
NICO BARACAT

FIQUE ATENTO!

Estadual:
conheça
os 10
técnicos
Um dos personagens 
mais importantes do es-
porte: o técnico de fute-
bol, aquele que trabalha 
quase sempre sob pres-
são. Diante disso, conhe-
ça os 10 comandantes 
dos times na competição. 
Somente Marcos Birigui, 
atualmente no Sinop, foi 
campeão.                 Página   6

Durante o período de chuvas em todo o estado de Mato Grosso, é necessário cuidado redobrado 
ao dirigir, já que muitas das vezes a chuva vem acompanhada de temporais que podem trazer 
com eles alagamentos e enchentes.                                  Página  -8

SEGURANÇA AO DIRIGIR NA CHUVA

SINOP

FEBRE AMARELA

Tapando
buracos
no Setor
Industrial Sul

Vacina
deve ser
reforçada

O trabalho objetiva me-
lhorar as condições de trafe-
gabilidade no local e amenizar 
problemas com acúmulo de 
águas, lama e barro nas ruas. O 
processo licitatório para o asfal-
tamento do local, contemplando 
mais de 40 mil m² de pavimento, 
está em andamento.

                        Página -7

A Secretaria de Saúde de 
Sinop alerta pais e responsá-
veis para alteração realizada no 
Calendário Vacinal da Criança. 
Conforme o Ministério da Saúde, 
a vacina de febre amarela deve 
ser aplicada em bebês de nove 
meses e todas as crianças de 
quatro anos devem tomar a 
dose reforço.                    Página - 7

Divulgação

Divulgação

Bruno roDrigues

1,4 mil apartamentos devem
ser entregues até junho
A Prefeitura de Sinop quer entregar os 1.440 apartamentos do Residencial 
Nico Baracat até junho. A previsão foi dada pelo secretário de Assistência 
Social, Ademir Debortoli. As obras foram iniciadas em 2011 e houve inú-
meros adiamentos.       Página - 3
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Parece só um jogo de palavras, mas esta-
mos falando da virada de um mundo pra 
outro. Na esteira dessas transformações 
perdem-se as religiões, os dogmas, as teo-
rias científicas na sua maioria

Meu pai morreu aos 90 anos em 
2010. Sempre tivemos longas e boas 
conversas. A sua simplicidade técnica 
não o impedia de enxergar o mundo 
numa visão claríssima e, acreditem, 
frequentemente profética. Nossas dis-
cordâncias eram poucas. Pelo fato de 
morar em Cuiabá e ele em Brasília, 
quando nos víamos alongávamos as 
nossas conversas. Gostava de ouvi-lo 
teorizar sobre temas complexos, na 
sua visão simplista mas certeira. Hoje 
chamaria aquela visão de sabedoria.

Numa dessas suas teorizações ele 
disse-me: entre 1920 em que nasceu 
e 2010 o mundo andou um milhão de 
anos. O que havia em 1920 era muito 
simples. Metalurgia básica na forma 
de ferramentas como enxada, foice, 
machado, serrote, etc. Já em 2010 ele 
se entusiasmava com o controle re-
moto da televisão que tomava a maior 
parte do seu tempo diário. Achava o 
computador e o celular absolutamente 
fantásticos. Em 15 de agosto de 2010 ele 
partiu levado por um câncer traiçoeiro. 
Pensava que os dois eram invenções 
dos extraterrestres que nos deram 
como presente, ou em troca de miné-
rios raros.  Deixou um grande vazio 
com as suas teorizações proféticas.

Lá se vão quase dez anos. E o mun-
do gira cada vez mais rápido nas suas 
transformações. O pior é que muita 
gente que deveria se importar ainda 
se comporta como meu pai em 1920. 
Os sistemas tecnológicos, vindos ou 

não dos ETs em que ele acreditava. 
Desde que ele se foi apareceram a 
inteligência artificial, o big data, a 
indústria 4G, o WhatsApp e o Face-

book. Os ETs já não são mais tabu como 
eram em 2010. Espera-se, como ele pre-
via, o contato a qualquer momento. As 
gerações novas que ele tanto admirava 
estão realmente avançando confusas 
nesse mundo em transformações ace-
leradas.

O choque do conceito é muito duro: 
não estamos numa época de mudan-
ças. Estamos numa mudança de época. 
Parece só um jogo de palavras, mas es-
tamos falando da virada de um mundo 
pra outro. Na esteira dessas transfor-
mações perdem-se as religiões, os dog-
mas, as teorias científicas na sua maio-
ria, a política, os conceitos de política, 
de economia, de Estado e de sociedade.

Imagine-se a educação nova frente à 
internet 5G, uma rede em tempo mais 
do que real. Celulares e eletrônicos di-
versos capazes de navegar na impossi-
bilidade das mentes mais desavisadas 
de hoje.

O leitor deve estar perguntando o 
porquê deste artigo. Responderia que 
é o seu objetivo é mera provocação pra 
alertar que todas as mudanças de épo-
ca ao longo da História varreram ideias 
velhas e gente agarrada a elas. Fórmula 
pra adaptações: nenhuma! É a constru-
ção do dia a dia. Cada nova ideia joga-se 
outra fora. Se entre 1920 e 2010 correram 
1 milhão de anos, imagine-se nos próxi-
mos 10 anos?

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA 
EM MATO GROSSO

1 milhão de anos

ONOFRE RIBEIRO

A empresa FW Comunicação e Marketing presta 
serviços a algumas das maiores emissoras de televisão 
do país e a agências de publicidade que têm contratos 
com ministérios e estatais. O dono do negócio, Fabio 
Wajngarten, assumiu em abril do ano passado o cargo de 
secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, 
função que lhe dá poderes para influir na distribuição 
das verbas para a propaganda oficial.

Não é preciso muito esforço para perceber que é 
difícil conciliar as duas atividades sem ofender os prin-
cípios que regem a administração pública, entre os quais 
está a obrigação de evitar que interesses particulares se 
misturem com os da função exercida no governo.

Wajngarten achou que bastava se afastar formal-
mente da administração de sua empresa para resolver o 
problema, como disse nesta semana depois que a Folha 
de S.Paulo revelou sua ligação com a FW. Trata-se de um 
equívoco.

Com 95% das cotas da empresa, criada em 2003, o 
secretário continua o principal beneficiário dos ganhos 
obtidos com suas atividades, o que o torna diretamente 
interessado no relacionamento que a FW mantém com 
seus clientes.

Wajngarten aumentou a confusão ao nomear como 
seu braço direito no Palácio do Planalto o irmão do em-
presário Fabio Liberman, escolhido para cuidar da ad-
ministração da FW dias antes de assumir sua posição no 
governo. E em vez de manter-se longe dos clientes de 
sua empresa, o secretário reuniu-se com eles frequente-
mente nos últimos meses. 

Números da Secom mostram que duas emisso-
ras que pagam pelos serviços de sua firma, a Record e 
a Band, viram suas receitas com publicidade do gover-
no federal se multiplicar durante sua gestão, enquanto a 
Globo, líder de audiência, teve a fatia reduzida.

Como de hábito, Bolsonaro reagiu com truculência 
às revelações sobre o secretário. Atacou a Folha, man-
dou uma repórter do jornal se calar, defendeu o assessor 
e bateu em retirada sem dar nenhuma resposta sobre a 
atitude do secretário. Fiel ao estilo do chefe, Wajngarten 
mostrou que não compreende seu papel como funcio-
nário público, evitando prestar esclarecimentos sobre as 
atividades e a carteira de clientes de sua empresa.

Ao se pronunciar, ele se recusou a responder per-
guntas e fez ameaças, sugerindo que as portas do go-
verno seriam fechadas a grupos que questionassem sua 
atuação.

Caberá aos órgãos encarregados de fiscalizar o go-
verno, entre eles a Comissão de Ética da Presidência e a 
Corregedoria-Geral da União, examinar os negócios de 
Wajngarten com rigor e aplicar ao secretário a disciplina 
que a legislação impõe a casos como o seu.

Editorial

Linha cruzada

Ranking dos Políticos - Facebook

ACORDO JUDICIAL
O Ministério Público Federal em Sinop 

e a Companhia Energética Sinop S/A assi-
naram um acordo judicial no valor de R$ 4 
milhões, referente à mortandade de peixes 
no Rio Teles Pires, em junho do ano passado. 
A empresa fará o pagamento a título de com-
pensação pelos impactos socioambientais 
ocasionados pelo empreendimento Usina 
Hidrelétrica Sinop (UHE Sinop). Um laudo 
apontou que a morte de peixes foi provocada 
pela falta de oxigênio na água. Os R$ 4 mi a 
serem pagos pela Companhia Energética Si-
nop S/A serão divididos em quatro projetos.

VAGAS NO SENAI
O Serviço Nacional de Aprendizagem In-

dustrial (Senai MT) está com vagas abertas 
para 18 cursos técnicos em todo o Estado. Nas 
modalidades presencial e semipresencial, os 
cursos têm carga horária entre 900 a 1.460 
horas. O Senai Sinop tem vagas para Téc-
nico em Automação Industrial, Técnico em 
Confeitaria e Técnico em Manutenção de Má-
quinas Industriais. A unidade de Sinop fica 
localizada na Avenida dos Jacarandás, 3100, 
Setor Industrial Sul.

CHALANA
Um vídeo de um cantor sertanejo de Vár-

zea Grande tem viralizado nas redes sociais 
por conta da presença do presidente Jair 
Bolsonaro. Zé Cassiano, como é conhecido, 
estava no Guarujá, no início de ano e tocou 
“Chalana”, de Almir Sater, tendo Bolsonaro 
fazendo uma refeição ao lado. Ao final da 
música, ele manda um abraço aos mato-
-grossenses. E Bolsonaro conclui: “O pessoal 
sofre, mas é feliz”, disse aos risos enquanto 
era filmado pelas pessoas que acompanha-
vam a apresentação.

Crédito: Portal Sorriso

IMAGEM DO DIA

“Atacou a Folha, mandou uma repórter 
do jornal se calar, defendeu o assessor 
e bateu em retirada sem dar nenhuma 
resposta sobre a atitude do secretário

“
No fim da tarde de quinta (16), uma carreta carregada com farelo de milho 

teve a cabine totalmente destruída por um incêndio quando passava pela BR-
163 em Sorriso. O motorista, que havia carregado em Sinop, disse que um mo-
torista que trafegava no sentido contrário deu sinal de luz o alertando sobre o 
incêndio que, teria começado nos faróis. Diante do sinal, ele parou o veículo e 
as chamas tomaram conta da cabine. Rapidamente ele retirou seus pertences 
de dentro da carreta e conseguiu se salvar.

Muita quantidade...

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 18 de janeiro de 2020 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

deira “seleção” dos melhores momentos 
da vida. Com apenas algumas imagens 
você conseguia ter uma excelente visão 
do que aquela pessoa passou, compar-
tilhando seus momentos. Hoje é quase 
desanimador quando alguém diz que vai 

mostrar algumas fotos.
Tire quantas fotos 

quiser, mas faça uma 
seleção, aquela que vai 
mostrar, em pouquíssi-
mas imagens, os regis-
tros de sua vida. Man-
tenha essas imagens 
em local separado, onde 
você possa mostrar para 
as pessoas sem grandes 

dificuldades, compartilhando, de fato, o 
que é de mais importante para você. Qua-
lidade vai ser, sempre, mais importante 
que quantidade. Pense nisso!

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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Selecionar as melhores fotos e mantê-las em um local se-
parado é muito útil tanto na hora de mostrar para outras 
pessoas quanto para você mesmo reviver seus momen-
tos sem gastar horas vendo amenidades. Os melhores 
momentos são aqueles que realmente fazem a coisa 
valer a pena, que deveriam ser registrados em um livro 
de poucas páginas, e acabam “ofuscados” por excesso de 
registros. Faça isso, com certeza você vai poder “viajar” 
com muito mais facilidade por suas lembranças.

CLIC 
FINAL 

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

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

Eu, com meus 40 anos, sou de um tempo 
em que as fotos eram caras, quase “raras”, e 
extremamente valorizadas. Aqueles peque-
nos álbuns, fossem eles simples ou sofis-
ticados, traziam uma pequena quantidade 
de registros, considerados extremamente 
importantes, vis-
tos e revistos in-
contáveis vezes 
pelos envolvi-
dos, sua família 
e seus amigos. 
Era muito bom. 
Fotos eram parte 
de nossas vidas 
mais do que hoje.

Sei que pode 
ser difícil entender o conceito. Hoje temos 
fotos em todos os lugares, de praticamen-
te tudo, compartilhadas das mais diversas 
formas, mas justamente o “volume” de in-
formações mudou completamente a forma 
com que esses registros são vistos. Fotos 
são “normais”, todo mundo tem aos mon-
tes, faz com o celular, posta compulsiva-
mente nas redes sociais. Quando começa 
a olhar se perde, acaba “desanimando”, vê 
uma infinidade de imagens de momentos 
próximos e acaba por não ver registros de 
momentos diferentes.

Antigamente as fotos eram uma verda-
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1,4 mil apartamentos devem
ser entregues até junho
SÓ NOTÍCIAS

A Prefeitura de Sinop 
quer entregar os 1.440 apar-
tamentos do Residencial 
Nico Baracat até junho des-
te ano. A previsão foi dada 
pelo secretário de Assistên-
cia Social, Ademir Debor-
toli.

“Virou uma novela. Des-
de 2011, quando iniciou 
a obra, está essa enrola-
ção. Agora eu acredito que 
conseguiremos entregar. 
Temos o prazo até junho 
porque é um ano eleitoral. 
Estamos cobrando a Caixa”, 
disse o gestor, em entrevis-
ta ao programa SBT Comu-
nidade.

Os principais entraves 
para a entrega da obra são 
burocráticos, segundo o 
superintendente da Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
José Neto. 

“Estamos esbarrando em 
questões de licenciamento, 
de orçamentos, e há toda 
uma burocracia por trás 
deste processo. Estamos 
aqui justamente conver-
sando sobre como resolver 
esta burocracia, superar es-
tes obstáculos e entregar, 
o mais rápido possível, o 
Nico Baracat”.

Um dos problemas é a 
falta de ligação do empre-
endimento à rede de esgo-
to, segundo Debortoli. 

Além disso, ainda não 

SINOP | Prefeitura espera entregar apartamentos do Nico Baracat

Principais entraves para a entrega da obra são burocráticos 

Foto: Divulgação

estão concluídos os acaba-
mentos de 560 apartamen-
tos, ou seja, um percentual 
de 38,9%. 

“A Caixa já viabilizou o 
recurso (para a empreitei-
ra) e esperamos que a em-
presa retome as obras nos 
próximos dias”, afirmou o 
secretário.

PRORROGAÇÕES
Em fevereiro do ano pas-

sado, após reunião com 
representantes da Caixa, a 
prefeitura estimou prazo 
para entrega dos aparta-
mentos em setembro de 
2019. 

Até então, a estimativa 
era que a obra fosse entre-
gue em março daquele ano. 

A previsão inicial era que 
as casas fossem entregues 
em 2016, entretanto, em 
novembro daquele ano, 
uma das empresas res-
ponsáveis pela obra teve o 
contrato com a Caixa Eco-
nômica Federal rescindido 
juridicamente.

As famílias contempladas 
terão até 120 meses para 
pagar o financiamento com 
prestações mensais que 
variam de R$ 80 a R$ 270 
conforme a renda bruta fa-
miliar. 

O valor do investimento 
no conjunto habitacional é 
superior a R$ 86 milhões, 
repassados pelo Governo 
Federal.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CANDIDATURA PRÓPRIA

Governo conclui dezembro
com superávit de R$ 88 mi

JUDAS ISCARIOTES

AL exonera servidor suspeito
por assalto na casa de Janaina

COOPERAÇÃO

Comitê japonês 
visita Sinop para
conhecer agronegócio 
da região

Comitê do Japão visitou Sinop nesta semana 
Odnilton Gonçalo estava lotado no gabinete da própria 

deputada 

Mauro poderá apoiar Fávaro ou Pivetta 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes foi liberado pelo 
DEM para apoiar quem ele 
quiser na eleição suplemen-
tar para Senado, visto que ele 
tem acordos políticos com o 
ex-vice-governador Carlos 
Favaro (PSD) e com seu vice, 
Otaviano Pivetta (PDT), dois 
postulantes à vaga que deve 
ser deixada em breve pela 
senadora cassada Selma Ar-
ruda (PODE).

A informação foi con-
firmada pelo prefeito de 
Cuiabá Emanuel Pinheiro 
(MDB), que esteve reunido 
na semana passada com o ex-
-governador Júlio Campos, 
uma das maiores lideranças 
do DEM e que já trabalha na 
construção de sua candida-
tura para a vaga.

Além de Júlio Campos 
e Emanuel Pinheiro, o en-
contro para discutir a elei-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As potencialidades de 
Sinop mais uma vez cha-
mam a atenção dos olhos 
internacionais. Nesta se-
mana, o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Daniel Brolese, recebeu em 
seu gabinete uma comitiva 
da Agência de Coopera-
ção Internacional do Japão 
( JICA) que vieram conhe-
cer a região, suas potencia-
lidades e o agronegócio a 
fim de realizar um estudo 
de logística e mercado para 
propor um programa de 
cooperação técnica.

Segundo Brolese, este 
grupo preocupado com a 
segurança alimentar glo-
bal disponibiliza, através 
desta cooperação técnica, 
tecnologia de precisão e re-
cursos financeiros. “É uma 
parceria com o Governo 
Federal para o desenvolvi-
mento tecnológico, através 
da agricultura de precisão 
e soluções em logística. É 
muito importante este in-
tercâmbio, pois este grupo 

DA REPORTAGEM

O assessor parlamen-
tar Odnilton Gonçalo Car-
valho Campos, motorista 
da deputada Janaina Riva 
(MDB), preso no início do 
mês por suposto envol-
vimento no roubo a casa 
dela, foi exonerado de suas 
funções na Assembleia Le-
gislativa. 

De acordo com secre-
tário de Gestão de Pessoas 
do Legislativo, Elias Pereira 
dos Santos, a exoneração 
foi feita a pedido do gabi-
nete de Janaina, no qual ele 
era lotado.

Odnilton está preso 
desde 6 de janeiro. A exo-
neração ocorreu no dia 9, 
mas a publicação ainda não 
foi feita. “Primeiro vem o 
pedido do gabinete, de-
pois meu setor faz um ato 
de exoneração, que tem 
que colher uma assinatu-
ra do primeiro secretário 

é especialista em agricultu-
ra inteligente e disponibili-
zam uma cartela de finan-
ciamentos, para quem quer 
investir nesta área. Eles 
vieram buscar informações 
e conhecer as potencialida-
des da nossa região e este 
contato é muito importante 
para o nosso agronegócio”, 
ressaltou.

O secretário apresen-
tou as potencialidades do 
município como cidade 
polo em prestação de ser-
viço, saúde, educação e do 
agronegócio para a macror-
região que engloba 32 mu-
nicípios circunvizinhos.

Os investimentos, 
que em breve acontecerão 
como o Ferrogrão, que vai 
conectar a região produ-
tora de grãos do Centro-
-Oeste ao Estado do Pará, 
desembocando no Porto de 
Miritituba, chamaram bas-
tante a atenção da comitiva. 
Entretanto, os pequenos 
produtores e a agricultura 
familiar também estiveram 
em pauta na reunião, com 
propostas para desenvolvi-
mento.

[Max Russi] e do presidente 
[Eduardo Botelho] para fa-
zer a publicação. 

Devido a essa correria 
da semana passada, com a 
votação da Reforma da Pre-
vidência, tivemos dificul-
dades para pegar algumas 
assinaturas. Será publicado 
em breve”, explicou Santos.

Odnilton Gonçalo ti-
nha um salário de R$ 9,6 
mil. Ele é um dos principais 
alvos da Operação Judas Is-
cariotes, deflagrada no dia 
06 de janeiro pela Polícia 
Civil. 

Segundo a Bíblia, Ju-
das Iscariotes era um dos 
12 apóstolos de Jesus Cristo 
e o traiu, entregando-o aos 
seus captores em troca de 
30 moedas de prata.

Por meio de nota, Ja-
naina apenas disse que re-
cebeu a notícia da prisão 
com surpresa, visto que o 
motorista era um dos bra-
ços direitos da família.

ção suplementar, que pode 
já acontecer no mês de abril, 
também contou com a pre-
sença do senador Jayme 
Campos (DEM), a prefeita 
de Várzea Grande Lucimar 
Campos (DEM), o presidente 
do PSB no Estado, deputado 
estadual Max Russi e o presi-
dente do PP de Mato Grosso, 
deputado federal Neri Gel-
ler, indicando que o grupo 
pode apoiar a candidatura 
do ex-governador.

A eleição suplementar 
para o Senado, preliminar-
mente agendada para o dia 
26 de abril, deve ter sua data 
oficializada somente depois 
que a Mesa Diretor do Se-
nado legitimar a cassação de 
Selma Arruda, que foi con-
denada pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-MT) e 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) por abuso de po-
der econômico e caixa 2 em 
sua campanha em 2018.



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

TV  e Entretenimento

Thiago Martins é 
detonado após dizer que 
é contra sistema de cotas
O ator Thiago Martins foi entrevistado por 

Bruno Simone, no canal no YouTube ‘Na Real’, 
e esse bate-papo deu o que falar após o artista 
afirmar ser contra o sistema de cotas. No co-
meço da conversa, Martins se disse a favor da 
fala do apresentador, que disse que hoje em dia 
tudo é “mimimi” e aproveitou para falar sobre 
preconceito. “A cota, para mim, é vergonhoso no 
país. O negro bem-sucedido no Brasil ou é jo-
gador de futebol ou a música muda o caminho 
dele. Ele não tem espaço que nós brancos te-
mos. Eu tenho muitos amigos negros e a gente 
conversa sobre isso […] Isso [me] dói porque a cor 
da pele não muda nossa inteligência e nosso ca-
ráter, nós somos iguais. A única coisa que muda 
é nossa pele”, disse ele. O ator global completou 
dizendo que não entende o motivo da existên-
cia do sistema. “Para que existe cota para os 
negros? Não! Universidade e escola têm que ser 
para todo mundo. Emprego tem que ser pra todo 
mundo. A gente vê exemplos de negros bem-su-
cedidos pelo país, tanto na música, quanto no 
futebol, quanto sendo empresário, sendo advo-
gado. Por que tiveram a chance e aproveitaram. 
Hoje eu aplaudo realmente os discursos”, finali-
zou Thiago.
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Irmã de Neymar anuncia 
término de namoro com Gabigol

Por meio de suas redes sociais, a irmã 
de Neymar, Rafaella Santos, anunciou 
nesta quinta-feira o término de seu na-
moro com Gabigol. A influenciadora digi-
tal optou por esclarecer seus seguidores 
após diversas polêmicas envolvendo o 
relacionamento.

Rafaella pediu para que parassem de 
associá-la a assuntos ligados ao atacante: 
“Assunto meio chato. Já faz um mês que 
não estou mais com o Gabriel. Parem de 
me associar a ele, me marcar em posta-
gens dele, pois não tenho mais nada a 
ver”.

Estado de Mato Grosso, sábado, 18 de janeiro de 2020

O anúncio do término ocorre após 
Gabigol e Rafaella estarem envolvidos 
em polêmicas, que incluíram até mesmo 
Neymar. Em dezembro de 2019, a jornalis-
ta Fábia Oliveira, do portal O Dia, publicou 
que os dois estavam brigados nas festas 
de fim de ano. O atacante, inclusive, teria 
sido barrado da área VIP de Neymar em 
uma festa de Réveillon. Este não foi o pri-
meiro rumor de que os jogadores não têm 
um bom relacionamento. Afinal, no mês 
de outubro, o craque do PSG publicou uma 
imagem que, ao fundo, tinha um quadro 
do título das Olímpiadas de 2016 com o 

rosto de Gabigol coberto por uma folha de 
papel. Logo após o Réveillon, Gabigol foi 
flagrado em uma festa da cantora Anitta 
supostamente sem a namorada. Na oca-
sião, já se falava na possibilidade de o 
relacionamento ter terminado. Agora, Ra-
faella esclarece a situação com a expec-
tativa de ter seu nome desvinculado com 
o do jogador.

Dentro de campo, Gabigol segue com 
futuro indefinido. O atacante foi um dos 
grandes destaques da temporada vitorio-
sa do Flamengo, e o Rubro-Negro trabalha 
pela sua permanência.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM DAS ITAUBAS- 

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e 
cerca elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora Aparecida 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
08. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca 
elétrica Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 

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

KLEDER LUIZ PIAIA, CNPJ: 01.107.826/0001-17, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) da atividade de: 55.10-8-01 HOTÉIS. Endereço: Av. 
Idemar Riedi, nº 9358, Bairro Industrial 1ª Etapa. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).

DEPOSITO DE MADEIRAS GALINO LTDA, CNPJ: 
17.206.117/0001-29, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 47.44-0-02 - 
Comércio varejista de madeira e artefatos. Endereço: Rua 
Francesco Matarazzo, nº 1777, Bairro Industrial Leonel 
Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane 
C. Barceli 66-999766751).

FORTE GÁS ME, sediada na Avenida União do Norte, n° 
2 Bairro Daury Riva na cidade de  Sinop - MT, inscrita no 
CNPJ sob nº 27.383.886/0001-56, torna público que reque-
reu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável (SDS), as Licenças Ambientais 
na Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).  Fernanda 
Oliveira – Assessoria e Projetos Ambientais (66) 9 9998 
-6898. 

PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 001/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a Retificação do Edital de Pregão Eletrônico RP 
nº 001/2020, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades da 
Farmácia da Atenção Básica. Informamos que o edital sofreu alteração na 
descrição dos itens 6.8.1 e 8.1.2, conforme segue: Onde se lê: [...] com no 
máximo 02 (duas) casas decimais [...]. Deve-se ler: [...] com no máximo 03 
(três) casas decimais [...]. As demais disposições permanecem sem 
alteração. O edital com as retificações pode ser obtido junto ao site: 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis, 17 de janeiro de 2020.

RETIFICAÇÃO

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

Fazenda, Sorriso/MT,
336ha, Parte da Faz. Reunida,
sentido Rod. BR-163, no Distr.
de Primaverinha, Gleba Rio
Verde, confrontado c/ o Rio
Telles Pires e Córrego Jacú.

Inicial 3.257.150,00
(PARCELÁVEL)

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

IMÓVEIS- MT

Casa 300m² a.t.,
Sinop/MT, R. Congonhas,

Lot. Jd. Viena.

Inicial R$ 68.000,00
(PARCELÁVEL)

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte – MT, 17 de Janeiro de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
001/2020 referente à “Contratação de Empresa Especializada para 
Executar o Transporte de Alunos da Zona Rural deste município de 
Ipiranga do Norte - MT, durante o ano letivo de 2020”, as seguintes 
Empresas: 1) TRANSCARIBE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 10.287.087/0001-83, localizada 
na Rua Valentin Dalastra, n.° 324, Bairro Distrito Industrial e Comercial, 
no município de Sinop – MT, CEP: 78.557-204, vencedora do item n.° 003 
com valor unitário de R$ 5,53 (Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos) 
por Quilometro, totalizando o valor de R$ 249.403,00 (Duzentos e 
Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Três Reais); 2) TONETUR 
TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.° 01.415.982/0001-45, localizada na Rua Panambi, n.° 290, Sala 
01, Bairro Industrial, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, 
vencedora do item n.° 002 com valor unitário de R$ 6,14 (Seis Reais e 
Quatorze Centavos) por Quilometro, totalizando o valor de R$ 264.327,00 
(Duzentos Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais); 3) 
PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, devidamente inscrita 
no CNPJ sob n.º 03.017.988/0001-90, localizada na Rua Novo México, 
n.° 1353, Bairro Jardim Tropical, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-
000, vencedora do item n.° 001 com valor unitário de R$ 5,58 (Cinco 
Reais e Cinquenta e Oito Centavos) por Quilometro, totalizando o valor de 
R$ 244.794,60 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa 
e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de pallets e 
módulos metálicos para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais   - Tipo: menor preço por item - Data de abertura:  31 de 
dezembro de 2020. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 17 de janeiro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

Pregoeiro
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020
Objeto: execução de serviços preliminares e canteiro de obra para 
construção da nova sede de Promotorias de Nova Mutum, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 
que compõe o projeto básico. Tipo: Menor preço global - Data de Abertura: 
31 de janeiro de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. EDITAL E ANEXOS: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone no ** 65 3308 5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Nova Mutum – MT, 17 de janeiro de 2020.

Pregoeiro

Prefeito Municipal em Exercício

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SEBRAE/MT PARA PROMOVER 
SERVIÇO DE CONSULTORIA VOLTADA AO MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS COM PROMOÇÃO 
DE CAPACITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS, 
CURSOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O 
FORTALECIMENTO E CRESCIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL 
NA REGIÃO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação do SEBRAE para promover serviço de consultoria voltada ao 
microempreendedor individual, micro e pequenas empresas com 
realização de palestras, oficinas, cursos, assessoria no município de 
Sorriso-MT. O objetivo é continuar fomentando e promovendo o 
desenvolvimento da classe empresarial com sede no município, 
buscando melhoria e profissionalização daqueles que investem e geram 
empregos na região, por meio de cursos, oficinas, assessoria técnica, 
capacitação de planejamento financeiro e de gestão. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: 
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESAS 
EM MATO GROSSO, CNPJ Nº 03.534.450/0001-52. VALOR GLOBAL: 
R$ 169.500,00 (Cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Gerson Luiz Bicego

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 001/2020.

Prefeito Municipal em Exercício
Gerson Luiz Bicego

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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Marcos Birigui é o técnico do Sinop neste estadual

Conheça os 10 técnicos do Estadual
DA REPORTAGEM

Helinho como titular 
veUm dos personagens mais 
importantes do esporte, o 
técnico de futebol, aquele 
que trabalha quase sempre 
sob pressão, principalmente 
pelos torcedores que cobram 
dele o melhor desempenho 
possível e as atitudes certas. 
Diante disso, conheça os 10 
comandantes dos times na 
competição.

Dos 10 concorrentes 
credenciados para iniciar a 
disputa, apenas um deles já 
foi campeão mato-grossen-
se, e por sinal, duas vezes. O 
experiente técnico Marcos 
Birigui, atualmente no Si-
nop, foi campeão pelo Vila 
Aurora (2005) e no Caceren-
se (2007).

CUIABÁ
O técnico Marcelo Cha-

musca, baiano de 53 anos, 
experiente e conhecido no 
cenário nacional, foi o es-
colhido para comandar o 
elenco do Cuiabá, clube com 
maior estrutura de Mato 
Grosso e atual tricampeão 
consecutivo. A missão dele, 
que renovou seu contrato 
após um bom desempenho 
na Série B e o título da Copa 
Verde, não é simples, pois 
as últimas duas conquistas 
do Dourado no estadual fo-
ram de forma invicta, com 
Itamar Schülle. O time foi 
remontado com muitas pe-
ças indicadas pelo treinador 
e vem como favorito para a 
conquista do título.

OPERÁRIO-VG
No Chicote da Frontei-

ra, a diretoria adotou mais 
uma vez a contratação de 
um jovem técnico, Luiz Ga-
bardo Jr., gaúcho, 37 anos, 
com experiência de 14 anos 
no Grêmio, dentre as catego-
rias de base e como auxiliar 
do técnico Renato Gaúcho 
no profissional. Com o ano 

cheio após alguns anos, a ex-
pectativa do torcedor é alta, 
na busca de disputar o títu-
lo mais uma vez, já que ba-
teu na trave no ano passado, 
com o vice-campeonato.

UNIÃO
Também com várias 

competições em 2020, Esta-
dual, Copa do Brasil e Série 
D, o União Rondonópolis 
optou por um jovem técni-
co, Júlio César Nunes, gaú-
cho, 34 anos. O treinador 
tem experiência no futebol 
do seu estado natal. Por úl-
timo dirigiu o Hercílio Luz-
-SC na Série D do Brasileiro. 
Com um elenco experiente e 
de jogadores conhecidos no 
estado, repetir a campanha 
do ano passado (3º coloca-
do) e manter calendário para 
2021 é um dos objetivos do 
Colorado.

LUVERDENSE
O Luverdense mais 

uma vez aposta em um ex-
-jogador do clube para co-
mandar o elenco profissio-
nal. Depois das promoções 
dos ex-jogadores do Verdão 
com os técnicos Júnior Ro-
cha, Odil Soares e Maico 
Gaúcho, a diretoria coman-
dada pelo ex-presidente 
Helmute Lawish contratou 
o técnico paranaense Zé Ro-
berto, ex-zagueiro capitão 
com história no LEC, com tí-
tulos estaduais e acesso para 
a Série B do Brasileiro. Os 
treinos ocorrem desde a se-
gunda semana de dezembro.

Desta vez, aos 38 anos, 
ele será o responsável por 
comandar a equipe do lado 
de fora das quatro linhas, 
pela primeira vez em sua 
carreira. O foco é brigar pelo 
título do Estadual, já que não 
chega na decisão desde 2016, 
quando foi campeão pela úl-
tima vez.

SINOP
O experiente técnico 

OS COMANDANTES | Com a maioria jovens, apenas um deles já conquistou o título estadual da 1ª Divisão
Foto: MontageM

PROJETO DANI ALVES

SP põe pagamentos 
no orçamento e 
ainda busca mais 
parceiros
DA REPORTAGEM

Ao contratar Daniel Al-
ves em agosto do ano passa-
do, o São Paulo projetou ter 
alguns parceiros para ajudar 
a pagar o salário do joga-
dor. Passados cinco meses, 
o clube ainda continua nes-
sa busca. Em entrevista co-
letiva, o gerente de futebol, 
Alexandre Pássaro, afirmou 
que os pagamentos estão no 
orçamento do clube e que 
há movimentos para fechar 
acordos. O clube já tem uma 
empresa parceira.

“O nosso projeto Da-
niel Alves, quando a gente 
assinou o contrato longo 
com ele, não é para conse-
guir todos os parceiros nos 
primeiros seis meses de con-
trato. Isso pode acontecer 
ao longo do tempo, com a 
performance dele, com a ida 
à Seleção. Do mesmo jeito 
que nosso projeto esportivo 

é longo, esse projeto de arru-
mar parceiro também é lon-
go. Temos equipes internas 
e externas trabalhando nis-
so e temos certeza de que as 
oportunidades vão aparecer 
em breve”, afirmou Pássaro.

Pelo acordo com o jo-
gador, o clube pagará um va-
lor não revelado em parcelas 
semestrais pela exploração 
dos direitos de imagem, em 
abril e outubro dos próximos 
anos. No total, entre salários, 
luvas, bônus e acordo pelos 
direitos de imagem, o São 
Paulo pagará em média cer-
ca de R$ 1,5 milhão por mês. 
Mas o clube não considera 
esse valor como definitivo 
porque, caso consiga parcei-
ros, o número cai. O valor 
que corresponde somente 
aos salários pagos pelo São 
Paulo é de aproximadamen-
te R$ 500 mil. As parcelas da 
imagem poderão ser pagas 
com a ajuda dos parceiros.

Foto: Rubens ChiRi

Daniel Alves durante treino do São Paulo 

ADEUS

Grêmio acerta “valor justo” a
Tardelli e economiza R$ 24 mi

VASCO

Galhardo, Bruno César e Winck
seguem com futuro indefinido

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Tardelli vai embora sem deixar saudades no Grêmio 

Eles foram afastados por decisão da diretoria 

DA REPORTAGEM

Já entravam as primeiras 
horas da manhã de quinta-
-feira quando, enfim, a saída 
de Diego Tardelli do Grêmio 
foi concretizada. O alívio do 
torcedor, que em nenhum 
momento se encantou pela 
principal contratação do clu-
be em 2019, também é da 
direção. Mas por outro moti-
vo. O clube calcula que eco-
nomizará R$ 24 milhões em 
salários e bônus que seriam 
pagos ao atacante até o fim 
de seu contrato, em 2021.

A reunião entre clube e 
os representantes do jogador 
adentrou a madrugada de 
quinta, conforme revelou o 
presidente Romildo Bolzan 
Júnior em entrevista coletiva. 
No cálculo do valor a econo-
mizar pelo clube com a saída 
do atacante, já está subtraída 
a rescisão contratual paga 
a Tardelli no acordo para o 
rompimento do vínculo dois 
anos antes do vencimento.

O Tricolor efetuou o pa-
gamento de parcelas devidas 
pelas “luvas”, nome dado ao 
valor pago pelo clube ao jo-
gador para a assinatura do 
contrato, como acerto pelo 

DA REPORTAGEM

Fora dos planos do Vasco, 
Bruno César, Rafael Galhar-
do e Cláudio Winck seguem 
com o futuro indefinido. 
Uma semana após serem 
comunicados da posição do 
clube, o trio continua trei-
nando com o elenco, mas 
não participa das atividades 
táticas com o técnico Abel 
Braga.

Eles foram afastados por 
decisão da diretoria, que ava-
liou ruim o custo benefício 
do trio. O Vasco busca aliviar 

a folha salarial para ganhar 
fôlego e trazer reforços. Nes-
ta quinta-feira, o presidente 
Alexandre Campello afir-
mou que a o planejamento é 
ter uma folha salarial enxuta, 
na casa de R$ 4 milhões.

Os três ainda têm mais 
um ano de contrato, e o Vas-
co não colocará nenhuma 
resistência caso encontrem 
novos clubes. A ideia é jus-
tamente essa: realocá-los. A 
expectativa é que eles encon-
trem novos times, mas, até o 
momento, aconteceram ape-
nas sondagens.

rompimento do vínculo. “A 
situação já vem de algum 
tempo. É notório que (Tar-
delli) já tinha pedido para 
sair. Tinha ficado a indefini-

ção. Na madrugada de quin-
ta, as partes se entenderam 
de uma maneira harmonio-
sa. Ele tinha mais dois anos 
(de contrato). Ajustamos um 

valor absolutamente justo, 
que não vale fazer esclareci-
mento em relação à quanti-
dade. Atendeu ao jogador e 
ao Grêmio”, explicou Bolzan.

Marcos Birigui, paulista, 61 
anos, do Sinop, é o único que 
já foi campeão mato-gros-
sense, por sinal, duas vezes. 
Pelo Vila Aurora, em 2005, 
e no Cacerense, em 2007. 
Recentemente, ele também 
chegou forte na competição, 
com jogadores escolhidos a 
dedo por ele mesmo. Birigui 
foi duas vezes vice-campeão 
pelo próprio Sinop, em 2016 
e 2017, respectivamente per-
dendo para Luverdense e 
Cuiabá.

Quinto colocado geral 
no ano passado, o desafio do 
Sinop em 2020 é retomar o 
rumo das competições na-
cionais, na busca por uma 
vaga na Série D e Copa do 
Brasil. Com 17 contratações e 
uma base mantida, a equipe 
começou treinamentos no 
início do ano.

ARAGUAIA
Com os trabalhos ini-

ciados em 2020, o Araguaia 
repatriou um velho conhe-
cido. O técnico Kiko Araújo, 

goiano, 44 anos, com diver-
sas passagens pelo próprio 
time de Barra do Garças. 
Ele comandou a equipe no 
ano passado e terminou na 
sexta colocação, deixando 
para trás Mixto e Dom Bos-
co na tabela. Com baixas 
condições financeiras, mas 
fazendo do Zeca Costa um 
caldeirão, a missão é buscar 
a classificação para se manter 
na Primeira Divisão e bus-
car um algo a mais no mata-
-mata.

MIXTO
Após uma boa campa-

nha na Copa FMF, chegan-
do na semifinal e perdendo 
para o campeão Luverdense, 
o técnico cuiabano Gianni 
Freitas foi mantido no car-
go do Mixto. Na busca de 
reorganizar o setor adminis-
trativo, o Alvinegro trabalha 
com os pés no chão, visando 
regularizar pendências. Mes-
mo assim, o Tigre contratou 
jovens conhecidos do técni-
co, além de algumas peças 

pontuais mais experien-
tes, caso do recém-chegado 
Magno Costa, e do atacante 
Paulinho Mingau, conhecido 
na baixada.

DOM BOSCO
O técnico Odil Soares, 

42 anos, ex-jogador nascido 
em Cuiabá, com boas pas-
sagens como treinador por 
Luverdense e União, terá a 
sua primeira oportunidade 
em um clube profissional 
da capital. Ele comandou o 
Dom Bosco na Copa FMF 
em 2019, mas agora tem nas 
mãos o elenco profissional, 
que treina desde início de 
dezembro.

NOVA MUTUM
Em seu primeiro tra-

balho como técnico do pro-
fissional, o ex-jogador cata-
rinense Willian De Mattia, 
conhecido como Dema, 36 
anos, conquistou em 2019 
o acesso e título da Segun-
da Divisão do Estadual pelo 
Nova Mutum, que também 

estreou no profissional. No 
segundo ano de história do 
clube em competições ofi-
ciais, o elenco metade ho-
mogêneo e metade peças 
contratadas iniciou a prepa-
ração em dezembro e vem 
como novidade para a elite 
do Mato-grossense.

POCONÉ
O Poconé manteve o 

seu técnico Hugo Alcântara, 
cuiabano, 40 anos, ex-joga-
dor do futebol europeu, com 
atuações na Liga dos Campe-
ões, que conquistou o aces-
so para a Primeira Divisão 
com o vice-campeonato da 
Segundona no ano passado, 
pela segunda vez na sua car-
reira (Dom Bosco em 2014). 
No Estadual, ele já dirigiu 
Ação e Dom Bosco. Também 
com baixo investimento, o 
time usará como trunfo o 
mando de campo, no aca-
nhado Neco Falcão, estádio 
com suas peculiaridades. Se-
rão cinco jogos como man-
dante na fase classificatória.
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de 
Sinop alerta pais e respon-
sáveis para alteração reali-
zada no Calendário Vacinal 
da Criança. Conforme o Mi-
nistério da Saúde, a vacina 
de febre amarela deve ser 
aplicada em bebês de nove 
meses e todas as crianças de 
quatro anos devem tomar a 
dose reforço. Com essa alte-
ração, a coordenadora mu-
nicipal de imunização, Sirlei 
Castilho, convoca toda a po-
pulação da faixa etária.

“Todas as crianças com 
quatro anos que já tomaram 
a primeira dose da vacina da 
febre amarela devem com-
parecer a uma unidade de 
saúde para refazer a dosa-
gem, inclusive, as crianças 
dessa idade que recém to-
maram a vacina. Mesmo que 
esteja uma data prevista no 
carimbo da carteirinha da-
tando a vacina para daqui al-
guns anos, esse reforço deve 
ser realizado o mais breve 
possível”, explica Sirlei.

Pessoas de cinco a 59 anos, 
não vacinadas ou sem o 
comprovante de vacinação, 
receberão uma única dose da 
vacina.

MATO GROSSO
No ano passado, nove ca-

sos de febre amarela foram 
notificados em Mato Grosso, 
mas nenhum foi confirma-
do, conforme dados da Se-

cretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT). Ainda de acordo 
com a SES, nenhum caso foi 
registrado nos 16 primeiros 
dias deste ano. Em 2019, o 
maior número de suspeitas 
do caso foi registrado em 
Lucas do Rio Verde, com 
quatro notificações.

Uma suspeita de febre 
amarela foi registrada em 
Cuiabá, uma em Confresa, 
uma Itiquira, uma em Nos-
sa Senhora do Livramento e 
uma em Pontes e Lacerda.

BRASIL
De julho de 2019 a 8 de 

janeiro deste ano, 327 casos 
suspeitos de febre amarela 
em humanos foram notifica-
dos ao Ministério da Saúde, 
mas apenas um foi confir-
mado, no Pará. Entre janeiro 
e junho de 2019, 14 pessoas 
morreram devido à febre 
amarela no Brasil.

Atualmente, o Brasil tem 
apenas registros de febre 
amarela silvestre, transmiti-
da por mosquitos que vivem 
no campo e florestas. Os úl-
timos casos de febre amare-
la urbana foram registrados 
em 1942, no Acre.

A febre amarela causa 
sintomas como dor de ca-
beça, febre baixa, fraqueza 
e vômitos, dores musculares 
e nas articulações. Em sua 
fase mais grave, pode causar 
inflamação no fígado e nos 
rins, sangramentos na pele e 
levar à morte.

Foto: Secom-mt

ATRÁS DO PARÁ

Área com alerta de
desmatamento sobe 75%

SINOP

Donos de terrenos sujos são multados

SINOP

Obras executa 
tapa-buracos no 
Setor Industrial Sul

Estado só fica atrás do Pará 
Foto: Ademir Specht

Foto: ASSeSSoriA

Secretaria realizou trabalhos nesta semana 

Lista de multados consta no DOC 

DA REPORTAGEM

A área com alertas de 
desmatamento na Amazônia 
Legal de Mato Grosso au-
mentou 75,64% ano passado, 
em comparação com 2018. 
Os dados foram registrados 
pelo sistema Deter-B, desen-
volvido pelo Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe).

Mato Grosso é o se-
gundo no ranking dos esta-
dos da Amazônia Legal que 
mais tiveram registros de 
alertas de desmatamento em 
2019, perdendo apenas para 
o Pará, que sofreu com ele-
vação de 120,58%. Ainda con-
forme dados do INPE, em 
2018 a área com alerta era de 
1.092,89 km² em Mato Gros-
so. Já no ano seguinte chegou 
a 1.919,55 km².

Os alertas diários são 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Meio 
Ambiente está notificando 
donos de terrenos em Sinop, 
multados em decorrência 
da falta de conservação dos 
imóveis e a presença de ve-
getação acima da altura má-
xima permitida (50 cm) por 
lei, a apresentarem, no prazo 
de 20 dias, defesa ou impug-
nação aos autos de infração. 
A lista consta em edital vei-
culado no Diário Oficial de 
Contas.

A publicação em Diá-
rio ocorre em detrimento da 
impossibilidade de se notifi-
car os donos de imóveis pes-
soalmente ou via postal. De 
acordo com o documento, se 
o infrator abdicar do direito 
de defesa ou recurso, pode-
rá recolher o valor da mul-
ta aplicada com redução de 
20% no prazo de 15 dias con-
tados da ciência do auto de 
infração, conforme dispõem 
os Artigos 69, 69 I, 110, IV e 
116 da Lei Complementar 
116/2015 – Código Municipal 
de Meio Ambiente de Sinop. 
O telefone da Secretaria de 
Meio Ambiente para infor-
mações é o (66) 3531-3499.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos executou 
nesta semana ações de tapa-
-buraco no Setor Industrial 
Sul. O trabalho objetiva me-
lhorar as condições de trafe-
gabilidade no local e ameni-
zar problemas com acúmulo 
de águas, lama e barro nas 
ruas. O processo licitatório 
para o asfaltamento do lo-
cal, contemplando mais de 
40 mil m² de pavimento, 
está em andamento. Até lá, 
o município atua de forma 
preventiva e monitorando 
pontos críticos.

“Sabemos que as chu-
vas das últimas semanas 
causam transtornos e a po-
pulação sofre com a lama, o 
barro, com os buracos. En-

quanto esperamos o término 
do processo licitatório para 
asfaltar o bairro, o municí-
pio está atuando de forma 
preventiva. Pedimos a com-
preensão da comunidade, 
pois problemas dessa natu-
reza são comuns em pontos 
onde não há asfalto”, frisa o 
secretário de Obras, Edilson 
Ticola.

Em se tratando do bair-
ro Industrial, a Prefeitura 
reafirma seu compromisso 
com a população ao tirar do 
papel a pavimentação de um 
local que, há décadas, aguar-
dava por tal serviço e que, 
antes, não era atendido. O 
Setor Industrial está incluso 
à programação de asfalta-
mento do programa lançado 
ainda no ano passado e que 
prevê investimentos de qua-
se R$ 99 milhões.

Foto: divulgAção

9 casos foram notificados em 2019, mas nenhum confirmado

Vacina de febre amarela deve ser
reforçada em crianças de 4 anos
SINOP | Vacina deve ser aplicada em bebês de 9 meses e todas as crianças de 4 anos devem tomar

A legislação municipal 
obriga todo proprietário de 
terreno urbano ou cháca-
ra localizada na macrozona 
urbana a manter seus imó-
veis em perfeito estado de 
limpeza. Todas as ações são 
amparadas Nº 116/2015, que 
dispõe sobre o Código Mu-
nicipal de Meio Ambiente.

Pelo que rege a lei, todo 

proprietário de terreno ur-
bano, chácara ou proprie-
dade é obrigado a mantê-lo 
capinado, em perfeito estado 
de limpeza ou com vegeta-
ção a altura de no máximo 
50 cm e a protegê-lo adequa-
damente, de modo a que não 
seja usado como depósito de 
lixo, detritos ou resíduos de 
qualquer natureza.

O descumprimento da 
medida implica em penali-
dades. No caso dos terrenos 
urbanos sem manutenção, a 
multa prevista é de 0,50 UR/
m² de área sem manutenção 
adequada; para chácaras e 
propriedades rurais sem ma-
nutenção, são 500 UR/hecta-
re de área sem manutenção 
adequada.

emitidos pelo Sistema de 
Detecção de Desmatamen-
to em Tempo Real (Deter) e 
servem para embasar ações 
de fiscalização do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama).

Em dezembro do ano 
passado, o ministro Alexan-
dre de Moraes, membro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou o imedia-
to repasse de R$ 430 milhões 
aos estados componentes da 
Amazônia Legal para pre-
venção do desmatamento na 
região.

A decisão ocorreu em 
consequência de ajuste que 
destina verba recuperada da 
Petrobras em razão de acor-
do celebrado com o Departa-
mento de Justiça dos Estados 
Unidos a partir da Operação 
Lava-Jato.
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Cuidados no trânsito: segurança
ao dirigir nos perigos de chuva

ASSESSORIA

DE IMPRENSA 

Durante o período de chu-
vas em todo o estado de Mato 
Grosso, é necessário cuidado 
redobrado ao dirigir, já que 
muitas das vezes a chuva vem 
acompanhada de temporais 
que podem trazer com eles 
alagamentos e enchentes.

As autoridades alertam que 
para a sua segurança evite 
sair de carro durante a chuva. 
Mas se precisar sair, ou for 
pego de surpresa, é impor-
tante saber como proceder 
para manter a sua segurança.

O especialista de sinistro 
da Amazônia Seguros, Ga-

PERÍODO CHUVOSO| Atenção e cuidado redobrado ao dirigir nos dias chuvosos

briel Filipe, relata que duran-
te o período de chuva há um 
aumento nos sinistros devi-
do principalmente à perda 
de visibilidade, de aderência 
e o risco com aquaplanagem. 
Portanto, é importante evitar 
trafegar por trecho que ala-
gam. Confira algumas dicas 
de como agir com seguran-
ça e evitar possíveis danos 
quando passar por uma situ-
ação de perigo.

- Não ligue o pisca-alerta 
quando estiver em movi-
mento. Com eles ligados 
passa a impressão que o ve-
ículo esteja parado e poden-
do causar confusão ou até 
mesmo uma colisão. Há uma 

redução de visibilidade devia 
a chuva, assim como as ade-
rências dos pneus;

- Deixar as janelas um pou-
co abertas ajuda na circula-
ção do ar. Ligue o ventilador 
ou ar-condicionado para aju-
dar a desembaçar e melhorar 
a visibilidade. É importante 
manter os vidros limpos e 
desengordurando e as pa-
lhetas do para-brisa em bom 
estado;

- Manter velocidade em 15 
km/h é o ideal em caso de 
enchente: manter a rotação 
constante do motor evita que 
a água atinja o motor. Man-
ter uma velocidade constante 
ajuda e evita freadas bruscas;

- Se o motor morrer, ja-
mais dê a partida. Mantenha 
desligado e chame um profis-
sional qualificado para anali-
sar a situação e ligá-lo sem 
possíveis danos. O volume de 
água considerado seguro e o 
que não passe da metade da 
altura da roda. Se a enchente 
atingir totalmente o veículo, 
abandone imediatamente 
o automóvel e evite andar 
por onde tenha correnteza. 
Garanta sempre a sua segu-
rança; - É importe fazer um 
check-up no seu veículo se 
enfrentar uma enchente, ga-
rantindo a segurança do au-
tomóvel e do condutor;

- Para quem pilota motoci-

cleta, a atenção é redobrada. 
Os períodos de chuva afetam 
diretamente, por ficar mais 
exposto é necessário que use 
capa impermeável;

- Ao perceber que a chuva 
esteja intensa é necessário 
parar imediatamente em um 
local seguro e aguardar até 
que a situação melhore. Essa 
dica vale para qualquer tipo 
de veículo.

Para esses momentos é 
importante contar com um 
seguro, é ele quem vai te 
socorrer se algum sinistro 
acontecer. Gabriel explica 
que o procedimento corre-
to é acionar a seguradora de 
imediato. Desde que con-

tratado o seguro auto cobre 
a higienização do veículo e 
reparos dentro da cobertu-
ra contratada em apólice. É 
importante mante-se alerta, 
mesmo que já conhecendo o 
trajeto.

SERVIÇO
A Amazônia Seguros atua 

nos diversos segmentos de 
seguros, com 29 anos de 
serviço em Sinop e região. 
Entre em contato e conheça 
todas as vantagens disponí-
veis para você! Avenida Gov. 
Júlio Campos, nº 1245, Setor 
Comercial, Sinop. Tell: (66) 
3531-2152 / WhatsApp (66) 
99205-4072.

Importante alguns cuidados durante a chuva 

Foto: Bruno rodrigues


