
Em Mato Grosso, a Polícia Civil sofre com a falta de 1.927 
investigadores. Segundo o lotacionograma da instituição, 
dos 4 mil investigadores que o Estado deveria ter, apenas 
2.073 cargos têm servidores concursados.   Página -7

SEM CONCURSO

Estado precisa de quase 2
mil investigadores a mais

LEI DA RECOMPENSA

Hospitais
regionais
contrataram
1,5 mil
Os Hospitais Regionais, adminis-
trados pelo Governo do Estado por 
meio da Secretaria de Estado de 
Saúde, receberam investimento em 
contratação de trabalhadores nas 
mais diversas áreas especializa-
das. Foram realizados processos 
seletivos em caráter emergencial 
para que nenhuma atividade dei-
xasse de ser realizada.           Página  -8

Sancionada na última sexta-feira (10), a Lei Nº 11.078, que permite o pagamento 
de recompensa, em dinheiro, para quem prestar informações sobre o paradeiro de 
criminosos ou que auxiliem nas investigações policiais. A norma é de autoria do 
deputado estadual Silvio Fávero (PSL).                 Página -3

GRÊMIO
Orçamento
mais
responsável
da elite

Apertar o cinto em 
contratações de jogadores ou 
sair às compras para reforçar 
o elenco? O dilema pegou o 
Grêmio no término de 2019, 
inclusive com o técnico Renato 
Gaúcho dizendo que, para 
renovar contrato, o cinto não 
deveria apertar demais. Em 
resposta, o presidente Romildo 
Bolzan Júnior avisou que a 
estratégia da austeridade e da 
eficiência prosseguirá.
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se não houver alteração da legislação, o 
simples inadimplemento fiscal resultará 
em congestionamento de processos nas já 
atarefadas Delegacias de Polícia e Varas 
Criminais

O Supremo Tribunal Federal formou 
maioria a favor da tese de que à luz da le-
gislação federal vigente, é crime deixar de 
pagar o Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços já declarado, ou seja, 
aquele em que o contribuinte admite ser 
devido o imposto, não se tratando, portan-
to, de sonegação.

O entendimento polêmico da maioria 
do STF é no sentido de que o contribuinte 
quando vende a mercadoria embute o va-
lor do ICMS exigido no preço do produto, 
de forma que o consumidor acaba pagan-
do indiretamente o imposto não recolhido 
pela empresa. Contrariamente, não há dú-
vida do cometimento de crime na hipóte-
se em que a empresa desconta do salário 
do seu empregado o valor correspondente 
a contribuição previdenciária ou imposto 
de renda e, ao final, deixa de repassá-lo 
aos cofres públicos. Contudo, no caso con-
siderar crime o fato de que a empresa ven-
deu um produto e não pagou o ICMS, deve 
ser analisado com algumas ressalvas e 
preocupação no tocante os seus efeitos 
práticos. De início, é importante ressaltar 
que para ser considerado crime deve ha-
ver fraude, tal qual a sonegação.

Na hipótese em questão, mesmo sem 
qualquer conduta fraudulenta, o STF en-
tendeu que basta não pagar o ICMS que 
será considerado crime contra a ordem 
tributária.

De fato, se o contribuinte declara o 
valor da dívida ao Fisco, então não have-
rá sequer uma presunção de tentativa de 
ocultação e apropriação do crédito corres-

pondente. De notar que o crime em 
comento pressupõe torpeza, fraude, 
omissão intencional, o que se afasta 
quando o contribuinte declara corre-
tamente o montante devido.

Somadas a tal questão, muitas empre-
sas lidam dia a dia com a falta de recursos 
financeiros até para saldar compromissos 
de natureza trabalhista, isso decorrente até 
mesmo da inadimplência de seus clientes, 
muitas vezes compostos do próprio Poder 
Público. De fato, a criminalização de dívida 
tributária é equivalente à prisão civil, o que 
há muito foi abolida do ordenamento jurí-
dico brasileiro, com exceção da prisão por 
falta de pagamento de pensão alimentícia.

Nesse contexto, se a questão decorre 
da interpretação da lei, então é necessário 
que tal debate seja amplamente discuti-
do perante o Congresso Nacional, a fim de 
que seja alterada a legislação no sentido de 
torná-la clara e sem interpretações que re-
sultem em conclusões extremamente one-
rosas à sociedade.

Na prática, se não houver alteração da 
legislação, o simples inadimplemento fis-
cal, sem qualquer sonegação ou fraude, 
resultará em congestionamento de proces-
sos nas já atarefadas Delegacias de Polícia 
e Varas Criminais. 

Assim, cai como uma luva o clássico 
ensinamento do professor argentino Agus-
tín Gordillo ao sentenciar que deve o Direi-
to ser interpretado inteligentemente, não 
de modo a que a ordem legal envolva um 
absurdo, prescreva inconveniências, vá ter 
a conclusões inconsistentes.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É AD-
VOGADO E CONSULTOR JURÍDICO TRIBU-
TÁRIO

A criminalização do ICMS

VICTOR MAIZMAN 

Encerrado o primeiro ano do mandato de Jair Bol-
sonaro, é reconfortante verificar que o Supremo Tribu-
nal Federal funcionou como anteparo diante de algumas 
das iniciativas mais abusadas do presidente.

Em junho, um veredito unânime da corte reduziu o 
alcance do decreto com o qual Bolsonaro pretendia ex-
tinguir conselhos criados para garantir participação da 
sociedade em decisões do governo. O tribunal proibiu 
o chefe do Executivo de usar o dispositivo para extin-
guir colegiados criados por leis aprovadas no Congresso. 
No entendimento do STF, tal medida representaria uma 
violação das prerrogativas do Legislativo.

Em agosto, em outra decisão unânime, o plená-
rio derrubou uma medida provisória que transferia da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) para o Ministério 
da Agricultura a responsabilidade pela demarcação de 
terras indígenas. 

Era a segunda tentativa de Bolsonaro de pôr em 
prática a ideia, que já tinha sido repelida pelo Congres-
so na primeira vez. Novamente, o Supremo soube dar à 
afrontosa iniciativa a resposta merecida.

Decisões individuais de integrantes da corte, ain-
da pendentes de análise pelo plenário, também barra-
ram medidas que ameaçavam o financiamento da saúde 
pública, a proteção dos direitos da infância e a saúde fi-
nanceira de jornais. Em todos esses casos, os magistra-
dos cumpriram bem o papel que lhes foi confiado pela 
Constituição, o de zelar pelos princípios que ela protege 
e deter todos aqueles que agem como se os desprezas-
sem.

Note-se que os membros do STF o fizeram a des-
peito do estilo contemporizador adotado pelo ministro 
Dias Toffoli na presidência do tribunal, função em que 
tem se empenhado para evitar o acirramento de tensões 
com Bolsonaro.

Toffoli reafirmou sua inclinação pacificadora ao 
anunciar a pauta para este semestre, embora não faltem 
ali assuntos com potencial para criar animosidade entre 
o STF e bases bolsonaristas mais radicais.

Para citar um exemplo, em fevereiro o Supremo 
deve julgar as ações que questionam a legalidade da 
tabela que fixou preços mínimos para o transporte ro-
doviário de cargas, implementada pelo governo Michel 
Temer para pôr fim à greve dos caminhoneiros em 2018.

Em poucos meses, o mandato de Toffoli como pre-
sidente do STF chegará ao fim. O rodízio no tribunal 
prevê sua substituição pelo ministro Luiz Fux em setem-
bro.  Mas a dança das cadeiras deveria importar pouco. 
Com a retomada do Judiciário após o atual recesso, o 
plenário da corte terá novas chances de mostrar que só o 
colegiado do Supremo reúne força suficiente para reafir-
mar sua independência e honrar seu compromisso com 
a defesa da Constituição.

Editorial

Muro de contenção

Ranking dos Políticos - Facebook

AJUDA DE CUSTO
O deputado estadual Lúdio Cabral pediu 

explicações ao Governo em relação a “ajuda 
de custo” de R$ 150 mil transferida ao Ga-
binete do Executivo. Ele quer saber, entre 
outros, o total recebido no ano passado, a 
destinação dos valores e o fundamento legal 
dos repasses. O site Isso É Notícia divulgou 
a informação sobre o repasse, classificado 
como “ajuda de custo de representação do 
governo”. Pelo menos quatro repasses foram 
feitos em 2019. Do total de R$ 600 mil, meta-
de já foi pago.

PROXIMIDADE
A Câmara de Cuiabá está se organizando 

para levar as sessões plenárias para dentro 
dos bairros da capital. O presidente do Le-
gislativo Cuiabano, vereador Misael Galvão 
explicou que já existe uma equipe técnica 
da Casa de Leis estudando a melhor forma 
de viabilizar este projeto. Ele defendeu ain-
da que tem a expectativa de colocar a ideia 
em prática ainda no segundo semestre des-
te ano, garantindo ainda maior interlocução 
com a população.

IMPUNIDADE
A família do jornalista Marcelo Ferraz, 

que foi assassinado em setembro do ano 
passado no Bairro Bosque da Saúde, diz que a 
soltura do assassino confesso Jonh Lennon 
da Silva aumenta ainda mais o sofrimento. 
Segundo Guto Ferraz, irmão de Marcelo, des-
de o crime a mãe vive de cama e sob medica-
ção. “Acabou com a vida dela”, disse. Agora, 
o empresário contou que a família avalia a 
possibilidade de morar no exterior. “No Bra-
sil, a gente vive na impunidade. Acho que 
nem morar mais no Brasil nós iremos mais. 
Estamos querendo mudar do Brasil”.

Crédito: Bombeiros-MT

IMAGEM DO DIA

“Note-se que os membros do STF o fize-
ram a despeito do estilo contemporiza-
dor adotado pelo ministro Dias Toffoli na 
presidência do tribunal

“ Um barco virou no Rio Teles Pires, em Sorriso, no domingo. O helicóptero 
do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi chamado por volta das 
16h. A informação que chegou à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros era a 
de que ao menos duas crianças estavam desaparecidas. Enquanto a equipe do 
Ciopaer fazia buscas aéreas, os bombeiros auxiliavam nas buscas pelo rio e a 
Polícia Militar buscas por terra, até que o grupo foi encontrado. A equipe deslo-
cou até o grupo e confirmou que tratava dos desaparecidos, sendo uma criança 
de 12 anos, duas de 13 anos, uma de 15 anos e mais três adultos.

Sem capinha e sem película?
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“me virar” sem e acabei gostando. Foi aí 
que deixei as capas de lado.

O “desapego” da película nasceu, tam-
bém, em uma história de “frustração”: ce-
lulares com telas com bordas curvas têm 
problemas com essas películas de vidro 
que ou ficam pequenas ou entra sujeira 

por baixo das bordas. É evi-
dente que hoje em dia existem 
películas que acompanham o 
desenho da tela, mas quando 
as conheci já havia deixado 
de lado seu uso. Películas de 
gel também são interessantes, 
mas, pelo costume, acabei não 
mandando instalar.

Devo ressaltar que recebi, 
com o celular, uma capinha 
(original, embora horrível) e 
uma película de gel, mas aca-

bei seguindo meu costume de usar o apa-
relho sem. E sim, passei muito perto de 
me arrepender de minhas escolhas quan-
do vi meu aparelho no chão, achando que 
teria um grande prejuízo.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Proteção é sempre bem vida e todo mundo sabe que 
capinha e película ajudam muito a manter a “saúde” e 
a segurança do seu celular em caso de quedas. Se você, 
assim como eu, resolve assumir o risco de usar sem esses 
acessórios tenha a consciência e que pode ter prejuízos 
com muito mais facilidade e, caso algo aconteça, não 
pode de forma algum reclamar da “sorte”.
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Falei na edição passada sobre uma que-
da que meu celular novo sofreu, sem sofrer 
danos expressivos. Muita gente ao me ver 
usando o aparelho sem capinha e sem pelí-
cula acha uma verdadeira loucura e de fato, 
é realmente insano.

Por longos anos utilizei meus celulares 
devidamente pro-
tegidos, especial-
mente os smar-
tphones, por conta 
do seu formato. Te-
nho algumas limi-
tações na coorde-
nação motora por 
conta de um grave 
acidente e é um 
tanto quanto com-
plicado segurar os 
dispositivos muito 
“finos”. O que me fez, então, “abraçar” uma 
mudança dessas? Dificuldade de me adap-
tar com as capas disponíveis em meu apa-
relho anterior, um Moto G6 Plus.

Por conta do tamanho expressivo do ce-
lular (que “empata” em tamanho total com o 
dispositivo atual, chegando a confundir al-
gumas pessoas pela semelhança física en-
tre eles) as capinhas acabavam por aumen-
tar de forma exagerada o que já era grande, 
gerando desconforto por conta da mesma 
limitação motora.

Tentei capinhas mais finas e até gostei 
do resultado, mas um belo dia resolvi tentar 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira,  14 de janeiro de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Governo sanciona lei que garante 
pagamento para quem denunciar criminosos 

DA REPORTAGEM

Sancionada na última sex-
ta-feira (10), a Lei Nº 11.078, 
que permite o pagamento 
de recompensa, em dinhei-
ro, para quem prestar infor-
mações sobre o paradeiro de 
criminosos ou que auxiliem 
nas investigações policiais. A 
norma é de autoria do depu-
tado estadual Silvio Fávero 
(PSL).

De acordo com Fávero, 
a ‘Lei da Recompensa’ visa 
dar celeridade no desfecho 
de investigações sobre con-
trabando, tráfico de drogas, 
violência infantil, ao idoso e 
à mulher, pedofilia, explora-
ção sexual, trabalho infantil, 
trabalho escravo, homicídio, 
latrocínio, entre outros deli-
tos. A iniciativa foi apresen-
tada pelo parlamentar, em 
agosto do ano passado.

Os gastos com o paga-
mento de recompensa serão 
muito inferiores aos prejuí-
zos causados por ações cri-
minosas, conforme apontou 
o deputado em sua justifica-
tiva. 

“Além do que, incenti-
vamos a população, de um 
modo geral, a não se omitir 
diante de situações crimino-
sas, que, por várias razões, 

LEI DA RECOMPENSA | A norma assegura que o informante, pode ser inserido no sistema de prote-
ção às pessoas

Objetivo é solucionar maior número de crimes 

Foto: MAURICIo BARBANt / ALMt

entre elas o medo, prefere 
se calar. E também é uma 
forma de acelerar as inves-
tigações, contribuindo com 
informações predominantes 
para desfecho de tantos ca-
sos”, argumentou o autor da 
proposta.

Fávero ressalta que a Lei 
Federal nº 13.608, sanciona-
da no ano passado, autoriza 
os estados a estabelecerem 
serviços de recepção de 
denúncias por telefone e, 
também, a forma de recom-
pensa pelo oferecimento de 
informações que sejam úteis 
para prevenção, repressão 
ou apuração de crimes ou 
ilícitos administrativos. Vale 
destacar que essa proposta já 
está em vigor São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Maranhão e 
Ceará.

“Está muito clara [a lei] e 
visível. É melhor prevenir 
do que remediar e acredi-
to que as recompensas, em 
dinheiro, para denúncias, 
elevarão os números de ca-
sos solucionados em Mato 
Grosso”, defendeu Fávero ao 
acrescentar em seu proje-
to que as despesas correrão 
por conta de dotações orça-
mentárias da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp).

Foto: AdeMIR SpeCht
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VOLTA AOS TRABALHOS

Câmara retorna do recesso e presidente
reafirma compromisso para o ano de 

ATÉ QUINTA

Equipe da Marinha do Brasil está 
Atendendo no Ganha Tempo em Sorriso

SINOP

Agentes de saúde 
e de endemias se
unem para eliminar 
o Aedes aegypti

Agentes são fundamentais para o combate 

Câmara pronta para as atividades de 2020 
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Câmara de vereado-
res de Sinop retornou às suas 
atividades na segunda-feira 
(13), após o recesso adminis-
trativo que costumeiramen-
te acontece, todo ano, neste 
período. Os atendimentos ao 
público acontecem normal-
mente em cada gabinete no 
período de 12h às 18h, de se-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Sinop, realizou na 
sexta-feira, dia 10, uma ca-
pacitação, no auditório da 
UNEMAT, para os Agentes 
Comunitários de Saúde e 
para os Agentes de Combate 
a Endemias, com foco no en-
frentamento ao Aedes aegyp-
ti, que iniciou ontem, (13). As 
equipes foram convocadas a 
se juntarem para a realização 
do mutirão. Segundo o se-
cretário municipal de Saúde, 
Gerson Danzer, os agentes 
são fundamentais neste com-
bate ao mosquito. “Estamos 
colocando em prática nosso 
projeto de trabalho para este 
momento. E iniciamos com 
as orientações aos agentes 
desde como irão funcionar 
os trâmites, como até agir em 
decorrentes circunstâncias 
que possam ocorrer durante 
as ações”, explica o gestor.

Conforme o coordena-
dor do Centro de Endemias, 
Cesário Rocha, na próxima 
semana, serão contratados 
mais 60 agentes para auxi-
liar no mutirão. “Vai ser um 
batalhão de agentes nas ruas 
trabalhando com o objetivo 
de reduzir a incidência do 
mosquito e, também, para 
que não venhamos ter mais 
ocorrências de pessoas com 
dengue e nem óbitos causa-
dos pela doença em nossa ci-
dade”, frisa o coordenador.

A agente de saúde Ida 
Aparecida pede a colaboração 
da população para que a ope-
ração seja eficiente. “Vamos 
para as ruas acabar com esse 
mosquito, mas precisamos 
da ajuda da sociedade porque 
não adianta a gente fazer o 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma equipe da Mari-
nha do Brasil da Capitania 
Fluvial de Mato Grosso, em 
Cuiabá, está em Sorriso para 
orientações e realizações de 
alguns procedimentos ad-
ministrativos que são feitos 
para regularização de ama-
dores e embarcações.

nosso trabalho e o morador 
não limpar o próprio quintal, 
já que mais de 80% dos focos 
são encontrados nas residên-
cias. Vamos nos unir nessa 
luta contra o Aedes”, convoca 
a agente.

MUTIRÃO
Desde o início da ma-

nhã as equipes das secreta-
rias que atuam em âmbito 
da força tarefa responsável 
pelo enfrentamento à doen-
ça percorrem o bairro Jardim 
Violetas, apontado como o de 
maior incidência do mosqui-
to Aedes aegypti. Nesta fase, 
serão realizadas visitas do-
miciliares de orientação com 
termo de vistoria e ciência 
dos moradores e, caso neces-
sário, notificações.

No período das visto-
rias, também é realizado o 
mutirão para recolhimento 
de lixos que acumulam água. 
No total, seis caçambas, em 
rotatividade, serão distribuí-
das pelo bairro para que toda 
a comunidade possa realizar 
seus descartes.

A força tarefa passará 
por toda a cidade, priorizado 
os bairros com altos índices 
do vetor.

DENÚNCIAS
A Prefeitura de Sinop 

conta, também, com o apoio 
da sociedade para a realiza-
ção de denúncias de imóveis 
e locais com suspeita de entu-
lho acumulado e foco de den-
gue. O número de telefone é 
o 3511-1829; já pela palma da 
mão, é possível informar o 
município por meio do apli-
cativo Se Liga Sinop, baixado 
gratuitamente pela internet 
em qualquer smartphone, ou 
o próprio site www.seligasi-
nop.com.br.

Segundo a Primeiro-
-Tenente Esther Vieira, os 
atendimentos serão para 
a renovação da habilita-
ção para condução de em-
barcações nas categorias: 
motonauta, arrais amador, 
mestre amador e capitão 
amador, além da regulari-
zação de documento de em-
barcação, como: renovação, 
transferências de proprie-

gunda à sexta-feira.
A primeira Sessão Or-

dinária do ano está progra-
mada para acontecer somen-
te na primeira segunda-feira 
de fevereiro, dia 03. Nesta 
reunião deverá ser votado 
o calendário legislativo de 
2020. Nele constarão os 
dias e a quantidade de Ses-
sões Ordinárias que deverão 
ocorrer durante todo o ano.

O presidente do legisla-

tivo sinopense, vereador Re-
mídio Kuntz (PL), reafirmou 
o compromisso de continuar 
trabalhando em prol da so-
ciedade com transparência e 
justiça como tem feito até o 
presente momento.

“Para este ano vamos 
continuar desempenhando 
nosso papel com justiça e 
honradez. Buscaremos es-
treitar cada vez mais nossos 
laços com as outras esferas 

políticas para que possamos 
garantir mais recursos para 
melhorar a qualidade de vida 
dos sinopenses. Com certeza 
será um ano de muito traba-
lho”.

Apesar do recesso, os 
trabalhos na câmara não 
pararam por completo. Di-
versas atividades tiveram 
continuidade internamente, 
principalmente no setor ad-
ministrativo.

dade, inscrição e solicitação 
de vistorias, incluindo as 
embarcações ou estruturas 
flutuantes destinadas a re-
tirar areia, lama ou lodo do 
fundo do mar, de rios e ca-
nais (draga).

A Tenente Esther ex-
plica que além destes pro-
cedimentos, a equipe tam-
bém estará disponível para 
outras informações e orien-

tações ligadas a Marinha do 
Brasil.

“O atendimento esta-
rá acontecendo no Ganha 
Tempo até quinta-feira, dia 
16, das 07h às 13h. 

Para aqueles que de-
sejam tirar dúvidas e obter 
informações podem nos 
procurar neste local”, decla-
rou a Primeiro Tenente da 
Marinha.

A Lei assegura que o infor-
mante, se necessário, poderá 
ser inserido no sistema de 
proteção às pessoas ameaça-

das, testemunhas de crimes, 
vítimas de violência e depo-
entes especiais.

Vale ressaltar que esta é a 

segunda lei aprovada em 
2020 de autoria do parla-
mentar. A primeira trata da 
doação de produtos apre-

endidos às entidades filan-
trópicas, que até então são 
incinerados pelos órgãos 
competentes.
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TV  e Entretenimento

Tatá Werneck comemora três 
anos com Rafael Vitti: ‘Quando 
é pra ser tem leveza’

Tatá Werneck e Rafael Vitti estão comemo-
rando três anos de relação nesta segunda-feira 
(13). Nas redes sociais, a apresentadora do “Lady 
Night” usou toda sua criatividade para escrever 
um textão divertido e apaixonado para se de-
clarar ao marido. “Vivo momentos lindos ao seu 
lado. Me casei no sofá, fui pedida em casamento 
no banheiro, morei junto dizendo que não queria 
morar junto. Sabe o que estamos comemorando 
hoje? três anos que percebemos que quando é 
pra ser tem leveza. Tem Clara Maria, nossa deu-
sa, e mais 20 filhos bichos adotados’, iniciou.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1
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PATRIATOM
PREARROBA
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NUABUDA
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to (MG)
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Ao (?) de: ao
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todavia
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Rita (?),
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A terra
natal

O cheque
usado em
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crediários

Sem roupa;
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para aves
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valiosa
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Nome do
sinal @

Pedaço de
louça

O "herói"
do filho
Líder do
Budismo

O grande
inimigo do
Jerry (HQ)
Retrocede

Edson Celu-
lari, ator

Brasil
(red.)

Cópia
(fig.)

Sufixo de
"falsete"

Rodovia
(abrev.)
O código
genético

Recriar

Adições

O acon-
chego da
família

3/ten. 5/clone. 6/gaiola. 9/jacarandá. 10/reinventar — vasectomia.

Carlos Alberto da Nóbrega come 
iogurte vencido e é internado

Neste domingo (12), Carlos Alberto da 
Nóbrega comunicou que está internado 
no Hospital Sírio Libanês com infecção 
generalizada. Segundo ele, a situação foi 
causada por uma infecção intestinal pro-
veniente da ingestão de um iogurte estra-

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

gado na quarta (8).
O apresentador explicou, via redes so-

ciais, que está bem e faz um alerta: “To-
mem cuidado, gente“. Ele não reparou na 
data de validade do produto.  “Isso é uma 
coisa muito séria. Às vezes você pode 

perder a sua vida por uma besteira e uma 
irresponsabilidade de comerciantes que 
não se preocupam com as pessoas, com os 
seus semelhantes”, diz. “A partir de agora 
certamente eu vou ver validade até.. na 
minha mulher, coitada”.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
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) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 302 bloco A 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, 
água e IPTU). Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino 
Jesus - Sinop / MT. Ref: 
13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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 

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 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com experiência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com experiên-
cia 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 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

Perfisa -Perfilados da Amazônia Ltda ME CNPJ 
24.683.062/0002-94, localizada na Rua J.P. Moreira de 
Carvalho 265 Distrito Industrial Comercial, município de 
Sinop MT, torna público que requereu junto a Sema/MT, a 
Renovação de Licença de Operação do empreendimento, 
onde o atua na fabricação de fornos industriais. Não foi 
determinado o EIA/RIMA  

FABE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 
26.237.312/0001-07, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Pré-
via, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de Condomínio Horizontal, na Rua Versalhes, 
Quadra 02, Lote 10, Residencial Paris, em Sinop-MT. En-
genheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

A empresa MADEIREIRA GRAMADOS EIRELI, CNPJ. 
32.752.244/0001-17, torna público que requereu à SEMA a 
Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) de Amplia-
ção, no município de Colniza/MT. Não EIA/RIMA. Acácia 
Florestal Engenharia (66) 3532-3297).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2018 

 
TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 42/2018. O presente Termo de 
aditivo tem por objetivo prorrogação da vigência do Contrato que passará a vigorar de 
28/01/2020 até 20/11/2020. Contratado: MASCARELLO CARROCERIAS E 
ONIBUS LTDA 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT 
Vigência: 28/01/2020 a 20/11/2020  
Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 008/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de 
Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade TOMADA DE 
PREÇOS 008/2019, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE EM 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PROPOSTA Nº11279.048000/1180-09 – MS 
– PORTARIA 4059/2018, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 
PROJETOS EM ANEXO. Que será realizada às 13:30 do dia 29 de Janeiro de 2020, na 
sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os 
impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante comprovação de 
pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima ou baixado 
gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  
 

Peixoto de Azevedo, 14 de Janeiro de 2020. 
NATALIA FERNANDES DA SILVA 

Presidente da CPL 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 24 de Janeiro de 2020, às 
09h00min, na Casa de Amparo - RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, 
CUIABÁ/MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2020, com objeto de “REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, A SER ENTREGUES NA CASA DE AMPARO 
LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, CUIABA-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 001/2020, 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, 13 de janeiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 28 DE JANEIRO DE 2020, 
às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS 
DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias 
n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-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 SRP  Nº 002/2020, 
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 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 13 de janeiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
representado por seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 328 de 02 de dezembro de 
2019, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO 
PRESENCIAL SRP N° 016/2019 para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO com 
julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de conformidade com a 
Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“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. 

2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA 
2.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido conforme abaixo: 
2.2 O início da sessão pública será às 10:00h do dia 24 de janeiro de 2020, na sala de 
Administrativa da Casa de Amparo, localizado na Rua AMSTERDÃ, (fundos com a rua Oslo), Nº 
007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, CUIABÁ/MT. O Edital Complementar nº 001/2020 
poderá ser adquirido no endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e também poderá ser baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, 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. 

3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão 
Presencial SRP n° 016/2019, de 17 de dezembro de 2019, permanecendo válidos e inalterados 
os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Peixoto de Azevedo – MT, 13 de janeiro de 2020. 

 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Pregoeira Oficial
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De todos os clubes da elite nacional, o tricolor tem as projeções mais responsáveis 

Grêmio entra em 2020 com orçamento
mais responsável da primeira divisão
DA REPORTAGEM

Apertar o cinto em 
contratações de jogadores 
ou sair às compras para re-
forçar o elenco? O dilema 
pegou o Grêmio no término 
de 2019, inclusive com o téc-
nico Renato Gaúcho dizendo 
que, para renovar contrato, 
o cinto não deveria apertar 
demais. Em resposta, o pre-
sidente Romildo Bolzan Jú-
nior avisou que a estratégia 
da austeridade e da eficiência 
prosseguirá. E, de certa for-
ma, isso pode ser percebido 
na análise do orçamento gre-
mista para 2020.

De todos os clubes da 
primeira divisão brasileira, o 
tricolor gaúcho tem as proje-
ções mais responsáveis – ou 
conservadoras, ou realistas, 
você escolhe o adjetivo que 
preferir depois de ler este 
texto. Na dúvida, ouça tam-
bém o podcast com a partici-
pação do executivo financei-
ro gremista Fabiano Würdig, 
no qual destrinchamos o or-
çamento de Grêmio, Inter-
nacional, Atlético-MG e Cru-
zeiro para a nova temporada.

A análise considera da-
dos extraídos do orçamento 
gremista, produzido pelo 
departamento financeiro do 
clube e publicado na sema-
na passada em seu portal de 
transparência. Para a tem-
porada de 2019, os valores 
representam o que foi reali-
zado entre janeiro e setem-
bro, mais uma previsão para 
o período entre outubro e 

dezembro. Para 2020, os 
números correspondem às 
previsões feitas para a tem-
porada.

A leitura desavisa-
da pode levar a conclusões 
equivocadas, como, por 
exemplo, crer que o Grêmio 
espera por um exercício pior 
por haver previsão de recei-
tas menores e necessidade 
de redução de custos.

A quantia “não opera-
cional” é a que não se repete 
toda temporada, muito baixa 
para atrapalhar ou ajudar. O 
“serviço da dívida” e o “re-
sultado financeiro” apontam 
mais ou menos para a mes-
ma coisa: grosseiramente, 
custos que o Grêmio tem 
com seu endividamento. 
Ambos estão baixos, quando 
comparados a adversários. 
Resultado da redução das 
dívidas que foi realizada nas 
últimas temporadas. Mas as 
linhas que importam, mes-
mo, são as primeiras.

Receitas e custos foram 
calculados com o parâmetro 
mais conservador da primei-
ra divisão nacional. Quando 
se trata dos direitos de trans-
missão, a maior linha de fa-
turamento de todo o futebol, 
o Grêmio só considera fases 
de competições que já fo-
ram cumpridas. No futebol 
brasileiro, clubes acabam 
de entrar numa era em que 
receitas de televisão estão 
muito mais variáveis do que 
eram até pouco tempo atrás. 
O Campeonato Brasileiro 
possui um terço da verba 

CONTAS | Clube gaúcho prevê R$ 340 milhões em receitas e contas mais uma vez no azul na temporada
Foto: Kai PFaFFenbach

para tevês aberta e fechada 
condicionado à colocação 
na tabela. Copa do Brasil e 
Libertadores foram super-
-valorizadas, e as suas pre-
miações, entendidas como 
transmissão no orçamento, 
dependem de desempenho 
esportivo. Sempre bom lem-

COPA 2022

Seleção vai 
estrear nas
eliminatórias 
no Nordeste
DA REPORTAGEM

A CBF pretende anun-
ciar nas próximas semanas os 
locais das nove partidas que 
a Seleção disputará no Bra-
sil pelas eliminatórias para a 
Copa do Mundo de 2022. A 
estreia, diante da Bolívia, em 
março, será no Nordeste – 
cidade estádio serão divulga-
dos em breve. O calendário 
do torneio se estenderá até 
novembro de 2021, quando 
a América do Sul conhecerá 
seus representantes no pró-
ximo mundial.

Nas edições anteriores, 
a CBF escolhia as cidades e 
estádios dos jogos a conta-
-gotas. A cada rodada, em 
negociações que acarinha-
vam diferentes federações 
estaduais. Agora, o Brasil vai 
continuar em campanha iti-
nerante, mas a antecipação 
das sedes pode trazer bene-
fícios técnicos. As datas dos 
jogos ainda não estão con-
firmadas, mas a Seleção deve 
estrear no dia 26 de março, 
contra a Bolívia.

A principal preocupa-
ção de Tite e sua comissão 
diz respeito aos gramados. 
Na Copa América de 2019, 
disputada no país, eles só 

aprovaram sem restrições 
os do Morumbi e da Arena 
Corinthians, ambos em São 
Paulo. Os da Fonte Nova e 
da Arena do Grêmio foram 
alvos de severas críticas de 
brasileiros e estrangeiros. 
Mineirão e Maracanã tam-
bém não agradaram. A CBF 
avalia que os proprietários 
dos estádios terão tempo 
para deixar os gramados em 
boas condições antes de re-
ceber a Seleção, e também 
vê com bons olhos um maior 
engajamento do público das 
cidades ao saber da realiza-
ção das partidas com antece-
dência.

O critério geográfico 
também está sendo levado 
em conta na elaboração do 
calendário. 

A cada convocação, a 
seleção brasileira disputará 
duas partidas, uma em casa e 
outra fora. A viagem ao ou-
tro país, com facilidades de 
voos e distâncias razoáveis, 
interfere na escolha da cida-
de nacional. Nessa primeira 
rodada, depois de enfrentar 
a Bolívia no Nordeste, a de-
legação vai embarcar rumo a 
Lima, palco do segundo jogo 
das eliminatórias, diante do 
Peru.

AINDA SEM PROPOSTA

Flamengo trata com 
calma a possível 
renovação de Jesus

VASCO

Lucas Santos se diz mais maduro:
“Este ano vai ser diferente”

Foto: RePRodução

Foto: PedRo MaRtins

Foto: divulgação

Jorge Jesus com seus familiares em almoço de despedida

Tite na Arena Corinthians: mais elogiado por ele, ao lado 
do Morumbi 

Meia quer trazer um pouco do futebol europeu ao clube carioca

DA REPORTAGEM

No planejamento do Fla-
mengo para 2020, Jorge Je-
sus terá que entrar na fila 
para discutir a possibilidade 
de renovar seu contrato, que 
termina no meio do ano. 
A diretoria ainda não fez 
proposta e trata o caso sem 
pressa e “gelo no sangue”, 
embora tenha o claro dese-
jo de contar com os serviços 
do português ao menos até o 
fim da temporada.

Durante suas férias na 
Europa, Jesus deu entrevista 
ao jornal espanhol “Marca” e 
confirmou que o Flamengo 
ainda não fez uma oferta a 
ele. Na frente da fila está, por 
exemplo, Bruno Henrique, 
que está muito próximo de 
assinar um novo vínculo por 
quatro anos, com reajuste 
salarial e aumento da multa 
rescisória.

A hora de sentar com o 
mister vai chegar. Na mes-

DA REPORTAGEM

Após voltar de emprés-
timo do CSKA, da Rússia, o 
meia Lucas Santos está con-
fiante para que esta tempo-
rada seja melhor do que a 
anterior, quando não se fir-
mou entre os profissionais 
do Vasco. Aos 20 anos, o atle-
ta se diz mais maduro pela 
sua passagem na Europa.

“Essa experiência que eu 
tive lá foi super importante, 
no meu amadurecimento 
dentro do futebol profissio-
nal. Ano passado demorei 
um pouco a amadurecer. Por 
isso, surgiu essa oportuni-
dade de ser emprestado ao 
CSKA. Fui lá, fiquei um tem-
po, morei sozinho... Isso me 
ajudou bastante para trazer 
um pouco também do fute-
bol europeu para cá. Vai fa-
cilitar muito. Creio que esse 
ano vai ser diferente do ano 
passado”, declarou. 

Destaque da Copa São 
Paulo de Futebol Junior de 

2019, Lucas Santos projeta 
não só um ano melhor, mas 
também entre os titulares da 
equipe de Abel Braga – sem 
deixar de respeitar a concor-
rência interna. “Espero me 

brar: posições e fases orça-
das não correspondem aos 
desejos da direção. Romildo 
obviamente espera mais do 
Grêmio do que está previs-
to na previsão orçamentária. 
Este é “apenas” um guia para 
que todos os departamentos 
tricolores tenham uma no-

ção de quanto devem arre-
cadar e quanto podem gastar 
durante a temporada.

Nos custos, vale a mes-
ma lógica. O Grêmio não 
orçou o pagamento de bi-
cho (bônus) para os jogado-
res conforme o time avançar 
nas fases de Copa do Brasil 

e Libertadores. Por isso as 
despesas estão muito infe-
riores às do ano passado, no 
qual o clube foi às semifinais 
em ambas as competições. O 
que acontecerá? Quando as 
fases forem superadas, su-
birão receita e despesa. Uma 
pagará a outra.

ma entrevista, o treinador 
disse que o grande desafio 
do Flamengo em 2020 será 
superar os próprios recordes 
e tentar novamente o título 
mundial. Para tentar alcan-
çar essa meta, Jesus terá que 
ampliar sua estadia no Ni-
nho do Urubu.

A hora de retornar ao 
trabalho está próxima. Nes-
te domingo, Jorge Jesus 
publicou nas redes sociais 
imagens de um almoço de 
despedida com familiares e 
amigos cantando a música 
“em dezembro de 81”. Dia 20 
o mister já estará no CT para 
iniciar a preparação, embora 
a reapresentação dos princi-
pais jogadores só esteja mar-
cada para o dia 27.

Jorge Jesus antecipou seu 
retorno por causa da Super-
copa do Brasil, que coloca 
frente a frente os vencedores 
do Brasileiro e da Copa do 
Brasil. O Flamengo enfrenta 
o Athletico-PR no domingo, 

dia 16 de fevereiro, no es-
tádio Mané Garrincha, em 
Brasília.

O português já poderá 

contar com os reforços Pe-
dro Rocha, Gustavo Henri-
que, Michael e, muito prova-
velmente, Thiago Maia.

formar como titular do time, 
mas tem jogadores super 
competentes aqui. Então a 
briga vai ser boa. Espero po-
der entrar sempre para po-
der ajudar, mas eu também 

quero conquistar o meu lu-
gar no time. Creio que vai ser 
um ano bom, um ano leve 
para todos e, com a chegada 
do professor, vai ficar melhor 
ainda”.
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DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, a Po-
lícia Civil sofre com a falta 
de 1.927 investigadores. Se-
gundo o lotacionograma da 
instituição, dos 4 mil inves-
tigadores que o Estado deve-
ria ter, apenas 2.073 cargos 
têm servidores concursados. 
No balanço divulgado pela 
Polícia Civil, faltam 2.728 
profissionais para atender as 
atividades administrativas e 
nas delegacias. Somente de 
delegados, há 184 cargos em 
aberto.

Já dos 1.200 cargos de 
escrivães, 522 estão vagos. 
Ainda existem vagas para 
analistas e técnicos de de-
senvolvimento econômico e 
social, além de técnicos ad-
ministrativos. Apesar do alto 
número de vagas, ainda não 
existe previsão para a reali-
zação de um novo concurso 
público, pois cargos como 
investigador e delegado só 
podem ser ocupados por ser-
vidores concursados.

O motivo, segundo a Se-
cretaria de Estado de Segu-
rança Pública (Sesp) é o li-
mite de gastos com salários, 
porque o Estado gasta mais 
de 49% do orçamento para 
esse gasto, limite imposto 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

A falta de servidores foi a 
causa do fechamento de 16 
delegacias em 2019.

RELEMBRE
Dezesseis delegacias da 

Polícia Civil foram fecha-
das por falta de efetivo. O 
anúncio foi feito pelo Go-
verno Estadual em março. 
Segundo o estado, as unida-
des que tiveram as atividades 
suspensas apresentam baixo 
índice de produtividade e 
registro de ocorrências poli-
ciais. A medida já havia sido 
cogitada pelo governador 
Mauro Mendes (DEM) para a 
redução de gastos.

Foram desativadas as de-
legacias dos seguintes muni-
cípios:

Foto: EdEr SEgEr

SINOP

Idoso é morto a pauladas após sofrer
ameaças e ter o celular roubado

APÓS 6 SEMANAS

Santuário mostra melhora da
elefanta Lady em comparativo

REFORÇO

Limpeza de 
áreas públicas é 
intensificada em Sinop

Jeremias da Silva Martins foi morto na chácara onde morava 

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Maior desafio segue sendo a conscientizar 

Antes e depois: presa em zoológico e, agora, no santuário

DA REPORTAGEM

Um idoso, 62 anos, foi 
morto a pauladas na cháca-
ra onde morava em Sinop 
na sexta-feira (10). O corpo 
de Jeremias da Silva Martins 
foi encontrado por um vi-
zinho na manhã de sábado 
(11). Os pulsos e os calcanha-
res do idoso também foram 
cortados, segundo a polícia. 
Jeremias ainda teve o celular 
roubado.

Segundo a família, a 
vítima sofreu ameaças na 
semana passada, entretanto, 
nenhum suspeito foi preso 
ou identificado. O irmão da 
vítima contou que na quinta-
-feira (9) um homem foi até 
a chácara e disse que mataria 
o idoso.

Já na sexta-feira Jere-
mias saiu de casa e voltou so-
mente a noite. Ele teria guar-
dado a moto na garagem e, 
no caminho até a casa, foi 
golpeado a pauladas até a 
morte. A motivação do cri-
me é investigada pela Polícia 
Civil.

DA REPORTAGEM

Seis semanas após che-
gar ao Santuário de Elefan-
tes do Brasil, localizado em 
Chapada dos Guimarães, a 
elefanta Lady apresenta me-
lhora significativa tanto na 
saúde quanto na adaptação 
ao local. A página oficial do 
santuário em uma rede so-
cial postou uma foto de antes 
e depois de Lady. A primei-
ra foto foi tirada alguns dias 
antes de chegar ao santuário, 
ainda no zoológico do qual 
foi resgatada, em João Pes-
soa/PB, e a outra, feita nesta 
semana.

Lady chegou ao local 
em novembro do ano pas-
sado após viajar mais de 3,2 
mil km. Ela é a quinta mora-
dora do Santuário dos Ele-
fantes, onde já vivem Maia 
e Rana. As elefantas Guida 
e Ramba também moraram 
no local. Guida morreu em 
junho e Ramba morreu em 
dezembro do ano passado.

A disputa judicial para 
decidir o destino da elefanta 
começou em junho, quando 
o Ministério Público Federal 
(MPF) abriu um inquérito 
civil para investigar a situa-
ção da condição de vida do 
animal que foi resgatado de 
um circo. O procedimento 
foi aberto depois de denún-
cias de maus-tratos. No final 
de julho, o laudo entregue ao 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
intensificou a limpeza de áre-
as públicas municipais, isto é, 
aquelas que estão sob sua res-
ponsabilidade. As retiradas de 
mato e até mesmo entulhos 
descartados de forma irregu-
lar pela população ocorrem 
tanto nas áreas institucionais 
quanto verdes mapeadas pela 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável. Na última semana, as 
equipes de limpeza passa-
ram pelos bairros Jardim 
do Ouro, Jardim Paulista, 
Adriano Leitão, Delta.“O que 
for área institucional, vamos 
promover a limpeza, mas 
em nada adianta limpar em 
um dia para, pouco depois, 
serem registrados flagran-
tes de pessoas descartando 
lixo de forma irregular nes-
tes espaços. Lembramos que 
estes trabalhos de limpeza já 
ocorrem de forma regular no 
município. A responsabilida-
de de se manter estes espaços 
limpos e conservados é da 

própria comunidade. Assim, 
não se registrarão potenciais 
criadouros para o mosquito 
transmissor da dengue”, aler-
ta a secretária de Meio Am-
biente, Ivete Mallmann.

O reforço na limpeza 
das áreas públicas ocorre em 
âmbito das responsabilidades 
da administração municipal 
para com a cidade. Entretan-
to, o maior desafio é cons-
cientizar a própria popula-
ção para a não ocorrência de 
descartes irregulares. Quem 
pratica tal ato pode não sa-
ber, mas jogar ou depositar 
entulhos em locais públicos 
ou privados não permitidos 
configura uma infração ad-
ministrativa cometida contra 
o meio ambiente, sujeitan-
do o autor ao pagamento de 
multa de 100 a 10 milhões 
de Unidades de Referência 
(UR), conforme determina o 
Código Municipal de Meio 
Ambiente. 

Cada UR vale R$ 2,72. 
Denúncias que têm chegado 
ao poder público municipal 
via aplicativo Se Liga Sinop 
vêm sendo apuradas.

Foto: divulgação

16 delegacias foram fechadas ano passado 

Estado precisa de quase 2
mil investigadores a mais
SEM CONCURSO | A falta de servidores foi a causa do fechamento de 16 delegacias em 2019 

MPF apontou que a elefanta 
corria risco de morte, pois o 
animal estava com a doença 
que mais mata elefantes em 
cativeiro no mundo.

Lady tem cerca de 45 
anos, e passou a maior par-
te de sua vida em circos. Em 

Acorizal, Alto Paraguai, 
Bom Jesus do Araguaia, Car-
linda, Castanheira, Jangada, 
Luciara, Nossa Senhora do 
Livramento, Nova Lacerda, 
Nova Marilândia, Novo San-
to Antônio, Ponte Branca, 
Santo Afonso, São José do 
Povo, Tesouro e União do 
Sul. Os 46 policiais que atua-
vam nessas delegacias foram 
remanejados para reforçar 
unidades de cidades mais 
próximas. Conforme o esta-
do, a suspensão das ativida-
des das delegacias foi apro-
vada pelo Conselho Superior 
de Polícia e tem o respaldo 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e do Go-
verno do Estado.

Outro ponto do estudo é 
baseado no quadro de servi-
dores policiais que está abai-
xo de 57% para delegados, 
58% para escrivães e 53% para 
investigadores, devido à falta 
de concursos públicos para 
os cargos, principalmente, 
investigador e escrivão, nos 
últimos quatro anos.

2013, ela foi apreendida pelo 
Ibama no Rio Grande do 
Norte de um circo no Nor-
deste e enviada para o Par-
que Zoobotânico Arruda Câ-
mara (Bica), em João Pessoa.

De acordo com os fun-
cionários do zoológico, ela 

tem uma doença nas patas, 
que já era evidente à época 
que chegou no local. Ela nas-
ceu em cativeiro e era uma 
das principais atrações do 
Circo Europeu Internacional 
até ser doada à Prefeitura de 
João Pessoa.
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Hospitais regionais contrataram
1,5 mil via processos seletivos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os Hospitais Regionais, 
administrados pelo Go-
verno do Estado por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde, receberam investi-
mento em contratação de 
trabalhadores nas mais di-
versas áreas especializadas. 

Foram realizados pro-
cessos seletivos em caráter 
emergencial para que ne-
nhuma atividade deixasse 
de ser realizada.

A ação visou o provimen-
to imediato e constitui-
ção de cadastro de reserva 
para futuras e eventuais 
substituições, para atender 
à necessidade temporária 
de excepcional interesse 
público apresentado pe-
las unidades hospitalares, 
representando aproxima-
damente o quantitativo de 
1.500 contratações via Pro-
cesso Seletivo.

“Os processos seletivos 
simplificados nas Unidades 
Hospitalares sob gestão Es-
tadual visaram à regulariza-
ção, admissão e contratação 
de profissionais para com-
posição da força de traba-
lho na área assistencial. Isso 
foi fundamental para a re-
organização dos Hospitais 
Regionais”, destacou o se-
cretário de Saúde, Gilberto 
Figueiredo.

 MT realizou a contratou 
profissionais para atuarem 
em sete Hospitais Regio-
nais e para prestarem ser-
viços médicos no Sistema 
Penitenciário da Secretaria 
estadual de Segurança Pú-
blica (SESP-MT).

No HR de Rondonópolis 

SAÚDE | Ações ocorreram de forma emergencial para atender hospitais, administrados pelo Governo

Ações ocorreram de forma emergencial para atender os Hospitais Regionais 

Foto: Secom mt
foram ofertadas 266 vagas; 
para atender a necessida-
de do Hospital Regional 
de Colíder, foram abertas 
207 vagas; o processo sele-
tivo do Hospital Regional 
de Alta Floresta ofertou 215 
vagas; em Sorriso, o Hos-
pital Regional abriu 300 
vagas de emprego; em Cá-
ceres, o Hospital Regional 
contratou 325 profissionais. 
A contratação de novos 
funcionários possibilitou o 
pleno funcionamento dos 
serviços nas unidades hos-
pitalares.

PREGÃO
ELETRÔNICO
O Governo de Mato Gros-

so, por meio das Secretarias 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag) e de Saúde (SES), 
também lançou os editais 
de Pregão Eletrônico para 
a contratação de empresas 
especializadas na prestação 
de serviços médicos para 
atender os Hospitais Regio-
nais de Sinop e Sorriso.

Em Sinop, o governo 
lançou pregão eletrônico 
para a contratação de em-
presas que disponham de 
profissionais qualificados 
para desenvolverem ativi-
dades em clínica médica e 
atendimento de Urgência e 
Emergência; Infectologia; 
Cardiologia; Ortopedia e 
Traumatologia; Neuroci-
rurgia e Neurologia; Ci-
rurgia Vascular; Urologia; 
Cirurgia Geral; Anestesio-
logia; Nefrologia; Serviços 
de Hemodiálise e Diálise 
Peritoneal; Pediatria; Ci-
rurgia Pediátrica e Otorri-
nolaringologista. WhatsA-
pp 66 99205-4072


