
O secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, disse esta semana que apesar da promessa feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, não 
acredita mais que o repasse de R$ 500 milhões referentes ao Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX), seja pago ainda neste ano. Página -3

SEM ESPERANÇA

Secretário de Fazenda não
acredita em repasse do Fex

JANTAR DA EMPRESA

Conheça os
adversários
dos times
brasileiros na
Libertadores
Os oito representantes brasilei-
ros da Libertadores já conhe-
cem seus caminhos na próxima 
edição do torneio. Com os rivais 
definidos, veja cada um dos ad-
versários das equipes que tenta-
rão o 20º título para o Brasil na 
competição.                      Página  -6

Como ser vegetariano e sobreviver às celebrações natalinas Todo ano é uma repetição do ante-
rior. Cerimonial idêntico e o mesmo gesto emburrado quando nos é comunicado que a empresa 
organiza um almoço ou jantar de Natal.                      Página -7
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NOTA MT

Shopping
popular
muda
horário de
atendimento

250 mil
em prêmios
nesta
semana

O shopping popular de 
Cuiabá estendeu o horário de 
atendimento aos consumidores 
a partir desta semana. Até hoje, 
o local fica aberto em horário 
especial, das 7h30 às 20h.

                          Página - 7

O Programa Nota MT 
realiza nesta quinta o segun-
do sorteio especial do ano. A 
partir das 8h, com a presença 
do governador Mauro Mendes, 
serão sorteados cinco prêmios 
de R$ 50 mil. Para o sorteio es-
pecial de Natal já foram gerados 
5.073.825 bilhetes.    
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As tecnologias de informação e comuni-
cação deveriam ser utilizadas em prol de 
construirmos nossa morada no planeta 
Terra, de modo ecologicamente correto e 
mais humano

Na Conferência Climática das Nações Uni-
das (COP25), na Espanha, foi discutida uma 
ação política imediata aos governos nacionais 
para impor práticas responsáveis de planeja-
mento sustentável, melhoria do bem-estar hu-
mano e igualdade social, assim como a redução 
significativa dos riscos ambientais e dos dese-
quilíbrios ecológicos.

Em meio às discussões, estão as novas ci-
dades sustentáveis inteligentes + verdes, que 
são projetadas por arquitetos e urbanistas em 
vários países usando Tecnologia de Informação 
e Comunicação e Inteligência Artificial. Frente 
a isso, lembrei-me de um dos mais influentes 
poetas do século 20, Carlos Drummond de An-
drade, ao citar as Favelas (1979), que existem em 
grande número nas nossas cidades.

“São 200, são 300 as favelas cariocas? O tem-
po gasto em contá-las é tempo de outras surgi-
rem. Onde haja terreno vago onde ainda não se 
ergueu um caixotão de cimento esguio (mas se 
vai erguer) surgem trapos e panelas, surge fu-
maça de lenha em jantar improvisado. Que fa-
zer com tanta gente brotando do chão, formigas 
de um formigueiro infinito? Ensinar-lhes paci-
ência, conformidade, renúncia? Cadastrá-los e 
fichá-los para fins eleitorais? Prometer-lhes a 
sonhada, mirífica, rósea fortuna distribuição 
(oh!) de renda? Deixar tudo como está para ver 
como é que fica? Em seminários, simpósios, co-
missões, congressos, cúpulas de alta prosopo-
peia, elaborar a perfeita e divina decisão?...”

O imortal Arquiteto Julio De Lamônica Frei-
re, em um trecho de um discurso de formatura 
disse: “(...) Em um mundo conturbado e inquie-
to, em que as fronteiras estão sendo rompidas, 
mas o convívio e o compartilhamento não estão 
sendo construídos, geramos novas formas de 
violência, segregação e exclusão, então, o lugar 
assume importância cada vez maior, na medida 
em que se constitui na possibilidade de mudan-
ça e ruptura”.

Então, o espaço atua como baliza e referên-

Amor ou ódio?
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sive, propostas muito diferentes. Antes 
da compra minha pesquisa focou, ba-
sicamente, dados técnicos, justamente 
por conta da falta de solidez e do exces-
so de “paixão” nas informações repas-
sadas por usuários. Por hora, como falei 

em textos anteriores, 
não me arrependi da 
compra, pois encon-
trei um dispositivo 
bastante sólido den-
tro da proposta.

Vejo muita gente 
exagerando em qua-
lidades para poder 
dizer que tem um 
aparelho superior por 
um valor baixo, o que 
não acho correto, de 
forma alguma. Você 
tem que levar em 

consideração os pontos positivos e ne-
gativos, sejam quais forem, e não tentar 
supervalorizar algo apenas para tentar 
“se aparecer”.

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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Ameaçada no Congresso Nacional, a medida pro-
visória que cria incentivos para a contratação de jovens 
exemplifica deficiências e vícios do governo Jair Bolso-
naro na condução de sua agenda legislativa.

O obstáculo mais evidente à aprovação do progra-
ma batizado de Emprego Verde e Amarelo decorre de 
um misto de inabilidade e insensibilidade política e so-
cial, que se nota na proposta de tributar desempregados 
para cobrir os custos orçamentários da nova iniciativa.

Até existe uma base racional para a ideia de insti-
tuir a cobrança de contribuição previdenciária dos bene-
ficiários do seguro-desemprego. Assim, argumenta-se, 
o período de recebimento do benefício contaria como 
tempo para a obtenção da aposentadoria.

Entretanto é óbvio que se penalizam estratos que 
estão entre os mais vulneráveis da população, em um 
momento ainda desfavorável da economia e do merca-
do de trabalho. Enquanto isso, não se viram na prática as 
intenções corretas de elevar a taxação direta dos rendi-
mentos mais elevados. Outro erro reside na edição abu-
siva de medidas provisórias, um instrumento concebido 
para providências urgentes —categoria em que dificil-
mente se enquadraria um duvidoso programa de em-
prego, a merecer exame mais detido. Decerto Bolsona-
ro não é o primeiro presidente a pretender legislar por 
meio de MPs. Tratando-se de um governo de base parti-
dária frágil e relações difíceis com o Congresso, todavia, 
a estratégia parece mais hostil e fadada ao fracasso.

Não por acaso, de 42 MPs baixadas neste ano, 11 per-
deram a validade após não serem votadas no prazo regi-
mental, enquanto apenas 10 viraram leis até o momen-
to. Trata-se de desempenho vexatório para um início 
de mandato. Novas normas de tramitação das medidas, 
ademais, dificultaram o trabalho do Executivo. Até por 
isso, o uso do instrumento deveria ser mais parcimonio-
so. Por fim, observa-se falta de clareza e pragmatismo na 
definição de prioridades, inclusive na área econômica, 
a mais qualificada. Se a nova Previdência mereceu ab-
soluta primazia inicial e foi concluída com êxito graças 
ao protagonismo do Congresso, os próximos passos da 
agenda reformista se afiguram um tanto incertos.

Só o Plano Mais Brasil, lançado em novembro, re-
úne três complexas propostas de emenda constitucional, 
tratando de temas tão diferentes quanto fusão de mu-
nicípios, extinção de fundos públicos e gastos em saú-
de e educação. Que o Emprego Verde e Amarelo venha 
a se diluir em meio à barafunda legislativa é problema 
menor. O programa pode ser aprimorado ou mesmo 
abandonado. No entanto há medidas de real urgência, 
como a destinada a conter desembolsos obrigatórios em 
um cenário de descumprimento do teto das despesas. O 
governo ainda está por demonstrar capacidade de con-
duzir essa agenda.

Editorial

Pós-Previdência

Ranking dos Políticos - Facebook

cia de conhecimento e como valor, colo-
cando-se como uma das questões cruciais 
desse novo milênio, com a constituição 
de blocos para além de estados como o da 
União Europeia, ao lado do acirramento de 
conflitos por Estado (Palestinos e Judeus). 
Como profissional que tem o espaço como 

objeto de trabalho, qual o papel do arquiteto nes-
se novo horizonte de humanidade?

Para que possamos encontrar respostas para 
essa questão, é importante lembrar que a espécie 
humana é composta por seres datados e situa-
dos. Desde o nosso nascimento, buscamos cons-
truir relações significativas. Por isso, tomamos 
espaço e tempo como referência, nosso corpo e 
a nossa mente se desenvolvem numa relação de 
interação com espaço e tempo.

Ao entender que o nosso corpo é espaço ex-
pressivo e expressão de todos os espaços, como 
descreveu o filósofo francês Merleau-Ponty, re-
fletimos que o homem mora no espaço e no tem-
po. Isso quer dizer que não estamos dentro do 
espaço e do tempo e sim que nós os habitamos.

Acredito ser esta a maior lição a ser dada os 
representantes da União Internacional de Arqui-
tetos (UIA), que pedem para a COP25 “uma ação 
política imediata para impor práticas respon-
sáveis de construção e arquitetura sustentável 
e design urbano”, assim ocorre em relação aos 
conselheiros do Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo do Brasil (CAU) sobre o mundo em que 
vivemos, pois com disse Le-Corbusier:

“(...) A morada é um continente que responde 
a certas condições e estabelece relações úteis 
entre o meio cósmico e os fenômenos biológi-
cos humanos. Um homem (ou uma família) nela 
dormindo, andando, ouvindo, vendo e pensando. 
Para seus pulmões uma determinada quantidade 
de ar. Para seus ouvidos, um quantum suficiente 
de silêncio. Para seus olhos uma luz favorável.”

As tecnologias de informação e comunicação 
estão hoje ao alcance dos profissionais e gesto-
res públicos, entretanto, deveriam ser utilizadas 
em prol de construirmos nossa morada no plane-
ta Terra, de modo ecologicamente correto e mais 
humano, sem segregações e favelas.

EDUARDO CHILETTO, ARQUITETO E URBA-
NISTA, É PRESIDENTE DA AAU-MT

COP 25

ALVO DE 
OPERAÇÃO
A Polícia Civil acusa a Creche do Pedre-

gal, que foi alvo de uma operação na terça 
(17), de “superfaturar” o número de crianças 
atendidas e criar colaboradores “fantasmas”. 
Assim, segundo as investigações, a institui-
ção conseguia receber mais recursos públi-
cos. Somente neste ano, a entidade recebeu 
R$ 403.474,50 da Secretaria Municipal de 
Cuiabá, conforme a Polícia Civil. Ainda con-
forme as investigações, a responsável pela 
creche informou à Secretaria sobre o atendi-
mento de 190 crianças, quando atualmente 
estavam matriculados apenas 90.

RECADO 
A MORO
O presidente do TRE-MT, desembargador 

Gilberto Giraldelli, meio que desdenhou da 
declaração da senadora cassada Selma Ar-
ruda, que disse que seu julgamento foi “um 
recado” para o ministro Sérgio Moro e o pro-
curador da República Deltan Dallagnol, para 
que eles não entrem na política. “Não tem 
como avaliar. Isso é uma coisa muito subje-
tiva. Sei lá o que ela está querendo dizer com 
isso... Ela que tem que explicar, eu não tenho 
como explicar isso”, disse o presidente.

VAGA DE 
SELMA
O senador Jaime Campos afirmou que 

não vê problema em Mato Grosso ter dois re-
presentantes do mesmo partido no Senado. 
Se forem irmãos, segundo ele, “melhor ain-
da”. Isso porque Júlio Campos, irmão de Jai-
me, é um dos cotados para pleitear a vaga. 
Dentro do DEM há um grupo que defende que 
a sigla lance um nome próprio. Outra parte 
prefere apoiar alguém de um partido aliado. 
“Eu já vi, inclusive, dois irmãos senadores. 
No Paraná, por exemplo, tem o Osmar Dias 
[que deixou o Senado em 2011] e Alvaro Dias. 
São irmãos. Então, não vejo nenhuma difi-
culdade. Em muitos estados o MDB tem dois 
senadores”, lembrou o congressista.

É sempre mais difícil conseguir opiniões reais de marcas 
que têm “fanboys” (aquelas pessoas que são fãs em ex-
cesso, veem apenas as qualidades, ignoram problemas e 
“brigam” pela marca), especialmente quando, no caso da 
Xiaomi, seus fanboys travam uma “briga” constante com 
os fanboys da Apple, fazendo com que as informações se 
tornem ainda mais questionáveis.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

EDUARDO CHILETTO

Crédito: Corpo de Bombeiros - MT

IMAGEM DO DIA

“Se a nova Previdência mereceu absoluta 
primazia inicial e foi concluída com êxi-
to graças ao protagonismo do Congresso, 
os próximos passos da agenda reformis-
ta se afiguram um tanto incertos

“
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Recentemente optei por comprar um 
celular da Xiaomi e me “aventurar”, como 
nos velhos tempos, em uma marca de 
dispositivos onde as opiniões a seu res-
peito nem sempre convergem para algo 
positivo. É uma situação clássica onde 
cada um acha 
uma coisa, dá sua 
opinião (mui-
tas vezes sem 
qualquer funda-
mento) e criam-
-se dois grandes 
grupos “rivais”: 
os que amam e 
os que odeiam a 
marca.

Só que, como 
falei, normal-
mente esse 
“amor” e esse 
“ódio” não são fundamentados em abso-
lutamente nada concreto, mas sim em 
uma experiência boa ou ruim, em um 
“achismo”, em uma leitura da ficha técni-
ca, enfim, em coisas que não são suficien-
tes para formar opinião. A Xiaomi é uma 
marca que vive essa polarização. E para 
piorar existe uma “briga”, uma “disputa” 
dos usuários da marca com os usuários 
da Apple para ver quem está mais bem 
atendido no que diz respeito à celular. 
Uma “briga” que, do meu ponto de vista, 
não faz o menor sentido, pois são, inclu-

Filhotes de arara-canindé foram resgatados do tronco de uma árvore em 
Alto Araguaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado depois que o ninho caiu e 
os animais ficaram vulneráveis. Percebendo que eles não tinham como voltar 
para o ninho, moradores da localidade chamaram o socorro. Os filhotes foram 
levados para o Centro de Zoonoses da cidade. Os bichos serão submetidos à 
avaliação veterinária e soltos novamente quando tiverem condições e voltar 
à natureza.
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Gallo não acredita mais 
em repasse do Fex
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em entrevista à Rádio Vila 
Real, na terça-feira (17), o 
secretário de Estado de Fa-
zenda, Rogério Gallo, disse 
que apesar da promessa feita 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, não acredi-
ta mais que o repasse de R$ 
500 milhões referentes ao 
Auxílio Financeiro de Fo-
mento às Exportações (FEX), 
seja pago ainda neste ano. 

“Nós estamos aqui no dia 
17 de dezembro, e até ago-
ra [nada]. A decisão de não 
colocar o FEX como uma 
receita programada no or-
çamento para 2019 foi uma 
acertada do governador. Eu 
considero que, pelo adianta-
do da hora, talvez já não seja 
mais factível o FEX de 2019 
em 2019”, disse o secretário, 
em entrevista à Rádio Vila 
Real.

Este recurso do FEX é um 
repasse que deve ser feito 
aos estados e municípios por 
uma compensação às perdas 
impostas pela Lei Kandir re-
ferentes ao ICMS oriundos 
dos produtos exportados.

Pelos cálculos do governo 
mato-grossense, o Estado 
deveria receber anualmente 
a quantia de R$ 500 milhões, 
mas desde o único ano do 
Governo Temer e agora o 

SEM ESPERANÇA | União havia prometido realizar o repasse até 27 de dezembro, mas calote deve acontecer

Mais um ano de calote por parte da União – Foto: Tchélo Figueiredo 

Secom/mT

primeiro de Jair Bolsonaro 
os repasses não vêm sendo 
feitos, deixando Mato Gros-
so “a ver navios”. 

Na visão do secretário 
Gallo, o repasse que o Go-
verno Federal pretende fa-
zer aos estados e municípios 
referentes a partilha dos re-
cursos do pré0-sal já repre-
sentariam os valores do FEX, 
mas o secretário não concor-
da com a visão do ministério 
da Economia.

“Eu, como dialogo muito 
com os técnicos do minis-
tério da Economia, sei que 
o entendimento deles é que 
esse repasse do pré-sal que 
irá ocorrer no final do ano 
seria o pagamento do FEX. 
Nós não concordamos com 
isso. FEX é uma coisa e par-
tilha de pré-sal é outra”, afir-
mou. O montante do leilão 
do pré-sal virá em decorrên-
cia do megaleilão do pré-sal, 
que dará a Mato Grosso R$ 
322 milhões.

Nesta semana o sena-
dor mato-grossense, Jayme 
Campos (DEM), chamou a 
atenção do ministro Gue-
des em seu discurso no ple-
nário do Senado, cobrando 
da União a promessa que 
foi feita ao próprio senador, 
meses atrás, quando eles ti-
veram uma reunião na sala 
da presidência do Senado 
Federal.

FoTo: AGÊNcIA SeNADo

WIlSoN DIAS/AGÊNcIA BrASIl

FoTo: FABlIcIo roDrIGUeS / AlmT

MAIS TEMPO

Janaina não vê condições de votar
reforma da previdência esta semana

MUNICÍPIOS AGRADECEM

Bancada Federal destina R$ 41 milhões 
para Agricultura Familiar

EM CIMA DA HORA

Momentos antes de 
MP caducar, Senado 
aprova ida do Coaf 
para o Banco Central 

Podemos se revoltou com decisão Aumento será de 1% nos repasses 

Janaina quer ouvir todos os lados 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Apesar de toda a pres-
sa que o governador Mauro 
Mendes (DEM), tem de logo 
concluída a votação do texto 
da reforma da Previdência 
estadual, a deputada Janai-
na Riva (MDB), disse ontem 
(18), que a Assembleia Legis-
lativa não tem condições de 
realizar a votação do projeto 
de lei complementar ainda 
nesta semana.

A proposta de Mendes 
é aumentar a alíquota de 
contribuição dos servido-
res públicos estaduais com 
a Previdência dos atuais 11% 
para 14%. A pressa do gover-
nador se dá pela imposição 
do Governo Federal de que 
os estados e municípios ele-
vem suas alíquotas para 14% 
até julho de 2020, sob risco 
de perder a renovação do 
certificado de regularidade 
previdenciária.

Sem o certificado o Go-
verno do Estado não pode 
celebrar convênios com a 
União, como também, fica 
impedido de firmar emprés-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Foi no limite do tempo, 
mas acorreu. O Senado apro-
vou no final da tarde de terça-
-feira (17), a Medida Provisó-
ria que transfere o Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) que atual-
mente estava sob o comando 
do ministério da Economia, 
para o controle do Banco 
Central.

O texto que havia sido 
encaminhado pelo Executivo 
acabou sofrendo mudanças 
por parte do Congresso. Uma 
delas foi o veto à mudança de 
nome proposta pelo presi-
dente Jair Bolsonaro que ha-
via indicado rebatizar o órgão 
de Unidade de Inteligência 
Financeira (UIF).

Antes de Bolsonaro as-
sumir a presidência da Repú-
blica em primeiro de janeiro 
deste ano, o Coaf respondia 
diretamente ao extinto minis-
tério da Fazenda. O primeiro 
ato de Bolsonaro como pre-
sidente foi transferir o órgão 
para a tutela do ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 
Mas em maio o Congresso 
decidiu que o Coaf deveria 
voltar para a pasta Econômi-
ca. Bolsonaro não fez muito 
esforços para impedir, com 
isso, o ministro Sério Moro 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
por 343 votos a 6, em pri-
meiro turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 391/17, que aumenta 
em 1 ponto percentual os 
repasses de alguns tributos 
da União para as cidades 
por meio do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios 
(FPM).

A PEC, oriunda do 
Senado, estabelece um au-
mento de 1% escalonado 
em quatro etapas ao longo 
dos próximos quatro anos, 
a partir de 2020: 0,25% no 
primeiro e no segundo ano, 
0,5% no terceiro e 1% a partir 
do quarto. O relator da PEC 
na Câmara, calcula que a 
mudança deve liberar quase 

perdeu uma de suas princi-
pais ferramentas no combate 
à corrupção.

Muitos viram o não es-
forço do presidente Bolso-
naro em manter o Coaf com 
o ministro Moro, como uma 
forma de proteger o seu fi-
lho, senador Flávio Bolsona-
ro, envolvido no esquema de 
“rachadinha”, o famoso “Caso 
Queiroz”.

O Podemos, partido do 
senador Álvaro Dias, que se 
coloca como o partido da La-
va-Jato no Brasil, se mostrou 
completamente contrário à 
decisão de transferir o Coaf 
para o Banco Central.

“Essa medida provisória 
desrespeita recomendações 
do Gafi [Grupo de Ação Fi-
nanceira contra a Lavagem de 
Dinheiro e o Financiamen-
to do Terrorismo, organiza-
ção intergovernamental com 
propósito de desenvolver e 
promover políticas nacionais 
e internacionais de combate à 
lavagem de dinheiro e ao fi-
nanciamento do terrorismo], 
especialmente ao excluir a in-
vestigação referente ao finan-
ciamento do terrorismo e dos 
armamentos destruidores em 
massa. 

Isso se retirou da legisla-
ção que concerne ao Coaf. Eu 
indago: por quê?”, diz o sena-
dor Álvaro Dias.

R$ 60 bilhões para os mu-
nicípios nos próximos 10 
anos.

Atualmente, de 49% da 
arrecadação total do Impos-
to de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI), 22,5 pontos per-
centuais são direcionados 
aos municípios por meio do 
FPM. A proposta prevê que 
o percentual aumente para 
23,5 pontos percentuais, su-
bindo o repasse global de 
49% para 50% da arrecada-
ção. O texto da PEC prevê 
que a União entregará aos 
municípios os recursos fru-
tos da arrecadação dos im-
postos sobre renda e sobre 
produtos industrializados. 
Por se tratar de PEC, a ma-
téria ainda precisa ser vota-
da em segundo turno pelos 
deputados para ter sua tra-
mitação concluída.

timos com o aval da Secre-
taria do Tesouro Nacional, 
como foi o caso deste ano 
com o empréstimo realizado 
junto ao Banco Mundial no 
valor de U$ 250 milhões.

Na visão da deputada 
Janaina, o fato de ter atual-
mente oito deputados que 
são servidores públicos, deve 
dificultar bastante as conver-
sas para uma aprovação do 
PLC, já que é uma medida 
que claramente prejudica os 
servidores públicos.

“Tem oito deputados 
que são servidores públicos. 
Cada um quer ouvir sua cate-
goria. Então, não tem como 
votar isso em uma semana. 
Acho que não. O [Eduardo] 
Botelho [presidente do Le-
gislativo] queria até semana 
que vem, mas acho que não, 
porque queremos respeitar 
as opiniões divergentes. Dar 
tempo hábil para todos faze-
rem seus estudos”, disse ela 
ao site MidiaNews.

A parlamentar que é vi-
ce-presidente da Assembleia 
Legislativa, disse entender os 
motivos do presidente Edu-
ardo Botelho (DEM), em dar 

celeridade ao processo, mas 
indica que há ainda seis me-
ses para o término do prazo 
dado pelo Governo Federal.

“Claro que entendo a 
preocupação do Botelho de a 

questão se delongar demais. 
Mas como temos um prazo 
de julho, se começar a votar 
a partir desta semana, pode-
mos terminar até fevereiro”, 
completou.
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TV  e Entretenimento

Giovanna Ewbank anuncia
gravidez: “ficha ainda 
está caindo”

Giovanna Ewbank anunciou sua gravidez 
nesta terça-feira (17). A atriz de 33 anos é casada 
com Bruno Gagliasso, de 37, e tem com ele dois 
filhos adotivos: Titi, de 6 anos, e Bless, de 4 anos. 
O mais novo foi adotado em julho deste ano, 
no Malawi, país africano, mesmo local onde o 
casal se encontrou com Titi. Em uma foto pu-
blicada no Instagram, é possível ver a mão dos 
dois pequenos e também do marido na barriga 
da artista. “Agora somos cinco! Fomos pegos de 
surpresa e a ficha ainda está caindo”, escreveu 
ela, na legenda. “Estou no terceiro mês de gesta-
ção e ainda não sabemos o sexo do bebê. O que 
podemos dizer agora é que estamos muito feli-
zes e o momento é de muito amor e felicidade”. 
Gagliasso também compartilhou a foto. “Nossa 
família cresceu. Vou ser papai de novo!”. Confira 
o clique:
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Mulher de Asa Branca diz que 
locutor está pedindo para morrer

O locutor de rodeios Asa Branca, 57, vol-
tou a ser internado neste fim de semana, 
em estado grave, em um hospital em São 
Paulo. Portador do vírus HIV, ele está com 
tumores em vários pontos da garganta e da 
boca. Nesta segunda-feira (16), a família do 
locutor publicou uma nota informando o 
estado dele “é bem crítico”. A mulher dele, 
Sandra dos Santos, afirmou ao programa 
“A Tarde É Sua” (Rede TV!) que a doença já 
se espalhou por todo o organismo.

“Os médicos disseram que a infecção 
dele está muito forte, tanto a pulmonar, 
que é a pneumonia, quanto o câncer. O 
câncer já tomou tudo, até a coluna cervi-
cal. A carótida dele está toda envolvida 
pelo câncer e para os médicos não tem 
mais o que fazer, agora a gente só espera 
a vontade de Deus, que Deus faça o que for 
melhor para ele.”

Santos ainda diz que ele pede parar 
morrer. “Ele pede para Deus toda hora: ‘tira 
meu sofrimento, não aguento mais sofrer’. 
Espero que ele faça uma passagem com 
todos os espíritos protetores protegendo 
ele”, disse ela à jornalista Sonia Abrão.

Asa Branca conseguiu acompanhar o 
lançamento do livro que conta a história 
de sua vida na última terça-feira (11), se-
gundo a revista Veja. O locutor está com 58 
kg e recebe doses de morfinas para tentar 
controlar as fortes dores.

Em outubro deste ano, Asa Branca, dis-
se que se arrependia por ter construído 
sua carreira nos rodeios, em entrevista a 
revista Veja. Ele já estava sob cuidados pa-
liativos.

Devido ao histórico de saúde do ex-lo-
cutor –ele é portador do vírus HIV e tem 

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

oito válvulas na cabeça, resultado de uma 
criptococose–, os médicos disseram que 
cirurgia ou sessões de quimioterapia não 
seriam recomendadas.

Diante da situação, o ex-locutor disse 
em entrevista à publicação ter se arrepen-
dido dos rodeios que narrava e que acre-
dita que a doença veio como uma punição 
por ter construído sua fama com base na 
controversa tradição.

“Estou pagando toda a dor que causei 
e incentivei os outros a causar nos bi-

chos dos rodeios”, disse, debilitado. “Dos 
rodeios grandes aos pequenos, a festa era 
de alegria para o público, mas de dor e so-
frimento para os bichos.” Na conversa, Asa 
Branca também admitiu se arrepender de 
ter gasto seu dinheiro de forma irrespon-
sável –pouco lhe sobrou da fortuna que fez 
com os rodeios. Mas se voltasse atrás, ele 
diz que teria ido a festas e namorado com 
diversas mulheres de novo. “Eu bancava 
para todos uísque, cocaína e prostitutas”, 
disse o ex-locutor, que também lamenta 
seu vício na droga.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com 
experiência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com 
experiência comprovada, conhecimento no 
autocad
4-Açougueiro, com experiência; 
5-Analista de APR, com experiência;
6-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais; 
7-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiência; 
11-Comprador, com experiência e referên-
cia; 
12-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiência; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiência 
e CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Serviços gerais para trabalhar em 
clínica veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiência 
em vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
23-Vendedor (a), com experiência;
24-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
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1001126-31.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA, SANDRA SANTOS 
CAVAZZANI TROMBETTA, 
ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE TERESINHA TROMBETTA 
ADV POLO PASSIVO 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE SUPRAMENCIONADA, decorrente de desapropriação por utilidade pública do 
seguinte imóvel área de 3,3960ha, parte de um todo maior registrado de 2.000,00ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n.384, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de CláudiaMT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
21.055,17. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-
se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DOS ARTS. 
33 e 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na 
Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 33 e 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 

O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal 

 Num. 27776991 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/01/2019 17:04:47  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1901081654
5977300000027604065 
Número do documento: 19010816545977300000027604065 
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Ipiranga do Norte/MT, 18 de Dezembro de 2019.

Presidente da CPL
Marcelo Jardel Bresolin

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 007/2019 
– Tipo: Empreitada por menor Preço Global, cujo objeto é “Contratação de 
empresa especializada em Obras de Infraestrutura, para Execução de 
obras/serviços de engenharia sob regime de empreitada global para: 
“CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO BRANCO, 
para atender o Convênio n.° 090/2019, celebrado com a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA)”, obteve-se o seguinte 
resultado: A empresa: 01) TRÊS M AMBIENTAL EIRELI, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 10.658.325/0001-10, com 
sede na Rua Dr. Sebastião Rocha, s/n.°, Quadra 18, Lote 11, Bairro 
Residencial Florida, na Cidade de Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 
76.190-000, vencedora da presente licitação com valor global de R$ 
914.563,94 (Novecentos e Quatorze Mil, Quinhentos e Sessenta e Três 
Reais e Noventa e Quatro Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 9 de Dezembro 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto o registro de preços para contratação 
de pessoas jurídicas prestadores de serviços na área da saúde para 
atendimento em psicologia, para atender a demanda dos usuários do sus, 
e prestação de serviços. médicos para atendimento em psiquiatria, para o 
centro de atenção psicossocial – CAPS, das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 834935, 834936, 834937, 834938, VINNICIUS ALMEIDA 
NOBRE inscrita no CNPJ sob o número 31.875.948/0001-14 no valor de 
R$ 309.600,00; Itens 834930, MIGUEL EDUARDO SANTOS ARAUJO 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 30.788.494/0001-81 no valor de R$ 
137.520,00. Nova Mutum - MT, 18 de Dezembro de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 154/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

TOMADA DE PREÇOS N° 048/2019

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 153/2019

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica alteração no 9.3.4 do edital onde se lê: Engenheiro 
Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, deve- se ler: 
Engenheiro Eletricista ou Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
Comunica ainda, que não será obrigatório a apresentação do CRC para 
fins de habilitação, conforme estabelecido no item 9.2.12.
Nova Mutum – MT, 18 de dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Presidente da CPL

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 10 de Dezembro 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de ração, medicamentos e produtos veterinários para 
o abrigo municipal de cães e gatos das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 826082, 830912, 830917, 830921, 830928, 830931, 
830951, 830952, 830954, 834732, 834733, 834734, 834735, 834736, 
834742, PRONTO VET CLINICA VETERINARIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 26.475.191/0001-31 no valor de R$ 20.846,34; Itens 
826302, 826544, 830885, 830889, 830890, 830892, 830908, 830932, 
830935, 830955, 830963, 830965, 830967, 834745, 834747, 834749, 
DEMETRIO ANTONIO ROSA OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 
31.652.424/0001-64 no valor de R$ 37.538,68; Itens 830895, 830896, 
830907, 830930, 830937, 830938, 830940, 830961, 830966, 834744, 
834746, R. B. KRETSCHMANN LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
26.605.583/0001-78 no valor de R$ 34.853,00; Itens 830887, 830888, 
830898, 830900, 830901, 830903, 830905, 830906, 830910, 830914, 
830923, 830924, 830927, 830929, 830933, 830936, 830942, 834731, 
834737, 834738, 834740, 834741, 834743, MEDIC-VET LTDA EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 20.637.873/0001-17 no valor de R$ 
11.888,68. Foram fracassados os itens: 834739.
Nova Mutum - MT, 18 de Dezembro de 2019.

Pregoeiro

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2019 – SRP 42/2019 

Processo Administrativo Nº 86/2019 

 
1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que a licitação pública sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
45/2019 – SRP 42/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS VIA 
WEB EM TEMPO REAL OU TECNOLOGIA DE VALIDAÇÃO ELETRÔNICA VIA WEB EM 
TEMPO REAL conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições das Leis 
Federais nº 8.666/93 e nº10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009, encontra-se 
ANULADA em razão da necessidade de ajustes no edital e anexo I – termo de referência. 

Santa Carmem/MT, 18 de dezembro de 2019. 

 
IEDA DEISE FEYH BETTONI 

Pregoeira 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 06 de Janeiro de 2020, às 
09:00 horas, na Casa de Amparo - RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, 
CUIABÁ/MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019, com objeto de REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESA 
ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARADE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P45 E ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, A SEREM 
ENTREGUES NA CASA DE AMPARO EM CUIABÁ - MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, 
Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, NA CAPITAL CUIABÁ/MT, CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS 
JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale 
do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, que poderá ser 
adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no  
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 18 de Dezembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 06 de Janeiro de 2020, às 
14:00 horas, na Casa de Amparo - RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, 
CUIABÁ/MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019, com objeto de REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA FORNECIMENTO DE UMA MICROVAN, A SER ENTREGUE NA CASA DE AMPARO EM 
CUIABÁ-MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº07 BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA 
TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
016/2019, que poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no  
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 18 de Dezembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 010/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU nos dia 30 DE OUTUBRO DE 2019, às 
08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 010/2019, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO 
E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS 
GRUPOS “A, B E E”, EM ATENDIMENTOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DE PEIXOTO”, com objetivo de atender as necessidades dos municípios que 
compõem o referido Consorcio, onde a abertura deu-se em 30 de outubro  de 2019, as 08:00 
horas, onde consagrou-se vencedora do certame a seguinte licitante: A empresa MÁXIMA 
AMBIENTAL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – LTDA, sagrou se vencedora para os itens 
2502, com valor global de R$ 174.240,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta 
Reais).  Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h 
e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489 e no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com.  

Peixoto de Azevedo MT, 18 de dezembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP
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Veja quais são os grupos da Libertadores 2020 

Conheça todos os adversários dos
times brasileiros na Libertadores
DA REPORTAGEM

Os oito representantes 
brasileiros da Libertadores 
de 2020 já conhecem seus 
caminhos na próxima edição 
do torneio. Com os rivais 
definidos, veja cada um dos 
adversários das equipes que 
tentarão o 20º título para o 
Brasil na competição. Veja 
abaixo, grupo por grupo, 
cada um dos integrantes das 
chaves das equipes brasilei-
ras:

FLAMENGO
O Flamengo começa-

rá a defesa do seu título no 
Grupo A, ao lado do atual 
campeão da Copa Sul-Ame-
ricana, o Independiente del 
Valle, o Junior Barranquilla, 
campeão do Apertura e vice 
do Clausura do Campeona-
to Colombiano em 2019, e 
uma equipe da fase prévia. O 
quarto rival pode ser Cerro 
Porteño, Carabobo, Univer-
sitario, Progreso, Barcelona-
-EQU ou Sporting Cristal.

PALMEIRAS
O Palmeiras está no 

Grupo B, e seu principal ri-
val deve vir da fase prévia. 
Isso porque um dos possíveis 
adversários pode ser o Co-
rinthians, que estreia na se-
gunda fase do torneio e, caso 
avance, entrará na chave do 
Alviverde. Também estão no 
grupo o Bolívar, campeão 
do Apertura do Boliviano, e 
o Tigre, campeão da Copa 
da Superliga Argentina, mas 
que foi rebaixado à segunda 
divisão.

ATHLETICO-PR
O Furacão está no Gru-

po C, ao lado de dois tra-
dicionais clubes campeões 
da Libertadores: o Peñarol, 
que foi cabeça de chave, e 
o Colo-Colo. O Carbonero, 
no entanto, caiu na fase de 
grupos em suas últimas sete 
participações. Os chilenos 
foram às quartas em 2018 e 

são vice-campeões nacio-
nais. O terceiro integrante 
da chave vem da fase prévia 
e será um boliviano, que só 
será definido ao término do 
Clausura no país.

SÃO PAULO
O São Paulo está no 

Grupo D, cujo cabeça de cha-
ve foi o atual vice-campeão e 
finalista de três das últimas 
cinco Libertadores: o River 
Plate. 

Além do Millonario, de 
Marcelo Gallardo, o Trico-
lor vai encarar a LDU, que 
chegou às quartas de final na 
edição passada e é vice-cam-

EDIÇÃO 2020 | Definidos os grupos do torneio, confira quem está em boa fase e quais os destaques
Foto: Divulgação

peã equatoriana, e o Bina-
cional, jovem clube peruano 
que estreará na Libertadores.

GRÊMIO
O Grêmio está no Gru-

po E, ao lado do campeão 
chileno, a Universidad Cató-
lica, que foi eliminada na fase 
de grupos em suas três últi-
mas participações. O Amé-
rica de Cali é outro rival. O 
tradicional time colombiano 
retorna à Libertadores após 
11 anos. O terceiro integrante 
da chave sairá da fase prévia 
e pode ser... o Internacional.

SANTOS

SANTOS

Peres cutuca Sampaoli: 
“Sempre sai com 
um final infeliz”
DA REPORTAGEM

O presidente José Car-
los Peres, do Santos, não 
poupou o técnico Jorge Sam-
paoli de críticas após a con-
turbada saída do treinador 
do Peixe. 

Em entrevista ao canal 
Fox Sports após o sorteio da 
Libertadores, Peres afirmou 
que Sampaoli é um grande 
treinador, mas que suas saí-
das dos clubes por onde pas-
sa são difíceis e costumam 
ter um “final infeliz” – veja 
aqui como ficou o grupo do 
Santos na competição.

“Deixamos o Sampaoli 
trabalhar como queria. Ele 
desejou jogar o segundo tur-
no inteiro na Vila Belmiro 
e atendemos. Atendemos a 
tudo que ele pediu. Contra-
tamos 14 jogadores, pensa-
mos grande e chegamos ao 
segundo lugar. Relação não 
foi das melhores mas tam-
bém não foi das piores”, ex-
plicou Peres.

“Conversamos com di-
rigentes da La U e da seleção 
chilena e temos relatos da 
convivência, e mostra que 
ele sai sempre de forma di-
fícil dos clubes. É um gran-
de treinador mas sempre 
sai com um final infeliz. Ele 
pediu demissão dia 9 e aca-
tamos porque ninguém tra-
balha forçado. 

Concordamos. Tinha 
um ano e um mês de contra-
to para cumprir, mas prefe-
riu quebrar. 

É só pagar a multa e a 
vida que segue. Se não pagar, 
a Justiça que decide o que 
fazer. É o caminho que ele 
tomou. Não era o que querí-
amos, mas temos que enten-
der. Cada um tem sua forma 
de agir”, completou.

Agora, o Santos segue 
em busca de um novo trei-
nador. Há uma semana sem 
Sampaoli, a diretoria tra-
balha sob total sigilo para 
contratar um sucessor para a 
vaga deixada pelo argentino.

SÃO PAULO

Esposa de Jean acusa jogador de agressão

DE SAÍDA

Palmeiras negocia 
empréstimo de Borja 
a time paraguaio

Foto: RepRoDução

Foto: RepRoDução

Foto: Divulgação

Esposa de Jean posta diálogo com o jogador 

Peres ironizou Sampaolli Borja foi bastante contestado em 2019 

DA REPORTAGEM

Milena Bemfica, esposa 
do goleiro Jean, do São Pau-
lo, acusa o jogador de agres-
são. Em vídeos postados em 
seu perfil no Instagram, e 
posteriormente apagados, 
ela aparece com o rosto mui-
to machucado e diz que foi 
agredida pelo atleta.

Os vídeos acabaram sal-
vos por pessoas que os assis-
tiram e circulam por redes 
sociais, apesar de apagados 
por Milena. Em outro vídeo, 
ela pede justiça, e é possível 
escutar uma voz masculina 
ao fundo. “Jean, goleiro do 
São Paulo. Olha o que ele fez 
comigo. Eu quero justiça”.

Em outra postagem, a es-
posa do goleiro posta uma 
foto que mostraria um diálo-
go com o jogador. Nele, Jean 
aparece dizendo que Milena 
acabou com sua carreira.

DA REPORTAGEM

Miguel Borja pode deixar 
o Palmeiras. Jogador mais 
caro da história do clube, 
o atacante colombiano ne-
gocia sua transferência por 
empréstimo para o Olim-
pia, do Paraguai, confor-
me confirmou o presidente 
Maurício Galiotte. “Existe o 
interesse do Olimpia. Esta-
mos tratando o assunto, mas 
não tem nada definido. Seria 
por empréstimo, existe uma 
negociação em andamento”, 
disse.

A intenção do time pa-
raguaio é conseguir o em-
préstimo de um ano. As úni-
cas pendências faltantes são 

acertar os valores e as condi-
ções de compra ao final do 
vínculo, além da divisão dos 
salários do atleta.

Com contrato até 2021, 
Borja custou ao Palmeiras 
10,5 milhões de dólares (cer-
ca de R$ 34 milhões, à época) 
em 2017, quando teve 70% de 
seus diretos comprados após 
conquistar a Libertadores 
pelo Atlético Nacional.

O vínculo ainda estabele-
cia que, caso o Palmeiras não 
vendesse o jogador até 2019, 
o clube colombiano poderia 
cobrar 3 milhões de dólares 
(cerca de R$ 12 milhões, na 
cotação atual) ou seguir com 
os 30% restantes. O Verdão 
ainda não pagou a quantia.

O Santos entrou no 
Grupo G da Libertadores, 
cujo cabeça de chave é o 
Olimpia, atual tetracampeão 
paraguaio e tri do torneio 
continental. O Peixe tam-
bém vai encarar o campeão 
equatoriano Delfín, que irá 
para sua terceira participa-
ção. O Defensa y Justicia é o 
quarto integrante da chave 
e está classificado por ser o 
atual vice-campeão argenti-
no, mas sua equipe mudou 
bastante desde a histórica 
campanha na última tempo-
rada.

CORINTHIANS

O Corinthians está na 
fase prévia da Libertadores e 
terá que passar por dois con-
frontos de mata-mata para 
entrar na fase de grupos. Es-
treia contra o Guaraní, quar-
to na tabela acumulada do 
Paraguaio, ou um time da 
Bolívia. 

O representante boli-
viano sairá da liga nacional 
no país, que está atrasada de-
vido aos protestos na região. 
Depois, o Timão pega Cerro 
Largo-URU ou Palestino e, 
se passar, entra no grupo do 
Palmeiras.

INTERNACIONAL

O Internacional tam-
bém está na fase prévia e es-
treia contra um representan-
te chileno. 

O rival será Unión Es-
pañola ou Universidad de 
Chile, que fazem uma das 
semifinais da Copa do Chile 
e jogarão apenas em janeiro. 
O vencedor do confronto se 
classifica para a Libertadores, 
visto que a outra semifinal é 
entre dois times já garanti-
dos no torneio continental. 

Se passar, o Inter pega 
Macará, do Equador, ou To-
lima, da Colômbia. Caso su-
pere todas as fases, entra no 
grupo do Grêmio.
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DA REPORTAGEM

Como ser vegetariano e 
sobreviver às celebrações 
natalinas

Todo ano é uma repeti-
ção do anterior. Cerimonial 
idêntico e o mesmo gesto 
emburrado quando nos é 
comunicado que a empre-
sa organiza um almoço ou 
jantar de Natal. Cochichos 
nos corredores sobre como 
será dessa vez e esse zunzum 
por cada detalhe do convite. 
A simples menção do even-
to faz com que ressoe em 
nossas cabeças o tilintar do 
chefe anunciando o temido 
discurso de Natal. Esse gole é 
necessário?

Parece que sim, de acor-
do com o psicólogo Gabriel 
Schwartz, bom conhecedor 
dos recursos humanos após 
25 anos na área trabalhista. 
“Ainda que pareça trivial – 
diz –, as reuniões de final de 
ano são pensadas para com-
partilhar um momento de 
festejo entre os que estive-
ram próximos durante doze 
meses. É bom para a empre-
sa planejar eventos que per-
mitam que todos participem 
e os colaboradores se senti-
rão contentes participando. 
Fazem parte do trabalho e de 
nossa vida. De acordo com 
sua cultura e suas peculiari-
dades, cada empresa fará seu 
estilo de comemoração”.

O problema apontado 
por Schwartz é que, por ser 
um momento de distensão, 
“nossas defesas baixam” e 
acabamos arrumando confu-
são. Entramos titubeantes no 
local sem saber muito bem 
onde está o lugar de cada 

um e pressentindo que ocor-
rerão desavenças. “Sempre 
acontecem, da mesma for-
ma que no âmbito familiar”, 
diz o especialista. Um pouco 
depois, as histórias serão su-
ficientes para encher os doze 
meses do próximo calendá-
rio. Quais são as gafes mais 
comuns, aquelas que é pre-
ciso evitar para não estar nas 
bocas dos colegas durante os 
próximos doze meses?

Nunca falar demais passa 
menos desapercebido

Em estado ébrio é difícil 
falar com cordura e qual-
quer comentário, mesmo 
que pareça inocente, pode 
causar uma discussão. Isso é 
corroborado por uma pes-
quisa realizada pela empre-
sa de pesquisa de mercados 
OnePoll, cujas conclusões 
foram publicadas no New 
York Post: dois em cada cin-
co funcionários presencia-
ram uma cena incômoda e 
histórias demasiadamente 
quentes para conseguir man-
ter a boca fechada. Cada con-
vidado volta para casa com 
uma média de sete fofocas 
sobre seus colegas, de modo 
que não é estranho que 75% 
dos empregados esperem 
com avidez esse encontro 
deixando claro que qualquer 
lamento é pura hipocrisia. 
Convém lembrar que é mais 
fácil prestar atenção ao que 
se diz do que o que sai por 
bocas alheias.

Retirar o espertinho que 
fica dentro de você (e lá deve 
ficar)

“A refeição incita o refor-
ço dos vínculos; divertir-se e 

Foto: Divulgação

5 PRÊMIOS

Nota MT sorteia R$ 250 mil
em prêmios esta semana

SINOP

UPA, CEM e CIAMS estarão
atendendo durante o recesso

CUIABÁ

Shopping popular muda 
horário de atendimento 
aos consumidores

Serão 5 prêmios de R$ 50 mil cada um 

Foto: Divulgação

Foto: RepRoDução

Shopping popular estendeu horário a partir desta semana

Unidades estarão em funcionamento no recesso 

DA REPORTAGEM

O Programa Nota MT 
realiza nesta quinta (19) o 
segundo sorteio especial do 
ano. A partir das 8h, com 
a presença do governador 
Mauro Mendes, serão sor-
teados cinco prêmios de R$ 
50 mil. Para o sorteio espe-
cial de Natal já foram gera-
dos 5.073.825 bilhetes. Cada 
nota fiscal gera dois bilhetes, 
um para o sorteio mensal e 
outro para o sorteio especial, 
independente do valor da 
compra.

Este será o sétimo sor-
teio do programa, lançado 
em junho deste ano, que 
já distribuiu mais de 5 mil 
prêmios para pessoas que se 
cadastraram no programa e 
passaram a pedir a coloca-
ção de seus CPFs nas notas 
de compras. Até agora foram 
distribuídos 5 prêmios de 
R$ 50 mil, 25 de R$ 10 mil e 
5 mil de R$ 500. O progra-
ma Nota MT já conta com 
237.564 cadastrados. A meta 
até o final do ano é chegar 
aos 250 mil inscritos.

COMO FUNCIONA
Para concorrer aos prê-

mios, além de pedir o CPF 
na nota fiscal, é preciso fa-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sinop comunica que du-
rante o recesso dos órgãos 
que compõem a estrutura 
administrativa da Prefeitu-
ra de Sinop, entre os dias 23 
de dezembro e 5 de janeiro 
de 2020, estarão funcionan-
do normalmente as Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPA) da André Maggi e Me-
nino Jesus, com atendimen-
to 24 horas. 

Já no Centro de Espe-
cialidades Médicas (CEM), 

DA REPORTAGEM

O shopping popular de 
Cuiabá estendeu o horário 
de atendimento aos consu-
midores a partir desta sema-
na. Até hoje (19), o local fica 
aberto em horário especial, 
das 7h30 às 20h. Já entre 20 e 
24 de dezembro, funcionará 
das 7h30 às 22h.

De acordo com o presi-
dente do Shopping Popular, 
Sivaldo Oliveira, a alteração 
permite que os clientes pos-
sam fazer as compras natali-
nas com mais tranquilidade.

Para incentivar a sus-
tentabilidade, o shopping 
popular conta com um pon-
to de coleta de resíduos em 
seu estacionamento. Fruto 
de uma parceria com a Co-
operativa Alternativa de Ca-
tadores, Reciclagem e Pre-
servação do Meio Ambiente 
do Estado de Mato Grosso 
(Coorepam), a iniciativa pre-
vê a colaboração tanto de 
associados e clientes quanto 
moradores da região. Isto, ao 
encaminhar os materiais re-
cicláveis e/ou orgânicos para 
o ponto de coleta.

Foto: Divulgação

Todas podem se transformar no mexerico do trabalho no próximo ano 

Cinco gafes que se repetem todos
os anos e deveríamos corrigir já
JANTAR DA EMPRESA | Algumas se devem somente à desinibição, outras satisfazem desejos sexuais latentes

zer o cadastro no Programa 
Nota MT. O cadastramento é 
fundamental para garantir a 
participação do consumidor 
em todos os sorteios e rece-
ber a premiação.

Os sorteios são reali-
zados com base na Loteria 
Federal e cada prêmio cor-
responde a um bilhete ele-
trônico, gerado a partir de 

ficará à disposição, apenas, o 
plantão de obstetrícia (aten-
dimento às gestantes) nos 
dias 23, 26, 27 e 30/12 e 02 e 
03/01, das 6h30 às 18h30.

Nas mesmas datas, das 
7h às 13h, operará o posto de 
coleta e farmácia do Centro 
Integrado em Atendimento 
à Saúde Municipal (CIAMS), 
localizado no Jardim Jaca-
randás. 

As demais unidades de 
saúde municipal irão ade-
rir o recesso e retomam aos 
atendimentos normais no 
dia 6 de janeiro.

mostrar facetas desconheci-
das enriquece a relação. Nas 
reuniões se descobre que al-
guém sabe cantar e tocar um 
instrumento, e é bom dan-
çando e o melhor contando 
piadas”, diz o psicólogo. Uns 
decidem brilhar e ser a alma 
da festa, enquanto outros 
precisam de um empurrão 
para se integrar.

Mas não é fácil dividir a 
mesa com o comilão, o pu-
xa-saco, o bem-educado, o 
estraga-prazeres, o chato, o 
pedante, o desagradável e o 
irritante que acaba abraçado 
a não se sabe quem, mas que 
decidiu que essa noite será 
seu amigo. O melhor que 
pode acontecer é aproveitar 
um delicioso menu, estreitar 
laços com colegas, se apro-
ximar do chefe, beber álcool 
grátis e ficar a par da melhor 
fofoca.

Os chefes são humanos: 
não deixarão de tomar nota

Que distância deveríamos 
guardar ao brindar com os 
mandachuvas? O prudente 
é não se mostrar muito ca-
rinhoso e demasiadamente 
litúrgico, vamos agir com 
boas maneiras, que aconse-
lham naturalidade e discri-
ção. “Os chefes – diz o psi-
cólogo – são pessoas, mas 
continuam mandando. Ain-
da que sua atitude dependa 
do vínculo com seus empre-
gados, não vamos perder de 
vista que prestarão atenção 
a qualquer dado que revele 
mais sobre quem é e como é 
cada um”. As pessoas tendem 
a julgar os outros, e se você 
é um superior o julgamento 
pode ser devastador: baixar a 

cada nota fiscal emitida com 
o CPF. Dessa forma, a mes-
ma pessoa pode ganhar mais 
de um prêmio no mesmo 
sorteio ou ser contemplada 
em vários sorteios.

Para receber o prêmio 
do Nota MT, é preciso infor-
mar a conta bancária, e não 
possuir débito ou com pen-
dência com o estado. A conta 

do banco deve estar no mes-
mo CPF da pessoa premiada 
e pode ser de qualquer ins-
tituição financeira, com ex-
ceção de conta poupança do 
Banco Sicredi. O prazo para 
pagamento do prêmio, esti-
pulado por lei, é de 90 dias 
contados do momento da 
regularização da situação do 
ganhador.

guarda pode acabar servindo 
somente para dar-lhes moti-
vos para mudar de opinião 
em relação a nós... para pior. 
E o álcool é muito eficien-
te para diminuir o nível de 
alerta, deixando pouco res-
quício às preocupações e ao 
senso comum.

Resolver a tensão sexual 
com um colega (ou um su-
perior)

A conversa pós-refeição, 
com o espírito festivo ele-
vado a outra dimensão, pa-
rece que incita a dar rédeas 
soltas às paixões e às tensões 
sexuais não resolvidas entre 
colegas. O Detectives Global 
Risk destaca um dado: 57% 
dos homens e 63% das mu-
lheres reconhecem ter sido 
infiéis aos seus companhei-
ros após um jantar de Natal. 

“A mudança do cenário habi-
tual pode levar a uma maior 
desinibição entre os colegas, 
que misturada ao ambiente 
de festa pode levar ao adul-
tério”, escrevem em um blog 
de seu site. Aproximada-
mente 4% dos homens afir-
mam ter sido infiéis com sua 
chefa, enquanto 13% das mu-
lheres tiveram um encontro 
íntimo com seu chefe.

Nem todas as noites se co-
memora o Natal

Voltando à pesquisa da 
OnePoll, um em cada três 
funcionários faz algo de que 
se arrepende. 35% chega tar-
de ao trabalho e 17% tem a 
pouca decência de faltar. Uns 
por vergonha, outros por au-
têntica indisposição. É a rara 
virtude das bebidas alcoóli-
cas servidas em abundância, 

que avivam a criatividade e 
a pessoa acaba misturando o 
divino com o humano. A pior 
gafe é nos esquecer de que o 
Natal só se comemora uma 
vez por ano, e que os colegas 
de trabalho são pessoas com 
as quais precisamos lidar em 
um entorno profissional os 
outros 364 dias, talvez tão 
rápido como no dia após a 
noite de farra.

Por fim acabaremos sem 
saber muito bem quem é 
quem e cantando Noite Fe-
liz, brindando, com o copo 
meio cheio ou meio vazio, 
pelo que já se passou da noi-
te e o que ainda resta. Como 
se cada ano novo trouxesse 
um novo destino. Ao nosso 
lado, Nietzsche: “Bem-aven-
turados sejam os esquecidos, 
que voltam a tropeçar na 
mesma pedra”.
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