
O prefeito de Colíder, Noboru Tomiyoshi, assinou com a Caixa Econô-
mica Federal quatro convênios de R$ 2,5 milhões de recursos federais 
para pavimentação asfáltica e obras de revitalização. Um deles, prove-
niente de emenda do deputado Nelson Barbudo.    Página -3

COLÍDER

Prefeito assina convênio de
R$ 2,5 milhões para obras

FIQUE ATENTO

Cresce o
número de
motoristas de 
aplicativos
Utilizar os serviços de 
transporte por aplicativo já 
é uma realidade na vida dos 
brasileiros de forma geral. 
Em Sorriso não é diferente. 
Dados do Departamento Mu-
nicipal de Trânsito apontam 
que é crescente a quantida-
de de motoristas que inclui 
a atividade remunerada na 
CNH.                                 Página  -7

Começou a valer a partir de 1º de janeiro a tarifa branca para todas as unidades con-
sumidoras que são conectadas em serviços de baixa tensão, tais como residências e 
pequenos comércios.                        Página -8

COMO ADERIR À TARIFA BRANCA?

NOVA BANDEIRANTES
Prefeito
decreta
estado de
emergência

Nova Bandeirantes: o 
prefeito Valdir Pereira decretou 
situação de emergência em ra-
zão dos prejuízos ocasionados 
pelas chuvas nos últimos três 
meses. Em vídeo, ele diz que 
nos últimos três meses as chu-
vas foram intensas, superando 
o volume que era esperado 
para esta época do ano.
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Pior, ao nascer o homem carece de vigor 
físico, não sabe como funciona a Natureza 
e é o mais desamparado de todos os ani-
mais. A narrativa bíblica da expulsão sem 
retorno do Jardim do Éden traduz muito 
bem esta passagem

Para Erich Fromm, um dos fundadores da 
psicanálise moderna, o nascimento do homem 
tanto como indivíduo quanto como espécie, foi 
um acontecimento negativo.

Tento explicar, negativo no sentido de que 
teria havido uma perda importante, qual seja, 
a perda da unidade com a Natureza, onde ele 
tinha todos os seus problemas resolvidos, fos-
se na inconsciência primitiva ou na barriga da 
mãe. Rompido com a Natureza, passa então a 
ter necessidades que não tinha, ou não tinha 
consciência, necessidades que precisam ser 
resolvidas, algumas destas indispensáveis à 
própria sobrevivência. Isto é, não resolvidas, a 
espécie não vingava. A alimentação, por exem-
plo. Pior, ao nascer o homem carece de vigor 
físico, não sabe como funciona a Natureza e é o 
mais desamparado de todos os animais. A nar-
rativa bíblica da expulsão sem retorno do Jar-
dim do Éden traduz muito bem esta passagem. 
Contudo, apesar dessa imensa desvantagem 
inicial, a espécie humana não só sobreviveu 
como se tornou a mais bem-sucedida na face 
da Terra. Como? Criando ferramentas humanas 
capazes de substituir os instintos de sobrevi-
vência perdidos, e até com vantagem. Com es-
tas ferramentas o homem foi resolvendo suas 
necessidades, das mais simples às mais sofis-
ticadas. Necessidades básicas como alimenta-
ção, abrigo, defesa, vestuário e outras começam 
então a ser resolvidas pela ainda rudimentar 
mente humana, processo que chega até às ma-
ravilhas das invenções atuais. A Arquitetura 
é uma destas ferramentas fundamentais para 
assegurar a sobrevivência humana. Surgiu es-
pecialmente para resolver a necessidade de 
abrigo do homem, vital para ele.

Sem abrigo o homem não sobrevive. Pode 
ter remédio, comida, celular, mas se ficar ex-
posto às intempéries, ele morre. Por isso o 
abrigo como “habitação” é um dos Direitos 

Universais do Homem. Esta é a raiz mais 
profunda da Arquitetura imprimindo-lhe 
um caráter de atividade essencial à vida 
humana. Mais ainda, dada a continuida-
de do espaço, matéria-prima do abrigo, o 
conceito original de abrigo ultrapassa os 

limites da habitação individual, e vai ao bairro, 
cidade, região, chegando nos tempos atuais glo-
balizados até o entendimento do planeta como 
a nossa verdadeira grande Casa, a Oikos grega, 
de fato o nosso maior abrigo. As concepções 
mais avançadas sobre este assunto indicam que 
a cada intervenção do homem ele está, para o 
bem ou para o mal, (re)construindo o planeta, a 
grande Casa e nossa Mãe-Terra, a Oikos e a Gaia. 
Esta é a consciência atual.

O dia 15 de dezembro foi definido como o Dia 
Nacional do Arquiteto e Urbanista, data do nas-
cimento de Oscar Niemeyer, em justa homena-
gem a este brasileiro mundialmente reconhe-
cido como um dos mais ilustres, importantes 
e geniais inventores da arquitetura moderna. 
O simbolismo da data homenageia também a 
todos os arquitetos e urbanistas brasileiros, os 
agentes viabilizadores da arte da arquitetura 
e urbanismo, renovando a cada ano a reflexão 
geral sobre sua atividade e profissão, bem como 
seu compromisso para com o desenvolvimen-
to do abrigo digno, este envolvendo a Oikos e a 
Gaia dos gregos, e com a luta para que ele – o 
abrigo digno - seja de fato, acessível a todos no 
Brasil e no mundo, como direito universal que 
é. Destaque para o principal problema do sécu-
lo XXI que é a viabilização do mundo urbano, e 
neste contexto, em especial o resgate das cida-
des brasileiras vítimas de políticas descompro-
missadas com o bem comum – do qual a cidade 
é o maior exemplo - e, por isso mesmo, desas-
sistidas pela técnica do urbanismo, resultando 
neste caos cotidiano de injustiça, desconforto e 
desiquilíbrio ambiental que mata, soterra, inun-
da, estressa, violenta, atropela, aleija e alija seus 
habitantes.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS, AR-
QUITETO E URBANISTA, É CONSELHEIRO LI-
CENCIADO DO CAU/MT

O arquiteto e o abrigo vital

JOSÉ ANTONIO LEMOS

A população brasileira vive um processo acelerado 
de envelhecimento e projeções do IBGE apontam para 
um salto na quantidade de pessoas com 65 anos ou mais 
de 9,8% neste ano para 20% em 2046. Em 2060, cerca de 
um quarto do total entrará nessa faixa etária.

Apesar do prognóstico, o Brasil carece de um de-
bate mais maduro sobre políticas que possam garantir 
um envelhecimento digno a todos. Aqui, não se trata de 
falta de leis, pois desde 2003 os que têm 60 anos ou mais 
contam com uma série de direitos assegurados pelo Es-
tatuto do Idoso. Entre eles, há gratuidade no transporte 
público, vagas exclusivas, meia-entrada em atividades 
culturais, acesso a remédios e pensão alimentícia a quem 
não consegue prover o seu sustento.

Embora necessárias, essas políticas assistenciais po-
dem não ser suficientes diante dos desafios de empre-
gabilidade que os idosos agora têm após a aprovação da 
reforma da Previdência. Para se aposentar, as mulheres 
deverão trabalhar até os 62 anos; os homens, até os 65.

Muitas vezes ignorado no debate sobre discrimi-
nação, o preconceito etário é uma realidade dura para 
muitos idosos à procura de emprego, além de configurar 
crime punível com seis meses a um ano de reclusão pelo 
Estatuto do Idoso. 

A criminalização, porém, não dá conta de combater 
os vieses etários no setor privado, pois é intrínseco do 
preconceito encontrar formas sutis de praticar a discri-
minação, o que dificulta atestar na prática casos em que 
há violação da lei. Combater isso requer, entre outras 
medidas, melhorar processos seletivos para valorizar a 
experiência adquirida pelos mais velhos e desenvolver 
habilidades desse público para encontrar vagas.

A perpetuação do preconceito contra pessoas ido-
sas também não deixa de ser danosa para a economia, já 
que priva o mercado de profissionais bastante capacita-
dos.  Atentas a esse fato, as universidades brasileiras já 
aumentaram, entre 2010 e 2017, o total de professores 
com 50 anos ou mais de 33,7% para 37,9% nos cursos de 
graduação e pós-graduação. 

Em um mercado de trabalho cujo futuro prevê a 
extinção de carreiras tradicionais, cabe ao poder público 
pensar políticas de capacitação para a população idosa, 
mas sem deixar de cuidar daqueles em situação de vul-
nerabilidade —em 2018, segundo dados oficiais, houve 
aumento de 13% nos casos de violência contra idosos no 
país. 

Sem medidas para o crescente índice de abandono 
e de maus-tratos contra a população mais velha e políti-
cas para melhorar sua empregabilidade daqui em diante, 
muitos dos direitos dos idosos podem acabar limitados 
apenas à letra da lei nas próximas décadas.

Editorial

Nova realidade

Ranking dos Políticos - Facebook

TRANSPLANTE
O governador Mauro Mendes anunciou 

a retomada de transplante de rins em Mato 
Grosso, após 11 anos do procedimento parali-
sado no Estado. O anúncio foi feito por meio 
de vídeo divulgado no Instagram, ao lado 
da primeira-dama Virginia Mendes. “Essa 
era uma das prioridades da nossa gestão 
na área da saúde pública. Ontem foi feita a 
primeira cirurgia na paciente Glacelise Bet-
tini da Silva Medrado, que foi transplantada 
no Hospital Santa Rosa, tudo custeado pelo 
SUS. Ela recebeu o rim da irmã, Carmem Re-
gina da Silva Medrado, de 47 anos”, disse em 
postagem.

VÍDEO NAS REDES
O deputado estadual Faissal Calil divul-

gou um vídeo didático nas redes sociais mos-
trando o impacto da elevação da carga tribu-
tária no comércio. No vídeo, gravado em uma 
drogaria, o parlamentar conversa com um 
farmacêutico sobre o que mudou na cobrança 
do ICMS em Mato Grosso desde as alterações 
aprovadas pela Assembleia no ano passado. 
Na conversa, o farmacêutico Diógenes Leite 
explica que até então o cálculo do ICMS era 
feito em cima do preço que ele pagava na dis-
tribuidora. E isso agora mudou.

REPOUSO POR
GRAVIDEZ
A deputada Janaina Riva disse que tem 

recebido pedidos de desculpas e mensagens 
de força de servidores públicos ao longo dos 
últimos dias. Na semana passada, ela havia 
se tornado alvo de críticas por sua ausência 
nas sessões que votou a primeira etapa da 
reforma da Previdência. Ocorre que a par-
lamentar está de repouso desde dezembro 
por conta de sangramentos na gravidez de 
gêmeos. “Insinuaram, porque não sabiam do 
que se tratava a licença. A maioria, depois de 
saber, me pediu desculpa ou mandou men-
sagem de força. As pessoas têm sido com-
preensivas”, afirmou.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“A perpetuação do preconceito contra 
pessoas idosas também não deixa de ser 
danosa para a economia, já que priva o 
mercado de profissionais bastante capa-
citados

“
O jovem F.A.C., 14 anos, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bom-

beiros na noite de quarta após ser atingido por uma violenta descarga elétrica 
de um raio enquanto pedalava pela MT-222, próximo à Embrapa Sinop. O ra-
paz sofreu parada respiratória e foi internado no Hospital Regional em esta-
do grave. Porém, informações preliminares divulgadas ontem cedo apontam 
certa melhora, porém, como havia sedação, não é possível precisar o quadro 
neurológico.

Na internet está mais barato...
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disponibilizar tempo, assistir as aulas, 
fazer as atividades, se comprometer com 
os resultados e, claro, não desistir. Tudo 
isso exige uma boa dose de interesse, de 
determinação, e algumas pessoas infeliz-
mente não tem.

Um curso 
online é gravado 
uma única vez e 
disponibilizado 
de forma que um 
número expres-
sivo de pessoas 
possa ter acesso. 
Isso, evidente-
mente, tem um 
custo menor que 

disponibilizar fisicamente o professor, 
para um número limitado de alunos, le-
vando em consideração estrutura utiliza-
da e tudo mais que é envolvido. Com isso, 
claro, vai ser mais barato.

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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Os cursos online exigem mais comprometimento e em-
penho dos alunos, enquanto os presenciais possibilitam 
maior interação e, por conseguinte, uma suposta maior 
facilidade no aprendizado. A realidade é que, respeitando 
as diferenças entre as modalidades, você precisa estar 
verdadeiramente interessado em aprender, caso contrá-
rio não terá bons resultados. A parte mais importante de 
todo processo é o próprio aluno.

CLIC 
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POR  LEANDRO CARECA
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Como muita gente sabe eu ministro 
cursos sobre vários temas há mais de vin-
te anos. Com o tempo vamos acumulando 
experiência e buscando novos horizontes 
e, recentemente, comecei a disponibilizar 
alguns cursos para estudo via internet, 
através de aulas 
gravadas. Por 
hora as aulas são 
disponibilizadas 
em plataforma 
específica, mas 
os projetos futu-
ros são aumentar 
e democratizar 
cada vez mais 
esse acesso.

Só que algumas pessoas me perguntam 
o motivo do curso online ter custo mais 
baixo que o presencial, se vai aprender “da 
mesma forma”, se eu faria e muito mais. 
O sistema de educação à distância é, para 
mim, extremamente consolidado, tendo 
um perfil claro e suas vantagens e desvan-
tagens. O curso online depende mais de 
você do que do professor. O conteúdo está 
ali, mas a falta de interação deve ser com-
pensada com força de vontade e disciplina. 
As atividades são passadas e você precisa 
fazer da mesma forma que faria se o cur-
so fosse presencial. Você vai, sim, precisar 
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Prefeito assina convênio de
R$ 2,5 milhões para obras
SÓ NOTÍCIAS

O prefeito de Colíder, No-
boru Tomiyoshi, assinou 
com a Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) quatro convênios 
de R$ 2,5 milhões de recur-
sos federais para pavimen-
tação asfáltica e obras de 
revitalização. Um deles, de 
R$ 318 mil, proveniente de 
emenda do deputado Nelson 
Barbudo, é para a segunda 
etapa da pavimentação as-
fáltica do bairro Bom Jesus. 
A primeira etapa contou 
com a contribuição de uma 
emenda no valor de R$ 600 
mil de autoria do senador 
Wellington Fagundes e con-
trapartida de R$ 480 mil da 
prefeitura.

Outro convênio destina R$ 
400 mil para o bairro Cidade 
Alta. “É uma interveniência 
do nosso deputado estadual 
Nininho junto ao deputado 
federal Neri Geller para pa-
vimentação de duas avenidas 
do Cidade Alta”, explica No-
boru.

Com a colaboração do se-
nador Jayme Campos, o bair-
ro Teles Pires receberá R$ 
800 mil para complementar 
a pavimentação asfáltica.

Também estão sendo libe-
rados R$ 1 milhão para a re-
vitalização da Praça Central. 
“Esse recurso tem o apoio de 
toda a bancada federal, que-
ro agradecer a todos os depu-
tados e a todos os senadores 

COLÍDER | Serão 4 convênios, cuja verba será utilizada em pavimentação asfáltica e revitalizaçãoagentes 

Prefeito assinou convênio com a CEF 

Foto: Divulgação

por esse bom relacionamen-
to e, assim, nós podermos 
assinar esses convênios”, de-
clarou, via assessoria.

Tomiyoshi acrescentou 
que espera a liberação de 
recursos destinados para Co-
líder. “Por exemplo, no fim 
do ano, nós tivemos R$ 1,857 
milhão depositado pelo go-
verno federal direto na conta 
da prefeitura para investi-
mento na Saúde, em serviços 
de média e alta complexida-
de. Desse total, R$ 400 mil 
são da senadora Selma Arru-
da”, informa.

SAÚDE
Também foram deposita-

dos nas contas municipais 
R$ 250 mil viabilizados atra-
vés de emenda parlamentar 
do ex-deputado Ságuas Mo-
raes que serão investido na 
Saúde. “Nós vamos comple-
tar esse recurso para com-
prar um novo micro-ônibus 
para transporte de pacientes, 
igual àquele comprado para 
o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde, no valor de R$ 380 
mil”, acrescentou.

DRENAGEM
A prefeitura de Colíder 

também já recebeu R$ 300 
mil para obras de drenagem 
na avenida Aurélio Ferneda e 
haverá contrapartida de R$ 
140 mil da administração. A 
ordem de serviço já foi assi-
nada pelo prefeito.

Foto: Divulgação
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REORGANIZANDO

Governo conclui dezembro
com superávit de R$ 88 mi

IPIRANGA DO NORTE

Vereadores recorrem e aguardam
Justiça em fim de mandato

LAVAGEM DE DINHEIRO

Cúpula do Bic Banco 
e ex-Sefaz: réus por 
fraude milionária

Ex-superintendente do BicBanco Cuiabá, Luis Carlos 
Cuzziol, se tornou réu 

Eluir Cavassin afirma que vereadores têm trabalhado 
normalmente 

Repasse às prefeituras ultrapassou os R$ 410 milhões 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo do Esta-
do fechou dezembro/2019 
com um superávit de R$ 
88.432.458, resultado de uma 
arrecadação de pouco mais 
de R$ 2,2 bilhões dentro do 
período. O valor é a somató-
ria de tudo que foi arrecada-
do, considerando o que foi 
pago no mês. 

Em dezembro, o Estado 
arrecadou R$ 2.233.802.040, 
valor que foi somado a ou-
tros R$ 353.909.637, que 
constavam no saldo da Con-
ta Única no dia 1º daquele 
mês. Desse valor, o governo 
utilizou R$ 568.449.174 para 
o pagamento dos salários 
dos servidores ativos, e R$ 
529.162.833 com a folha dos 
aposentados e pensionistas.

Somente com repas-
ses obrigatórios aos Pode-

DA REPORTAGEM

O juiz Jeferson Sch-
neider, da 5ª Vara Federal de 
Mato Grosso, recebeu de-
núncia do Ministério Público 
Federal (MPF) e tornou réus 
o ex-presidente e o ex-supe-
rindente do antigo Bic Banco 
José Bezerra Menezes e Luiz 
Carlos Cuziol, respectiva-
mente, por gestão fraudulen-
ta e lavagem de dinheiro.

Outras cinco pessoas 
que formavam a cúpula da 
instituição financeira tam-
bém figuram na ação. Além 
deles, também foram denun-
ciados e tornaram-se réus o 
ex-secretário de Estado de 
Fazenda (Sinfra) Eder Mora-
es, o ex-secretário-adjunto 
de Gestão Sistêmica da Sinfra 
Ezequiel de Jesus de Oliveira 
Lara e os empresários Salo-
moni Palagi Viganó e Ulisses 
Vigano Júnior, proprietários 
da Construtora Consnop 
Construções Civis.

A cúpula do Bic Ban-
co era formada pelos ex-
-gerentes Hermes Rodrigues 
Pimenta e Elisa Shigeko 

DA REPORTAGEM

Entrando em seu últi-
mo mandato, os nove verea-
dores da Câmara de Ipiranga 
do Norte recorreram da de-
cisão da Justiça Eleitoral que 
cassou a votação das duas 
únicas coligações de 2016 no 
município. Ao todo, 27 can-
didaturas foram atingidas 
pela decisão. Eles seguem no 
cargo.

Apenas três candidatos, 
do PROS, não estavam nas 
coligações cassadas. Assim, 
caso a decisão se confirme 
no Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-MT), seria ne-
cessária a realização de uma 
nova eleição no município. 
Os mandatos dos vereadores 
se encerram em janeiro de 
2021, sendo que em outubro 
de 2020 já estão marcadas 
eleições municipais.

O presidente da Câma-
ra, Eluir Cavassin, o Coco 
(PP), destacou que o clima na 

Kamikihara Kochi e os ex-
-membros do Comitê Supe-
rior de Crédito: Khalil Kfouri, 
Sérgio Marubayashi e Caro-
lina Kassia Cocozza Fonseca 
Yamanaka.

A denúncia, feita pela 
procuradora da República 
Vanessa Scarmagnani em ju-
lho do ano passado, é prove-
niente da Operação Ararath e 
tem como base empréstimos 
supostamente fraudulentos 
feitos pelo Bic Banco à cons-
trutora no montante de R$ 
4,3 milhões.

Segundo a procuradora, 
as transações foram frauda-
das para atender as necessi-
dades do grupo político lide-
rado por Eder Moraes, entre 
2006 a 2009, na gestão do 
ex-governador Blairo Maggi.

Em sua decisão, o juiz 
resolveu rejeitar a denúncia 
contra Antônio Eduardo de 
Carvalho Freitas (ex-supe-
rintendente do Bic Banco) e 
Paulo da Silva Costa (ex-su-
perintendente administrati-
vo e financeiro da secretaria 
de Estado e Infraestrutura de 
Mato Grosso), por prescrição.

Câmara é de normalidade. 
“Nosso advogado recorreu e 
deu encaminhamento sobre 
isso. Ainda está na primeira 
instância, em embargos, en-
tão está tudo normal aqui no 
município. Todas as pautas 
importantes que tivemos no 
fim do ano foram votadas, 
inclusive o orçamento. Está 
todo mundo tranquilo sobre 
isso aí. 

Todos os vereadores 
que estão no mandato estão 
tranquilos, sabem que não 
tem nada a ver isso”, disse.

A cassação foi deter-
minada em dezembro pelo 
juiz Anderson Candiotto, da 
comarca de Sorriso, por su-
posta fraude na cota de gê-
nero na eleição de 2016. A 
ação movida pelo Ministério 
Público Estadual teve início 
com as denúncias de duas 
então candidatas que alega-
ram que foram impedidas 
pelos partidos de fazer cam-
panha. Ao todo, 6 candida-

res, referente ao duodéci-
mo, foi pago o valor de R$ 
184.453.255. Conforme prevê 
a lei, ao Tribunal de Justiça 
foi destinada a quantia de 
R$ 88.215.266; à Assembleia 
Legislativa o valor foi de 
R$ 24.365.935; ao Ministé-
rio Público R$ 35.619.029; 
para o Tribunal de Contas 
do Estado o valor foi de R$ 
23.004.461 e para a Defenso-
ria Pública o repasse foi de 
R$ 13.248.564.

Para as 141 prefeituras 
de Mato Grosso, no mês de 
maio, o valor repassado foi 
de R$ 410.227.959. O repasse 
obrigatório para a Educação 
(Fundeb) alcançou a quantia 
de R$240.359.316, além de 
R$ 43.082.651 também de 
repasse obrigatório.

À Saúde, foi destinada a 
quantia de R$ 109.464.804 e 
para o custeio das secretarias 
de Estado o valor foi de R$ 
174.560.832.

O Estado também fez 
o pagamento de dívidas 
bancárias na quantia de R$ 
86.677.619. Além desses va-
lores, foi bloqueada judi-
cialmente a quantia de R$ 

10.903.831 e para as contas 
especiais (Fundo Estadual 
de Equilíbrio Fiscal de Mato 
Grosso, Mato Grosso Saúde e 
MT Prev) foi repassado o va-
lor de R$ 12.598.292.

turas femininas não tiveram 
votos no município em 2016.

Cavassin disse “acredi-
tar muito na Justiça” e ava-

liou que aos vereadores resta 
esperar a conclusão dos re-
cursos na 1ª instância e tam-
bém ao TRE-MT.



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

TV  e Entretenimento

Ximbinha é acusado de 
agredir cantora de sua 
banda; músico nega
O músico Ximbinha, conhecido por ter inte-

grado a dupla Calypso ao lado de sua ex-esposa, 
Joelma, foi acusado de ter agredido a cantora 
Carla Maués, que saiu de sua atual banda, Ca-
baré do Brega, na última semana. A denúncia 
foi feita por Wladimir Costa, cantor paraense 
da Banda Wlad e ex-deputado federal, em vídeo 
publicado em seu Facebook na noite de terça-
-feira, 14. Wlad Costa, como é conhecido, ga-
nhou notoriedade nacional após ostentar uma 
tatuagem com o nome de Michel Temer, então 
presidente, em 2017. Segundo Wlad, Ximbinha 
teria agredido Carla Maués dentro de seu estú-
dio, diante da presença de outros músicos e da 
filha da cantora, de 6 anos de idade. Ele também 
a teria chamado de “prostituta” e “vagabunda”. 
“Artistas, produtores, compositores, vocês preci-
sam banir o cantor Ximbinha. Ele é agressor de 
mulher. Quero te falar, Ximbinha, que tu andas 
ameaçando a Carla. Tu pensas que ela é o que? 
Uma cadela sem dono? Ela tem uma família, 
tem marido e tem amigos. Vários amigos advo-
gados já estão se manifestando e ela vai entrar 
com medida protetiva contra a sua pessoa. Vai 
te levar à Justiça do Trabalho, entrar com ação 
criminal e na Justiça”, afirmou Wlad.
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Tipo de in-
vestigação
autorizada 
pela Justiça

Agir como
o marido

infiel 

Instru-
mento 

dos anjos
(Rel.)

Meia do
Tetra, em

1994
(fut.)

Último
pedido
feito ao
garçom

Trabalho
artístico

(pl.)

Armação
de 

pandeiros
Os outros

(pop.)

Formiga,
em inglês

Aposento
das

odaliscas

Quantia co-
brada pelo 
emprés-
timo (pl.)

São mar-
cadas pelo

relógio

Ácido da
aspirina
(sigla)

Situações
impre-
vistas

Intimado ju-
dicialmente

Cintura 
de saias

Camareiro
(bras.)

Ary Toledo,
humorista

Hortaliça 
de saladas
O maior

continente

O clarão
noturno

Prova auto-
mobilística

100, em
romanos
Que está
no chão

Conjunção
condicional

Dócil;
submisso 

(às ordens)

Irmã da
mãe ou
do pai

Artigo
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plural

Antô-
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Comete falhas

Face;
semblante

Acreditar 

(?) Bello,
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de "faca"
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Oriente
Médio

Em + uma

Novo Tes-
tamento
(abrev.)

Ronco,
insônia e
apneia

Depen-
dência da

igreja

(?) Ferrero,
cantor

Antecede
o "E"

Local para
compras

Conduta
moral 

Saudável
(fem.)

3/ant — cós. 4/loja. 5/harpa — patuá.

Mamães! Ludmilla e Brunna Gonçalves 
planejam 1º filho em 2020 por inseminação

Ludmilla e Brunna Gonçalves serão 
mães em breve! O casal dará início ao 
processo de inseminação artificial em 
2020. A ideia de aumentar a família ga-
nhou força pelo desejo da bailarina de 
gestar um bebê. Em entrevista à colunis-
ta Fábia Oliveira, a dançarina falou com 
mais detalhes sobre a maternidade e ain-
da colocou um prazo: antes dos 30 anos. 
“Quero ter esse ano. O primeiro eu vou 
ter, quero gerar”, explicou a artista, cujo 
casamento com a funkeira foi celebrado 
em meados de dezembro de 2019. As duas 
já começaram a buscar mais informações 
sobre o processo de fertilização in vitro e 
pretendem aumentar a família em breve. 

Brunna Gonçalves fará inseminação 
artificial no Brasil

Ludmilla e a mulher pretendem re-
alizar todo o procedimento em solo bra-
sileiro, diferente de Thammy Miranda e 
Andressa Ferreira, e mais famosos como 
Karina Bacchi, que optaram por clínicas 
nos Estados Unidos. “Pensamos em ter os 
genes das duas. A gente já sabe que tem 
uma clínica na Barra que faz isso. Já es-
tamos pesquisando”, salientou Brunna 
Gonçalves.

Ludmilla planeja adotar um filho com 
cantora: ‘Vamos ver’

Brunna Gonçalves estabeleceu um 
prazo para se tornar mãe pela primeira 
vez. A bailarina, que teve casamento sur-
presa, pediu a mulher para que o primeiro 
herdeiro chegasse ainda este ano de 2020 
ou, no máximo, antes dos 30 anos. “Eu 
quero começar o processo logo esse ano, 
porque eu sei que isso é algo que pode de-
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morar e também porque eu já estou com 
28 anos. Quero ter meu primeiro filho an-
tes dos 30”, avisou. O casal irá aumentar 
a família em breve. Neste momento, o 
objetivo das duas é ter um filho biológico. 
Porém, após a gestação, o plano é adotar. 
“Depois vamos ver se adotamos”, comple-
tou a bailarina para Fábia Oliveira.

Bailarina comemora vida de casada: 
‘Ela é o amor da minha vida’

Brunna Gonçalves se declarou para 
Ludmilla. De acordo com ela, o relaciona-
mento estável é um dos principais pilares 

para sua felicidade. “Estou num momento 
muito feliz da minha vida. Estou casada, 
mas já morávamos juntas. Ela é o amor 
da minha vida, tudo está se encaixando 
e dando certo tanto no trabalho, quanto 
dentro de casa”, afirmou a dançarina e, 
na sequência, ainda deu detalhes sobre o 
romance: 

“No casal sempre tem um que segura 
a onda e, no nosso relacionamento, eu sou 
essa pessoa. Sou mais velha e costumo 
sempre manter a calma nos momentos 
mais tensos e também defendo a Lud-
milla com unhas e dentes”.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701585000  035242031
279002800177800  542727261
279002800106800  581240630
279002800101500  581240630
279002900004800  070374611
279386700001000  024391651
279002701287900  864594811
279002800192200  823702811
279002700263800  009870321
279002800652800  801527591
279002701603500  009764361
279144300                   012645940001
279750100020200  061898121
279695100001900  010480081
279572400001200  964731771
279610000                   270264510001
279002700942400  010037791
279398600003200  043025421
279173400                   226885250001

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

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

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua Roma, 

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 

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

PAGLIARI SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 
30.684.758/0001-57, torna público que requereu a Secre-
taria do Meio Ambiente de Sinop, as Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO , 
para as atividades de Manutenção e reparação de gera-
dores , transformadores e motores elétricos no endereço  
Rua dos Manacas S/N, Setor industrial Sul em Sinop- MT

COMERCIO DE MADEIRAS RANURO EIRELI ME, CNPJ. 
25.383.420/0001-25. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Reno-
vação da LO-Licença de Operação de uma Serraria com 
desdobramento e beneficiamento de Madeira, localizada 
no município de Nova Ubiratã/MT. Não determinado EIA/
RIMA.

HELIO RODRIGUES DE MOURA, CPF 361.901.361-68, 
torna público que requereu junto a SECRETARIA MU-
NICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia e Licença de 
Instalação, para atividade de Condomínio Horizontal, na 
Rua Rogério Adriano Saconi esq./ c/ Rua Otávio P. Lima , 
Quadra 04, Lote 05, Jardim Tarumãs, Sinop-MT – Ambien-
tale Engenharia e Consultoria. Engenheira Agrícola e Am-
biental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

RWE AUTO ELÉTRICA LTDA, CNPJ: 35.770.596/0001-93, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), da 
atividade de: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e re-
paração mecânica de veículos automotores. Endereço: Av. 
Perimetral Novo Horizonte, nº 1431, Bairro Novo Horizonte 
I. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

DEL MORO & DEL MORO LTDA, CNPJ: 00.877.761/0016-
02, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente  SAMA/NM: as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI), das atividades de: 10.91-1-
02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 
predominância de produção própria e 47.11-3-02 - Comér-
cio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios - supermercados. Endereço: Rua 
dos Mamoeiros, nº 1739w, Bairro Expansão Urbana. Nova 
Mutum/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

ISABELLE TAYSA SALLES SILVA, CNPJ: 35.047.601/0001-
34, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as 
Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação 
(LO), da atividade de: 86.30-5-04 - Atividade odontológica. 
Endereço: Rua São Francisco de Assis, nº 2144, Sala 04 e 
05, Bairro São Domingos. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

ADEMIR LIMA DOS SANTOS, CPF: 253.845.381-04, tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI), da atividade de: 55.10-8-
01 HOTÉIS. Endereço: Av. Idemar Riedi, Quadra 01, lote 
02, Bairro Loteamento Comercial e Residencial Eldorado 
1ª Etapa. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

VALTEIR VASCONCELLOS 01977028136, CNPJ n° 
35.937.544/0001-69, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção 
e reparação de veículos automotores (automóveis), loca-
lizada na Rua Projetada 01, N.300, Bairro de Residencial 
Buritis , município de SINOP-MT.

NUNES E IWAMURA LTDA CNPJ nº 34.237.310/0001-46, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop a 
LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a 
atividade de Condomínio Residencial, o empreendimento 
está localizado na Avenida Geraldo Egidio Ferrari, nº 280, 
Quadra 05 Lote 15 – Menino Jesus I - CEP 78559-097 – 
Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 Tipo: Menor Preço Global A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 001/2020 de 02/01/2020, torna público aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, no dia 04/02/2020, às 08H00, para 
contratação de empresa visando a “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 
DA FAMILIA CATARINA ZIN MAFINI, COMUNIDADE CRISTALINO DO NORTE, 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 de segunda a sexta e/ou no site oficial do município: 
www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 16 de janeiro de 2020. Liria Kurten Wronski 
Presidente CPL 

 
Antonio Mafini 

Prefeito Municipal 

AVISO DE CANCELAMENTO

REGISTRO DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

Objeto: aquisição de gás GLP e gêneros alimentícios para a alimentação 
escolar - 1º semestre de 2020 - zona urbana e zona rural. Tipo: Menor 
preço por item - Data de Abertura: 30 de janeiro de 2020. HORÁRIO: 
08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto ao site oficial do 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, no 
e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no Departamento 
de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 15 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica o cancelamento da licitação acima mencionada, por 
conveniência administrativa. Nova Mutum – MT, 16 de janeiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL DE 
NOTÓRIO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DE 
PALESTRA PARA A SEMANA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A REDE 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de palestrante de notório conhecimento 
técnico para apresentação de palestra a ser realizada na semana 
pedagógica, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2020 para professores e 
educadores da rede municipal de ensino do município de Sorriso-MT, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, no intuito de promover capacitação técnica a todos os 
participantes. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso II c/c art. 13, e 
artigo 26, todos da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: EPISTEME 
CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA, CNPJ Nº 08.724.461/0001-
19. VALOR GLOBAL: R$ 9.800 (Nove mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 
10 (dez) meses.

Gerson Luiz Bicego
Prefeito Municipal em Exercício
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Helinho começou bem, mas decaiu no Tricolor 

Helinho tem nova chance após
despontar como nova promessa
DA REPORTAGEM

Helinho como titular 
vem sendo uma das princi-
pais notícias da pré-tempo-
rada do São Paulo. O ata-
cante de 19 anos começou 
no time principal os dois 
jogos-treinos realizados no 
CT de Cotia – vitória sobre 
a Caldense e derrota para o 
Juventus. Para quem termi-
nou o ano passado devolvido 
à base, é um renascimento.

A condição atual do ata-
cante não seria sequer cogi-
tada poucos dias atrás. Heli-
nho não desempenhou um 
bom futebol em 2019 e, sob 
o comando de Fernando Di-
niz, chegou a ser emprestado 
para o time sub-20 na reta 
final do Campeonato Bra-
sileiro. Nas oportunidades 
dadas neste início de pre-
paração para a temporada, 
o jogador não decepcionou. 
Ele dá sinais de que pode ter 
nova reviravolta após surgir 
como uma das grandes joias 
em 2018. Nos 6 a 1 sobre a 
Caldense, por exemplo, foi 
o responsável por dois gols e 
por boas jogadas pelos lados 
do campo.

O início de Helinho 
no São Paulo foi promissor. 
Logo em sua estreia pelos 
profissionais, diante do Fla-
mengo, pelo Brasileirão de 
2018, ele marcou um golaço 
no Morumbi e deu esperan-

ças para o torcedor tricolor. 
O jogou terminou 2 a 2.

Mas a previsão não se 
concretizou. Embora tenha 
sido utilizado na Liberta-
dores como titular, ele per-
deu espaço no elenco e, em 
menos de um ano, foi parar 
novamente nas categorias de 
base. Em 25 jogos, aquele gol 
contra o Flamengo foi o úni-
co como profissional.

Na última rodada do 
Brasileirão do ano passado, 
Helinho foi titular contra o 
CSA, partida que marcou a 
ida de praticamente uma de-
legação inteira de jogadores 
formados em Cotia para Ala-
goas. O atacante se destacou 
no primeiro tempo, mas aos 
2 minutos da etapa final foi 
expulso e quase comprome-
teu a vitória por 2 a 1.

Embora tenha decep-
cionado, o jogador parece ter 
entendido que 2020 pode 
ser um recomeço. Tanto que 
o São Paulo estima que Heli-
nho retornou das férias com 
4kg a mais de massa magra 
– algo considerado positi-
vo pelo fato de ele ainda ser 
franzino. Nos treinos abertos 
que a imprensa pôde acom-
panhar, o jogador se mos-
trou empenhado e dividin-
do jogadas de força. Outra 
característica que voltou a 
aparecer foi a finalização de 
longa distância. Canhoto, o 
atacante tem como algumas 

SÃO PAULO | Atacante deve iniciar a temporada como titular e pode dar reviravolta na carreira
Foto: DIvulgação

SANTOS

Jesualdo adota 
privacidade
para testar seus 
jogadores
DA REPORTAGEM

O técnico Jesualdo Fer-
reira optou pela privacidade 
e pelo mistério nestes pri-
meiros dias de pré-tempora-
da do Santos. Ainda não foi 
possível observar nenhuma 
atividade tática do português 
no CT Rei Pelé. Mesmo as-
sim, certo é que o treinador 
tem feito testes com toda a 
equipe.

Sem pressa para encon-
trar um time ideal, Jesual-
do tem agradado ao elenco 
neste começo de trabalho 
no Peixe, principalmente 
por valorizar o trabalho do 
grupo sem “desmerecer” jo-
gadores considerados não 
tão importantes para formar 
uma possível equipe titular.

Foram as impressões 
passadas, por exemplo, pelo 
atacante Raniel e pelo volan-
te Jobson, ambos durante co-
letivas de imprensa no CT: o 
“lado humano” do treinador 
e a chance para todo o grupo 
têm sido vistos como positi-
vos. O jeitão mais tranquilo 
é uma mudança significati-
va em relação ao estilo “ex-
plosivo” do ex-técnico Jorge 
Sampaoli.

Jobson, um dos “rene-
gados” no clube durante o 
período de trabalho de Sam-
paoli, chegou a dizer que Je-
sualdo “olha no olho” de to-
dos os jogadores durante as 
atividades. O estilo tranquilo 
caiu na graça do jogador de 
24 anos.

Raniel, recém-chegado, 
também é só elogios. “To-
dos os jogadores para ele são 
importantes. Sempre roda 
o grupo, coloca todos para 
jogar no time titular. Passa 
para os atletas que todos têm 
valor, que todos estão con-
correndo. Isso faz com que 
você se sinta valorizado. Ele 
trata da mesma forma, in-
clusive os que não estavam 
jogando. Isso é tudo para o 
jogador. Quando temos isso, 
a gente produz muito mais”, 
disse Raniel.

O português se viu 
obrigado a resolver algu-
mas pendências no grupo. 
O goleiro Vanderlei, por 
exemplo, estava treinando, 
mas foi liberado para viajar 
a Porto Alegre e fechar com 
o Grêmio. Já Bryan Ruiz, en-
quanto aguarda sua rescisão 
de contrato, foi rebaixado ao 
time sub-23.

Foto: DIvulgação

Português não permitiu presença da imprensa em ne-
nhuma atividade específica 

FLAMENGO

Berrio e Piris da Motta despertam
interesse e podem ser negociados

NOVA MUTUM

Prefeitura corre contra o tempo
para entregar estádio na estreia

Foto: DIvulgação

Foto: Maykon CastIonI

Rubro-Negro admite vendê-los em caso de oferta que agrade

FMF realizou vistoria e aguarda documentos até o fim de 
semana 

DA REPORTAGEM

Ao mesmo tempo em que 
novos jogadores chegam ao 
Flamengo, outros podem sair 
nos próximos dias. O clube 
foi procurado recentemente 
por equipes interessadas no 
atacante Berrio e no volante 
Piris da Motta. Nenhuma ne-
gociação é considerada avan-
çada, mas o departamento 
de futebol avalia os cenários 
junto com os atletas para to-
mar uma decisão e admite 
negociá-los caso os valores 
sejam satisfatórios.

De acordo com o jornal 
Record, do México, uma das 
ofertas por Piris é do Amé-
rica - informação também 
dada pelo site “Coluna do 
Flamengo”. O clube mexica-
no teria oferecido cerca de 3 
milhões de dólares pelo vo-
lante paraguaio, metade do 
valor que o Flamengo pagou 
para ter o jogador em 2018.

Berrio também despertou 
interesse do futebol mexica-
no, mas nada foi oficializa-
do até o momento. Há son-
dagens de clubes de outros 
países, embora em estágio 
inicial.

DA REPORTAGEM

O Nova Mutum EC, atu-
al campeão da Segundona 
do Estadual, vive a expec-
tativa de estrear na Primei-
ra Divisão do Campeonato 
Mato-grossense. Além disso, 
também vive um sonho de 
poder jogar dentro de casa, 
no Estádio Municipal Valdir 
Doilho Wons, que passa por 
reformas aceleradas, para 
que isso seja possível daqui 
10 dias, em duelo contra o 
Luverdense, pela 2ª rodada 
da competição.

“A construção desse es-
tádio é um sonho que a po-
pulação almeja há muito 
tempo, está se concretizando 
agora. Junto a isso vem esse 
sonho também do clube pro-
fissional, do Nova Mutum, 
que foi campeão da Série B, 
agora entrando na Série A. 

Esse estádio significa 
muito para o esporte em 

Nova Mutum, para o futebol 
da cidade, com certeza vai 
trazer um outro patamar. 

O clube vai estar usu-
fruindo desta estrutura, e o 
principal, é que a população 
vai ter um local muito bom 
para poder assistir os jogos, 
praticar atividades físicas, e 
o futebol”, disse o Secretário 
de Esportes, Toshio Onghero 
Takagui.

Segundo a diretoria de 
competições da Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMF), que realizou vistoria 
juntamente com os respon-
sáveis pela obra e pelo clu-
be, os engenheiros da obra 
garantiram que até o dia do 
primeiro jogo (dia 25) a re-
forma estará pronta. 

Porém, o prazo para dar 
entrada com os documentos 
necessários dos laudos para a 
confirmação do local, é para 
o próximo fim de semana.

Com o jogo marcado para 

Os dois jogadores têm 
contrato de pequena dura-
ção com o Flamengo. O vín-
culo de Piris se encerra em 
agosto, devido à legislação 

brasileira, que não permi-
te que estrangeiros assinem 
contratos maiores que dois 
anos - há um pré-acordo en-
tre as partes para renová-lo 

por mais dois anos, firmado 
já na época da contratação. O 
compromisso de Berrio com 
o Rubro-Negro termina em 
dezembro.

o dia 25, às 15h30, contra o 
Luverdense, a estreia pode 
ser adiada para o dia 26, para 
que haja mais um dia para a 
finalização das obras. Antes 

disso, o Nova Mutum estreia 
na competição fora de casa, 
contra o atual tricampeão 
Cuiabá, no dia 22, às 20h10, 
na Arena Pantanal.

das principais armas o chute 
forte e a precisão, algo que 
pouco apareceu em 2019.

Com Antony na seleção 
brasileira olímpica até feve-
reiro, a escalação de Helinho 

no lado direito do ataque faz 
com que o time não perca a 
forma de jogar: velocidade 
e habilidade pelas pontas e 
um meio de campo dinâmi-
co. Dentro e fora do clube, 

há opiniões de que Helinho 
é um jogador melhor e com 
mais recursos do que An-
tony. Mas o entorno do joga-
dor é menos estruturado.

E Helinho tem data 

para um novo passo na re-
cuperação de seu futebol: no 
dia 22 de janeiro, o São Paulo 
estreia no Campeonato Pau-
lista diante do Água Santa no 
Morumbi.
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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 

Foto: Divulgação

COBERTURA!

Registro Up agora estará nos
principais eventos de Sinop

SINOP

Ciclista é atingido por
descarga elétrica de raio

NOVA BANDEIRANTES

Por excesso de chuva, 
prefeito decreta estado 
de emergência

Projeto traz humor e descontração em suas coberturas 

Foto: RepRoDução

Foto: Divulgação

Chuvas provocaram queda de ponte em 
Nova Bandeirantes 

Jovem foi socorrido em estado grave em Sinop 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As baladas de Sinop não 
serão mais as mesmas! O mu-
nicípio conta agora, oficial-
mente, com um programa 
de entretenimento em for-
mato de TV online. A equi-
pe do Registro Up de Sorri-
so, que já realizou diversas 
coberturas pela região, está 
oficialmente fazendo parte 
da família sinopense e pro-
mete registrar os principais 
eventos da cidade com fotos 
e vídeos.

Conforme o repórter 
e atual diretor do projeto, 
Rômalo Bessa, o diferencial 
do trabalho feito pelo Re-
gistro Up são os vídeos re-
portagens. “Trazemos um 
formato diferenciado das 
coberturas tradicionais de 

SÓ NOTÍCIAS

Um jovem, 14 anos, foi 
socorrido em estado grave 
pelo Corpo de Bombeiros 
na noite de quarta-feira (15) 
após ser atingido por uma 
violenta descarga elétrica de 
um raio enquanto pedalava, 
com amigos, pela MT-222, 
na região próxima à Embra-
pa Agrossilvipastoril, em Si-
nop.

“Ele foi encaminhado 
em estado crítico ao Hospi-
tal Regional. Recebemos in-
formações que ele estava fa-
zendo pedal. Um dos amigos 
que estava junto é bombeiro 
e fez os primeiros atendi-
mentos ainda no local. 

Logo após a descarga, 
teve uma parada respirató-
ria. Esse militar de imediato 
fez a reanimação. 

Colocou em um carro 
e o levou até próximo a uma 
faculdade, onde o encontra-
mos e passamos para a via-
tura de resgate”, explicou a 
sargento Simone Martins de 

DA REPORTAGEM

O prefeito Valdir Pe-
reira, de Nova Bandeirantes, 
decretou situação de emer-
gência em razão dos prejuí-
zos ocasionados pelas chuvas 
nos últimos três meses. O 
decreto foi publicado no Di-
ário Oficial desta quinta-fei-
ra (16). Em vídeo gravado e 
compartilhado nas redes so-
ciais, o prefeito diz que nos 
últimos três meses as chuvas 
foram intensas, superando 
o volume que era esperado 
para esta época do ano.

Ainda segundo ele, rios 
e córregos que circundam 
o município subiram cerca 

de 2 metros acima do nível 
normal. O transbordamento 
atingiu as estradas que dão 
acesso à cidade, que não têm 
asfalto. “Lama e atoleiro es-
tão dificultando o acesso aos 
moradores do município”, 
destacou o prefeito.

Valdir afirmou também 
que as chuvas provocaram 
vários alagamentos, que cau-
saram diversos transtornos 
aos moradores. 

“Todos os aconteci-
mentos justificam o decreto 
para que possamos tomar 
providências rápidas e achar 
uma solução para esta situa-
ção que estamos enfrentan-
do”, declarou.

Foto: Divulgação

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

Cresce número 
de motoristas 
de aplicativos
SORRISO | Dinheiro será depositado, desde ontem, 
na conta corrente ou poupança

Souza Ferraz ao site Só No-
tícias.

Ainda de acordo com 
a sargento, o garoto estava 
com parte do corpo endu-
recido e as pupilas dilatadas. 
“Durante o trajeto até o hos-
pital ele teve uma nova pa-
rada respiratória. Foi feita a 

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.

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. 

reanimação e estabilização. 
Ao entregar no hospital, já 
foi feita sedação da equipe 
médica, mas o estado de saú-
de era muito grave”.

A militar explicou ain-
da que o jovem apresenta-
va queimaduras graves pelo 
corpo. “A descarga foi na re-

gião da cabeça. O capacete 
que usava ficou bastante da-
nificado. As pupilas dilatadas 
poderiam ser do choque da 
descarga ter afetado alguma 
parte neural. Apresentava 
queimaduras em diversos 
membros do corpo, na re-
gião abdominal”.

eventos, nosso estilo é diver-
tido, bem-humorado, gosta-
mos de brincar com os en-
trevistados, e o formato tem 
dado muito certo, a galera 
interage bem com a gente e 
a edição finaliza o trabalho, 
implantando ‘memes’ entre 
uma fala e outra. Com isso, 
temos conquistando espaço, 
levando sorrisos por onde 
passamos”, comemora Bessa.

Para marcar a estreia 
oficial da TV online na cida-
de, o Registro Up estará rea-
lizando, nesta sexta-feira (17), 
no Ditado Music, a cobertura 
do show da dupla Hugo & 
Guilherme. As publicações 
ficarão à disposição no site 
www.registroupmt.com.br, 
no Instagram programare-
gistroup, no canal do YouTu-
be e na página de Facebook 
Registro Up.

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.
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Consumidores 
podem aderir
à tarifa branca 
em 2020

DA REPORTAGEM

Começou a valer a partir de 
1º de janeiro a tarifa branca 
para todas as unidades con-
sumidoras que são conec-
tadas em serviços de baixa 
tensão, tais como residências 
e pequenos comércios. Essa 
alternativa oferece a possibi-
lidade de o consumidor eco-
nomizar na fatura da conta 
de energia se adotar hábitos 
que priorizem o uso da ener-
gia fora dos horários consi-
derados como de pico, quan-
do há menor demanda de 
energia e os valores do qui-
lowatt-hora (kWh) são mais 

COMO FUNCIONA? | Postos 
tarifários e valores das tarifas 
residenciais já foram definidos 
pela Energisa

baratos. Por outro lado, a fa-
tura de energia pode aumen-
tar no horário de consumo 
“intermediário”, que é uma 
hora antes e uma hora depois 
do horário de ponta, e prin-
cipalmente nos horários em 
que há maior demanda de 
energia. A tarifa branca não 
se aplica a consumidores re-
sidenciais classificados como 
baixa renda, beneficiários de 
descontos previstos em Lei, 
e à iluminação pública. A 
secretária-adjunta de Prote-
ção e Defesa dos Direitos do 
Consumidor, Gisela Simona, 
explica que a tarifa branca é 
mais viável para aquelas pes-

soas que não ficam em casa 
no horário de pico. “Isso por-
que, o consumo nesse horá-
rio poderá acarretar aumen-
to ao invés de diminuição na 
conta de energia elétrica”.

Em Mato Grosso, todo ser-
viço de geração e forneci-
mento de energia elétrica é 
prestado pela concessionária 
Energisa.

NOVOS
HÁBITOS
O consumidor conseguin-

do adotar hábitos que prio-
rizem o consumo da ener-
gia nos períodos de menor 
demanda a opção pela tarifa 

branca oferece a oportuni-
dade de reduzir o valor pago 
pela energia consumida.

PERFIL DE
CONSUMO
É importante que o con-

sumidor, antes de optar pela 
tarifa branca, conheça seu 
perfil de consumo. Quanto 
mais o consumidor deslocar 
seu consumo para o período 
fora de ponta, maiores são os 
benefícios desta modalidade. 
Todavia, a tarifa branca não 
é recomendada se o consu-
mo for maior nos períodos 
de ponta e intermediário e 
não houver possibilidade de 

transferência do uso dessa 
energia elétrica para o pe-
ríodo fora de ponta. Nessas 
situações, o valor da fatura 
pode subir. Por isso, é bom 
ter atenção ao solicitar a mu-
dança.

SOLICITAÇÃO
DA TARIFA
Se o consumidor não per-

ceber a vantagem, ele pode 
solicitar sua volta ao siste-
ma anterior (tarifa conven-
cional). A distribuidora terá 
30 dias após o pedido para 
retornar o consumidor ao 
sistema convencional. Caso 
queira participar de novo da 

modalidade tarifária branca, 
há um período de carência 
de 180 dias.

COMPARAÇÃO
O consumidor deve com-

parar suas contas com a apli-
cação das duas tarifas. Isso é 
possível por meio de simu-
lação com base nos hábitos 
de consumo e equipamentos. 
Para aderir à tarifa branca, 
os consumidores precisam 
formalizar sua opção junto 
à concessionária Energisa. 
Quem não optar por essa 
modalidade continuará sen-
do faturado pelo sistema atu-
al.


