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CARDIOLOGISTA

R$ 769 mi
e 1,7 mil
empregos
temporários
As vendas alusivas ao perí-
odo de Natal – melhor data 
do ano dentro do calendário 
comercial – deverá movi-
mentar cerca de R$ 769 mi-
lhões na economia de Mato 
Grosso, em 2019, conforme 
dados divulgados ontem 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) e pela 
Fecomércio/MT.
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Seu João, 50 anos, vem ao consultório com sintomas de tonturas e mal-estar. Relata que mediu 
a pressão arterial na farmácia e disseram que estava alta.                         Página  -8

Riscos da automedicação ao coração

20 JOGADORES

EM MT

Nova Mutum
inicia pré-
temporada
para 2020

600 mil 
infrações 
de trânsito

Atual campeão da 
Segunda Divisão do Mato-
-grossense, o Nova Mutum 
começou a sua preparação 
para o próximo ano, quando 
disputará pela primeira vez a 
divisão principal do certame 
regional. A equipe do Médio 
Norte conquistou o acesso 
diante do Cacerense na se-
mifinal e venceu o Poconé na 
decisão da Segundona.
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De 1º de janeiro a 2 de 
dezembro deste ano foram 
registradas 655.546 mil in-
frações de trânsito em todo 
estado. Transitar com veículo 
em velocidade superior a má-
xima permitida para o local, 
em até 20%, é a infração mais 
cometida por motoristas.
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Senadora credita sua cassação
à perseguição política em MT
A decisão deve afastar a senadora de seu mandato de forma definitiva a partir do 
momento em que o TSE publicar a decisão e envia-lo ao Senado. Assim como Sel-
ma, os suplentes Clerie Fabiana Mendes e Gilberto Possamai, se tornaram inelegí-
veis por oito anos.           Página -3
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A perseguição do Bolsonaro aos jornais, 
principalmente à Folha de São Paulo, é 
inócua, inocente e infantil, mas também é 
perigosa

A perseguição do Bolsonaro aos jornais, 
principalmente à Folha de São Paulo, é inó-
cua, inocente e infantil, mas também é pe-
rigosa. Acho que ele compromete a liturgia 
do cargo colocando-se contra uma empresa 
e perseguindo-a em flagrante ato de vin-
gança.

Não que eu defenda a Folha, mas porque 
o jornalismo, considerado o quarto poder 
da República, precisa ser preservado como 
uma defesa imprescindível da democracia. 
Devo dizer aqui que acho que a Folha pas-
sou do ponto na frequência e contundência 
de algumas críticas contra o Presidente, 
mas não ultrapassou o limite ético.

Entretanto a reação do mandatário, que 
agradou a alguns grupos de seguidores mais 
fervorosos, foi precipitada e ineficiente. Pri-
meiro no caso de desobrigar as empresas 
de publicarem seus balanços nos Jornais, 
visando secar uma das boas fontes de ren-
da dessas empresas. Jair Bolsonaro disse 
no dia seguinte à edição da MP 892/2019, 
“ontem, retribuí parte daquilo (com) que 
grande parte da mídia me atacou”.  Mas o 
Congresso não aprovou, malogrando a vin-
gança do Presidente.

Na sexta (6) o Presidente, em mais um 
dos incontáveis recuos que a intempestivi-
dade e o fígado lhe impõem, foi obrigado a 
cancelar o edital que excluía a Folha de São 
Paulo da concorrência pública do Governo 
Federal.  Esses lances de idas e vindas, faz/
desfaz, diz/desdiz mostram que o Presiden-
te não tem assessores eficientes, ou, se os 
têm, não os ouve.

 Mas nesse episódio Bolsonaro/Folha 
de São Paulo chamou-me a atenção a ‘não-
-ação dos demais órgãos de imprensa no 
tempo oportuno para defender não da em-
presa, mas do jornalismo como um todo. 
Não percebi nos grandes jornais uma po-

Primeiros passos com o Xiaomi – Parte III
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digital no sensor. Ainda no que diz res-
peito à posição do sensor, meu primeiro 
celular com esse recurso, um Asus Zen-
fone 3 Max, também contava com leitor 
biométrico na parte traseira, porém, 
bem menos eficiente.

As câmeras são um show 
à parte. Equipado com quatro 
delas na traseira os recursos 
acabaram por impressionar 
um amigo que usa bastante 
tais recursos, visto que passo 
longe de ser expert no assun-
to. Ele, inclusive, se “assustou” 
com a presença de recursos 

indisponíveis em seu novo celular, 
comprado há cerca de um mês por valor 
que seria suficiente para comprar dois 
iguais ao meu.

A câmera frontal, sem flash e de 20 
megapixel, deu conta do recado em di-
versas situações, inclusive gravando 
vídeos meus, algo que faço diariamente 
para um novo projeto, com qualidade 
mais do que satisfatória.

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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Assiste-se no atual momento à conjunção 
de pelo menos dois despropósitos na política 
cultural do governo Jair Bolsonaro. O primeiro 
é o aparelhamento ideológico dos órgãos pú-
blicos, condenado com estridência na campa-
nha eleitoral bolsonarista como uma deforma-
ção característica das administrações petistas.

O segundo é a seleção para cargos relevan-
tes de nomes sem qualificação para o exercício 
das funções —para dizer o mínimo.  Tome-se a 
escolha de Dante Mantovani, recém-nomeado 
presidente da Funarte —entidade, aliás, criada 
durante o ciclo militar com o objetivo de di-
fundir e fomentar a atividade artística no país.

Em seu canal numa rede social, Mantova-
ni coleciona declarações estapafúrdias, como o 
“rock ativa as drogas, que ativam o sexo livre, 
que ativa a indústria do aborto, que ativa o sa-
tanismo”. Em seus delírios chegou até mesmo a 
defender que a Terra seria plana. 

A charlatanice intelectual do nomeado en-
contra eco nas declarações constrangedoras do 
novo gestor da Biblioteca Nacional, Rafael No-
gueira, dedicado devoto do ideólogo Olavo de 
Carvalho, o guru-mor do bolsonarismo.

Para Nogueira, por exemplo, a presença 
em livros didáticos de letras de canções de Ca-
etano Veloso ou do grupo Legião Urbana aju-
daria a explicar o analfabetismo que persiste na 
população. Comanda o aparelhamento cultural 
o secretário Roberto Alvim, recentemente al-
çado ao posto. Em seu caso, além de tolices e 
grosserias conhecidas, investiga-se se buscou 
beneficiar pecuniariamente sua mulher quan-
do dirigiu a Funarte —esperteza que faz lem-
brar o bordão pueril “acabou a mamata”, usado 
na campanha eleitoral.

Em tal cenário, nem chega a surpreender 
que o novo comando da Ancine tenha determi-
nado a retirada dos mais de cem quadros que, 
havia quase duas décadas, exibiam pôsteres de 
filmes em sua sede.

Editorial

Aparelho
cultural

Ranking dos Políticos - Facebook

sição enfática em defesa da categoria.
Só depois que a medida provisória 

dos balanços caducou e que comen-
tários do Poder indicavam que o Pre-
sidente ia recuar da exclusão da Folha 

na licitação, articulistas de alguns jornais – 
não de todos – se manifestam sobre os dois 
episódios.

Na ocasião da declaração do Presidente 
que o governo não compraria mais jornais 
do grupo em questão nenhum concorrente 
reclamou, e quando o mesmo mandatário 
pediu aos anunciantes da Folha que dei-
xassem de usar esse jornal para seus co-
merciais, tacitamente ficaram felizes por 
ganhar aqueles clientes, esquecendo-se que 
para ter anunciantes antes precisa conquis-
tar e manter leitores.

Diante desta desunião dos grandes gru-
pos de comunicação não custa lembrar os 
versos de Bertolt Brecht:

Primeiro levaram os negros/Mas não me 
importei com isso/Eu não era negro;

Em seguida levaram alguns operários/
Mas não me importei com isso/Eu também 
não era operário;

Depois prenderam os miseráveis/Mas 
não me importei com isso/Porque eu não 
sou miserável;

Depois agarraram uns desempregados/
Mas como tenho meu emprego/Também não 
me importei;

Agora estão me levando/Mas já é tarde./
Como eu não me importei com ninguém/
Ninguém se importa comigo.

Nossa tradição mostra gosto pela censu-
ra: o Lula já disse que se arrepende de não ter 
limitado o poder da imprensa em seu gover-
no; o Bispo Crivella tenta censurar O Globo 
no Rio de Janeiro e o Bolsonaro se empenha 
– felizmente sem sucesso – em censurar a 
Folha.

RENATO DE PAIVA PEREIRA é empresá-
rio e escritor

O presidente 
e a Imprensa

EMENDA 
PROMULGADA
Foi promulgada a Emenda Constitucio-

nal 104, que cria a Polícia Penal. Aprovado 
pelo Congresso Nacional, o órgão criado será 
responsável pela segurança do sistema pri-
sional federal. A senadora Juíza Selma (Po-
demos), defensora de bandeiras na área de 
segurança pública, comemorou.  “Eu vejo a 
promulgação dessa emenda com muita sa-
tisfação. Essas pessoas atuam, diariamente, 
cara a cara com a criminalidade, com toda 
a população de presos. Isso traz uma inse-
gurança muito grande para eles quando não 
têm o reconhecimento devido”, defendeu a 
parlamentar.

FORÇOU 
A BARRA
O vereador Diego Guimarães ‘forçou a bar-

ra’ e divulgou uma foto antiga, de um evento 
que sequer foi em Cuiabá, para mostrar que 
‘bombou’ a passeata realizada no último do-
mingo por vereadores de oposição contra o 
prefeito da Capital. “Hoje Cuiabá reagiu, mais 
de 1000 veículos “, contabilizou, em post no 
Instagram com imagem de Campo Grande. 
Evidenciada a gafe, a imagem foi apagada e 
agora só constam registros reais do protesto.

DEPUTADO
BOLSONARISTA
Um vídeo que critica o extremismo pre-

sente na polarização da política brasileira, 
com imagens do deputado federal José Me-
deiros (Pode), foi publicado nas redes sociais 
oficiais da Juventude do PSDB em Mato 
Grosso. Além do vídeo, em que mostra Me-
deiros durante um bate-boca no Plenário da 
Câmara, o perfil também diz que os extremos 
estão se isolando, enquanto o PSDB, partido 
que sofreu grande derrota nas últimas elei-
ções, continua trabalhando pelo país.

De todos os testes feitos até agora com meu aparelho o 
que, de fato, mais me impressionou, foi o alcance da wifi, 
durante um acesso na chácara enquanto instalávamos um 
repetidor. Ele foi o único aparelho a acessar e navegar na 
distância em que estávamos do roteador. Meu aparelho 
anterior também passava longe de conseguir tal “proeza”. 
Um baita ponto positivo para o “bicho”.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Crédito: Reprodução
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“A charlatanice intelectual do nomeado 
encontra eco nas declarações cons-
trangedoras do novo gestor da Bibliote-
ca Nacional, Rafael Nogueira

“
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Vi, em alguns testes feitos no apa-
relho celular que eu estava prestes a 
comprar (e que, de fato, comprei e estou 
usando) que ele tem “recursos que im-
pressionam”, especialmente no que diz 
respeito à velocidade e às câmeras.

Sinceramente 
sou um cara que 
usa muito, mas 
muito o telefone, 
mas não uso jogos 
(nem leves nem pe-
sados) e, dessa for-
ma, não vou entrar 
nesses méritos. 
Jogar é algo que consumiria um tempo 
que não estou tendo e, além de tudo, te-
nho facilidade para “viciar” em diversões 
eletrônicas, então é melhor seguir a vida 
sem esse tipo de entretenimento.

Todas as tarefas “pesadas” que colo-
quei o aparelho para fazer foram finaliza-
das sem “engasgar”. Ele, inclusive, tem se 
mostrado expressivamente mais rápido 
que meu dispositivo anterior que, diga-se 
de passagem, não passava “vergonha”.

O leitor biométrico, posicionado na 
parte de trás do aparelho (algo que não 
gosto, mas não deixaria de comprar por 
isso) é extremamente preciso e rápido. 
Mesmo com a posição incômoda para 
meu uso ele acabou sendo bastante efi-
ciente e, inclusive, raramente falha a lei-
tura, mesmo quando apenas “esbarro” a 

Um assaltante morreu depois que tentou roubar um comerciante na se-
gunda (9) no Centro de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou 
render um comerciante, mas a vítima reagiu. O segurança do estabelecimento 
também reagiu e os três entraram em luta corporal. A arma do ladrão disparou 
e ele foi atingido por um tiro na cabeça. De acordo com a polícia, o segurança 
foi atingido por um tiro na perna.
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Justiça Eleitoral vai convocar novas eleições em MT

Selma diz que cassação foi perseguição
CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Após a cassação da sena-
dora mato-grossense, Selma 
Arruda (Podemos) no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
por utilização de Caixa 2 e 
abuso de poder econômico.

A decisão que proferida 
por 6 votos contra 1 deve 
afastar a senadora de seu 
mandato de forma definiti-
va a partir do momento em 
que o TSE publicar a decisão 
e envia-lo ao Senado.

Assim que a decisão foi 
proferida pela instância 
máxima da Justiça Eleito-
ral, Selma Arruda, através 
de nota enviada à imprensa 
e publicada em suas redes 
sociais, agradeceu a todos 
que torceram por ela e pres-
taram apoio e solidariedade 
em todo esse período de jul-
gamentos.

“A senadora agradece a 
todos os parlamentares e 
seguidores das suas redes 
que prestaram apoio e soli-
dariedade nesse momento, 
principalmente àqueles que 
compreendem que nesse 
processo ela foi alvo de per-
seguições políticas, e, por ter 
sido eleita, sofreu as conse-
quências pelas ações desem-
penhadas durante sua atua-
ção na Magistratura de Mato 
Grosso”, disse a senadora, 
por nota.

O processo começou com 
cassação em duas instâncias 

dentro do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, 
desde então, a senadora ado-
ta o discurso de perseguição 
política contra ela. E credita 
tal perseguição por seu pe-
ríodo como magistrada da 
7ª Vara Criminal de Cuiabá, 
onde foi responsável por 
condenar e levar para a pri-
são grandes nomes da polí-
tica mato-grossense, como 
foram os casos do ex-pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa, José Riva, e do ex-
-governador Silval Barbosa. 

“Apesar das vontades po-
líticas terem prevalecido no 
seu julgamento, a parlamen-
tar acredita que o resultado 
traz uma lição muito impor-
tante sobre a necessidade da 
luta diária para livrar o País 
de corruptos”, afirmou.

A decisão do TSE atingiu 
também os suplentes de Sel-
ma Arruda, Clerie Fabiana 
Mendes e o empresário Gil-
berto Possamai, que tornou 
os três inelegíveis por oito 
anos.

Ainda cabe recurso da cha-
pa contra a decisão da Justi-
ça Eleitoral, mas conforme 
rege a Legislação, a senadora 
caso busque de fato o recur-
so, deverá esperar o julga-
mento afastada do cargo. 

Na decisão o TSE deter-
minou que deve ser iniciado 
em Mato Grosso o processo 
de eleição suplementar para 
o preenchimento da vaga 
deixada por Selma Arruda.

PERDEU MANDATO | Senadora cassada pelo TSE diz que sofreu perseguição por ter colocado políticos na cadeia
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COP 25

Em Madri, MT debate estratégias
para impulsionar economia verde

FORÇA PARLAMENTAR

Botelho atribui avanços na economia à força-tarefa da Assembleia Legislativa

BENEFÍCIO

Nascidos em 
dezembro podem 
sacar abono 
a partir de hoje

36 novas alíquotas foram criadas 

36 novas alíquotas foram criadas 

MT apresenta dados na Conferência do Clima 

DA REPORTAGEM

Os representantes dos 
Estados da Amazônia Legal 
se reuniram em Madri para 
apresentar as perspectivas e 
compromissos dos respecti-
vos governos para o desen-
volvimento econômico de 
baixas emissões no bioma. 
As discussões realizadas na 
terça-feira (10) durante a 25ª 
edição da Conferência da 
ONU sobre o Clima (COP25) 
ocorre no contexto de go-
vernança firmado entre os 
Estados Amazônicos e do 
Planejamento

Durante a abertura das 
discussões, o vice-governa-
dor Otaviano Pivetta desta-
cou que Mato Grosso teve 
alto ganho de produtividade 
ao longo dos últimos anos, já 
que a produção de grãos do 
Estado mais que dobrou, en-
quanto o desmatamento na 
Amazônia caiu 86% na últi-
ma década.

Segundo Pivetta, a 
perspectiva de industriali-
zação do Estado também 
aumenta a possibilidade de 
geração de emprego e renda 
de forma sustentável para as 
pessoas que vivem e depen-
dem da floresta.

Para a secretária es-
tadual de Meio Ambiente 
e coordenadora do Fórum 
de secretários da Amazônia 
Legal, Mauren Lazzaretti, é 
consenso entre os Estados da 
Amazônia Legal que ações 
de comando e controle não 
são suficientes para manter a 
floresta em pé.

“É preciso fortalecer as 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

COM AGÊNCIA BRASIL

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou que a partir 
de hoje as pessoas nascidas 
no mês de dezembro e que 
tenham trabalhado por pelo 
menos 30 dias com carteira 
assinada em 2018, recebendo 
até dois salários mínimos, já 
podem sacar o benefício do 
abono salarial. Os valores se-
rão de acordo com o tempo 
trabalhado no ano base em 
questão. Quem trabalhou, 
por exemplo, um mês no 
ano passado recebe R$84,00, 
já quem trabalhou durante 
todo o ano, pode receber até 
um salário mínimo que ainda 
está em R$998,00.

O trabalhador pode 
consultar o valor que tem di-
reito no aplicativo da Caixa 
ou no site do banco.

Quem tem conta indi-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O presidente da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso, deputado Eduardo 
Botelho (DEM), destacou 
esta semana a importân-
cia da força-tarefa realizada 
pelo parlamento na busca da 
equalização fiscal do Estado. 
Os resultados disso se refle-
tem nas condições de paga-
mento do décimo terceiro 
salário dos servidores públi-
cos no dia 20 de dezembro, 
como também, a volta dos 
pagamentos regulares em 
sua totalidade e não mais em 
parcelamento como foi feito 
durante todo o ano de 2019.

“Não restam dúvidas 
de que tudo que foi feito 

vidual na Caixa com cadastro 
atualizado e movimentação 
na conta já recebeu o valor 
por crédito automático.

São mais de 1,8 milhão 
trabalhadores nascidos em 
dezembro que têm direito 
ao abono, totalizando R$1,3 
bilhão. Quem nasceu entre 
janeiro e junho deve receber 
o abono nos próximos meses. 
O prazo final para os saques 
é o dia 30 de junho de 2020. 
Para ter direito ao benefício, 
a pessoa ainda tem que estar 
inscrita no PIS há pelo menos 
5 anos. Quem tem o Cartão 
do Cidadão e senha cadastra-
da pode retirar o dinheiro em 
qualquer lotérica ou ponto de 
atendimento Caixa.

Quem não tiver, precisa 
ir à uma agência da Caixa com 
documento oficial com foto. 
Quem trabalha em empresa 
pública e possui inscrição PA-
SEP recebe o pagamento pelo 
Banco do Brasil.

teve a participação muito 
importante da Assembleia 
Legislativa. Se não fossem 
os projetos aprovados e as 
modificações feitas pela As-
sembleia Legislativa não te-
ria acontecido isso [avanços]. 
Ele [governador] está apre-
sentando aqui o resultado 
que já nos animam. O déficit 
normal do estado estava sen-
do mais de R$ 1 bilhão por 
ano. Ele já está terminando 
o ano com déficit em torno 
de R$ 300 milhões. O défi-
cit total que tinha ficado do 
governo passado, que era 
mais de R$ 3 bilhões, hoje 
já vai estar em torno de R$ 
1,5 bilhão aproximadamen-
te, quer dizer, já diminuiu aí 
quase R$ 2 bilhões de restos 
a pagar. Então, é um avanço 

cadeias produtivas susten-
táveis para dar qualidade de 
vida às pessoas que vivem da 
floresta e na floresta. A eco-
nomia verde deve alcançar 
todos os tipos de produtos 
florestais seja madeira, cas-
tanha, borracha, essências, 
princípios ativos e uma am-
pla gama de produtos que 
a nossa rica biodiversidade 
pode nos oferecer”, reforça a 
gestora.

Durante o painel “A 

Economia Verde na Amazô-
nia – Estratégias que aliam 
desenvolvimento de baixas 
emissões e proteção da flo-
resta”, Mauren expôs que o 
Brasil abriga 39% da floresta 
tropical do mundo, mas é 
responsável por apenas 10% 
da produção de madeira e 
que o produto nacional res-
ponde por apenas 3% e com 
valores muito além do de-
sejado. Além disso, estudos 
mostram que na Europa, o 

valor médio do metro cúbico 
de madeira é de 893 dólares, 
enquanto a madeira brasilei-
ra chega ao velho continen-
te custando 463 dólares/m³. 
Para reverter este quadro, 
Mato Grosso, assim como 
os outros Estados da Ama-
zônia Legal, está investindo 
em transparência, tecnolo-
gia e auditorias para mostrar 
aos investidores a qualidade 
e confiabilidade de nossos 
produtos florestais.

muito grande, uma melhora 
nas contas públicas”, come-
morou o presidente. Bote-
lho fez questão também de 
ressaltar a independência da 
ALMT nesta nova legislatura, 
onde pôde propor melhorias 
à população sem ter de ficar 
atrelado aos demais poderes.

“A Assembleia tem a 
sua independência e por 
isso há projetos que pro-
põem melhorias, por meio 
de emendas que os depu-
tados entendem que é uma 
forma de aperfeiçoar. É a 
independência dos poderes, 
o governador Mauro Men-
des já entendeu isso e temos 
que respeitar. Eu, como pre-
sidente, respeito fielmente o 
que a maioria dos deputados 
decide”, explicou.
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TV  e Entretenimento

Cid Moreira dá bronca 
em Luciano Camargo 
por dormir na academia

Luciano Camargo postou uma foto no Ins-
tagram, nesta terça-feira (10), em que aparece 
dormindo na academia. O cantor, no entanto, 
não esperava contar com uma bronca do vete-
rano da TV Cid Moreira. “Vou, não vou, vou, não 
vou…. Querer até que quero, mas está me faltan-
do coragem hoje… Essa tal de endorfina só libe-
ra nos outros”, escreveu o cantor na legenda da 
imagem. O ex-apresentador do Jornal Nacional, 
de 92 anos, comentou: “Eu faço 45 minutos de 
esteira todos os dias! Estou com 9.2! Vamos, ra-
paz, não desanime não! Para ficar um velhinho 
enxuto e sem dores!!”. Luciano também chegou 
a ser incentivado a deixar a preguiça de lado e 
investir na malhação por seu fãs. “Acorda, meu 
filho! Seu esforço vai valer a pena”, afirmou ou-
tro fã.
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2/hi. 3/aaa. 4/nega. 5/cisne. 6/alfred — redoma. 8/flamenco. 9/obturados.

Anitta se afirma solteira e afasta 
relacionamentos: ‘Ninguém do meu nível’

Anitta está solteira! A cantora afastou 
rumores de estar vivendo um relaciona-
mento mais sério ao responde perguntas 
de fãs no Instagram. Em bate-papo nesta 
segunda-feira (09), a dona do hit “Vai Ma-
landra” se reafirmou solteira. “Eu estou”, 
apontou. Recentemente, o modelo Caio 
Cabral foi apontado como affair da artis-
ta após aparecer montando a árvore de 
natal ao lado da morena. A funkeira, nas 
redes sociais, garantiu que não vislumbra 
mudar o status por agora e ainda expli-
cou o motivo: “Ninguém do meu nível está 
disponível (risos)”. A cantora possui uma 
agenda corrida de shows e compromissos, 
porém o status de relacionamento segue 
sendo um motivo de curiosidade entre os 
internautas. Recentemente, a artista teve 
o nome envolvido em rumores de um novo 
relacionamento com Caio Cabral. As es-
peculações foram reforçadas por conta de 
vídeos postados pela funkeira nos quais o 
modelo aparece. Além ajudar a montar a 
árvore da família, eles trocaram algumas 
mensagens na web, o que movimentou os 
internautas. Em entrevista, a artista ne-
gou estar namorando, mas garantiu estar 
conversando com uma pessoa nos basti-
dores. “Não. Estou conhecendo”, comemo-
rou. Anitta segue ao máximo uma dieta 
sem carnes e alimentos de origem animal. 
A artista, que minimizou metas da carrei-
ra para 2020, afirmou tentar ao máximo 
seguir a restrição alimentar com foco na 
melhoria do meio ambiente. “Com certe-
za [me tornaria vegana]. Tudo pelo meio 
ambiente. Eu tento ser na maior parte do 
tempo, mas ainda não consigo seguir es-
tar alimentação 100%”, apontou a artista. 
Em outra ocasião, a cantora ainda desta-

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

cou que tudo bem sair da dieta às vezes. 
“Às vezes como carne, eu tenho vontade. 
Não precisa parar 100%, mas se todo mun-
do diminuir e pelo menos consumir uma 
por dia já ajuda muito. É muito significa-
tivo”, completou. Anitta ainda conversou 
com os internautas sobre a personalidade. 
Fazendo aniversário no dia 30 de março, a 

cantora pertence ao signo de Áries e con-
versou com os internautas sobre as piores 
características que vieram de seu mapa 
astral. De acordo com ela, o maior defeito 
do signo tem a ver com sua forma de lidar 
com o mundo. “Sou verdadeira e transpa-
rente demais. Gostaria de saber esconder 
mais as coisas”.
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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

A E9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
30.419.817/0001-60 estabelecida na Avenida das Embaú-
bas nº 1835 sala 11, Setor Comercial, CEP 78.550-108, 
no município de Sinop - MT, Torna Público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/
MT a Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI da 
Implantação do Loteamento denominado de JARDIM TRO-
PICAL, localizado na Chácara 634, Rodovia MT 140, Bairro 
de Chácaras Gleba Celeste 3ª Parte no Munícipio de Sinop 
– MT, não foi determinado EIA/RIMA.

FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA, CNPJ 
00.954.404/0001-14, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) e Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da área ampliada para ativi-
dades de Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 
para caminhões, localizada na Rua Airton Senna, N 394, 
Industrial Indl. Nova Prata, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

ANILDO PAZINATO EIRELI (SPORTS RADICAIS)- CNPJ.: 
07.315.568/0001-40- Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedido 
Licença Prévia de Instalação e de Operação para atividade 
de Casa de festas e Eventos localizado na Estrada D, lote 
51-E no bairro: Expansão Urbana no município de Sorriso/
MT. (LFM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 066-3544 
6926)

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 
– CNPJ: 32.951.535/0001-34, situada na Rodovia MT449, 
Lote 01A, Quadra 999, Setor 41, Zona Industrial II, Lu-
cas do Rio Verde/MT, torna público que requereu junto à 
SEMA/MT, a outorga de um poço tubular situado nas coor-
denadas geográficas 13°00’43,34”S e 55°57’11,90”W, para 
uso consumo humano doméstico (setor administrativo) e 
consumo operacional (oficina mecânica e lavador de ve-
ículos). O ponto de captação está inserido na Província 
Hidrogeológica Bacia dos Parecis, UPG A – 11.

IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 
09.590.018/004-08,  torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL DE SINOP/MT, a ampliação 
das licenças: licença prévia, licença de instalação e licença 
de operação, para atividades de Comércio Atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo, instalada na Rua Colonizador Enio Pipino, n 463, 
Setor Ind. Sul, Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental 
Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001 2019  

AO PREGÃO PRESENCIAL 062/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, torna público para 
conhecimento dos interessados, que foi realizado retificação no Edital de Licitação Pregão 
Presencial nº 062/2019, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA, DO PROGRAMA DE DIABETE MELITTUS E DA UDR RUTH 
CARDOSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. O Edital Complementar 001/2019 
está disponível através do site http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou pessoalmente 
no endereço e telefone anteriormente citado. Fica mantida a data da sessão pública para 
às 08:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2019. Peixoto de Azevedo 11 de Dezembro de 
2019. 

Emerson Nunes Freitas 
Pregoeiro Oficial 

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum, comunica que em virtude de não ter 
comparecido nenhuma empresa em tempo hábil no certame licitatório 
em questão, fica prorrogada a data de abertura para o dia 08 de janeiro 
de 2020 às 14:00 horas. Nova Mutum – MT, 11 de dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

PREGÃO PRESENCIAL N° 156/2019
AVISO DE PRORROGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO CONCORRÊNCIA

O Município de Nova Mutum,  torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Novembro 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto concessão de uso de área 
aeroportuária externa (lote 03-A, conforme mapa anexo), à título oneroso, 
destinado a exploração de estacionamentos de aeronaves (hangar) e 
oficina mecânica de aeronaves, no Aeroporto Municipal Brigadeiro 
Eduardo Gomes de Nova Mutum da qual foi vencedora a empresa: Item 
834712, ETHANOL INDÚSTRIA DE COMBUSTÍVEIS S.A inscrita no 
CNPJ sob o número 27.026.451/0001-54 no valor de R$ 60.000,00. O 
representante assinou a ata renunciando a intenção de interposição de 
recursos. Nova Mutum - MT, 11 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PARA VENDAS/CONCESSÃO (ALIENAÇÃO) N° 008/2019

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Pepê e Everton foram os artilheiros gremistas no ano 

Maior número de gols da Era
Renato, mas com pendências
DA REPORTAGEM

O fim da temporada de 
2019 traz consigo um núme-
ro expressivo para o Grêmio. 
Com 125 gols, o Tricolor su-
perou o recorde de bolas na 
rede na Era Renato. Porém, 
o clube gaúcho também aca-
ba o ano com pendências no 
setor ofensivo.

A artilharia tricolor em 
2019 fica acima de 2017 e 
2018, 121 e 110 gols marca-
dos, respectivamente. O ano 
de 2016 não entra na conta 
porque o treinador foi con-
tratado em setembro. Antes 
disso, somente os times de 
2012, com 126, e 2010, com 
136, apontaram números su-
periores no ataque.

Os dois artilheiros da 
temporada, por coincidên-
cia, são o titular e o reserva 
da mesma posição. Pelo lado 
esquerdo da linha de ataque, 
Everton balançou as redes 
20 vezes – fez outros três 
gols pela seleção brasileira. 
Pepê ficou com a vice-arti-
lharia, ao marcar 13 vezes 
em 2019.

PROBLEMAS
A RESOLVER
Mas não se tratou de 

um ano positivo para os cen-
troavantes do Grêmio. Duas 
das três opções são vistas 
como insuficientes pela tor-
cida. André encerra sua se-
gunda temporada e, apesar 
das inúmeras chances con-
cedidas, não conseguiu se 
firmar e deslanchar. Está na 
lista de possíveis jogadores 
envolvidos em negociações 
para 2020. Diego Tardelli 
carrega o mesmo status. O 

camisa 9 tem um ponto de 
interrogação em seu futuro. 
Apesar do contrato até o fi-
nal de 2021, estaria na lista 
de saídas prováveis. Não há, 
por ora, confirmação de in-
teressados no atacante.

“Nós esperamos do 
Tardelli muito mais, um 
Tardelli que se coloque em 
situação de protagonista, 
liderança técnica, que nos 
resolva problemas. Se tiver 
a necessidade, se tem outro 
projeto, discutimos. Mas o 
que mais esperamos é que 
tenha rendimento em cam-
po no que apostamos nele”, 
comentou o presidente Ro-
mildo Bolzan.

Assim, a alternativa 
mais afirmada para o co-
mando de ataque é Luciano. 
Com 20 gols no ano, cinco 
deles pelo Grêmio, pulou na 
frente dos concorrentes na 
reta final da temporada. Sai 
na frente para 2020, embora 
o clube prometa investir em 
jogadores com capacidade 
de definir jogos, seja meia ou 
centroavante.

Felipe Vizeu, também 
contratado para resolver os 
problemas ofensivos, já teve 
sua saída confirmada no final 
da semana passada. Assim, 
dos quatro centroavantes de 
2019, três podem começar 
2020 longe da Arena.

O Grêmio tem interes-
se já divulgado em dois joga-
dores não necessariamente 
definidores: o meia Raphael 
Veiga, do Palmeiras, e o late-
ral-esquerdo Caio Henrique, 
do Fluminense. A diretoria, 
no entanto, nega ter situa-
ções encaminhadas já para o 
próximo ano.

GRÊMIO | Time balançou as redes 125 vezes, mesmo com centroavantes em baixa na temporada
Foto: André durão

Foto: divulgAção

Foto: gAzetA Press

Ricardo Oliveira decepcionou, mas foi o artilheiro com 
14 gols no ano 

Leco admite assédio por atletas, inclusive por Antony 

MATO-GROSSENSE

Com 20 jogadores, Nova Mutum
inicia pré-temporada para 2020

SÃO PAULO

Presidente promete 
contratações
pontuais e não 
descarta saídas

SÓ 14 GOLS

Atlético-MG fecha 
a temporada com
artilheiro menos 
goleador da década

Foto: nMeC

Equipe do Nova Mutum inicia pré-temporada para o Esta-
dual 2020 

DA REPORTAGEM

Atual campeão da Segun-
da Divisão do Campeonato 
Mato-grossense, o Nova Mu-
tum começou a sua prepa-
ração para o próximo ano, 
quando disputará pela pri-
meira vez a divisão principal 
do certame regional. A equi-
pe do Médio Norte conquis-
tou o acesso diante do Cace-
rense na semifinal e venceu 
o Poconé na decisão da Se-
gundona. Comandado pelo 
renovado técnico Willian 
de Mattia, também conhe-
cido como Dema, o elenco 
se apresentou com 20 joga-
dores, sendo nove remanes-
centes do acesso e 11 novos 
contratados, que ainda não 
tiveram seus nomes divulga-
dos. Entre os renovados está 
o atacante Irapuã, artilheiro 
da Segunda Divisão com seis 
gols. “Começamos as ativi-

DA REPORTAGEM

“Jogadores podem sair, como podem 
chegar”. Essa foi a frase usada por Carlos 
Augusto de Barros e Silva, o Leco, para fa-
lar como será essa transição do São Paulo de 
2019 para 2020. O presidente reconhece que 
alguns integrantes do elenco interessam ou-
tras equipes.

“Vários jogadores são alvo de interesse 
tanto de times do Brasil, como do mundo”, 
disse Leco à Fox. Ele foi questionado sobre 
a maior revelação do clube na atualidade. “O 
Antony é um deles (que interessa outros ti-
mes)”, emendou.

O São Paulo terminou o Campeonato 
Brasileiro na sexta colocação e conseguiu 
a última vaga direta para a fase de grupos 
da Libertadores. Confiante na evolução da 
equipe, Leco não promete mudanças drás-
ticas no elenco.

“Vou te responder com palavras do Fer-
nando Diniz, o São Paulo precisa pouco, de 
contratações pontuais”, encerrou dirigente, 
que promete um planejamento melhor no 
clube em 2020 em comparação a 2019.

DA REPORTAGEM

O Atlético-MG teve um 
ano ruim no que diz respei-
to à produtividade de seus 
atacantes. Ricardo Oliveira 
começou a temporada como 
titular absoluto, mas caiu de 
rendimento e perdeu espaço. 
Alerrandro chegou a assumir 
a posição, mas também não 
manteve regularidade e vol-
tou para o banco. Di Santo, 
contratado no segundo se-
mestre, terminou o ano en-
tre os 11, mas tem uma média 
baixa de gols.

Isso tudo reflete em 
mais uma estatística negativa 
na temporada do Galo: neste 
ano, o time teve o artilheiro 
menos goleador entre todos 
da década. Ou seja: conside-
rando apenas os atletas que 
mais marcaram pelo clube 
em cada ano, desde 2011, 
quem menos balançou as 
redes adversárias em uma 

temporada foi Ricardo Oli-
veira em 2019. Foram 14 gols 
anotados pelo experiente ca-
misa 9 neste ano.

O número do artilhei-
ro desta temporada é pior 
também do que o alcançado 
pelo goleador de 2010 (Obi-
na, com 27 gols) e o de 2009 
(Diego Tardelli, com incrí-
veis 42 gols). O último arti-
lheiro com menos gols que 
14 no ano foi Danilinho, em 
2008 (12 gols na temporada).

Os jogadores do Atléti-
co estão de férias, a reapre-
sentação está marcada para o 
dia 8 de janeiro, e o mercado 
de transferências, a partir de 
agora, se aquece. A diretoria 
do Galo sabe que precisa se 
reforçar no ataque. Alerran-
dro foi vendido, e Ricardo 
Oliveira tem futuro incerto. 
O ataque é prioridade na ja-
nela atleticana, e os números 
mostram que não tem como 
ser diferente.

dades em dois períodos e as 
próximas semanas de trei-
namentos estão planejadas. 
Estamos com um elenco de 
jogadores que renovaram 
conosco e trouxemos mais 
alguns reforços pontuais 
para agregar valor à equipe”, 
disse Dema. 

Os treinos acontecem 
no Estádio Municipal Valdir 
Doilho Wons, que está sendo 
totalmente reformado para 
a utilização no Estadual. Na 
Segunda Divisão, o NMEC 
mandou seus jogos no Passo 
das Emas, em Lucas do Rio 
Verde.  Outro campo local 
também está sendo utilizado 
para treinamentos, na em-
presa Cargill. O Nova Mu-
tum estreia no Campeona-
to Mato-grossense contra o 
atual tricampeão Cuiabá, em 
jogo marcado para o dia 22 
de janeiro, às 20h30, na Are-
na Pantanal.
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DA REPORTAGEM

De 1º de janeiro a 2 de 
dezembro deste ano foram 
registradas 655.546 mil in-
frações de trânsito em todo 
Estado, sendo 358.804 mil 
cometidas apenas em Cuia-
bá. Os dados são do setor de 
Registro Nacional de Aciden-
tes e Estatísticas de Trânsito 
(Renaest) do Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT).

Transitar com veículo em 
velocidade superior a máxi-
ma permitida para o local, 
em até 20%, é a infração mais 
cometida por motoristas 
tanto na Capital quanto no 
interior do Estado, totali-
zando 237.581 registros. Essa 
é uma infração considerada 
média pelo Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) com pe-
nalidade de multa no valor 
de R$ 130,16.

Avançar o sinal verme-
lho do semáforo eletrônico 
é a segunda infração com 
mais registro em Mato Gros-
so, contabilizando 77.418 

mil. Também estão entre 
o ranking das 10 infrações 
mais cometidas no estado: 
transitar com veículo em 
velocidade superior a máxi-
ma permitida para o local, 
entre 20% e 50%; o condutor 
não usar o cinto segurança; 
conduzir veículo que não 
esteja devidamente licencia-
do; dirigir veículo usando 
calçado que não se firme nos 
pés ou que comprometa a 
utilização dos pedais; dirigir 
veículo utilizando telefone 
celular, estacionar em locais 
e horários proibidos especi-
ficamente sinalizados; deixar 
de manter acessa luz baixa 
dos veículos nas rodovias 
durante o dia; e estacionar 
no passeio. A imprudência é 
um dos principais fatores de 
risco que acarretam aciden-
tes, segundo profissionais da 
área. Como forma de sensi-
bilizar os condutores quanto 
à importância da segurança 
no trânsito, o Detran-MT 
realiza diversas atividades 
através das gerências de Ação 
Educativa de Trânsito e de 

Instalações InteratIvas celebram o 

Foto: DIvulgação

1º FIM DE SEMANA

Aproximadamente 35 mil pessoas
visitaram a Arena Encantada

LEVANTAMENTO

Taxa de divórcios é menor que
a média nacional, diz o IBGE

NATAL

Movimentação de R$ 769 
mi e 1,7 mil empregos 
temporários

Instalações interativas celebram o Natal 

Taxa geral de divórcio foi de 2,5 para cada mil habitantes 
com mais de 20 anos 

Foto: DIvulgação

Cifras mostram que o faturamento deve ser 3,1% superior

DA REPORTAGEM

De acordo com as es-
timativas da equipe de bri-
gadistas responsável pela 
segurança da Arena Encan-
tada, aproximadamente 35 
mil pessoas já visitaram o 
parque natalino desde sua 
inauguração, na sexta-feira 
(6).

“E se não fosse a chuva 
forte do fim de semana, os 
números seriam ainda mais 
expressivos. Está sendo um 
sucesso ainda maior do que 
esperávamos. O público está 
muito curioso para visitar 
não só o parque natalino, 
mas para conhecer a Arena 
Pantanal por dentro. Muitas 
famílias nunca tinham en-
trado num estádio de fute-
bol antes”, relata o secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer, 
Allan Kardec.

Com instalações inte-
rativas que celebram o Na-
tal, o circuito de atrações 
da Arena Encantada possui 
mais de 4 mil m² de estru-
tura montada no entorno 
do campo da Arena Panta-
nal, no piso sintético das la-
terais, atrás das traves e nos 
túneis de acesso aos vestiá-
rios, de maneira a preservar 
o gramado, que estará ina-
cessível.

“Esta é uma das poucas 
opções de lazer e entreteni-
mento com entrada solidá-
ria que muitos mato-gros-
senses terão, neste Natal. É 
muito importante ressaltar 

DA REPORTAGEM

Um levantamento do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
aponta que a média de di-
vórcios em Mato Grosso é 
menor que a média nacional. 
Segundo a pesquisa, a taxa 
geral de divórcio, em 2018, 
foi de 2,5 para cada mil habi-
tantes com mais de 20 anos, 
enquanto no país foi de 2,6.

De acordo com o levan-
tamento, o estado ocupa a 17ª 
posição na lista das 27 unida-
des da federação em número 
de divórcios. Na região Cen-
tro Oeste, Goiás, tem a me-
nor taxa, de 2,0 a cada mil 
habitantes com 20 anos ou 
mais. Mato Grosso, fica em 
segundo lugar, entre os esta-
dos a região.

No Registro Civil, con-

DA REPORTAGEM

As vendas alusivas ao 
período de Natal – melhor 
data do ano dentro do ca-
lendário comercial – deve-
rá movimentar cerca de R$ 
769 milhões na economia 
de Mato Grosso, em 2019, 
conforme dados divulgados 
ontem pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e pela Fecomércio/
MT. O faturamento estima-
do só é menor quando com-
parado às projeções da enti-
dade para os estados do Sul, 
de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais no Sudeste 
e de Ceará, Pernambuco e 
Bahia no Nordeste. As cifras 
mostram que o faturamento 
projetado ao comércio vare-
jista, para a data, deve ser 3,1% 
superior ao contabilizado no 
ano anterior. Se confirmado, 
Mato Grosso terá o terceiro 
ano consecutivo de resulta-
do positivo. Neste mesmo 
período há dados positivos 
para o mercado de trabalho, 
com a projeção de expansão 
de vagas temporárias, o que 
irá contribuir com a gera-
ção de aproximadamente 1,7 
mil novos empregos para o 

comércio no Estado. Nesta 
modalidade de contratação, 
se confirmada a projeção da 
CNC, Mato Grosso deve ocu-
par a décima primeira po-
sição dos estados que mais 
contratarão neste período.

A pesquisa da CNC que 
mede a Intenção de Consu-
mo das Famílias (ICF), divul-
gada também pela Fecomér-
cio/MT e com referência ao 
mês de novembro, reforça 
a melhora da perspectiva 
de consumo das famílias na 
Capital para o mês do Na-
tal, influenciado pelo bom 
desempenho da economia, 
com o acréscimo de renda 
através dos saques do FGTS e 
do PIS/Pasep, além do rece-
bimento do 13º salário.

Além disso, outra pes-
quisa da Confederação que 
monitora o Índice de Con-
fiança do Empresário do co-
mércio (ICEC), também do 
mês de novembro, confirma 
a retração na contratação de 
temporários na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, de -0,3%. Já a si-
tuação dos estoques das em-
presas apresentou melhora 
na mesma proporção, tam-
bém de 0,3% na comparação 
com 2018.

Foto: meneguInI

Avanço do sinal vermelho está em segundo no ranking das infrações 

Mato Grosso registra 600
mil infrações de trânsito
EM 2019 | Excesso de velocidade é a ocorrência mais registrada tanto em Cuiabá quanto no interior

a ocupação inteligente deste 
[Arena Pantanal] que é um 
importante patrimônio do 
nosso povo. A Arena Panta-
nal só faz sentido se servir 
como um colossal aparelho 
de cidadania, com função 
multiuso. Estamos no cami-
nho certo”, diz Kardec.

Uma das atrações mais 

esperadas é a chegada do 
Papai Noel. O bom velhinho 
chegará à Arena Encantada 
para entregar brinquedos a 
milhares de crianças caren-
tes, selecionadas pela Secre-
taria de Estado de Educação 
(Seduc) e pela Secretaria de 
Assistência Social e Cidada-
nia (Setasc). A ação é toda 

coordenada pela primeira-
-dama Virginia Mendes, 
que fez questão de escolher 
pessoalmente os brinque-
dos que serão entregues. A 
entrada é um kg de alimen-
to não perecível por família 
(arroz, feijão, açúcar, café, 
macarrão, óleo, leite longa 
vida e panetone).

sidera-se o lugar da ação do 
processo de divórcio. No 
país, houve aumento de 3,2% 
no número de divórcios em 
dois anos. Foram 373.216 
em 2017 e 385.246, em 2018. 
Por tipo de arranjo fami-
liar, 46,6% das dissoluções 
se deram entre as famílias 
constituídas somente com 
filhos menores de idade. 
Dos 166.523 divórcios con-
cedidos para casais com fi-
lhos menores, 24,4% tiveram 
guarda compartilhada, mas a 
predominância das mulhe-
res na responsabilidade pe-
los filhos manteve-se, atin-
gindo a proporção de 65,4%.

CASAMENTOS
Em Mato Grosso foram 

registrados 18.772 casamen-
tos em 2018, um aumento de 
7% em relação a 2017, quando 

Escola Pública de Trânsito.
Durante todo o ano, as 

duas gerências promovem 
campanhas e cursos, em di-
versas localidades do Esta-
do, sempre com o intuito de 
sensibilizar condutores, pas-
sageiros, pedestres e ciclistas 
para a adoção de comporta-
mentos seguros no trânsito.

A gerente de Ações Educa-
tivas de Trânsito do Detran-
-MT, Rosane Gerda Pra-
chthäuser Pölzl, ressalta que 
a menor das consequências 
de uma infração é a autu-
ação ou até a prisão, como 
nos casos de embriaguez ao 
volante.

Em muitas situações, a 
inobservância das normas 
de segurança gera acidentes 
graves e até mesmo fatais. 
“Seja nas ações educativas ou 
nos cursos o objetivo princi-
pal é convidarmos a popu-
lação à reflexão de que cada 
um de nós tem importante 
função a desempenhar na 
construção de uma cultura 
de paz e segurança no trân-
sito”, disse Rosane.

foram registrados 17.544, se-
gundo a mesma pesquisa. Já 
em Cuiabá foram registrados 
4.430 casamentos em 2018, 
número 11,7% superior aos 

3.967 casamentos registrados 
em 2017. O registro de casa-
mentos entre cônjuges femi-
ninos teve aumento de 47% 
em Mato Grosso em 2017.
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Automedicação pode ser perigosa para o coração 

DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Seu João, 50 anos, vem ao 
consultório com sintomas de 
tonturas e mal-estar. Relata 
que mediu a pressão arte-
rial na farmácia e disseram 
que estava alta. Começou a 
tomar remédio para pressão 
alta ali mesmo, na farmácia, 
sem receita. Sem orientação, 
passou a tomar os remédios 
de forma irregular e sem sa-
ber a dosagem. Ao fazer exa-
me físico, verifico a pressão 
arterial que está muito baixa 
(80/50mmHg). Explico que 
não deveria ter feito isto, 
pois pode estar com o diag-
nóstico de hipertensão erra-
do e com risco de queda.

A hipertensão continua 
sendo um dos principais 
desafios da saúde pública, e 
contribui para a maioria das 
doenças cardiovasculares em 
todo o mundo.  Pelo menos 
970 milhões de pessoas em 
todo o mundo têm hiper-
tensão, e estima-se que esse 
número suba para mais de 
1,5 bilhão em 2025. Embora 
o tratamento adequado da 
hipertensão esteja associado 
à redução de eventos cardio-
vasculares, apenas 25% dos 
pacientes com hipertensão 
têm controle adequado da 
pressão arterial. A autome-
dicação inadequada também 
pode levar a erros de diag-
nóstico, dosagem inadequa-
da, duração prolongada do 
uso e polifarmácia.

Pacientes com doenças 
crônicas, como hipertensão, 
são altamente propensos a 
automedicar. Estudos de pa-
cientes com doenças cardio-
vasculares relataram o uso 
comum de medicamentos 
de venda livre, bem como 
medicamentos complemen-
tares e alternativos. A au-

SUA SAÚDE | Dr. Juliano Slhessarenko é cardiologista intervencionista e traz informações importantes
Foto: Ademir Specht

Cardiologista explica os riscos
da automedicação para o coração

tomedicação entre pessoas 
com hipertensão é de parti-
cular interesse, pois, apesar 
de a hipertensão ser um fa-
tor importante para um ris-
co global de mortalidade e 
morbidade, os pacientes fre-
quentemente desenvolvem 
estratégias de tratamento 
pessoal.

Compreender as práticas 
de automedicação de pesso-
as que vivem com hiperten-
são é importante para garan-
tir uma gestão bem-sucedida 
da hipertensão.  No entanto, 
é importante reconhecer 
que as práticas de autome-
dicação podem se apresentar 
de várias formas, não ape-
nas como o uso autoiniciado 
de terapias alternativas.  No 
sentido mais amplo, as práti-
cas de automedicação abran-
gem: o uso de medicamentos 
sem receita médica; o uso de 
medicamentos prescritos 
sem receita médica e o uso 
de, por exemplo, fitoterápi-
cos, suplementos nutricio-
nais e remédios caseiros.

A ingestão de medica-
mentos sem receita médica 
é a maneira mais simples 
de definir a automedicação.  
Esses medicamentos são 
geralmente referidos como 
“vendidos sem receita” ou 
“sem receita médica” e são 
encontrados em farmácias, 
supermercados e outros es-
tabelecimentos.

Por outro lado, os medi-
camentos prescritos pelos 
médicos são referidos como 
produtos com receita médi-
ca. A automedicação, muitas 
vezes vista como uma so-
lução imediata para alguns 
sintomas, também pode 
trazer consequências mais 
graves do que se imagina, 
como reações alérgicas e de-
pendência. É surpreenden-
te que muitas pessoas não 

vejam nenhum problema 
com a automedicação, mas a 
questão permanece: por que 
as pessoas se envolvem em 
automedicação apesar de es-
tar cientes do perigo que isso 

representa para a saúde? Por 
que as pessoas se automedi-
cam? As pessoas tomam me-
dicamentos sem a prescrição 
de um médico por várias 
razões.  Enquanto alguns vi-

sam reduzir o tempo e o cus-
to da consulta clínica, outros 
simplesmente banalizam 
doenças e recorrem à auto-
medicação.  Outros fatores 
podem ser causados por in-

seguranças pessoais e pelo 
medo de perder o emprego 
devido a doenças diagnosti-
cadas, doenças mentais, alí-
vio rápido da dor, depressão 
ou mesmo ignorância.


