
A falta de planejamento antes de seguir viagem e o desconhe-
cimento sobre a autonomia do veículo deixam um motorista 
parado a cada 2h15 na BR-163 por falta de combustível. Também 
é considerada infração de trânsito.     Página -7

BR-163

Um veículo é atendido a cada
2h por falta de combustível

VIAGEM SEGURA

Flamengo
não pode
cair em
armadilha 
do equilíbrio
A forma como o Montorrey 
enfrentou e castigou o Li-
verpool deixa ensinamentos 
importantes para um Fla-
mengo que, acima de tudo, 
não pode se iludir.

             Página  -6

Para que suas férias ocorram com tranquilidade é necessário primeiramente pro-
gramar tudo com antecedência. E para que você e sua família possa aproveitar to-
dos os momentos com tranquilidade, temos três dicas de seguro considerados que 
não pode ficar de fora da sua lista.                  Página -8

cUrtir as sonhadas Férias 

AMPLIANDO 
MODALIDADES

Sinop firma
parceria
com os
coyotes

O Sinop FC trouxe novi-
dades. O clube de futebol pro-
fissional do Nortão iniciou uma 
parceria com o Sinop Coyotes, 
time de futebol americano, 
e aproveitou para divulgar o 
novo brasão do Galo do Norte 
modernizado.

 Página - 6
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As referidas MPs, sem dúvida alguma, 
proporcionam maior liberdade de escolha 
para os produtores rurais

O governo federal publicou recente-
mente duas medidas provisórias que pro-
porcionam maior liberdade econômica aos 
produtores rurais. A primeira é conhecida 
como MP do Agro - MP 897 e trouxe novos 
conceitos aos instrumentos de obtenção de 
créditos para o agronegócio brasileiro.

A segunda é a MP 899, denominada MP 
do Contribuinte Legal, que dispõe sobre a 
possibilidade de transação de dívidas tri-
butárias entre a União e os contribuintes.

Entre as medidas normatizadas pela 
MP do Agro, estão o Fundo de Aval Fraterno 
(FAF), o patrimônio de afetação das proprie-
dades rurais, e as novas regras para títulos 
vinculados ao agronegócio. O FAF foi criado 
para garantir, de forma subsidiária, opera-
ções de crédito realizadas por instituições 
financeiras com produtores rurais, incluí-
das as resultantes de consolidação de dívi-
das, permitindo que a instituição credora re-
ceba os valores diretamente do fundo, caso 
estejam esgotadas as garantias do devedor. 
Outra inovação é a de que o proprietário ru-
ral pode estabelecer sua propriedade ao re-
gime de patrimônio de afetação, ou seja, que 
fracione parte de sua terra com a finalidade 
de oferecê-la como garantia em operações 
de crédito. O requisito é a sua vinculação ao 
novo título de crédito, a Cédula Imobiliária 
Rural (CIR), que representa tanto a promes-
sa de pagar o valor oriundo da operação de 
crédito, quanto a obrigação de entregar, ao 
credor, o bem imóvel rural - ou sua fração, 
caso haja inadimplência. Além disso, a MP 
também contém disposições relativas à 
emissão de Certificados de Depósito Bancá-
rio, Cédulas do Produto Rural, Certificados 
de Depósito Agropecuário e outros títulos 
do agronegócio, incluindo a possibilidade 
de referenciamento em moeda estrangeira. 
Os títulos são transferíveis e de livre nego-
ciação, ampliando a oferta de instrumentos 

Só na hora da necessidade?
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tivo e confirmei com meu parceiro de 
projeto. Só poderia, então, esperar para 
o outro dia cedo e fazer o teste “valen-
do”. Sim, sei que passa longe de ser uma 
boa ideia fazer um teste na hora que a 
coisa tem que ser para valer, mas não 

vi formas de testar uma 
live antes do horário 
certo.

Fiquei um tan-
to quanto “perdido” 
na hora de começar a 
transmissão, que ini-
ciei pelo smartphone e 
compartilhei pelo com-
putador, mas tudo aca-
bou dando certo. Não 
gostei muito da “sen-
sação” de estar fazendo 
isso sem qualquer teste 
anterior, mas, no fim 
das contas, o resultado 
foi tão satisfatório que 

estou pensando em expandir a estraté-
gia também para outros projetos.

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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Após longo período de impasse, a Câmara dos De-
putados conseguiu aprovar o texto-base do projeto que 
moderniza o marco regulatório do saneamento nacio-
nal e abre espaço para maior participação da iniciativa 
privada no setor. O passo adiante, porém, não veio sem 
riscos, pois a decisão regimental foi descartar o texto 
que veio do Senado em favor da alternativa originada 
na Casa, de modo a assegurar que a última palavra fique 
com os deputados. 

A decisão decorre da percepção, não infundada, 
de que o tema vem encontrando mais resistências entre 
os senadores. Mas a consequência pode ser exacerbar o 
conflito e alongar ainda mais a tramitação. 

De fato, o projeto da Câmara, apoiado pelo governo 
Jair Bolsonaro e iniciado após a expiração de uma medi-
da provisória de teor similar, mostra-se mais ambicioso. 

Começa por estabelecer a Agência Nacional de 
Águas (ANA) como órgão regulador do setor, com res-
ponsabilidade de definir parâmetros técnicos e econô-
micos dos contratos de concessão, e permite que a pres-
tação dos serviços transite para um regime concorrencial 
de forma mais célere.  

Em acordo com a oposição, foi preservada para os 
governos locais, até março de 2022, a opção de estender 
os contratos de programa vigentes —aqueles celebrados 
com estatais sem concorrência— por mais 30 anos. Em 
contrapartida, esses contratos precisarão incluir metas. 

Impressiona que restem defensores do modelo 
atual, que ainda mantém 100 milhões de brasileiros sem 
acesso ao saneamento básico. Essa deplorável situação 
está ligada à má regulação e ausência de critérios claros. 

Estudo da Fundação Getulio Vargas, que analisou 
1.080 contratos existentes no Sudeste entre companhias 
estaduais de saneamento e municípios, mostrou que 
mais da metade carece de metas de prestação dos servi-
ços. No Rio de Janeiro, 98% dos contratos com a Cedae, a 
estatal local, estão nessa situação. É justamente essa lacu-
na que o projeto da Câmara busca sanar, ao estabelecer 
padrões que devem balizar todas as novas concessões, 
que contarão com participação de empresas privadas. 

Consta do texto também o objetivo de universali-
zação dos serviços, com 99% dos domicílios atendidos 
com água potável e 90% com coleta e tratamento de es-
goto até 2033. Em áreas sem viabilidade econômica, o 
prazo é mais longo, até 2040. O risco de comunidades 
pobres ficarem desassistidas também já foi suficiente-
mente mitigado com a previsão de que a formação de 
áreas de atendimento ficará a cargo dos estados, o que 
desagrada a muitos prefeitos —que querem manter suas 
indicações políticas.  Esgotou-se há muito o espaço para 
tal atitude. Seja qual for o caminho regimental escolhi-
do, que se aprove o projeto o quanto antes.

Editorial

Avanço civilizatório

Ranking dos Políticos - Facebook

do mercado de capitais ligado ao agro-
negócio no Brasil. A MP 897 também 
alterou a Lei nº 10.931/2004, passando a 
permitir que a Cédula de Crédito Ban-
cário (CCB) seja emitida sob a forma 

escritural, por meio de lançamento em sis-
tema eletrônico de escrituração mantido por 
instituição financeira ou outra entidade au-
torizada pelo Banco Central. A nova moda-
lidade transcende o âmbito do mercado de 
financiamento agrícola e facilita o acesso ao 
crédito outorgado na modalidade eletrônica 
por bancos digitais e plataformas de crédito 
on-line. Já a MP 899, denominada de ‘MP do 
Contribuinte Legal’, vai permitir a transação 
de dívidas tributárias de contribuintes jun-
to à União, principalmente relacionadas às 
dívidas que são objetos de discussão tanto 
no âmbito judicial quanto no administrativo. 
Isso vai permitir ao contribuinte, em espe-
cial ao produtor rural, saldar esses compro-
missos e se liberar das restrições impostas 
aos devedores de impostos. Embora prevista 
no artigo 171 do Código Tributário Nacional, 
a transação tributária não era regulamenta-
da na esfera federal até a edição dessa MP. 
Mediante concessões recíprocas e com pos-
sibilidade de redução de até 70%, a transa-
ção poderá envolver descontos de créditos 
inscritos em dívida ativa da União classifi-
cados como irrecuperáveis ou de difícil re-
cuperação; prazos e formas de pagamento, e 
oferecimento, substituição ou alienação de 
garantias e constrições. As referidas MPs, 
sem dúvida alguma, proporcionam maior 
liberdade de escolha para os produtores ru-
rais, já que moderniza operações e facilita a 
garantia e a liberação de créditos. Além de 
fomentar o crédito em um segmento extre-
mamente relevante para o país, as altera-
ções promovidas devem tornar as transa-
ções mais seguras e o segmento com maior 
capacidade operacional.

IRAJÁ LACERDA É ADVOGADO E PRESI-
DENTE DA COMISSÃO DE DIREITO AGRÁ-
RIO DA OAB-MATO GROSSO

MP 897 
e 899

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.

É sempre importante testar todos os recursos que for uti-
lizar com a máxima antecedência possível, tendo, dessa 
forma, tempo hábil para resolver qualquer pendência que 
por ventura venha a surgir. No caso da transmissão da 
live eu optei por não fazer para não acabar entrando com 
uma transmissão ao vivo apenas para teste, o que não 
seria nem um pouco interessante.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

IRAJÁ LACERDA

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“O risco de comunidades pobres ficarem 
desassistidas também já foi suficiente-
mente mitigado com a previsão de que a 
formação de áreas de atendimento ficará 
a cargo dos estados

“
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Que eu sou “dinossauro” no mundo da 
tecnologia todo mundo sabe, o que algu-
mas pessoas não sabem é que, mesmo 
tendo perfis extremamente ativos em 
redes sociais e em comunicadores ins-
tantâneos eu passo longe de entender 
bastante de tais tec-
nologias. Isso mesmo: 
venho de uma época 
onde o MS-DOS era o 
sistema operacional 
utilizado e vi a inter-
net “engatinhando”, 
acompanhei com en-
tusiasmo toda essa 
evolução, escrevendo 
artigos, testando e fa-
zendo o possível para 
entender afundo tudo 
que fosse possível, 
mas hoje, confesso, 
não me preocupo tan-
to com isso.

Só que essa falta de conhecimento 
pode fazer falta, e, claro, sempre da for-
ma mais extrema possível: por conta dos 
meus novos projetos resolvi começar a 
fazer uma live aos sábados pela manhã, 
usando meu Facebook profissional e 
compartilhando em meu perfil pessoal. 
Até aí tudo parece “normal”, se não fosse 
um, digamos, “pequeno detalhe”: eu nun-
ca havia feito isso.

Procurei, então, as opções no aplica-

Duas academias de Várzea Grande foram fechadas e autuadas durante 
uma operação de fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Educação 
Física da 17ª Região (CREF/MT). De acordo com os fiscais do Conselho, as aca-
demias não possuíam profissionais habilitados. Os instrutores não tinham 
registro no CREF para orientar e prescrever as atividades físicas aos alunos. 
Ao todo, foram fiscalizadas três academias na cidade, entre essas, apenas uma 
estava totalmente regularizada.
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AL aprova trâmite rápido de projeto
da Previdência e já sai de férias
DA REPORTAGEM

Os deputados estaduais 
aprovaram uma medida 
que acelera a tramitação do 
projeto de lei complemen-
tar, enviado pelo governa-
dor Mauro Mendes (DEM), 
que eleva a alíquota de con-
tribuição do servidor com a 
Previdência de 11% para 14%. 

Esta foi a última votação 
do ano. Isso porque o pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa, Eduardo Botelho 
(DEM), cancelou as duas 
últimas sessões que ocorre-
riam esta semana e convo-
cou um novo encontro para 
o dia 7 de janeiro de 2020.

A chamada “dispensa de 
pauta” para o projeto de 
Mendes foi aprovada por 
15 votos favoráveis e 8 con-
trários. Com ela, a medida 
passa a tramitar mais rápi-
do. Em um pedido de vista, 
por exemplo - em que uma 
matéria tramitando nor-
malmente pode ficar com 
um deputado para análise 
por cinco dias -, o prazo cai 
para 24 horas na dispensa 
de pauta.

O Governo foi quem pe-
diu que os parlamentares 
aprovassem o expedien-
te. Em troca, aceitou adiar 
a votação da matéria para 
2020. Conforme Eduardo 
Botelho havia anunciado, a 
intenção era que a matéria 
fosse votada nesta semana.

A medida é a primeira 
parte da reforma previden-

FIM DE ANO | Eduardo Botelho encerrou o ano legislativo e convocou novas sessões para 7 de janeiro

Deputados estaduais encerraram ano e saíram de férias por duas semanas 

Foto: Divulgação

ciária a ser executada pelo 
democrata em Mato Gros-
so. O objetivo é evitar que 
o rombo de 2019, de R$ 1,3 
bilhão, se torne R$ 30 bi-
lhões até 2029. Mesmo com 
as alterações, haverá um dé-
ficit de R$ 6 bilhões daqui a 
10 anos.

Uma portaria do Governo 
Federal determina que esta-
dos e municípios terão até 
o dia 31 de julho de 2020 
para elevar suas alíquotas 
para 14% caso apresentem 
déficit atuarial, como Mato 
Grosso.

PAUTAS-BOMBA
Com a decisão de Bo-

telho em encerrar o ano 
legislativo dois dias antes 
do previsto, uma série de 
projetos, conhecidos como 
“pautas-bomba”, deixaram 
de ser apreciados. Entre as 
propostas que foram adia-
das está a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), com congela-
mento de receita dos pode-
res. A peça prevê receitas de 
R$ 20,3 bilhões e fixa des-
pesas de R$ 20,9 bilhões.

Com a não aprovação da 
LOA em dezembro, o Go-
verno só poderá usar 1/12 
de seu orçamento, a par-
tir de janeiro, até que seja 
aprovada a medida. 

Outras medidas ainda 
sem análise é a da cota zero 
para o transporte de pes-
cado em Mato Grosso e as 
contas do ex-governador 
Pedro Taques.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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ALVO DE OPERAÇÃO

TJ autoriza que Arcanjo passe
festas de fim de ano em fazenda

VITÓRIA AMARGA

Servidores: nada a comemorar com
adiamento de projeto polêmico

PROJETO DE LEI

Neri quer tornar 
lei uso de cães
farejadores para 
produtos proibidos

Projeto está em tramitação na Comissão de AgriculturaPL que aumento alíquota foi adiado 

Bicheiro cumpre pena em regime semiaberto desde setembro

DA REPORTAGEM

O juiz Geraldo Fidelis 
Neto, da 2ª Vara Criminal de 
Cuiabá, autorizou que o bi-
cheiro João Arcanjo Ribeiro 
passe as festas de fim de ano 
em sua fazenda, em Várzea 
Grande. Arcanjo havia sido 
preso na Operação Mantus, 
em maio deste ano, acusado 
de estar novamente envolvi-
do com lavagem de dinhei-
ro e jogo do bicho em Mato 
Grosso. Ele conseguiu con-
verter a prisão para domici-
liar em setembro e está em 
sua casa no Bairro Boa Espe-
rança, na Capital, sob medi-
das cautelares, inclusive com 
o uso de tornozeleira eletrô-
nica. De acordo com a deci-
são de Fidelis, a confrater-
nização entre os familiares 
é de suma importância para 
a reintegração do bicheiro à 
sociedade.

“De início, é sabido que 
“a família, base da socieda-
de, tem especial proteção do 
Estado”, (art. 226 da CF/88), 
bem como, que o estreita-
mento dos laços familiares 
do recuperando constitui 
expressão de dever social e 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O coordenador da ban-
cada de Mato Grosso, Neri 
Geller (PP), apresentou, na 
Câmara dos Deputados, pro-
jeto de lei para tornar obri-
gatoriedade o uso de cães 
farejadores pelo ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento nas operações 
de fiscalização para impedir 
o ingresso de produto de uso 
proibido, restrito, controlado 
ou que ofereça risco sanitário. 
O projeto está em tramitação 
na Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural e 
pode ser votado em plenário 
no primeiro semestre do ano 
que vem.

A proposta visa aumen-
tar a eficácia da fiscalização 
federal agropecuária, sendo 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va não vota mais neste ano 
o projeto de lei que aumen-
ta de 11% para 14% a alíquota 
previdenciária dos servido-
res públicos de Mato Gros-
so, conforme queria o Fó-
rum Sindical. O adiamento, 
no entanto, não é motivo 
para comemoração. Muito 
pelo contrário.

Nos últimos minutos 
antes da pausa dos traba-
lhos legislativos para Natal 
e ano novo, os deputados 
aprovaram dispensa de pau-
ta, o que, na prática, acele-
ra a tramitação da matéria. 
Assim que voltarem ao tra-
balho, os deputados devem 
alterar a lei sem grandes di-
ficuldades. A aprovação do 
requerimento de dispensa 
de pauta é a maior prova 
disso.

que os cães de detecção, já 
utilizados em países como 
Chile, Nova Zelândia, Austrá-
lia, China, México, Canadá e 
EUA, são ferramentas pode-
rosas e versáteis no controle 
e monitoramento de fron-
teiras, permitindo que a fis-
calização se realize em um 
tempo 95% menor que o dis-
pensado com a utilização de 
outros métodos.

“Hoje o ministério uti-
liza os cães a partir de uma 
instrução normativa (IN 74). 
A ideia do projeto é tornar a 
iniciativa lei federal, de for-
ma a intensificar e fomentar 
o uso dos cães no combate à 
entrada de produtos ou subs-
tâncias de interesse agrope-
cuário cujo ingresso é proibi-
do ou restrito, aumentando a 
segurança da população bra-
sileira”, ressalta Geller, que foi 
ministro da Agricultura.

da dignidade da pessoa hu-
mana, com finalidade de (res) 
socialização, de modo que a 
família contribui decisiva-
mente no processo de (re)in-
serção social do custodiado, 
pela capacidade de agregar 

valores éticos-morais à sua 
formação. Nesse sentido, o 
Estado deve promover atos 
que confiram oportunidades 
ao recuperando de restabe-
lecimento de laços familia-
res e, por conseguinte, de 

integração social”, disse.
O magistrado ressaltou 

que o pedido de Arcanjo se 
mostra plenamente viável e 
aconselhável, uma vez que 
ele está sendo monitorado 
eletronicamente.
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TV  e Entretenimento

Grazi Massafera leva fãs 
a loucura ao praticar ioga

Grazi Massafera acordou inspirada nesta 
quinta-feira (19) e deu o que falar no Instagram 
ao postar uma foto em uma pose um tanto 
quanto peculiar. Na foto, a atriz de “Bom Suces-
so” surgiu de pernas para o ar, realizando uma 
pose de ioga e deixando seus fãs maravilhados 
com o clique. “A correria tá grande mas minha 
árvore ta montada!!!”, escreveu Grazi na legenda 
da foto.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 63

CCP
EQUATORIAL
MNTPATUA
ASIATICAN
NÃOCAALAT

MOSTARDEIRA
SODEVAIR

ODANISSAB
DESISTENCIA

SATGON
GONZAGUINHA

LAORFON
IOHALINE
DGO

TANSRI
PÃODEAÇUCAR

OVALAGORA

Variedade
de uva car-
nuda com
sementes

(?) e
salvos:

livres de
perigo

(?) Aguiar,
jornalista
esportivo

Hortaliça
da família
da couve e
do agrião

Posição
praticada
na ioga

Ex-atleta
de Vasco
e Palmei-
ras (fut.)

Ocorrência
comum em
processos
seletivos

Local de
visitação
pública a
animais

Letra do
símbolo da 
Maçonaria

Veículo de
filmes de

ficção
científica

Exaltar;
glorificar

Cantor de
"A Morte

do Vaquei-
ro" (MPB)

Sílaba
tônica de
"fonte"
(Gram.)

Governo
(abrev.)

(?) Barros,
cantora
gospel
carioca

Aliança do
Atlântico

Norte
(sigla)

(?) Lanka:
o antigo
Ceilão
(Geog.)

Forma de
circuitos 

da Nascar
(autom.)

Palavra
"temida"
pelo pro-

crastinador

(?) da pou-
pança, polêmica me-

dida do governo Collor

Abaixo-(?), manifesto
público

(?)-Tsé,
filósofo

Danny Glo-
ver, ator

"Erva", em
"caatinga"
Apelido de
"Antônio"

Amuleto do
Candomblé
Alcatrão,
em inglês

Postar-se de pés
levantados e com a
cabeça para baixo
Imitação de latido

Carro, 
em inglês
Latitude
(abrev.)

Função do "backup"
(Inform.)

O comércio de vendas
em grosso volume

Monogra-
ma de

"Queila"

"(?)-Duni-Tê", música
infantil 

dos anos
1980

Obra de
Gabriel
García

Márquez
conside-
rada um 

clássico da
Literatura
mundial

Clima (?):
é caracte-
rizado por
alta umi-
dade e ele-
vadas tem-
peraturas
Nativa do
maior dos 
continentes
Negativa

Desinência verbal 
do infinitivo

Opção de hospe-
dagem em viagens

Cartão-
postal

carioca, 
na Urca

3/car — lao — sri — tar. 5/asana — evair. 11/desistência.

Morre Zilda Cardoso, a Dona 
Catifunda da “Escolinha”

Morreu nesta sexta-feira (20), aos 83 
anos de idade, em São Paulo, Zilda Cardo-
so, a eterna Dona Catifunda da “Escolinha 
do Professor Raimundo”.

De acordo com o “Uol”, a artista foi en-

Estado de Mato Grosso, sábado, 21 de dezembro de 2019

contrada caída no chão pela diarista que 
limpava a sua casa.

A funcionária, então, chamou o zela-
dor, que entrou em contato com o Corpo de 
Bombeiros. Ao chegar ao local, os profis-
sionais confirmaram o óbito.

A perícia foi chamada ao apartamento 
para avaliar o que pode ter ocorrido.

Além do famoso trabalho ao lado de 
Chico Anysio, a veterana também atuou 
em atrações como “Praça da Alegria”, “A 
Praça é Nossa” e “Os Trapalhões”.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 

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 , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com experi-
ência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência 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 referência; 
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 refe-
rência;
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 espor-
tivos;
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

Ercilio Nesi Me ( Recapadora de Pneus Macapá) Cnpj 
03.233.145/0001-20 localizada na rua João  Adão schee-
ren  n. 17 setor industrial  Sinop MT, solicitá o compare-
cimento  do funcionário  Isaias Massao Nishijima, CTPS 
3468293 Série  0020 MS, tratar assunto de interesses 
pessoais.

ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- 
ME ( SERRA DOURADA RESIDENCIAL ), CNPJ n° 
17.149.098/0001-46, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínio 
Multifamiliar ou conjuntos habitacionais (Condomínio Ver-
tical Plurifamiliar com 44 unidades) . Localizada na Rua 
Projetada 04, Quadra 33, Lote 14/15/17/18, Jardim Belo 
Horizonte II, município de SINOP-MT.

20,21,24/12

AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 030/2019, 
destinada à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
veículos leves e pesados para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, teve como vencedoras as empresas: SANTA CATARINA 
COMERCIAL EIRELI, com valor total de R$ 310.000,00 (trezentos e dez 
mil reais), AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, com 
valor total de R$ 155.516,00 (cento e cinqüenta e cinco mil e quinhentos e 
dezesseis reais), BRESSAN,LAMONATTO E CIA LTDA, com valor total 
de R$ 485.250,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e duzentos e 
cinquenta reais). Campo Novo do Parecis-MT, 20 de dezembro de 2019.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2019

REVOGAÇÃO DE

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados a REVOGAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
004/2019 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada 
para prestação dos serviços de remediação e ampliação do Aterro 
Sanitário Municipal, situado na margem direita Rodovia MT235, sentido 
Campo Novo do Parecis à São José do Rio Claro - 15Km, Campo Novo do 
Parecis, com fornecimento de máquinas, equipamentos e mão de obra, 
conforme projetos, Plano de Remediação e Confinamento. Os motivos da 
REVOGAÇÃO dar-se-ão devido a adequações nas planilhas 
orçamentárias. Campo Novo do Parecis, 20 de dezembro de 2019.

Tarcísio Nascimento da Silva
Secretário da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2019

Secretário da Comissão Permanente de Licitação

REVOGAÇÃO DE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados a REVOGAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
005/2019 que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia 
para realização de construção de alambrado com mureta no perímetro do 
aeroporto municipal, que teria sua abertura dia 10 de janeiro de 2020, às 
08h00min., conforme suas publicações. Os motivos da REVOGAÇÃO 
dar-se-ão devido a adequações nas planilhas orçamentárias.
Campo Novo do Parecis, 20 de dezembro de 2019.

Tarcísio Nascimento da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2019 – SRP 44/2019 

Processo Administrativo Nº 90/2019 

 
1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, 
através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 – SRP 44/2019, 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 nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 
039/2009. 
 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
Horário de credenciamento dar-se-á das 08:30 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do 
dia 9 de janeiro de 2019, com abertura da sessão oficial do Pregão Presencial às 09:00 
horas (horário Brasília-DF). 
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações através do 
tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 

 

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 

comunicação. 

 

Santa Carmem/MT, 20 de dezembro de 2019. 
IEDA DEISE FEYH BETTONI 

Pregoeira 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
AVISO DE PRORROGAÇÃO 

 
Comunicamos que a Licitação Pública sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
46/2019 SRP 43/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO 
(MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT. 
Devido ajustes no Edital será remarcada a abertura para o dia 10 de janeiro de 2020 as 
10:30 (horário de Brasília), conforme prevê o aviso de licitação. 
 

Santa Carmem, 20 de dezembro de 2019. 
 

IEDA DEISE FEYH BETTONI 
Pregoeira 

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,
AVISO DE RESULTADO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 046/2019

O Município de Nova Mutum-MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 12 de Dezembro 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de rede de distribuição rural com posto de transformação de 
112,5 kva na tensão 34,5 kv na escola municipal rural produtiva ranchão, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo qu das quais foram vencedoras as empresas: Itens 835110, 
ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 21.428.665/0001-70 no valor de R$ 44.411,49.
Nova Mutum - MT, 20 de Dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL
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Observado por Salah, Firmino comemora gol da vitória do Liverpool 

Flamengo não pode cair em
“armadilha do equilíbrio”
DA REPORTAGEM

“Jogaram como nunca. 
Perderam como sempre”. A 
frase que se aplica com exa-
tidão a poucos como aos me-
xicanos serve para definir o 
Monterrey contra o Liverpo-
ol. A forma como os Rayados 
enfrentaram, e castigaram, o 
campeão da Europa, no en-
tanto, deixa ensinamentos 
importantes para um Fla-
mengo que, acima de tudo, 
não pode se iludir.

O próprio Al Hilal já foi 
um exemplo claro do quanto 
um time é capaz de melho-
rar quando exigido em um 
outro nível de competitivi-
dade. Vale também para os 
ingleses na reedição da final 
de 1981, neste sábado (21), às 
13h30, no Khalifa Stadium, 
em Doha, no Catar.

Antes de apontar fragi-
lidades apresentadas contra 
os mexicanos, é fundamen-
tal pontuar que o Liverpool 
que enfrentará o Flamengo 
será outro. Será mais forte, 
mais intenso, mais perigoso.

Na semifinal, o equilí-
brio se deu muito pelos pou-
pados e lesionados. Quando 
lançaram Arnold, Mané e 
Firmino, os Reds não preci-
saram de tanto tempo para 
o gol que decretou a vitória. 
Ou seja, acreditar que o Li-
verpool é “só isso” seria cair 
na armadilha.

E foi justamente por 
entender que os ingleses são 
“isso tudo” que o Monter-
rey assustou. O campeão da 
Concacaf jogou todo atrás da 
linha da bola, encurtando os 
espaços em seu campo de-
fensivo, dobrando a marca-
ção e (sempre bom reforçar) 
contando com um Barovero 
inspirado.

Quando se tem pela 
frente equipes tão podero-
sas, invariavelmente o golei-
ro tem que operar milagres. 
E as chances de título pas-
sam muito por Diego Alves. 
A sintonia fina entre Willian 
Arão e Gerson na cabeça da 
área é algo que precisa ser 
ajustado. Por ali, Keita fez 
um gol e infiltrou muitas ou-
tras vezes para ser o jogador 
mais perigoso do time de 
Klopp.

Em termos ofensivos, 
faltou pontaria ao Mon-
terrey, mas sobrou espaço. 
Muito fruto do imediatismo 
com que os zagueiros e vo-
lantes mexicanos tomavam 
decisão. Bastava desarmar 
para logo ligar o ataque com 
bolas longas.

Pabón nas costas de Ro-
bertson foi quase sempre a 
melhor opção. O colombia-
no obrigou Alisson a operar 
um milagre em cruzamento 
rasteiro e assustou em chu-
tes de longa distância (outra 
arma mexicana que funcio-

MUNDIAL DE CLUBES | Bem ajustados defensivamente e com ligações rápidas no ataque, mexicanos criaram muito
Foto: Kai PFaFFenbach

nou bem).  Com 16 finaliza-
ções e oito na direção do gol, 
o Monterrey teve o dobro 

PALMEIRAS

Luxemburgo quer 
mais 5 reforços
DA REPORTAGEM

Não deverão passar de 
quatro ou cinco os reforços 
do Palmeiras para 2020. As 
carências identificadas pela 
diretoria antes mesmo da 
chegada de Vanderlei Lu-
xemburgo foram avalizadas 
pelo técnico. Uma delas é 
um novo centroavante. O 
Palmeiras negocia o emprés-
timo do colombiano Borja 
ao Olimpia/PAR, e também 
acredita na saída de Deyver-
son no mais tardar em ja-
neiro. A ideia é buscar uma 
alternativa de características 
diferentes do titular da po-
sição, Luiz Adriano. O alvo 
é um jogador de área que 
também saiba jogar de costas 
para a defesa adversária, que 
faça um bom pivô.

Ainda para o ataque, o 
Palmeiras vai atrás de um 
nome de beirada que tenha 
boa capacidade de drible, 
que seja bom no “um contra 
um” e dê profundidade ao 
time. A referência dada por 
Luxemburgo é alguém como 
Keno, nome atualmente 
considerado impossível pelo 
clube. Michael, do Goiás, é a 
bola da vez.

Desde a saída de Keno, 
a propósito, tenta-se suprir 
essa ausência. Em janeiro, 
foram contratados dois no-
mes de velocidade. Mas nem 
Carlos Eduardo nem Felipe 
Pires – que já deixou o clube, 
inclusive – corresponderam 
às expectativas da comissão 
técnica.

Está nos planos também 
a contratação de um jogador 
de estilo de jogo parecido 
com o de Moisés, negocia-
do neste ano com o futebol 
chinês. Um meio-campista 
versátil, que possa ser tanto 
segundo como terceiro ho-
mem de meio-campo.

Para isso, porém, a di-
retoria entende que precisa 
antes se desfazer de alguns 
dos muitos meio-campistas 
que fazem parte do elenco 
e até o momento não conse-
guiram se firmar com a ca-
misa alviverde.

Por fim, a mira pal-
meirense no mercado está 
voltada às laterais. Na direi-
ta, Mayke é avaliado em alta 
conta, está recuperado de le-
sões e tem a opção de Mar-
cos Rocha. O lado esquerdo, 
de Diogo Barbosa e Victor 
Luis, preocupa mais.

AMPLIANDO MODALIDADES

Sinop FC firma 
parceria com
equipe de futebol 
americano

LIBERTADORES

4 grandes de São Paulo 
estudam trocas e “draft”

Foto: arquivo

Foto: carlos GreGório

Foto: DivulGação

Turra falou sobre a fusão com o Sinop Coyotes e o novo 
brasão 

Luxemburgo teve reunião com a diretoria na última terça

Galiotte e Andrés Sanchez, presidentes de Palmeiras e 
Corinthians 

DA REPORTAGEM

O Sinop FC trouxe no-
vidades neste fim de ano. O 
clube de futebol profissional 
do Nortão iniciou uma par-
ceria com o Sinop Coyotes, 
time de futebol americano, 
e aproveitou para divulgar o 
novo brasão do Galo do Nor-
te modernizado.

De acordo com o pre-
sidente do Sinop, Agnaldo 
Turra, o Sinop Coyotes pos-
sui pessoas competentes no 
comando, que chegam para 
somar no que for preciso, 
já que eles também fazem a 
utilização do Estádio Gigan-
te do Norte. Logo no início 
da parceria, houve a criação 
do novo escudo do Sinop, 
através da Agência Kadosh, 
que atende o Coyotes.

“Hoje no Sinop me sinto 
praticamente sozinho. O Si-
nop Coyotes de futebol ame-

DA REPORTAGEM

Juntos na mesma edição 
da Copa Libertadores pela 
primeira vez na história, os 
quatro grandes clubes de 
São Paulo se reaproximaram 
nesta semana, durante a via-
gem ao Paraguai para o sor-
teio da competição.

Dirigentes de Corin-
thians, Palmeiras, Santos e 
São Paulo viajaram juntos ao 
Paraguai num avião fretado 
pela Federação Paulista de 
Futebol -- e ao longo do voo 
conversaram sobre mais as-
suntos em comum do que a 
Libertadores de 2020.

Os quatro clubes paulistas 
lidam com algumas situações 
em comum para a próxima 
temporada: nenhum deles 
tem dinheiro sobrando para 
reformular o time à base de 
contratações bombásticas e 
todos têm elencos em que 
sobram jogadores que não 
serão utilizados em 2020.

A partir desse cenário, 
os cartolas entendem que 
faz mais sentido promover 
trocas de jogadores do que 
negociações que envolvam 
desembolso de dinheiro. Um 
deles citou até a possibilidade 
de realização de um “draft” – 
processo de alocação de atle-
tas em times muito comum 
em ligas profissionais ameri-
canas. Os clubes fariam uma 
lista comum dos atletas com 
quem não pretendem con-
tar, e eles ficariam disponí-
veis para serem escolhidos 
pelos demais.

O Santos ainda não defi-
niu o sucessor de Jorge Sam-
paoli; o Palmeiras apenas 
começou a conversar sobre o 
planejamento com Vanderlei 
Luxemburgo; o Corinthians 
ainda nem apresentou Thia-
go Nunes. No São Paulo, que 
tem o trabalho mais “conso-
lidado”, Fernando Diniz che-
gou há menos de três meses.

Os dirigentes chegaram 

do Liverpool nas duas esta-
tísticas. Mostrou que é, sim, 
possível encarar o Liverpool. 

Mas também deixou duas li-
ções: não pode perder tantas 
chances e nunca se empolgar 

demais com o campeão da 
Europa. As cartas estão na 
mesa.

ricano é muito organizado e 
dependem do estádio. Eles 
vêm para somar, sabemos 
do comprometimento deles 
como pessoas e com o es-
porte. Vão ajudar em tudo, 
o próprio marketing que fi-
zemos com o novo brasão 
foi através da agência que 
eles têm vínculo. Me pro-
vocaram sobre a mudança 
e eu concordei, desde que 
gostasse do símbolo e gos-
tei. Reuni o conselho e eles 
aprovaram”, disse. Segundo 
Turra, o maior objetivo será 
ampliar as modalidades es-
portivas do clube. “Estamos 
pensando da seguinte for-
ma, não somente uma união 
com o futebol americano, 
mas abranger para o Sinop 
vôlei, Sinop basquete, Si-
nop handebol, entre outras. 
Vou tentar agregar todas as 
modalidades no Sinop. En-
tendemos que isso é muito 

importante para o clube”, 
completou o presidente. 
Pelo futebol profissional, o 
Sinop disputará o Campeo-
nato Mato-grossense, visan-
do retornar ao futebol nacio-

nal, buscando uma vaga para 
a Série D do Brasileiro em 
2021. A estreia no certame 
será no dia 21 de janeiro, às 
20h10, contra o Araguaia, no 
Gigante do Norte.

juntos à sede da Conmebol, 
estiveram juntos no sorteio e 
depois foram jantar na mes-
ma churrascaria. O evento 
também marcou a reapro-

ximação definitiva entre os 
presidentes do Palmeiras 
e da Federação Paulista de 
Futebol, Reinaldo Carneiro 
Bastos.
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DE IMPRENSA

A falta de planejamento 
antes de seguir viagem e o 
desconhecimento sobre a 
autonomia do veículo dei-
xam um motorista parado 
a cada 2h15 na BR-163, em 
Mato Grosso, por falta de 
combustível. Além de ser 
considerada infração de 
trânsito, as panes secas atra-
sam a viagem e colocam em 
risco a segurança de quem 
trafega pela rodovia. Então, 
se você está pensando em 
‘pegar estrada’ neste fim de 
ano, fique atento ao assunto.

Em média, a Rota do Oes-
te atende por dia 11 motoris-
tas parados na rodovia por 
falta de combustível. De 1º 
de janeiro a 30 de novembro 
de 2019, a empresa registrou 
3.769 ocorrências por falta 
de combustível na BR-163. 
Desde que passou a atuar no 
trecho concessão, em setem-
bro de 2014, já são 21,7 mil 
casos.

Para evitar o atraso na via-
gem e o risco de levar uma 
multa, a recomendação prin-
cipal é planejar. O gerente de 
Operações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, lembra que 
antes de ir para a rodovia, 
o motorista deve fazer uma 
revisão no veículo, verifican-

do as condições do motor, 
sinalização, pneus, paletas 
de para-brisa, entre outros 
itens de segurança. Nessa vi-
sita ao mecânico, vale a pena 
verificar se o marcador de 
combustível está calibrado, 
evitando transtornos duran-
te o percurso. “Normalmen-
te, nesta época do ano, as 
viagens são em família. Vale 
muito a pena ter esse cuida-
do prévio com o veículo para 
evitar transtornos durante o 
percurso e ter uma viagem 
tranquila”, comenta.

Com o carro ‘ok’, o pró-
ximo passo é verificar o 
percurso a ser seguido e os 
postos de combustíveis exis-
tentes no trecho. Na BR-163, 
em Mato Grosso, é possível 
identificar a localização dos 
postos via 0800 065 0163, 
serviço de atendimento 24 
horas da Rota do Oeste. Pelo 
canal, é possível ainda acio-
nar os serviços da Conces-
sionária em casos de emer-
gências e ter conhecimento 
sobre as condições da rodo-
via.

“No serviço de 0800 da 
Concessionária, o motorista 
consegue identificar os pon-
tos com postos de combustí-
veis, mas não temos acesso 
aos preços praticados pelos 
comércios. Se existe o inte-
resse em saber sobre valores, 

Foto: Divulgação

L.R.VERDE

Reeducandos fazem reparos
em prédio de delegacia

SORRISO

Ganha Tempo fecha o ano com
quase 150 mil atendimentos

VÁRZEA GRANDE

Duas academias são 
fechadas por falta 
de profissional 
habilitado

Serviços de serralheria, marcenaria, limpeza, jardinagem, entre outros 

Foto: Divulgação
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Academia foi fechada por falta de instrutor habilitado

Ganha Tempo fez 10 mil atendimentos só em novembro 

DA REPORTAGEM

Pela primeira vez, um 
mutirão viabilizado pelo 
Centro de Detenção Provi-
sória (CDP) de Lucas do Rio 
Verde possibilitou a realiza-
ção de vários reparos na De-
legacia de Polícia da cidade, 
por meio da mão de obra de 
15 reeducandos. Foram fei-
tos serviços de serralheria, 
marcenaria, limpeza, jardi-
nagem, entre outros, visando 
à melhoria da estrutura do 
prédio público e também a 
oportunidade de trabalho 
extramuros aos recuperan-
dos.

As tarefas foram execu-
tadas na unidade e tiveram 
autorização judicial, me-
diante uso de tornozeleira 
eletrônica e os requisitos 
atendidos, como um sex-
to da pena cumprida, por 
exemplo. Segundo o diretor 
do CDP de Lucas do Rio Ver-
de, José Ronaldo Frutuoso, 
além de economia aos cofres 
públicos, o mutirão repre-
sentou uma oportunidade 
aos reeducandos.

DA REPORTAGEM

Nos primeiros 15 dias 
de dezembro foram realiza-
dos mais de cinco mil aten-
dimentos no Ganha Tempo 
de Sorriso. 

Os números, repassa-
dos pelo coordenador da 
unidade, Cledson de Assis, 
apontam que a Agência Vip 
do Detran foi o órgão mais 
procurado neste fim de ano, 
com 1.056 atendimentos. Na 
sequência aparece a Coor-
denadoria de Identificação 
(que faz a emissão da cartei-
ra de identidade), com 918 
atendimentos e o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, 
com 609 registros.

De acordo com o coor-
denador da unidade, de ja-
neiro a dezembro deste ano 
foram quase 150 mil aten-
dimentos. Somente no mês 
de novembro foram quase 
10 mil registros. A agência 
Vip do Detran realizou 2.177 
atendimentos e a Coordena-

DA REPORTAGEM

Duas academias de Vár-
zea Grande foram fechadas e 
autuadas durante uma ope-
ração de fiscalização realiza-
da pelo Conselho Regional 
de Educação Física da 17ª Re-
gião (CREF/MT). De acordo 
com os fiscais do Conselho, 
as academias não possuíam 
profissionais habilitados. Os 
instrutores não tinham regis-
tro no CREF para orientar e 

prescrever as atividades físi-
cas aos alunos.

Ao todo, foram fiscali-
zadas três academias na cida-
de, entre essas, apenas uma 
estava totalmente regulariza-
da. O Conselho ressaltou que 
o ‘falso instrutor’ pode pres-
crever atividades inadequa-
das e prejudicar a saúde dos 
alunos. O registro no CREF é 
obrigatório para os profissio-
nais que atuam na área ativi-
dades físicas.

Foto: Divulgação

Ficar sem combustível é bastante perigoso 

Um veículo é atendido a cada
2h por falta de combustível
BR-163 | Pane seca é considerada infração de trânsito e atrasa a viagem

“Apenas dois deles já ti-
nham trabalhado fora da uni-
dade, os demais, que traba-
lham na fábrica de concreto 
dentro do CDP, saíram pela 
primeira vez e se sentiram 
muito bem com isso. É um 

doria de Identificação 1.911. 
Outras instituições que atu-
am no Ganha Tempo e ti-
veram muita procura foram 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego, com 1.102 atendi-
mentos e a Sefaz, com 898 
registros. Em busca de um 
emprego, 762 cidadãos pro-
curaram o Sine no mês pas-
sado.

O Ganha Tempo de 
Sorriso funciona das 7h às 
13 horas, na Rua Cartola, es-
quina com a Rua Mato Gros-
so, bem próximo à Praça da 
Juventude. O local disponi-
biliza serviços públicos das 
esferas municipal, estadual e 
federal: Agência Vip do De-
tran, Junta de Serviço Mili-
tar; Águas de Sorriso; Sine; 
Coordenadoria de Identi-
ficação, Ministério do Tra-
balho e Emprego; Procon; 
Cartório Eleitoral; Bombei-
ros; Centro de Atendimento 
Empresarial (CAE); Serviço 
de Xerox e Foto; e Receita 
Federal.

estímulo à ressocialização e, 
na verdade, todos ganham 
com esta parceria”, ressaltou 
o diretor. Com a força-tarefa 
a Delegacia foi contemplada 
com instalação das grades na 
sala cofre e nas janelas; repa-

ro de uma bigorna; conserto 
do trilho de um dos portões; 
nova passarela para trânsito 
de reeducandos da viatura 
até a sala de fragrantes, nos 
fundos do prédio; entre ou-
tros reparos.

o recomendado é entrar em 
contato diretamente com os 
postos da rodovia. Lembran-
do, que essa pesquisa tam-
bém deve ser feita antes de 
seguir viagem. É comum o 
motorista deixar para abas-
tecer mais à frente em busca 
de melhores preços e termi-
nar parado por falta de com-
bustível”, explica Ferreira.

Se precisar, chame a Rota 
– Caso ocorra algum impre-
visto na viagem e o moto-
rista venha a ficar parado na 
BR-163, por qualquer moti-
vo que seja, a Rota do Oeste 
pode ser acionada para pres-
tar auxílio.

Se o veículo estiver em 
local que coloque em risco 
a segurança, um guincho da 
Concessionária fará a re-
moção até o ponto de apoio 
mais próximo. O atendi-
mento é gratuito, pois é cus-
teado pelo valor arrecadado 
nas tarifas de pedágio.

INFRAÇÃO
Ter seu veículo imobiliza-

do na via por falta de com-
bustível é considerado infra-
ção média, de acordo com o 
Artigo 180, Capítulo 15, do 
Código Brasileiro de Trânsi-
to (CTB). A legislação prevê 
pena de multa e quatro pon-
tos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH).
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Para você curtir as 
sonhadas férias de final de ano, 
Amazônia Seguros dá dicas

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Para que suas férias ocor-
ram com tranquilidade é 
necessário primeiramente 
programar tudo com antece-
dência. E para que você e sua 
família possa aproveitar to-
dos os momentos com tran-
quilidade, temos três dicas 
de seguro considerados que 
não pode ficar de fora da sua 
lista, como:  o seguro de re-
sidência, de automóvel e de 
viagem. 

 “Hoje o mercado de segu-
ros disponibiliza vário tipos, 
com o seguro viagem por 
exemplo, você pode contar 
com a cobertura de extravio 
de bagagem, despesa médi-
cas e hospitalares”, comenta a 
especialista em seguros, Mar-
ciana Dalsolio.

SEGURO 
RESIDENCIAL 
O Seguro Residencial ga-

rante tranquilidade a você e 
sua família protegendo seu 
imóvel de vendavais, queda 
de raios, danos elétricos e 
incêndios e outros danos por 
um custo anual muito baixo 
considerando os valores se-
gurados.

No Seguro Residencial 
você protege seu patrimô-

VIAGEM SEGURA | Final de ano chegou, e a expectativa de 
aproveitar as merecidas férias só aumenta, não é mesmo?

Viaje com segurança com a Amazônia Seguros 

Foto: DIVULGAÇÃo

nio contra inúmeros riscos. 
Incêndio, queda de raio ou 
explosão, roubo ou furto 
qualificado de bens, venda-
val, chuva de granizo, danos 
elétricos, queda de aeronaves 
e impacto de veículos, res-
ponsabilidade civil familiar 
(danos a terceiros), despesas 
de aluguel, mudanças e esta-
dia, são alguns dos exemplos 
cobertos pelo seguro resi-
dencial.

E ainda conta com inúme-
ros benefícios, como: Assis-
tência 24 horas, liberdade de 
escolha das coberturas e va-
lores a segurar pretendidos.

SEGURO DE
AUTOMÓVEIS
Se a sua viagem será reali-

zada de carro, esse é o seguro 
que não pode ficar de fora da 
sua lista, com ele você garan-
te proteção e tranquilidade. 

O Seguro Auto oferece vá-
rias opções de cobertura para 
casos de acidentes e/ou rou-
bos/furtos, com total assis-
tência para quem dirige, para 
os passageiros e para outras 
pessoas e veículos que pos-
sam ser atingidos.

E se em seu roteiro inclui 
alguma cidade do Mercosul, 
não deixe de avisar seu cor-
retor de seguros, ele irá te au-

xiliar como deve prosseguir e 
qual a melhor opção de pro-
teção deve adquirir.

SEGURO 
VIAGEM
Pode ser para um fim de 

semana fora ou uma viagem 
internacional, você pode 
garantir a melhor cobertu-
ra para sua viagem. O segu-
ro é essencial para garantir 
sua tranquilidade. O seguro 
viagem oferece coberturas 
como: Despesas médicas, 
hospitalares e/ou odontoló-
gicas em viagem nacional. 
Extravios de bagagem, des-
pesas judiciais, indenização 
por morte acidental, repa-
triação Funerária.

Além dessas coberturas 
você conta com atendimento 
em português, 24h por dia.

Durante o período de des-
canso várias coisas podem 
acontecer, e contar com a 
proteção de um seguro faz 
toda a diferença.

A Amazônia Seguro atua 
nos diversos segmentos de 
seguros, com 29 anos de ser-
viço em Sinop e região. Entre 
em contato e conheça todas 
as vantagens disponíveis para 
você.

Av. Gov. Júlio Campos, 1245 
| Setor Comercial | Sinop

Telefone:  66 3531-2152 | 


