
PAGOU A MAIS?

ESTADUAL

Medo e as
“fake news”
atrapalharam
vacinação
da gripe
Medo da vacina, percepção equivo-
cada de que ela não protege, avan-
ço de informações falsas e falta 
de dinheiro para transporte até o 
posto de saúde estão entre fato-
res citados pelos municípios para 
explicar a dificuldade em atingir 
as metas de vacinação de crianças 
e gestantes contra a gripe.                     
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O Sinop segue se reforçando para a disputa do Campeonato Mato-grossense 2020. O time co-
mandado pelo técnico Marcos Birigui recebeu mais dois jogadores no elenco, indicados por ele.
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NA EDUCAÇÃO

CONTA DE ENERGIA

ALMT quer 
que governo
cumpra 
metas

Bolsonaro
recuso sobre
subsídios 
às igrejas

No rol de ações que inte-
graram as metas do Executivo, 
estão a valorização dos profis-
sionais da educação por meio 
de programas permanentes de 
formação inicial e continuada, a 
retomada e conclusão de obras 
paralisadas e estímulo a progra-
mas e projetos de desenvolvi-
mento de leitura e escrita.
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A negociação sobre a 
proposta para dar subsídios às 
contas de energia elétrica de 
igrejas e templos foi suspensa. 
A informação foi confirmada 
pelo presidente, Jair Bolsonaro, 
na quarta-feira (15). O governo 
estudava dar isenção para orga-
nizações religiosas.

   
       Página  - 3

 Divulgação

Divulgação

assessoria

SINOP TRAZ
2 REFORÇOS

Mato Grosso 
quinta-feira, 16 de janeiro de 2020
Ano II - Edição 212 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 31 | Mín 23

Começou a funcionar o site para que os proprietários de veículos que têm direi-
to à restituição de valores pagos a mais do seguro Dpvat 2020 (sigla de Danos 
Pessoais por Veículos Automotores de Vias Terrestres). Em Mato Grosso, o total 
de veículos aptos a receber a restituição supera 22 mil.     Página -7

DPVAT começa a receber
pedidos de restituição



Hoje Blairo já não é consenso no meio. 
Aliás, o meio não tem qualquer consenso. 
A tendência é repetir 2018, quando lançou 
Carlos Fávaro e Adilton Sachetti, Nilson 
Leitão. Perderam todos

A esperada e ao mesmo tempo ines-
perada cassação da senadora Selma 
Arruda, expôs a política de Mato Gros-
so. Despreparada, seria o termo mais 
adequado. Porém, alguns setores se 
expuseram mais do que outros.

A eleição de um novo senador no 
primeiro semestre de 2020, já insinua 
nomes e mais nomes. Nenhum con-
senso! Isto é ruim, mas também é bom! 
Nestes dias conversei com líderes de 
vários segmentos da economia e da 
sociedade geral.

O sentimento é de expectativa. Va-
mos por partes. O agronegócio, por ser 
a porta de entrada da economia esta-
dual e o agente pras demais áreas de 
comércio, serviços, indústria e trans-
portes, precisa de um representante 
de peso no Congresso. Selma Arruda 
se dizia representante porque recebeu 
financiamento de alguns produtores 
isolados. Sem ela resta o senador Jai-
me Campos que odeia o agro. Welinton 
Fagundes é genérico.

Na Câmara dos Deputados o agro é 
genérico. Dessa forma a eleição de um 
senador no ano que vem abre as portas 
pra um setor que não pode deixar de 
ter um representante no Senado como 
já teve Jonas Pinheiro e Blairo Maggi. 
Porém, o agro são muitos. Está muito 
dividido. Na visão de alguns grandes 
produtores, a maioria enriqueceu e 
quer caminhar sozinha ou não se inte-

ressa pela política. Principalmente 
os herdeiros em segunda geração. 
Em 2002 o produtor Blairo Maggi 
representou o ainda fraco agro no 

poder político. Veio como legítimo ho-
mem do campo. Foi a tese da botina no 
lugar do tênis.

Hoje Blairo já não é consenso no 
meio. Aliás, o meio não tem qualquer 
consenso. A tendência é repetir 2018, 
quando lançou Carlos Fávaro e Adilton 
Sachetti, Nilson Leitão. Perderam todos. 
Se isso acontecer de novo, vai repetir o 
mesmo erro. O ex-senador Blairo Maggi, 
e Antonio Galvan, presidente da Apro-
soja não crêem em candidatura de con-
senso. Acreditam em muitas candida-
turas em nome do agro. Derrota certa. 
Outros setores não têm nomes. Ou, me-
lhor, têm, mas o cenário é muito incer-
to. Se o agro errar, um outsider entra e 
ganha o mandato.  Os demais setores da 
economia estão muito mais desarticu-
lados e alienados do que a agronegócio.

Portanto, no atual ambiente de into-
lerância da sociedade com os políticos, 
a tendência está muito mais para um 
outsider se eleger sem compromisso 
com este ou aquele setor da economia 
ou das corporações públicas, também 
detestadas pela sociedade.

Aliás, encerrando. Selma Arruda 
elegeu-se como uma outsider. Corre-se 
o risco de outro ou outra outsider vir a 
substituí-la. A política já não é mais a 
mesma.

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA 
EM MATO GROSSO

O agro não é pop

ONOFRE RIBEIRO

Dentro dos limites legais, todo cidadão é plena-
mente livre para se submeter às prescrições morais e 
doutrinárias das religiões que por ventura tenha op-
tado por seguir. Em tais práticas, não cabe ao Estado 
opinar ou interferir.

Tampouco deve-se esperar da autoridade gover-
namental, em contexto republicano e democrático, 
que embase políticas estatais em princípios doutriná-
rios desprovidos de sustentação objetiva. O anúncio 
de que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Hu-
manos estuda criar um programa público para incen-
tivar jovens a adiar o início da vida sexual aproxima-
-se perigosamente do entrelaçamento entre religião e 
Estado, união a ser evitada em sociedades regidas por 
poderes laicos.

Não há dúvida de que a gravidez precoce é um 
problema sério no Brasil, onde as taxas em algumas 
regiões são comparáveis às de países africanos —e re-
presentam, em média, mais do que o dobro das ve-
rificadas na Europa. Muitos desses casos acarretam 
dramas psicológicos e sociais, em especial entre os 
setores mais vulneráveis.

O Estado não deve manter-se passivo diante 
desse quadro, mas tampouco, em nome de crenças e 
interesses políticos, enveredar por caminhos que não 
têm amparo em estudos científicos. Pesquisas realiza-
das nos EUA já demonstraram os impactos negativos 
da abstinência sexual como política pública.

Naquele país, a ideia da privação é alardeada por 
movimentos tradicionalistas cristãos, que pregam a 
virgindade antes do matrimônio e rejeitam métodos 
anticoncepcionais, como o uso de preservativos ou 
pílulas do dia seguinte. Tais correntes se fortaleceram 
com a onda conservadora que impulsionou a eleição 
de Donald Trump.

No Brasil, onde há tendência análoga, um desses 
grupos, simpático ao plano da ministra Damares Al-
ves, é o Eu Escolhi Esperar, que se designa uma “cam-
panha cristã”. Segundo o movimento, a meta é ressal-
tar “a importância de viver uma vida em santidade e 
pureza baseada nas escrituras sagradas”. É óbvio que 
se os jovens deixarem de ter relações sexuais até o 
casamento não haverá gravidez precoce. Há, porém, 
muitas outras maneiras de se evitar isso. 

Cabe ao poder público promover campanhas de 
esclarecimento e facilitar o acesso a meios contracep-
tivos. A opção pela abstinência é direito de cada um 
—mas não comportamento a ser prescrito a todos.

Editorial

Abstinência religiosa

Ranking dos Políticos - Facebook

ALVO DA 
RÊMORA
A Secretaria de Estado de Educação 

acaba de contratar, por R$ 2.050.030,40, a 
empreiteira Aroeira Construções, Incorpo-
rações e Vendas Ltda., para a reforma da Es-
cola Hermelinda de Figueiredo, em Cuiabá. 
A Aroeira esteve envolvida em um esquema 
de fraudes em licitações durante o governo 
de Pedro Taques, desbaratado pela Opera-
ção Rêmora. O dono da empreiteira, Ricardo 
Augusto Sguarezi, admitiu participação no 
esquema e foi condenado a 4 anos de prisão 
em regime aberto. O prazo de execução da 
reforma contratada pela Seduc é de 240 dias 
consecutivos.

IMENSIDÃO
O deputado estadual Elizeu Nascimen-

to usou o Instagram para contar que aos 43 
anos viu o mar pela primeira vez. A escolha 
foi uma praia de João Pessoa/PB, para onde o 
parlamentar foi com família. Ele revelou ain-
da que não só ele, mas esposa e filhos tam-
bém não conheciam o mar. “Pela primeira 
vez na minha vida eu vejo essa imensidão de 
água salgada, obrigado meu Deus pela opor-
tunidade que me concedeu de, aos 43 anos de 
minha vida. eu ter o privilégio de conhecer o 
mar”, escreveu.

REI DO GADO
O senador Jaime Campos, que acumula 

uma fortuna de R$ 35,2 milhões, é o sexto 
parlamentar mais rico do Congresso Nacio-
nal. A informação consta em uma lista di-
vulgada pelo site do El País. Campos decla-
rou à Justiça Eleitoral, durante a campanha 
em 2018, que apenas em gado possui fortu-
na de R$ 28 milhões. Entre os bens listados 
neste ano estão uma aeronave de R$ 6,2 mi-
lhões; sete casas que, segundo ele, somadas 
valem R$ 67,3 mil; 26 terrenos que somam R$ 
131 mil; 25 veículos automotores terrestres, 
entre outros.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“Cabe ao poder público promover cam-
panhas de esclarecimento e facilitar o 
acesso a meios contraceptivos

“
A Polícia Militar prendeu um dos envolvidos na confusão com agentes 

municipais de trânsito, os chamados “amarelinhos”, no Centro de Cuiabá, na 
tarde de terça (14), identificado pelas iniciais A.L.A.M., 22 anos. Conforme o 
boletim de ocorrência, o suspeito incitava a população a agredir os agentes da 
Secretaria de Mobilidade Urbana e tomar de volta a moto apreendida. O jovem 
foi identificado pelos amarelinhos durante a confusão. Os agentes passaram a 
localização do trabalho do suspeito.

Festa estranha com gente esquisita?
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te a madrugada em um grupo de What-
sApp e quando acordei haviam mais de 
3.000 mensagens, fotos, vídeos e áudios. 
O grupo era sobre “direita x esquerda” em 
uma das mais infundadas e superficiais 
discussões sobre política que eu já vi na 

vida, onde os “ar-
gumentos” eram 
apenas o “achis-
mo” e informa-
ções “recebidas 
no WhatsApp”.

Isso acontece 
com uma frequ-
ência exagerada, 
o que me leva 
a acreditar que 
deveria existir a 
opção de fazer a 
confirmação da 

entrada entes de começar a receber men-
sagens, afinal, se o conteúdo não me in-
teressa, deveria poder “sair” antes mesmo 
de “entrar”, não é mesmo?

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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Conheça os “gostos” das pessoas antes de sair adicionan-
do em grupos pelo mundo afora. É sempre interessante 
perguntar antes, falar sobre o conteúdo disponibilizado 
e ver se o camarada quer ou não ser adicionado. Se você 
não vai fazer isso ao menos saiba se a pessoa gosta de 
participar de grupos (o que não é o meu caso) e o tema 
que a interessa, para, ao menos, tentar “acertar” nas “in-
dicações”.
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Grupos. Há muitos anos eles tomaram 
conta da internet. Nada mais natural que o 
agrupamento de pessoas que buscam tratar 
do mesmo assunto, seja no mundo “real” ou 
no virtual. E isso, evidentemente, está nas 
redes sociais, comunicadores instantâneos 
e muito mais.

Não são pou-
cas as situa-
ções em que os 
grupos ajudam. 
Eliminando a 
barreira da dis-
tância a internet 
faz com que pes-
soas de qualquer 
lugar do planeta 
se conectem em 
tempo real, e os 
grupos fazem 
com que pessoas que sequer se conhecem 
possam trocar informações como se esti-
vessem no mesmo ambiente. Eu mesmo 
já ajudei e fui ajudado incontáveis vezes 
através desse recurso, desde que o mesmo 
surgiu na grande rede.

Acontece que muita gente te adicio-
na em grupos sem o seu consentimento, 
sendo alguns, inclusive, completamen-
te fora do seu interesse, seja por conta do 
assunto ou mesmo da movimentação das 
mensagens. Me lembro de uma situação, 
inclusive, em que me adicionaram duran-
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Prefeitura intensifica combate à dengue
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os trabalhos dos Agentes 
Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate a 
Endemias seguem a todo va-
por pelas ruas e residências 
do bairro Jardim Violetas, 
apontado como o de maior 
incidência do mosquito Ae-
des aegypti. No entanto, em-
bora seja considerado posi-
tivo o resultado alcançado 
até o momento, com 1.138 
imóveis vistoriados entre a 
segunda-feira (13) e a terça-
-feira (14), chama a atenção 
da Secretaria Municipal de 
Saúde o alto número de do-
micílios, passando de 40%, 
que a força tarefa não con-
segue acessar por estarem 
ou fechados ou mesmo pela 
recusa do morador em abrir 
as portas às equipes de mo-
nitoramento e fiscalização.

Segundo o relatório da 
Sala de Emergência, em 463 
imóveis do bairro Jardim 
Violetas não se realizaram 
as vistorias. “Esta é uma di-
ficuldade enfrentada pelas 
equipes que estão nas ruas. 
Sem a sensibilização da co-
munidade para abrirem seus 
quintais às equipes não será 
possível construir uma res-
posta coletiva”, considera o 
secretário municipal de saú-
de, Gerson Danzer.

A agente de saúde Ida Apa-
recida pede a colaboração da 
população para que a opera-
ção seja eficiente. “Estamos 
nas ruas para acabar com 
esse mosquito, mas precisa-
mos da ajuda da sociedade, 

SINOP | Até o momento, com 1.138 imóveis vistoriados. Mais de 40% estão sem acesso por parte dos agentes 

A prefeitura conta com o apoio da sociedade 

Foto: Ademir Spechtporque não adianta a gen-
te fazer o nosso trabalho e 
o morador não colaborar. 
Vamos nos unir nessa luta 
contra o Aedes”, convoca a 
agente.

MUTIRÃO
Iniciou na segunda-feira, 

dia 13, a força tarefa para 
combater a doença. As 
equipes estão percorren-
do o bairro Jardim Violetas, 
apontado como o de maior 
incidência do mosquito Ae-
des aegypti. Nesta fase, serão 
realizadas visitas domicilia-
res de orientação com termo 
de vistoria e ciência dos mo-
radores e, caso necessário, 
notificações. Para auxiliar 
no recolhimento de lixos 
dos quintais, seis caçambas, 
em rotatividade, estão sendo 
distribuídas pelo bairro para 
que toda a comunidade pos-
sa realizar seus descartes. O 
mutirão passará por toda a 
cidade, priorizado os bairros 
com altos índices do vetor.

DENÚNCIAS
A Prefeitura de Sinop con-

ta, também, com o apoio da 
sociedade para a realização 
de denúncias de imóveis e 
locais com suspeita de en-
tulho acumulado e foco de 
dengue. O número de tele-
fone é o 3511-1829; já pela 
palma da mão, é possível 
informar o município por 
meio do aplicativo Se Liga 
Sinop, baixado gratuitamen-
te pela internet em qualquer 
smartphone, ou o próprio 
site www.seligasinop.com.
br.

Foto: chriStiAno Antonucci
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NOVO RECUO

Bolsonaro suspende subsídio para 
contas de energia de igrejas e templos

SORRISO

Secretários apresentam dados do 
transporte coletivo para vereadores

FISCALIZAÇÃO

AL cobra cumprimento 
de metas da educação 
fixadas em 2019

Valorização dos profissionais entre elas 

Dados foram levantados pela comissão de avaliação 

Presidente se reuniu com o deputado Silas Câmara 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A negociação sobre a 
proposta para dar subsídios 
às contas de energia elétrica 
de igrejas e templos foi sus-
pensa. A informação foi con-
firmada pelo presidente, Jair 
Bolsonaro, na quarta-feira 
(15). O governo estudava dar 
isenção para organizações 
religiosas.

Bolsonaro se reuniu 
nesta quarta com o presiden-
te da Frente Evangélica do 
Congresso Nacional, o depu-
tado Silas Câmara, do Repu-
blicano do Amazonas e com 
o pastor RR Soares, líder da 
Igreja Internacional da Graça 
de Deus.

O presidente argumen-
tou que a política econômica 
do governo defende a redu-
ção dos subsídios e disse que, 
por enquanto, a negociação 
está suspensa.

Jair Bolsonaro partici-
pou, também, de uma reu-
nião no Ministério de Mi-
nas e Energia, onde discutiu 
medidas para reduzir o valor 
dos combustíveis.

Segundo o presidente, 
o governo estuda alguns pro-
jetos, como cobrar o ICMS 
sobre o preço das refinarias e 
não sobre o preço das bom-
bas, além de permitir que os 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legisla-
tiva aprovou requerimento 
(802/2019), de autoria do de-
putado estadual Wilson San-
tos (PSDB), que solicita infor-
mações a respeito das ações 
desenvolvidas pela Secreta-
ria de Estado de Educação 
(Seduc) nas ações elencadas 
como prioridades pelo Poder 
Executivo durante o ano de 
2019.

No rol de ações que in-
tegraram as metas do Execu-
tivo, estão a valorização dos 
profissionais da educação por 
meio de programas perma-
nentes de formação inicial 
e continuada, a retomada e 
conclusão de obras paralisa-
das e estímulo a programas e 
projetos de desenvolvimento 
de leitura e escrita.

Também foi tido como 
prioridade pelo Executivo a 
implementação de em parce-
ria com a Secretaria Estadu-
al de Segurança Pública para 
combate ao tráfico e uso de 
drogas no meio estudantil; a 
criação do Conselho de Segu-
rança Escolar; realização de 
concurso público para preen-

ASSESORIA

DE IMPRENSA

Em uma reunião na 
terça-feira (14), os secretários 
Lúcia Drechsler (Educação 
e Cultura), Marlon Zanella 
(Governo) e Estevam Calvo 
(Administração) apresenta-
ram ao Legislativo os dados 
levantados pela comissão de 
avaliação do transporte cole-
tivo. Estiveram presentes na 
reunião os vereadores Cláu-
dio Oliveira, Silvana Faccio, 
Marisa Netto, Maurício Go-
mes, Nereu Bresolin e Bruno 
Delgado, além do responsá-
vel pelo transporte coletivo, 
o colaborador da Semec, 
Gerson Cândido Ribeiro.

Zanella explicou que 
a comissão optou por man-
ter pelo estudo até o fim de 
janeiro. O secretário de Go-
verno pontuou que além 

chimento de vagas e garantia 
do repasse dos recursos para 
aquisição de equipamentos 
e infraestrutura das escolas, 
alimentação e transporte es-
colar.

Membro da Comissão 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia, o deputado Wilson 
Santos explica que seu pedi-
do de informações tem a dis-
posição de auxiliar o governo 
do estado no cumprimento 
de metas.

“Queremos saber os 
motivos de metas que não te-
nham sido cumpridas. A pro-
posta é contribuir com pro-
postas para que a educação 
dos mais pobres avance em 
graus significativos em Mato 
Grosso”, disse.

Em 2018, o Ministério 
da Educação (MEC) divulgou 
que Mato Grosso ultrapassou 
as metas previstas no Índice 
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), no ensi-
no fundamental. No entanto, 
o ensino médio nas escolas 
continuou com a média abai-
xo da meta estabelecida para 
2017, apesar de ter apresenta-
do avanço em relação à ava-
liação feita em 2015.

do estudo de viabilidade há 
a necessidade da “análise e 
aprovação do Legislativo, 
por isso a importância de de-
batermos e construirmos em 
conjunto para encaminha-
mentos futuros à Câmara”.

Desde o dia 02 de ja-
neiro, seis ônibus com seis 
linhas com itinerários de se-
gundas a sextas-feiras das 5 
até as 21 horas e aos sábados 
das 5 às 18 horas estão rodan-
do sob responsabilidade da 
Prefeitura Municipal.

A contratação emer-
gencial dos seis veículos para 
o transporte de passageiros 
foi feita por meio da Dispen-
sa de Licitação nº 059/2019, 
do tipo menor preço por 
item, prevista no artigo 24 da 
Lei n° 8.666/93. “Optamos 
pela contratação de uma em-
presa privada para a disponi-
bilização dos ônibus, visto 

combustíveis, como diesel e 
álcool, sejam transportados 
direto das usinas e portos 
para os postos, sem passar 
pelas distribuidoras.

“Está suspenso qual-

quer negociação neste sen-
tido. Conversei hoje [quarta-
-feira] com o Silas Câmara 
sobre essa proposta dele, o 
impacto seria mínimo na 
ponta da linha, mas a polí-
tica da Economia é não ter 

mais subsídios. Falei com ele 
que está suspensa qualquer 
negociação nesse sentido”, 
comentou o presidente ao 
deixar reunião no Ministério 
de Minas e Energia”, afirmou 
o presidente.

que é obrigação do municí-
pio atender à necessidade de 
locomoção da população”, 
explica o secretário de Ad-
ministração, Estevam Calvo.

O ponto de integração 

das linhas é a Avenida Nata-
lino João Brescansin na Área 
Verde. Quaisquer dúvidas, 
informações ou sugestões 
podem ser realizadas pelo 
número (66) 99684-5743.



Diário do Estado 04 | VARIEDADES | www.diariodoestadomt.com.br

TV  e Entretenimento

Papagaio quase faz dono ser 
preso por imitar voz feminina 
gritando: ‘Me deixe sair’

Uma família na Flórida denunciou um vizi-
nho depois de ouvir a voz de uma mulher pe-
dindo socorro. No entanto, as reviravoltas do 
caso acabaram sendo bem diferentes do que se 
imaginava. De acordo com o Bored Panda, após 
a chegada de quatro policiais, um homem é in-
terrogado e explica que a situação foi causada 
pelos gritos de Rambo, seu papagaio.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Esporte
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em tupi
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Carro de
madeira
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(?)
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sem fio
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Dígrafo de
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(?)
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signo do
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comercial

Cavidade
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de castelos
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sura"

Sagrar

Preço
cobrado 
em hotel

Afasta-se 

Inflamação
da pele
oleosa

3/ati — ten. 5/fosso — ungir. 6/rolimã.

De férias, Bruna Marquezine viaja a Orlando 
e curte parque da Disney com amigos

Você piscou e Bruna Marquezine está 
viajando novamente! Depois de Réveillon 
agitado por Trancoso, na Bahia, a atriz 
retornou para o Rio de Janeiro, renovou 
a marquinha do biquíni ao curtir dias na 
praia e embarcou rumo à Orlando, nos Es-
tados Unidos, nesta semana. Em Stories 
compartilhados no Instagram de seus 
amigos da igreja Atitude da Barra da Ti-
juca, zona oeste carioca, a artista apare-
ce com óculos inusitado e se divertindo 
bastante pelo parque temático Disney’s 
Animal Kingdom. 

Além da artista, Marina Ruy Barbosa 
também está pela América. A ruivinha foi 
tietada por fãs e filmada andando de pa-
tinete elétrico pelas ruas de Los Angeles. 
Bruna Marquezine nega anorexia: ‘Estou 
muito saudável’

Bruna Marquezine teve corpo criti-
cado nas redes sociais ao compartilhar 
cliques exibindo o corpo magro. Em res-
posta aos internautas, a ex-namorada de 
Neymar garantiu estar bem de saúde e 
afastou anorexia. “Anorexia mata! Seja 
mais responsável nos seus comentários. 
Estou muito saudável, feliz com quem sou 
e com meu corpo. Só isso importa (...) Vão 
ter que aturar a minha alegria, minha au-
toaceitação, meu amor próprio e minha 
saúde, independente de peso e aparên-
cia”, disse.

Atriz rejeita ‘pitacos’ na internet: ‘Me 
fez passar por depressão’

Em recente entrevista, Bruna Mar-
quezine, meme de novo hit da internet, 
desabafou sobre a enxurrada de críticas 
e “conselhos” que recebe diariamente na 
internet. Segundo a artista, é importante 
ter responsabilidade emocional ao dar pi-

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

tacos na vida de alguém mesmo que seja 
online. “Temos que pensar na consequên-
cia. No meu caso, me fez passar por um 
momento de depressão, mas isso poten-
cializou muito o que vivi. Mas aconteceu. 
Uma época era: ‘Nossa, está gordinha 
demais. O rosto é muito redondo. Quadril 
muito largo. Nunca está bom. E agora ‘ai, 
está muito magra’. Amo comer, posto foto 

de comida e leio comentários absurdos do 
tipo: “Até parece que ela come tudo isso. 
Todo mundo sabe que ela tem anorexia.’ 
Gente, anorexia é algo muito grave. Não 
pode banalizar isso ou falar isso como se 
fosse nada”, declarou. Ao voltar de viagem 
da Bahia, Bruna reencontrou o personal 
Chico Salgado e retomou com ritmo total 
aos treinos.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 16 de janeiro 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 

Tipo: Menor Preço Por Item 
 

A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira 
Designada Pela Portaria Nº. 015/2019 De 02 De Janeiro De 2019 Torna Público Aos 
Interessados Que Realizará Licitação No Dia 30/01/2020, Às 08h00, Para Contratação De 
Empresa Especializada Para Aquisição De Veiculo Do Tipo Caminhão Caçamba, Em 
Atendimento Da Secretaria Municipal De Agropecuária, Comércio E Indústria Do 
Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Íntegra 
Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes 
Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações 
Das 07h00min Às 11h00min E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. 
Novo Mundo, Mt, 15 De Janeiro De 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira  

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ, MT 
AVISO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 11 de fevereiro 2020 às 
10h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZC1-001 E ZC1-002 DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 010/2020, que está disponível 
no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá 
– MT, 15 de janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO 
- TOMADA DE PREÇO Nº. 03/2020 – 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação comunica 
a todos os interessados que realizará no próximo dia 03 de fevereiro 2020 às 08h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZC1-003 DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores 
Informações através do Edital Retificado nº. 09/2020, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá 
– MT, 15 de janeiro de 2020. 
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
- Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação - 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

Nova Mutum - MT, 10 de janeiro de 2020.

Objeto: contratação de empresa para execução de baias e cercamento da 

cavalaria do 1º (Primeiro) Esquadrão Independente de Policiamento 

Montado de Nova Mutum, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data 

de Abertura: 29 de janeiro de 2020. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor 

preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Rogério Cristóvão da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARANTÃ/MT, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO – 
ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE 
REFERENCIA (ANEXO I)”, mediante as condições estabelecidas no 
Edital, conforme Termo de Referência, que teve como vencedora a 
empresa: VOLARE VEICULOS LTDA., CNPJ N.º 16.865.089/0001-99, 
sendo aderido ao ITEM - 1 – VEÍCULO NOVO (ZERO QUILOMENTRO), 
ANO EM CURSO (2019), CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 
MICROÔNIBUS PARA TRASPORTE DE PESSOAS EM GERAL,  
MODELO EXECUTIVO 19 PASSAGEIROS + 1 PASSAGEIRO, CÂMBIO 
6 À FRENTE 1 À RÉ; PRODUÇÃO NACIONAL; MOTOR DIANTEIRO A 
DIESEL COMUM 2.8 ISF; INJEÇÃO ELETRÔNICA; POTÊNCIA DE 152 
CV DE 3.200 RPM, 04 CILINDROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR 
CONDICIONADO 60.000 BTUS; PORTA PANTOGRÁFICA COM 
ACIONAMENTO ELÉTRICO PELA CHAVE; POLTRONAS EXECUTIVAS 
RECLINÁVEIS; BAGAGEIRO TRASEIRO; SISTEMA ELETRICO DE 
12V; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE 
KILOMETRAGEM; ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ACESSIBILIDADE TIPO 
DPM, E DEMAIS ACESSORIOS QUE ATENDAM AO CÓDIGO 
NACIONAL DE TRÂNSITO. ENTREGA DOS VEÍCULOS, 
MANUTENÇÃO E REVISÃO EM NO ESTADO, ANO E MODELO 2019, 
MARCA VOLARE/FLY6 - no quantitativo de 1 unidade - valor unitário de 
R$ 262.500,00, valor global da adesão R$ 262.500,00.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
006/2020, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO 
DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES. Onde-se-lê: O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. Leia-se: O julgamento da 
referida licitação será através do MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
CICLOVIA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE. LOTE I: AV. BLUMENAU, 
TRECHO: ENTRE TRAVESSA DAS CAMÉLIAS E TRAVESSA DOS 
CARDEAIS; LOTE II: AV. BLUMENAU, TRECHO: TRAVESSA DAS 
CAMÉLIAS ATÉ A ROTATÓRIA DO ROTA DO SOL E RUA DOS 
CARDEAIS ATÉ A AV. JOÃO BAPTISTA FRÂNCIO, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A 
abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 31 
DE JANEIRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada a 
Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O 
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO - ADESÃO N° 007/2020

Miraldo Gomes de Souza

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020
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Birigui e parte de sua comissão-técnica em treino no Gigante do Norte 

Sinop se reforça com mais dois
jogadores para o Estadual 2020
DA REPORTAGEM

O Sinop FC segue se 
reforçando para a dispu-
ta do Campeonato Mato-
-grossense 2020. O time 
comandado pelo técnico 
Marcos Birigui recebeu 
mais dois jogadores no 
elenco, indicados por ele. 
Reforçam o Galo do Norte 
o volante Ricardo do Nas-
cimento, conhecido como 
Rico, 27 anos, com passa-
gens por São Vicente-SP, 
Portuguesa Santista, URT-
-MG, Real Ariquemes-RO, 
Nacional-PB, Apucarana-
-PR e Valadares-MG, e o 
meia Rodrigo Sabão, 29, 
que jogou na base do Pal-
meiras, Santo André, XV de 
Jaú-SP, Atlético-PB, Portu-
guesa e Nacional.

Com 17 novos joga-
dores contratados até o 
momento, mais uma base 
mantida do ano passado, a 
diretoria segue no mercado 
e deve anunciar mais atletas 
antes, ou durante o Estadu-
al. Treinando desde o início 
do ano, a apresentação ofi-
cial do elenco e comissão-
-técnica para imprensa e 
torcedores ocorrerá nesta 
quinta-feira (16), às 19h.

A estreia do Galo Ce-
leste será contra o Araguaia, 
no dia 21 de janeiro, às 
20h10, no Estádio Gigante 
do Norte, em Sinop.

INGRESSOS
O torcedor do Sinop 

que quiser assistir a estreia 
da equipe no Campeonato 
Mato-grossense já pode ad-
quirir o ingresso. Antecipa-
damente, serão disponibili-
zados 300 bilhetes a R$ 10 
cada. 

No dia da partida, o 
valor subirá para R$ 20 in-
teira e R$ 10 meia entrada. 
A informação foi confirma-
da pelo presidente Agnaldo 
Turra.

Inicialmente, os in-
gressos podem ser adquiri-
dos na bilheteria do Gigan-
te do Norte, ou diretamente 
com membros da diretoria. 
Para os próximos confron-
tos, a perspectiva dos dire-
tores é que tenham novos 
pontos de vendas

Este ano, a expectativa 
dos responsáveis pelo clu-
be é que a torcida volte a 
prestigiar a equipe. Um dos 
fatores que alimenta essa 
esperança é a volta da torci-
da organizada Galo Doido. 
Após reuniões, ficou deci-
dido que os integrantes vol-
tarão a realizar atividades.

Outras ações ainda se-
rão realizadas pelos repre-
sentantes para chamar o 
público, como idas às esco-
las para distribuir ingressos 
aos estudantes e dessa for-
ma atrair mais pessoas para 
acompanhar o time.

MATO-GROSSENSE | Time do técnico Marcos Birigui chega a 17 contratações e mescla com a base mantida
Foto: Sinop FC

ONDE ENTRA MICHAEL?

Veja como o 
atacante pode ser
usado no time 
do Flamengo
DA REPORTAGEM

Próximo de ser anun-
ciado como reforço do Fla-
mengo para 2020, Michael 
chegará ao elenco rubro-ne-
gro para acirrar uma briga 
cada vez maior pela posição 
de titular. 

O atacante foi a revela-
ção do Campeonato Brasi-
leiro de 2019 atuando pelo 
Goiás e oferecerá maior pro-
fundidade ao elenco coman-
dado por Jorge Jesus.

Mas, num elenco far-
to de jogadores ofensivos, 
como Bruno Henrique, Ar-
rascaeta, Everton Ribeiro, 
Vitinho e Pedro Rocha - sem 
contar Gabriel, que ainda 
não definiu a permanência 
-, onde Michael pode ganhar 
espaço? E quais alternativas 
ele oferece ao Mister?

“O Michael tem como 
características o drible e a 
velocidade. É um jogador 
que pode atuar em qualquer 
dos dois lados do campo e 
também como um segundo 
atacante. É um jogador mui-
to audacioso que gosta de 
partir para o confronto com 
o defensor. Ele possui boa 
resistência física também e 

ajuda na marcação quando 
é solicitado”, analisou o téc-
nico Mauricio Barbieri, que 
trabalhou com Michael no 
Goiás no início de 2019 e 
também no Flamengo, onde 
trabalhou com algumas pro-
messas rubro-negras.

ADAPTAÇÃO
TÁTICA
Um número de Micha-

el no Brasileirão, de acordo 
com o SofaScore, chama a 
atenção: ele teve uma média 
de 0.7 roubadas de bola no 
último terço de campo - ou 
seja, no campo de ataque. É 
uma estatística igual à de Ga-
bigol e superior às de Ever-
ton Ribeiro e Bruno Henri-
que (ambos com 0.5). Apenas 
Arrascaeta (0.8) o supera.

O que isso significa? 
Que Michael tem capacida-
de de se adaptar a uma das 
premissas básicas da filosofia 
de jogo de Jorge Jesus, que é 
a marcação por pressão para 
recuperar a bola. Apesar de 
jogar num estilo diferen-
te no Goiás, o novo reforço 
rubro-negro mostrou carac-
terísticas que encaixam com 
o que técnico pensa para o 
Flamengo.

CORINTHIANS

Luan exalta estilo de Tiago Nunes
e garante: “Está ganhando o grupo”

NEGOCIAÇÃO

Santos põe Bryan Ruiz no time B

Foto: Daniel auguSto Jr.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Luan assina contrato de quatro temporadas com o Corinthians

Michael oferece opções táticas a Jorge Jesus Kaio Jorge faz teste físico no Santos 

DA REPORTAGEM

Principal nome contra-
tado pelo Corinthians para 
2020, Luan foi oficialmente 
apresentado como reforço 
e projetou uma nova fase da 
sua carreira. Além disso, o 
novo camisa 7 do Timão já 
deixou suas primeiras im-
pressões a respeito do tra-
balho de Tiago Nunes, outra 
contratação para esta tempo-
rada. “Pelo pouco tempo que 
a gente tá convivendo, a ideia 
de trabalho dele é muito boa, 
é bem parecido com o estilo 
que eu gosto. Tenho certe-
za que se todos os jogadores 
comprarem a ideia, o Corin-
thians tem tudo para ser um 
time competitivo. É isso que 
ele frisa. É um cara parceiro, 
que conversa com todo mun-
do, que treina todos da mes-
ma maneira. Ele tá ganhando 
o grupo. Estamos focados 
para comprar essa ideia em 
prol do Corinthians”, desta-
cou. Eleito o melhor joga-
dor da Copa Libertadores 
de 2017, Luan foi o autor do 
gol do título contra o La-
nús. Não bastasse o feito, o 
novo reforço do Corinthians 

DA REPORTAGEM

Bryan Ruiz está treinan-
do no Santos B. O costarri-
quenho participou das ativi-
dades da categoria na terça e 
também nesta quarta-feira, 
no CT Rei Pelé. O Peixe vê 
negociação “produtiva” pela 
rescisão do contrato, válido 
até dezembro. Dessa forma, 
é melhor, na visão da dire-
toria, ter Bryan no time B e 
não no elenco profissional, 
formado por jogadores nos 
planos do clube.

Bryan Ruiz recebe um 
dos maiores salários do Al-
vinegro e quer o pagamento 
valores atrasados para sair. 
A conversa é conduzida por 
dois advogados brasileiros. 
Contratado em julho de 
2018, após a Copa do Mun-
do, Bryan fez apenas 12 par-
tidas com a camisa do San-
tos, sendo três como titular. 
O jogador não chegou a ba-
lançar as redes e não foi nem 
para o banco de reservas no 
ano passado com o Peixe.

anotou outros sete gols na 
competição. No entanto, as 
diversas lesões nas últimas 
duas temporadas têm atra-
palhado o rendimento do 
atleta de apenas 26 anos, que 
se colocou à disposição de 
Tiago Nunes para atuar em 
qualquer posição do setor 
ofensivo. “A gente tá tendo os 

treinamentos visando mais a 
parte física. Vão ter muito jo-
gos e, por isso, o quanto antes 
a gente entrar no ritmo, será 
melhor. Independentemen-
te de jogar um pouco mais 
na frente ou um pouco mais 
atrás, isso não tem problema. 
Já joguei em todas as posi-
ções da frente. Por onde ele 

optar, vou estar à disposição 
para ajudar a equipe”, com-
pletou. Para contratar Luan, 
o Corinthians desembolsou 
5 milhões de euros (cerca de 
R$ 22,7 milhões) por 50% dos 
direitos econômicos do atle-
ta. O jogador assinou vínculo 
por quatro temporadas com 
o Timão.
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DA REPORTAGEM

Começou a funcionar 
nesta quarta-feira (15) o site 
para que os proprietários 
de veículos que têm direito 
à restituição de valores pa-
gos a mais do seguro Dpvat 
2020 (sigla de Danos Pesso-
ais por Veículos Automoto-
res de Vias Terrestres). De 
acordo com a seguradora 
Líder, mais de 1,9 milhão 
de veículos em todo o Bra-
sil estão aptos a receber o 
pagamento da restituição. 
O prazo para pedir o valor 
pago a mais é até o final do 
exercício de 2020.

A maioria dos veículos se 
concentra no estado de São 
Paulo, onde mais de 900 
mil devem receber de volta 
o que foi pago a mais. Em 
seguida, aparecem Minas 
Gerais, com mais de 300 
mil veículos, e o Rio Gran-
de do Sul, com mais de 200 
mil veículos. 

As menores frotas estão 
em Roraima, com mais de 2 
mil, e Acre, com mais de 3 
mil veículos.

A restituição foi anuncia-
da na semana passada pela 
seguradora, responsável 
pela gestão do seguro, após 
o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, ter volta-
do atrás e acolhido pedido 
do governo para extinguir 
sua própria liminar, redu-
zindo os valores do seguro 
obrigatório Dpvat.

O pedido para receber os 
valores pagos a mais deve 
ser feito acessando o site do 

seguro. 
A restituição da diferença 

dos valores será feita direta-
mente na conta corrente ou 
conta poupança do proprie-
tário do veículo.

Para fazer a solicitação, 
os proprietários de veícu-
los deverão informar o CPF 
(Cadastro de Pessoas Físi-
cas) ou CNPJ (Cadastro de 
Pessoas Jurídicas) do pro-
prietário; Renavam do ve-
ículo; valor pago; data em 
que o pagamento a mais 
foi realizado; dados bancá-
rios (banco, agência e conta 
corrente ou conta poupança 
do proprietário); e-mail de 
contato e telefone de con-
tato.

“Ao enviar a solicitação, 
o proprietário receberá um 
número de protocolo para o 
acompanhamento da resti-
tuição, no mesmo site. Após 
o cadastro, a restituição será 
processada em até dois dias 
úteis, dependendo apenas 
da compensação bancária 
para a sua finalização”, in-
formou a seguradora.

Ela disse ainda que o 
site receberá somente os 
pedidos de restituição da 
diferença de valores pagos 
referente ao Seguro Dpvat 
2020. 

No caso de o proprie-
tário ter pago o seguro de 
2020 duas ou mais vezes, 
o pedido deverá ser feito 
acessando outra página. Já 
os proprietários de frotas 
de veículos devem enviar 
e-mail para: restituicao.
dpvat@seguradoralider.
com.br.

Foto: Divulgação

BR-174

Portaria define restrições de
peso/tipos de carga permitidos

SINOP

Casa de Passagem reabre amanhã

SINOP

Idosa é atacada por 
cachorro e animal é 
morto a pauladas

Ações são realizadas desde a última segunda-feira 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Cachorro foi morto por pessoas que passavam pelo local 
no momento do ataque 

Unidade tem capacidade para 30 pessoas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Visando manter a segu-
rança do tráfego na BR-174/
MT, entrou em vigor na últi-
ma segunda (13) a portaria do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT) que regulamenta 
a circulação de veículos pe-
sados na rodovia. Conforme 
o documento, fica proibido 
o tráfego de veículos com o 
Peso Bruto Total Combina-
do (PBTC) acima de 48,5 to-
neladas na rodovia BR-174/
MT, no segmento localizado 
entre Castanheira, Juruena e 
Colniza.

A medida se faz neces-
sária especialmente no pe-
ríodo de chuvas, época em 
que a região é suscetível a 
alagamentos e comprometi-
mento da trafegabilidade na 
rodovia. O controle será fei-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Assis-
tência Social, Trabalho e Ha-
bitação de Sinop reabre nes-
ta sexta-feira (17) a Casa de 
Passagem, localizada na Rua 
das Violetas, Jardim das Pal-
meiras. De acordo com o se-
cretário Ademir Debortoli, a 
unidade foi toda reformada 
e ganhou mobília nova para 
ofertar o melhor atendimen-
to ao público que necessita 
do serviço.

“Assim que assumi a 
Secretaria, uma das preocu-
pações que a prefeita Rosana 
Martinelli me passou foi com 
os moradores em situação 
de rua e com as famílias que 
vêm de outras cidades e não 
têm alojamento em Sinop. 
Normalmente, estão em bus-
ca de trabalho ou estão, ape-
nas, de passagem pelo mu-
nicípio e, então, realizamos 
todos os procedimentos para 
reabrir a Casa e ofertar esse 
atendimento humanizado 
e gratuito”, declara o gestor. 
Conforme a coordenadora 
do espaço, Bruna Nogueira, 
o local tem capacidade para 

DA REPORTAGEM

Uma idosa, 61 anos, foi 
atacada por um cachorro da 
raça pitbull enquanto traba-
lhava entregando leite em 
casas no Alto Glória, em Si-
nop, na última terça (14).

Testemunhas que passa-
vam pelo local no momento 
do ataque mataram o animal 
a pauladas para conseguirem 
socorrer Santa Ribeiro Men-
des.

O Corpo de Bombeiro 
foi acionado, em seguida. Se-
gundo o soldado Hartmann, 
Santa teve vários ferimentos 

nos braços e um dedo fratu-
rado. “Estava em uma moto, 
mas não se lembra muito 
bem do que aconteceu. Ela 
disse que tentou se defen-
der com o capacete, mas não 
conseguiu”, contou.

A idosa foi encaminha-
da ao Hospital Regional de 
Sinop, mas recebeu alta no 
mesmo dia. Santa saiu da 
unidade de saúde de cadeira 
de rodas acompanhada da 
família. A recomendação em 
casos de ataque de cão, se-
gundo os bombeiros, é acio-
nar os militares e tocar o me-
nos possível na vítima.

Foto: Divulgação

Quase 2 milhões de veículos estão aptos a receber pagamento da restituição 

DPVAT começa a receber pedidos de
restituição de quem pagou a mais
COMO FAZER | Dinheiro será depositado, desde ontem, na conta corrente ou poupança

receber até 30 pessoas (ho-
mem, mulher e família) em 
situação de vulnerabilidade, 
por um período máximo 
de 90 dias. “Acomodaremos 
pessoas com risco de rua 
até que eles restabeleçam a 
sua vida social, dando todo 
o suporte, desde o encami-
nhamento para o mercado 
de trabalho ou até mesmo 
para o retorno a sua cidade 
de origem”, explica.

Para utilizar o serviço o 
cidadão precisa realizar um 
cadastro junto ao CREAS ou 
ao CRAS e, também, deve 
passar por uma entrevista 
na própria Casa, junto à uma 
psicóloga e uma assistente 
social, onde será realizada 
uma triagem para inclusão 
de dados no sistema. Caso a 
pessoa necessite do serviço 
em dias de final de semana 
ou feriados, ele será acolhido 
e orientando a fazer os trâ-
mites burocráticos no próxi-
mo dia útil. 

A Casa de Passagem é 
destinada apenas a cidadãos 
desabrigados, não acolhen-
do pessoas com problemas 
de saúde que buscam o mu-

SEGURO
Dados da seguradora Lí-

der mostram que, em 2019, 
foram pagas mais de 353 
mil indenizações do Segu-
ro Dpvat em todo o país. 
Desse total, 235.456 casos 
se referem a indenizações 
de invalidez permanente, 
seguidos por reembolsos 
com despesas médicas, que 
totalizaram mais de 77 mil 
pagamentos. Já os casos de 
cobertura por morte soma-
ram 40.721 indenizações 
aos familiares das vítimas 
de acidentes de trânsito.

As motocicletas seguem 
como destaque nas inde-
nizações pagas pelo Dpvat. 
Segundo os dados, esses ve-
ículos foram responsáveis 
por 77% dos sinistros pagos 
em 2019. Entre o perfil de 
vítimas mais indenizado, 
os homens seguem concen-
trando o maior número de 
pagamentos do seguro, com 
75% do total.

“A faixa etária mais atin-
gida no período foi a eco-
nomicamente ativa, de 18 
a 34 anos, com 46% das 
indenizações do período, 
sendo mais de 163 mil pa-
gamentos. Os motoristas 
receberam 57% do total de 
pagamentos, sendo que 
89% eram motociclistas. Os 
pedestres foram as vítimas 
indenizadas em mais de 
106 mil pedidos do Seguro 
Dpvat”, informou a segu-
radora. Em Mato Grosso, 
o total de veículos aptos a 
receber a restituição supera 
22 mil.

nicípio para a realização de 
tratamentos médicos, nem 
seus familiares ou acompa-
nhantes. Este serviço é ofer-

tado em outro tipo de casa 
de apoio, na qual tem espe-
cialidade para receber este 
público.

to por meio de balança im-
plantada no início do trecho 
que compreende esses três 
municípios, localizada no 
Km 825 da BR-174/MT. Tam-
bém será realizado controle 
de restrição de tráfego nos 
pontos que requerem maior 
atenção.

Todas as ações serão re-
alizadas a partir do dia 13/01. 
A fiscalização será executada 
pelos agentes de trânsito do 
DNIT, com o apoio da Polí-
cia Rodoviária Federal - PRF.

O DNIT esclarece que 
o segmento ainda não foi 
implantado e as condições 
adequadas de trafegabilida-
de ocorrerão somente após 
a efetiva construção da ro-
dovia, que não está sob a res-
ponsabilidade do governo 
federal. O DNIT também re-
comenda aos motoristas que 
evitem trafegar nos períodos 
de chuvas intensas.
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Medo e as “fake news” atrapalharam
vacinação da gripe, dizem municípios
DA REPORTAGEM

Medo da vacina, percepção 
equivocada de que ela não 
protege, avanço de informa-
ções falsas e falta de dinheiro 
para transporte até o posto 
de saúde estão entre fato-
res citados pelos municípios 
para explicar a dificuldade 
em atingir as metas de vaci-
nação de crianças e gestantes 
contra a gripe.

A avaliação é de 198 mu-
nicípios ouvidos em um le-
vantamento feito pelo Mi-
nistério da Saúde durante 
a campanha de vacinação 
no ano passado contra a in-
fluenza. Para fazer a pesqui-
sa, a pasta mapeou cidades 
que apresentavam índices 
de cobertura abaixo de 70% 
para esses grupos após a data 
prevista para o fim da cam-
panha.

A meta nacional era chegar 
a 90% de imunização no país 
no grupo prioritário –com-
posto principalmente por 
idosos, gestantes, mulhe-
res até 45 dias após o parto, 
crianças entre seis meses a 
menores de seis anos, in-
dígenas, professores, tra-
balhadores de saúde, entre 
outros– o que só aconteceu 
após a campanha ser esten-
dida para além do prazo ini-
cial.

O levantamento foi fei-
to por meio de formulário 
enviado pelo SUS (Siste-
ma Único de Saúde). De 517 
municípios acionados, 198 
responderam. Embora não 
representem uma explicação 
definitiva, os resultados aju-
dam a elencar algumas das 
hipóteses para a dificuldade 
em atingir as metas, situação 
que tem se repetido nos últi-
mos anos.

SAÚDE | A meta nacional era chegar a 90% de imunização no país no grupo prioritário

Avaliação é de 198 municípios ouvidos em levantamento feito pelo MS 

Foto: Divulgação

Enquanto a cobertura ge-
ral do público prioritário 
para a vacinação foi de 91,5%, 
esse índice ficou em 84% 
para crianças e gestantes –
que também fazem parte do 
grupo, mas –quando separa-
dos– apresentaram resulta-
do abaixo do desejado.

O medo da população de 
possíveis eventos adversos 
à vacina é apontado como 
um fator de dificuldade para 
77% dos municípios ouvidos. 
Outros itens apontados: per-
cepção equivocada de que a 
vacina não protege (72%) e 
influência de informações 
falsas (51%). Mais de um item 
pode ser apontado por mu-
nicípio. Entram na lista tam-
bém fatores sociais, como 
falta de dinheiro para trans-
porte e distância dos pontos 
de saúde.

A pesquisa também ma-
peou problemas operacio-
nais. Entre eles, estão dificul-
dade para usar o sistema de 
registro de dados do governo 
federal, problema relatado 
por 35% dos ouvidos, mate-
rial informativo insuficiente 
(18%), dificuldades no acesso 
à internet (14%) e baixo nú-
mero de doses para vacina-
ção (6%).

Agora, o ministério inicia-
rá uma pesquisa para ouvir 14 
mil pais de crianças menores 
de seis anos para confirmar 
os motivos da não imuniza-
ção. “Temos essa percepção 
local do motivo pelo qual 
os gestores acreditam que as 
pessoas não tenham ido se 
vacinar. Precisamos verificar 
na pesquisa, que é mais cien-
tífica, se os dados vão bater 
ou não”, diz o secretário de 
Vigilância em Saúde, Wan-
derson Oliveira.

O objetivo é ter subsídios 

para elaborar materiais de 
comunicação e políticas pú-
blicas sobre o tema. Para o 
diretor de doenças trans-
missíveis e imunizações, Jú-

lio Croda, que acompanhou 
o trabalho, é preciso ver os 
dados com cautela por re-
presentar só uma parte dos 
envolvidos no processo.

“Parte desse discurso pode 
ser um subterfúgio do muni-
cípio por não ter atingido a 
meta. Pode ser que o gestor 
não assumiu seu papel mais 

atuante no sentido de ofertar 
a vacina em todos os horá-
rios possíveis, por exemplo. 
Por isso é preciso verificar a 
visão do usuário”, diz.


