. Os nomes 
ainda são mantidos em sigi-
lo.

A busca por um meia 
de criação também é consi-
derada importante. Sem um 
nome na função em 2019, 
Luxemburgo precisou mu-
dar a forma do Vasco jogar 
e optou por mais volantes e 
mais velocidade. Para a pró-
xima temporada, quer um 
armador de qualidade. Bru-
no César não vingou.

Para fechar, a lateral 
esquerda é outro setor visto 
como essencial no planeja-
mento. Ao longo deste ano, 
Henrique e Danilo Barcelos 
se revezaram na posição, 
mas não convenceram. Há 
ainda o jovem Alexandre, 
que subiu recentemente do 
sub-20, e Ramon, que se re-
cupera de grave lesão no jo-
elho e fará a pré-temporada 
com o grupo.

Mas Luxemburgo con-
sidera que é preciso alguém 
que chegue para ser titular 
imediatamente. O plano A 
é Douglas Santos, do Zenit. 
Como alternativas aparecem 
Moisés, do Bahia, e Sander, 
do Sport. As negociações, 
porém, não começaram.

roviária, que levantaram as 
taças do Brasileirão A2 e A1, 
nesta ordem, foram reveren-
ciados.

Além de ter quase todo 
o time na escalação ideal do 
torneio, o Flamengo contou 
com representantes no gol 
mais bonito, com De Ar-

contrato renovado e vai dei-
xar o clube; Edu Dracena 
se despediu do Palmeiras e 
pendurou as chuteiras; Hen-
rique Dourado retorna para 
o Henan Jianye, da China

PODEM CHEGAR
A diretoria do Verdão tem 

interesse em Jorge Sampaoli.

PODEM SAIR
Borja tem situação indefi-

nida; Deyverson tem chance 
de ser negociado; Raphael 
Veiga está na mira do Grê-
mio; Antônio Carlos interes-
sa ao Sport.

RENOVARAM
CONTRATO
Jailson vai permanecer.

VOLTAM 
DE EMPRÉS-
TIMO

Artur, ata-
cante que es-
tava no Bahia; 
Pedrão, za-
gueiro que 
disputou a 
Série B pelo 
América-MG; 
Vinicius Sil-

jogadores já vêm de gestões 
passadas. Somos obrigados a 
cumprir. 

Estaríamos com o con-
trato já até 2020. Nesse caso 
temos que tentar fazer acor-
do com o pessoal, porque 
não temos condição de pa-
gar essas quantias enormes 
para os jogadores”.

O CONDUTOR
O planejamento tam-

bém passará pelas mãos de 
Adilson Batista, que iniciou 
o planejamento para 2020 
em reuniões com a direto-
ria. Será por meio da base 
e de jogadores jovens que o 
treinador tentará colocar o 
time novamente nos trilhos 
a partir de 2020. E sem con-
tratações caras, avisou Per-
rella.

“Temos que aprender 
uma coisa: na categoria de 
base o trabalho foi bem fei-
to. Temos vários jogadores 
da base que podem subir, 
posso fazer uma ou outra 
contratação pontual. Jamais 
você pode ter no mesmo 
time cinco jogadores que só 
têm retorno técnico (e não 
dão retorno financeiro)”, avi-
sou Zezé Perrella.

rascaeta, contra o Ceará; de 
artilheiro, com Gabigol; de 
craque da galera, com Ever-
ton Ribeiro; e de melhor jo-
gador, com Bruno Henrique.

Seleção do Campeona-
to Brasileiro: Santos (Ath-
letico Paranaense); Rafinha 
(Flamengo), Rodrigo Caio e 

vestre, goleiro que jogou 
pelo CRB. Outros jogadores 
que retornam não devem fa-
zer parte do elenco: 

Emerson Santos, Ma-

Pablo Marí (Flamengo) e Fi-
lipe Luis (Flamengo); Gérson 
(Flamengo), Bruno Guima-
rães (Athletico Paranaense), 
Éverton Ribeiro (Flamengo) 
e De Arrascaeta (Flamengo); 
Bruno Henrique (Flamengo) 
e Gabigol (Flamengo). Técni-
co: Jorge Jesus (Flamengo).

theus Rocha, Matheus Ne-
ris, Matheus Sales, Allione, 
Guerra, Airton, Gabriel Lei-
te, Léo Passos, Wesley, Papa-
gaio e Yan.

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
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DA REPORTAGEM

Dezesseis ações civis pú-
bUm drone gigante apro-
priado para jogar sementes e 
reflorestar áreas degradadas 
foi construído em Rondo-
nópolis durante o Workshop 
Dronecoria Brasil. O evento 
teve o apoio do Ministério 
Público Estadual (MPE), que 
divulgou informações sobre 
o equipamento.

O drone passou por tes-
tes (voos demonstrativos) e 
voltará a operar em 2020 
com objetivo de auxiliar na 
recuperação de áreas de-
gradadas. Construído em 
madeira compensada, com 
aproximadamente 1,5 metro 
de diâmetro e seis motores, 
o drone pesa 9 kg e tem ca-
pacidade de carregar mais 
10 kg em sementes. A ideia 
é utilizar o equipamento 
inicialmente em áreas expe-
rimentais. O drone conse-
gue cobrir uma área de um 
hectare, que corresponde a 
10 mil m², em apenas 10 mi-
nutos. 

A ideia partiu do enge-
nheiro da computação espa-
nhol Lot Amorós, idealiza-
dor do projeto “Dronecoria”, 

que tem por objetivo “pro-
jetar um drone open source 
capaz de plantar milhares de 
árvores e encorajar milha-
res de pessoas a plantar mi-
lhares de árvores” e, assim, 
contribuir para preservação 
do clima e da biodiversidade 
contra as mudanças climáti-
cas. O drone construído em 
Rondonópolis possui uma 
configuração diferente do 
espanhol. 

O Workshop Dronecoria 
Brasil foi realizado no mês 
de novembro, com ativida-
des em Rondonópolis e Iti-
quira e compõe o “Programa 
de Recuperação de Áreas 
Degradadas no Sudeste de 
Mato Grosso: Capacitação 
Tecnológica e Regulariza-
ção Ambiental de Áreas Pú-
blicas e Privadas (Prorad)”, 
desenvolvido pelo campus 
da UFMT de Rondonópolis, 
com o apoio do MP.

O programa custou R$ 
351 mil e foi viabilizado pelo 
Ministério Público de Mato 
Grosso, por meio da Pro-
motoria de Justiça de Itiqui-
ra, após celebração de um 
acordo extrajudicial firmado 
com uma empresa agrope-
cuária na região.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

EM CUIABÁ

Em período de férias, preço do
álcool volta a subir em postos

SORRISO

CIOPAER recebe reforço
de mais um helicóptero

SINOP

Socioeducativo 
será desativado e
menores devem 
ser transferidos

Preço do etanol tem subido nas bombas cuiabanas 

Aeronaves sobrevoaram Sorriso e pousaram no Rota do Sol para a imprensa 

Foto: Divulgação

Menores devem ser transferidos para Lucas do Rio Verde 

DA REPORTAGEM

O preço do etanol con-
tinua a disparar em Cuiabá. 
Levantamento feito pelo 
site Agro Olhar identificou 
o combustível sendo ven-
dido por até R$ 2,79/litro 
na região central de capital. 
Coincidentemente, a subida 
no valor do litro chega em 
um período de festivida-
des de fim de ano e férias, o 
que representa um número 
maior de veículos nas ruas e 
rodovias. Segundo o Sindi-
cato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (Sindipetróleo) em 
Mato Grosso, a culpa é de 
um efeito cascata por conta 
de um reajuste.

Na segunda-feira (9), 
foi possível encontrar pos-
tos com o álcool sendo ven-
dido a R$ 2,77 o litro. No 
mesmo estabelecimento ve-
rificado, há pouco menos de 
um mês, o combustível es-
tava 30 centavos mais bara-
to. Em outro, na avenida do 
CPA, o preço é de R$ 2,79.

Levantamento feito 
pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), aponta que 
no período de 1º a 7 de de-
zembro deste ano, o preço 
médio do álcool em Cuiabá 
foi de R$ 2,644. O mínimo 
encontrado pela pesquisa 
foi de R$ 2,379 e o máximo 
de 2,799. No total, foram 72 
postos visitados.

Apesar do aumento de 

DA REPORTAGEM

A Polícia Militar de Sor-
riso recebeu nesta semana 
mais uma aeronave para re-
forçar o policiamento aéreo. 
Trata-se de um helicópte-
ro do Centro Integrado de 
Operações Aéreas (CIOPA-
ER) de Cuiabá que atenderá 
a região norte e médio norte 
no fim de ano.

Nesta terça (10), os dois 
helicópteros fizeram uma 
patrulha aérea rural em par-
ceria com o Sindicato Ru-
ral para tentar inibir ações 
criminosas na zona rural. 
“Para gente é uma satisfação 
mostrar para comunidade 
que está reforçado o policia-
mento para esse fim de ano”, 
comemorou o coronel Ra-
malho, comandante do CIO-
PAER de Sorriso.

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O Centro Socioeduca-
tivo de Sinop, localizado na 
Avenida das Figueiras, onde 
estão detidos 12 adolescentes 
acusados de cometer furtos 
e delitos, deve ser fechado. A 
decisão foi comunicada pela 
superintendente substitu-
ta de Administração Socio-
educativa do Estado, Anna 
Márcia Barbosa Cunha, para 
representantes do Conse-
lho Municipal de Seguran-
ça Pública (Conseg), Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) subseção de Sinop e 
União das Entidades de Si-
nop (Unesin), dentre outras. 
O vice-presidente da OAB, 
Fábio Cavina, informou que 
na reunião foi informado 
que “as atividades da uni-
dade ficarão suspensas pelo 

período de um ano, até que 
o novo centro socioeducativo 
fique pronto. Eles alegaram 
problemas de estruturação e 
custos para manter (a estru-
tura atual)”, apontou.

A assistente adminis-
trativa da unidade, Jaqueline 
Leal, disse que a desativação 
da unidade que será oficia-
lizada com a publicação no 
Diário Oficial do Estado, 
constando “o cronograma 
de encerramento. A descul-
pa que usaram é o alto cus-
to para manter a unidade, 
problemas com estrutura. 
Os mesmos argumentos sem 
nexo de sempre”, explicou. O 
local, antes de ser transfor-
mado em unidade para re-
ceber menores apreendidos, 
era a delegacia municipal e 
a cadeia, que foi desativada 
com a construção do Ferru-
gem, inaugurado em 2006.

Foto: MP-Mt

Drone já passou por testes e deve começar a ser usado em 2020 

Drone gigante é construído para
reflorestar áreas degradadas
TECNOLOGIA | Equipamento foi construído por meio do programa de recuperação de áreas degradadas

30 centavos em menos de 
um mês, Cuiabá continua 
sendo a Capital brasileira 
com o menor preço do álco-
ol. Porto Alegre (RS) aparece 
na liderança, com um custo 
de R$ 4,109 no litro do com-
bustível.

O Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados 
de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (Sindipe-
tróleo) em Mato Grosso in-
formou por meio de nota 
que reajustes realizados nos 
últimos dias estão chegando 
aos postos através das distri-
buidoras. Ainda segundo o 
sindicato, há relatos de au-
mento de R$ 0,17 apenas de 
quarta (4) para quinta.

São vários os motivos 

que contribuíram para o ce-
nário de alta, segundo a en-
tidade. 

O preço final dos com-
bustíveis reflete o aumento 
pelas usinas produtoras de 
etanol anidro e a elevação 
dos preços do biodiesel. A 
alta do petróleo no merca-
do internacional também é 
ponto citado.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 11 de dezembro 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Noite foi de emoções na Emeb Lizamara 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Noite de festa e para ficar 
na memória dos estudantes, 
famílias e profissionais da 
Escola Municipal de Edu-
cação Básica (EMEB) Liza-
mara, no bairro Imperial. A 
noite das Estrelas Literárias, 
realizada na última sexta-
-feira, 06/12, e com direito 
à sessão de autógrafos pelos 
educandos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, reser-
vou emoção e encantamento 
às dezenas de pessoas que 
compareceram à unidade.

Orgulhoso, o pequeno 
Luiz Eduardo dos Santos 
Damasceno, 8 anos, exibia 
a produção denominada “O 
menino que queria em ser 
jogador de futebol”. Uma 
obra que, segundo o pró-
prio criador, foi pensada a 
partir de um sonho pessoal: 
ser profissional do mundo da 
bola. 

“Eu pensei no meu so-
nho, fiquei escrevendo e deu 
certo. Eu aprendi que é mui-
to importante a ler e escre-
ver”, contava, ainda tímido, 
em meio à multidão que es-
teve presente na EMEB. Um 
orgulho para a família, como 
resumia a mãe do pequeno, 
Márcia Regina dos Santos. 
“Estamos felizes demais. Ele 
ficou animado por ter escrito 
o livro e, nós, o incentivando 
sempre”, afirmou.

Isabele Daguetti de Mo-
raes, 8 anos, também levou 
para o universo literário uma 
particularidade sua para em-
basar a obra: os olhos verdes. 
O livro chamou-se “A me-
nina dos olhos verdes”. “Eu 
quis fazer algo porque eu 
tenho olhos verdes (risos) e 
foi muito legal fazer ela. Foi 
uma ideia que veio da cabeça 
e a minha mãe me ajudou”, 

ESTRELAS LITERÁRIAS | Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental escreveram seus próprios livros
Foto: Ademir Specht

Noite de autógrafos marca lançamento
de livros na EMEB Lizamara em Sinop

falou a estudante.
Marcos Sthevão Terra, 

8 anos, resolveu dar asas à 
imaginação contando a his-
tória de migração da pró-
pria família até Sinop. “A 
profe [professora] mandou 
um rascunho, eu fiz a minha 
história, desenhei e, depois, 
a gente passou para o livro. 
Daí, passamos para fabricar. 
Minha história é bem legal, 
de que a gente muda para 
Sinop. A gente fez essa mu-
dança muito longa até Sinop. 
Muito feliz”.

Mãe do estudante Mar-
cos Sthevão, Suelen Terra 
levou a família em peso para 
prestigiar o artista. “Esta-
mos muito gratos e felizes 
pela iniciativa da escola em 
participar deste projeto e, 
também, por ele ter incluído 
uma escola da família para 
um livro. Trouxemos o res-
tante da família de fora para 
prestigiar o lançamento do 
livro”, contou Suelen. 

Para Tatiane de Mattos, 
mãe do estudante Victor 
Hugo Peres de Brito, 9 anos, 
e que também lançou uma 
obra na noite literária, ati-
vidades como esta realizada 
pela EMEB mostram a quali-
dade do ensino público mu-
nicipal de Sinop. 

“É uma felicidade ver as 
crianças interessadas em ler 
e escrever. É um incentivo e 
é uma satisfação grande por-
que vemos a qualidade do 
trabalho da equipe, da esco-
la, de todos que fazem parte 
do projeto.

Ao todo, 16 turmas de 1º 
ao 5º anos do Ensino Fun-
damental participaram da 
dinâmica de produção de li-
vro entre os meses de agosto 
a dezembro. Os mais de 300 
estudantes produziram mais 
de 500 exemplares. Toda 
produção, como explica a di-

retora Solange Walter, foi re-
alizada pela Editora Estante 
Mágica, a partir de uma ini-
ciativa advinda dos próprios 

professores. Cada família fi-
cou livre para encomendar o 
número de exemplares à sua 
escolha. “Os livros trazem 

histórias das crianças, histó-
rias de vida, ficção, temas li-
vres”, destacou a gestora.

Além das crianças, pro-

fessores da escola também 
participaram da dinâmica 
de escrita e lançamento dos 
livros.


