
ZOGUE-ZOGUE

Uma nova espécie do macaco “zogue-zogue” acaba de ser descrita e con-
firmada na Amazônia: é o Plecturocebus parecis, possivelmente visto pela 
primeira vez há mais de um século.                                  Página -6

PACOTE ANTICRIME

MUITA POLÊMICA

Nova lei entrou vigor ontem 

Veja como o Operário
“desistiu” de Bruno

Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, disse que a nova lei tem avanços importantes. O minis-
tro afirmou que nem todas as medidas propostas foram aprovadas 
pelo Congresso .            Página - 3

Sob pressão da torcida, imprensa nacional e patrocinadores, o 
Operário-VG desistiu de seguir adiante com a intenção de contratar 
o goleiro Bruno, cuja negociação vinha acontecendo há semanas. A 
ideia dos dirigentes era pagar ao jogador um salário entre R$ 3 mil e 
R$ 5 mil.                                                                               Página - 6

PRF

Divulgação

Divulgação

FMFMT

Divulgação

UMA NOVA ESPÉCIE

Um acidente foi registrado na noite de quarta, na BR-163, em Sinop. De acordo com infor-
mações, um homem acabou sendo atropelado e morreu. O pedestre foi atravessar uma das 
pistas da rodovia (trecho duplicado) quando acabou sendo atingido por um Pálio. Eduardo 
Chibata morreu no local.                                               Página -7

FATALIDADE

Homem morre atropelado ao
atravessar BR-163 em Sinop

Nova placa:
mudança em
MT será
gradativa
A partir do dia 31, proprietários 
de veículos novos, que vão rea-
lizar o primeiro emplacamento, 
e os que precisarem realizar a 
transferência do veículo para 
outro município ou Estado de-
verão fazer o emplacamento do 
veículo no novo padrão.      
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Mais do que nunca, nossos artistas preci-
sam continuar livres para produzir, inclu-
sive, se for necessário, a art engagé, que 
tem tido papel social imprescindível ao 
longo de nossa história

2020 não poderia ter tido início mais 
perigoso; e não estou falando do estremeci-
mento entre EUA e Irã. O perigo a que me 
refiro é pátrio; e ele se vê e se diz abençoa-
do por Deus! Em paráfrase a Chico Buarque, 
“trocando em miúdos”, 2020 começa dando 
sequência a muito do que já foi feito – na 
retórica e na prática – pelo perigosíssimo 
governo Bolsonaro; aliás, o atual presidente 
é um dos seres mais coerentes da perversa 
espécie humana. Até o momento, é impres-
sionante sua capacidade de escolher – sem-
pre à sua semelhança – o que de há de pior 
para ocupar cargos em seu governo. Narciso 
perderia feio nas eleições de seus iguais.

Ao afirmar isso, uma lista de gente de 
baixa qualidade – no plano do que se pode 
identificar como humano – seria rapida-
mente preenchida; talvez, gatos pingados 
ficassem de fora. Como gostam, a tapa ou a 
bala, o topo da pirâmide seria disputado por 
vários governistas que nasceram, cresce-
ram e estão envelhecendo no berço cristão. 
Não há (a)gente no governo que não se de-
clare assim. Ser cristão é condição sine qua 
non para pertencer ao governo Bolsonaro. 
Que medo!

Mas a maior das perversidades foi pro-
tagonizada, no último dia 17, pelo também 
autodeclarado cristão Roberto Alvim, ex-
-secretário de Cultura. Embora o episódio 
de que trato se pareça com ficção de terror, 
Alvim – no plano real e com riqueza de de-
talhes – superou qualquer tipo que repre-
sente a limitação humana que envolve todo 
o pensamento e prática bolsonaristas.

Mas o que fez Alvim para que o presiden-
te – a contragosto – fosse obrigado a exone-
rá-lo? Alvim plagiou – o que já é crime – um 
discurso de Goebbels, o abominável minis-
tro da Propaganda na Alemanha nazista. 
Goebbles foi o Número 1 de Hittler, tendo 

contribuído para o assassinato dos cer-
ca de seis milhões de judeus. Auxilian-
do Hittler, Goebbels foi um dos maiores 
criminosos da humanidade.

Ao plagiar Goebbels, Alvim chamou 
para si toda a carga desumana do nazismo. 
Se estivesse na Alemanha, Alvim, que acaba-
va de ser elogiado por Bolsonaro em cerimô-
nia oficial, estaria preso. Aqui, está solto, mas 
não consigo imaginar por onde ele possa ca-
minhar sem ser identificado como nazista; 
talvez, só visitando algumas das residências 
do Vivendas da Barra, um condomínio na 
Zona Oeste do Rio...

Mas mesmo diante de tamanha perversi-
dade, Alvim, que pretendia enquadrar as ar-
tes em um nacionalismo tosco e em um teo-
centrismo medieval estúpido, sem pretender, 
acabou fazendo um favor à cultura do país. 
Depois de seu discurso nazista, o Brasil pa-
rou para pensar sua trajetória política.

Do choque social à exigência de imediata 
exoneração da desprezível figura de Alvim, o 
tema censura, tão ao gosto do bolsonarismo, 
ganhou holofotes. Assim, cada agente do go-
verno, inclusive o presidente, está sendo obri-
gado a saber que há limites para suas per-
versidades. Além disso, as novas gerações 
estão ganhando a oportunidade de conhecer 
mais sobre a história do Brasil, com ênfase 
ao que representa, ainda hoje, o golpe militar 
de 64. Para finalizar, se há pouco tempo, Al-
vim era alguém no governo, agora, ele, sim, 
e não as artes, como ameaçou, virou nada. 
Mais do que nunca, nossos artistas precisam 
continuar livres para produzir, inclusive, se 
for necessário, a art engagé, que tem tido pa-
pel social imprescindível ao longo de nossa 
história. Nossos artistas, livres de quaisquer 
ditados governistas, precisam continuar en-
riquecendo nossa cultura, desde sempre, plu-
ral e diversa. Salve(m) nossas artes e nossos 
artistas! Fora todo tipo de censura!

ROBERTO BOAVENTURA DA SILVA SÁ É 
PROFESSOR DE LITERATURA DA UFMT E 
DOUTOR EM JORNALISMO PELA USP

O nazista Alvim virou “nada”

ROBERTO BOAVENTU-
RA DA SILVA SÁ

Houve um tempo em que o Partido dos Tra-
balhadores se orgulhava de ser a única legenda re-
levante que se pautava pela democracia interna, 
realizando prévias com os filiados sempre que hou-
vesse mais de um postulante à mesma candidatura. 
Isso é passado. 

Hoje, a sensação que se tem é que os destinos 
do partido são cada vez mais decididos em “petit 
comité”, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva fazendo as vezes de oráculo oculto e infalível.

Essa ao menos é a melhor interpretação da 
diretriz para a cidade de São Paulo, lançada pela 
recém-reempossada presidente nacional da sigla, 
Gleisi Hoffmann, após encontro com mandachuvas 
do partido. “Nosso esforço é para demover o dire-
tório municipal de fazer prévias, e os pré-candida-
tos também”, decretou a dirigente.

O PT não tem nenhum nome de consenso para 
disputar a capital paulista neste ano, mas conta com 
pelo menos seis interessados. Um deles, o vereador 
Eduardo Suplicy, já contestou a orientação.

Compreende-se a preocupação dos dirigentes 
petistas em evitar que uma disputa intestina com-
prometa as chances do partido numa eleição que 
tende a ser difícil para a sigla. Custa crer, contudo, 
que calar a democracia interna seja a melhor for-
ma de lidar com a questão. Aliás, há alguns motivos 
para recear que o clima de polarização que se aba-
teu sobre o planeta tenha afetado negativamente o 
comprometimento de alguns membros do PT com 
a democracia.  Figuras importantes do partido, in-
cluindo sua presidente, foram às redes sociais para 
aplaudir ou pelo menos chancelar o cerco militar 
que o regime de Nicolás Maduro impôs à Assem-
bleia Nacional da Venezuela no início do mês, im-
pedindo representantes eleitos de entrar no prédio 
para uma votação importante.  E é interessante 
notar que esses petistas reiteraram apoio a Madu-
ro mesmo quando governos de esquerda do con-
tinente, como o mexicano e o argentino, fizeram 
questão de condenar a nova investida autoritária do 
governo venezuelano. 

O PT, apesar dos graves equívocos que come-
teu e daqueles em que persiste, é um partido de 
oposição importante e que tem muito a contribuir 
para o país. Para fazê-lo de forma mais efetiva, po-
rém, deveria ser capaz de enfrentar e superar os er-
ros do passado. Não necessariamente o que é bom 
para a biografia de Lula é bom para o PT.

Editorial

Sem prévias

Ranking dos Políticos - Facebook

ATRITO À VISTA
A constante troca de farpas entre o pre-

feito Emanuel Pinheiro e o governador Mau-
ro Mendes deve ganhar mais um capítulo, 
após o anúncio do Estado sobre o fechamen-
to da Escola Estadual Professor Nilo Póvoas, 
na região central de Cuiabá. Emanuel deci-
diu iniciar um “cabo-de-guerra” pelo uso do 
prédio da escola, afirmando que irá requerer 
a cessão do espaço para o funcionamento 
de uma unidade municipal de ensino, para 
oferta de mais 750 vagas para a educação 
infantil em período integral, o que resultaria 
em economia de R$ 6 milhões aos cofres da 
Capital.

A RESPOSTA
Enquanto Emanuel ignora os atritos com 

o democrata e conclama publicamente por 
uma união de forças como “prova de amor 
por Cuiabá”, o prefeito diz ter “expectativas 
positivas” de que a sua vontade será atendida 
pelo Governo do Estado. Ele parece ter con-
venientemente se esquecido de que o Estado 
afirmou que usaria o prédio da escola como 
um Centro de Referência em Educação Inclu-
siva. Em tempo: ao anunciar o fechamento, o 
Estado afirmou que o Nilo Póvoas possui ca-
pacidade para mil estudantes, mas tem ape-
nas 130 alunos em tempo integral.

INFLAÇÃO DE
CANDIDATOS
Nem quando havia duas cadeiras para 

o Senado – na eleição de outubro passado 
- via-se tantos “interessados” em concorrer 
ao cargo como agora. O PV é mais uma sigla 
que se colocou no páreo para disputar a vaga 
aberta em razão da cassação da senadora 
Selma Arruda (Podemos). “Elegemos 38 ve-
readores, um prefeito, quatro vice-prefeitos, 
temos dois representantes na Assembleia 
Legislativa. Estamos preparados para ex-
pandir, levando nossas ideias e projetos ao 
Senado”, afirmou o presidente do partido, 
José Roberto Stopa, que quer disputar a vaga.

Crédito: PRF

IMAGEM DO DIA

“é interessante notar que esses petistas 
reiteraram apoio a Maduro mesmo quan-
do governos de esquerda do continente 
fizeram questão de condenar a nova 
investida autoritária do governo vene-
zuelano

“
Um homem identificado como Eduardo Chibata, 45 anos, morreu atrope-

lado por um Pálio, no Km 834 da BR-163, em Sinop, na noite de quarta (23). 
Segundo informações da PRF, o acidente aconteceu nas proximidades de uma 
rotatória que dá acesso à Avenida dos Tarumãs. O Pálio seguia sentido Sorriso, 
quando colidiu na vítima que atravessava a via. Eduardo foi lançado no gra-
mado e morreu na hora.

Mantendo vídeos todos os dias?
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Hoje tem uma grande vantagem: te-
nho uma parceria nos vídeos. Diferen-
temente da outra empreitada, onde eu 
gravava, editava, publicava e divulgava, 
hoje faço apenas a gravação, ficando qua-
se todas as outras tarefas por conta do 

meu parceiro. Isso, claro, é 
um baita alívio na vida da 
gente.

Os resultados têm sido 
tão positivos que tenho, 
inclusive, pensado em 
abrir outro canal de víde-
os, esse de humor, uma de 

minhas grandes paixões, onde vou publi-
car semanalmente. 

Defendo que tempo é a gente que faz, 
e quando realmente queremos fazer algo, 
superamos todos os obstáculos. É o que eu 
faço, e fico extremamente satisfeito com 
os “frutos” que colho dos meus esforços.

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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A parte mais difícil de manter projetos diários é a ins-
piração. Não são raros os casos em que eu me pego em 
frente ao computador ou à câmera sem saber exatamente 
o que escrever ou gravar. Ter “conteúdo” é fundamental 
nessas horas e, sem “bagagem”, esse tipo de empreitada 
seria praticamente impossível.
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Algumas pessoas que acompanham 
meu projeto, onde publico vídeos sobre 
assuntos envolvendo o mudo do Detetive 
Particular, me perguntam como faço para 
manter vídeos todos os dias, mesmo com 
todas as atividades que desenvolvo. A res-
posta é bem sim-
ples: paixão.

Eu sou um 
daqueles caras 
verdadeiramente 
apaixonados por 
tudo que faz, e que 
coloca sentimento 
em todos os projetos que abraça. Uma gran-
de prova é o artigo, escrito diariamente há 
17 anos, me levando, ao somar com artigos 
anteriores e outros que escrevo com menor 
frequência, ao número extremamente em-
polgante de mais de 6.000 textos publica-
dos.

Em outros tempos eu mantive, sozinho, 
um canal de vídeos diários, que acabei pa-
rando por conta das atividades profissio-
nais. Na época, viajando muito pelo Brasil 
afora em incontáveis serviços de investiga-
ção, o pouco tempo que eu poderia descan-
sar acabava por dedicar aos vídeos, o que, 
evidentemente, passa longe de ser uma boa 
ideia.
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Gallo defende novo sistema 
de cobrança do ICMS
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em vigor desde o começo 
deste ano o novo sistema de 
cobrança do Importo sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), vem 
sofrendo críticas por cau-
sa do aumento dos preços 
de alguns produtos, mas o 
secretário de Fazenda, Ro-
gério Gallo, veio à público 
para defender a medida 
implementada pelo Gover-
no do Estado.

Até o ano passado os em-
presários de Mato Grosso 
pagavam o tributo em cima 
do regime de estimativa 
por operação, onde o pa-
gamento era feito por meio 
da estimativa e na compra 
do produto que seria re-
vendido pelo comerciante.

Mas o governador Mauro 
Mendes conseguiu via As-
sembleia Legislativa que o 
pagamento passasse a ser 
feito mensalmente confor-
me o faturamento, dentro 
dos limites impostos pela 
legislação federal.

Na justificativa dada por 
Gallo, em entrevista à rá-
dio MegaFM, o sistema 
que vigorava até o final de 

BOLSONARO EM ALTA | De acordo com o secretário de Fazenda, o antigo sistema era caótico e inseguro

Modelo antigo gerou 270 mil processos

Foto: Mayke toscano
2019 acabou gerando mais 
de 270 mil processos tribu-
tários no estado de Mato 
Grosso. Também para jus-
tificar a mudança, disse 
que antigo sistema que es-
tava em vigor há 20 anos, 
jamais havia sido copiado 
por nenhum outro Estado 
brasileiro, o qual classificou 
como caótico e inseguro.

Em entrevista à rádio 
MegaFM, nesta quinta-feira 
(23), Gallo afirmou que o 
sistema antigo gerou mais 
de 270 mil processos tri-
butários em Mato Grosso. 
Além disso, apesar de estar 
em vigor há 20 anos, nun-
ca foi copiado por nenhum 
outro Estado do País.

“Só funcionava em Mato 
Grosso esse regime. Em 20 
anos, nenhum outro Estado 
nos copiou. São Paulo, que 
tem administração tribu-
tária e economia pujante, 
tem 10 mil processos tri-
butários tramitando na Se-
cretaria de Fazenda. Mato 
Grosso tem 270 mil. Por 
que São Paulo não nos co-
piou se tínhamos o melhor 
modelo do País? Porque 
era um sistema caótico que 
afastava empresas que que-
riam vender e comerciali-

SORRISO

Emenda de senador 
auxilia em reforma
 da UPA

Convênio foi firmado com a CEF 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um convênio para a 
realização de reforma na co-
bertura da Unidade de Pron-
to Atendimento Sara Akemi 
Ichikava (UPA) foi assinado 
quarta-feira (22) pelo prefei-
to Ari Lafin e a supervisora 
de filial da Caixa Econômi-
ca Federal (CEF), Alane Bri-
sot. Este recurso faz parte de 
uma emenda parlamentar do 
senador matop-grossense, 
Wellington Fagundes (PL), 
que foi destinada ao municí-
pio de Sorriso.

No valor de R$ 330 mil, 
o convenio prevê a realização 
de manutenção e reparos na 
cobertura de danos causados 
pelas infiltrações que acaba-
ram danificando o forro e 
a pintura das áreas sem laje 
da Unidade. Conforme Ari, 
com a garantia do recurso 
viabilizado pela CEF, o De-
partamento de Engenharia 
da Secretaria de Cidade tra-
balha agora na elaboração do 
projeto.

Na conversa com Ala-
ne, o prefeito destacou que a 
UPA é referência para cerca 
de 90 mil habitantes do mu-
nicípio, realizando em média 
350 atendimentos diários. 
“Porém, em alguns períodos 
com maior índice de procu-
ra já registramos mais de 450 
atendimentos/dia”, explica.  
“O nosso objetivo com a re-
forma é propiciar mais con-
forto e segurança tanto para 
quem trabalha na unidade 
quanto para os usuários. 
Além disso, há a questão da 
durabilidade do prédio que 
necessita de manutenção e 
reparos constantes”, desta-
ca. Inaugurada e em funcio-
namento desde novembro 
de 2012, a UPA atualmente 
é referência para o Corpo 

de Bombeiros, além das 23 
unidades de Programas de 
Saúde da Família (PSF) que 
integram a rede de atenção 
básica do município e tam-
bém para a rede de atenção 
especializada como o Centro 
de Atendimento Psicossocial 
(CAPS), o Ambulatório Mul-
tiprofissional de Especiali-
dades (AME) e o Centro de 
Reabilitação (CRR).

Durante a reunião, Ari 
ressaltou que a Administra-
ção Municipal tem buscado 
dar um olhar especial para 
a área da saúde. “Em 2019 
concluímos a reforma e am-
pliação dos PSF’s Vila Bela, 
São Domingos, São Mateus 
e Nova Aliança e estamos 
trabalhando para concluir o 
PSF do Rota do Sol. Nosso 
olhar é voltado para o bem-
-estar da nossa população”, 
salienta.

O prefeito também 
aproveitou para agradecer 
a supervisora da CEF por 
ter se deslocado de Cuiabá 
à Sorriso para a assinatura. 
“Queremos agradecer aos 
funcionários da CEF pelo 
atendimento que temos re-
cebido. E em especial ao se-
nador Wellington Fagundes, 
pois esse valor é uma emen-
da viabilizada por ele para 
Sorriso”, acrescenta.

Ari agradeceu ainda o 
empenho da deputada esta-
dual Janaina Riva, do secre-
tário de Saúde e Saneamen-
to, Luís Fábio Marchioro 
e dos vereadores Cláudio 
Oliveira e Leandro Damia-
ni. Conforme o prefeito, a 
união de esforços resultou 
na viabilização desse recur-
so essencial ao município. 
Os documentos assinados 
ontem seguem agora para 
Brasília para a efetivação do 
convênio e posterior libera-
ção do recurso.

Foto: José cruz/agência Brasil

Foto: cleiton isidoro

Foto: Jana Pessôa/setasc-Mt

NOVA LEI

Pacote anticrime já está em vigor no Brasil

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo repassa R$ 6,4 milhões 
Aos municípios de Mato Grosso

Nova lei tem importantes avanços 

Valores serão divididos em 4 parcelas iguais 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Está em vigor des-
de a data de ontem (23), a 
Lei 13.964/2019, conheci-
da como pacote anticrime, 
aprovada pelo Congresso e 
sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro no dia 24 de 
dezembro do ano passado.

Houve 25 vetos à maté-
ria aprovada pelo Congresso. 
O pacote reúne parte da pro-
posta apresentada no início 
deste ano pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, e trechos do 
texto elaborado pela comis-
são de juristas coordenada 
pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes.

Entre os pontos que fo-
ram vetados estão o aumen-
to de pena para condenados 
por crimes contra a honra 
cometidos pela internet e o 
aumento de pena para homi-
cídios cometidos com arma 
de fogo de uso restrito, que 
poderia envolver agentes da 
segurança pública.

JUIZ DE 
GARANTIAS
Na quarta-feira (22), o 

vice-presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, decidiu sus-
pender a aplicação do meca-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Assistência Social e Cida-
dania (Setasc) fará o repasse 
de R$ 6,4 milhões do cofi-
nanciamento do Fundo Es-
tadual da Assistência Social 
(FEAS) para os municípios 
mato-grossenses. O paga-
mento começa em janeiro e 
será dividido em quatro par-
celas iguais, de R$ 1,6 milhão, 
nos meses subsequentes. Os 
valores, por município, as-
segurados pela Resolução Nº 
01 de janeiro de 2020, foram 
publicados no Diário Oficial 
na quarta-feira (22).

O repasse é a contra-
partida do Estado para a 
rede do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) e é 
referente ao ano de 2019. A 
secretária da Setasc, Rosa-
maria Carvalho, explica que 
o Estado vem seguindo com 
o compromisso de liquidar o 
débito do cofinanciamento. 

nismo do juiz de garantias 
pela Justiça, até o plenário 
da Corte julgar o mérito da 
ação, o que não tem data 
para ocorrer.

A decisão anula liminar 
concedida pelo presidente 
do Supremo, ministro Dias 
Toffoli, que, na semana pas-
sada, suspendeu a aplicação 
das regras por seis meses. 
Toffoli chegou a criar um 
grupo de trabalho no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
órgão que também é presi-
dido por ele, para discutir a 
implementação do juiz de 
garantias.

 decisão de Fux foi 
motivada por nova ação 
protocolada pela Associa-
ção Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Co-
namp). Para a entidade, a 
medida deveria ser suspensa 
até o julgamento definitivo 
por violar princípios consti-
tucionais.

Fux ocupa interina-
mente a presidência da Cor-
te no período de férias de 
Toffoli, até 29 de janeiro.

O juiz de garantias deve 
atuar na fase de investigação 
criminal, decidindo sobre 
todos os pedidos do Ministé-
rio Público ou da autoridade 
policial que digam respei-
to à apuração de um crime, 

“No ano passado, no come-
ço do mandato, assumimos 
uma dívida referente ao ano 
de 2018 da gestão passada. O 
pagamento foi feito em oito 
parcelas. Neste ano, conse-
guimos reduzir o número 
de parcelar, antecipando o 
pagamento para o começo 
de 2020. Essa antecipação só 
foi possível por meio do em-
penho e comprometimen-
to com a assistência social 
da primeira-dama Virgínia 
Mendes”.

Devido ao decreto de 
calamidade financeira de 
Mato Grosso, em 2019, fo-
ram pagos R$ 6,4 milhões 
dividido em oito parcelas, 
começando em abril e finali-
zando no mês de dezembro. 
O valor está previsto desde 
2004, por meio da Política 
Nacional de Assistência So-
cial, que estabeleceu obriga-
ções a cada ente federativo. 
“Ao Estado compete cofi-
nanciar os serviços, ações, 

como, por exemplo, quebras 
de sigilo ou prisões preventi-
vas. Ele, contudo, não pode-
rá proferir sentenças.

COMEMOROU
Pelas redes sociais, o 

ministro da Justiça e Segu-

rança Pública, Sergio Moro, 
disse que a nova lei tem avan-
ços importantes. O ministro 
afirmou que nem todas as 
medidas propostas foram 
aprovadas pelo Congresso e 
disse que “em 2020, vamos 
resgatar o que ficou de fora.”

programas e projetos que se 
desenvolvem dentro da As-
sistência Social de cada mu-
nicípio”, ressalta Rosamaria.

Na prática, esses repas-
ses são revertidos em ações 
voltadas para o cidadão, por 

meio das unidades socioas-
sistenciais (Centros de Refe-
rência de Assistência Social, 
Centros de Referência Espe-
cializado de Assistência So-
cial, Centro dia, Centro Pop 
e unidades de acolhimento).

zar com Mato Grosso. Era 
um sistema absolutamente 
inseguro, caótico, comple-
xo e que gerou todo esse 

emaranhado de processos 
que a gente não consegue 
se desfazer hoje para julgar 
um a um”, disse.

À época da aprovação da 
medida, o Governo che-
gou a dizer que um levan-
tamento mostrava haver 

produtos no mercado com 
margem de valor agregado 
de mais de 1000%, por con-
ta do sistema.
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TV  e Entretenimento

Acabou! Daniel Rocha e 
Letícia Lima colocam ponto 
final em romance

Letícia Lima e Daniel Rocha colocaram pon-
to final no romance! Os atores ficaram juntos 
por aproximadamente três meses e se aproxi-
maram durante as gravações do filme “Quem 
vai ficar com Mário”, levando o que viviam den-
tro de cena para fora do set de gravação. As in-
formações do rompimento são do jornal ‘Extra’ 
desta quinta-feira (23). A primeira vez que Letí-
cia lima e Daniel Rocha ficaram juntas foi na úl-
tima edição do Rock in Rio. Na ocasião, a artista 
chegou a ser apontada como affair do diretor 
de TV Thiago Teitelroit, ex de Luiza Possi, mas 
garantiu que os dois eram apenas bons amigos 
ao ser flagrada sentada no colo dele. “Dei muita 
risada quando li que estavam achando que na-
morávamos. O Thi é meu amigo. Eu sentei no 
colo dele pra comer algo e já falaram” explicou 
na ocasião. “Ele inclusive é comprometido”, res-
saltou.
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Sucesso no YouTube, personagem 
português Bruno Aleixo ganha filme

Personagem cômico e famoso no 
YouTube, inclusive hit na web brasilei-
ra, o português Bruno Aleixo ganha seu 
próprio filme, a partir desta quinta-feira 
(23) nos cinemas. Na trama, Bruno, um 
cachorro shih tzu com aspecto de urso 
ewok e comportamento humanizado, de-
cide escrever uma autobiografia e se reú-
ne com os amigos, para que eles lhe deem 
ideias para o texto.

“O Filme do Bruno Aleixo”, dirigido 
pelos próprios criadores João Moreira e 
Pedro Santo, recorre à metalinguagem 
envolvida no processo de criação de um 
outro filme. Para isso, fazem Bruno con-
vocar uma espécie de reunião de brains-
torming nonsense com os colegas: o Ho-
mem do Bussaco (monstro peludo, tipo 
Chewbacca), Busto (um busto de Napo-
leão) e Renato Alexandre (inspirado em 
“O Monstro da Lagoa Negra”). No longa 
a ser produzido, o cachorro, dublado por 
João Moreira, é vivido pelo ator português 
Adriano Luz (“Mistérios de Lisboa”). A 
adaptação cinematográfica ainda traz no 
elenco a participação de Rogério Samo-
ra, José Neto, José Raposo, João Lagarto, 
Manuel Mozos, Fernando Alvim, David 
Chain Ribeiro e Gonçalo Waddington.

“O filme continua a ter como referên-
cias as pequenas coisas do cotidiano, 
mas centra-se mais no imaginário co-
mum do cinema do que propriamente no 
imaginário comum popular português”, 
diz Moreira. O Sr. Aleixo, que já participou 
do Choque de Cultura e cobriu a Copa do 
Mundo no Brasil para o canal RTP, da TV 
portuguesa, tem tudo para aumentar o 
seu sucesso por aqui.

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800865500  096494109
279002700880000  031835401
279002800509000  019607621
279002701488400  041664571
279002700863900  580777401
279972200006300  023608971
279002701476300  034594981
279002701521200  032158631
279002701217200  059154241
279002701429300  007756940
279002701488800  032771381
279002700231100  545897389
279002800672400  041243651
279573900                    216111380001
279002701455000  851463901
279017300001300  035945531
279002701535800  865185503
279002701579800  007513721
279002701471400  007513721
279002701509000  033324671
279002700996400  937873599
279002800852900  026757941
279002701379600  026870311
279002701263500  964665101
279002800709000  027392781
279972200005800  913476291
279002701367100  013037011
279002701069000  024052281
279002800885500  980478331
279002701210700  025562261
279002701394100  050845731
279002701355300  013629971
279002701483500  005889459
279002800906800  045200671
279002701531700  459102511
279002800566700  535242331
279002701490800  063339521
279002701549200  815933921
279002701329200  028061961
279002700552100  005032331
279002700956000  028675891
279002700517700  028675891
279002701445300  051511961
279002701533000  034142849
279002701428300  030032271
279002700794300  052991829
279002800895400  038450761
279002701062800  062075069
279002701359600  043388671
279002100262900  814740401
279002700999500  569907151
279002800345300  037328169
279145300003400  055440399

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

Vagas de Emprego
1-Biomédico, com experiência em resso-
nância e tomografia; 
2-Auxiliar administrativo, com experiên-
cia na área de departamento pessoal e 
financeiro;
3-Vendedor (a), com experiência;
4-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
5-Técnico em Segurança do Trabalho, 
com experiência; 
6-Técnico em Enfermagem, com COREN;
7-Serviços Gerais, com experiência; 
8-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
9-Operadora de Caixa, com experiência;
10-Operador (a) de ponte rolante
11-Escrita fiscal, com experiência;
12-Eletricista automotivo, com experi-
ência;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
15-Controlador de pragas, com experi-
ência;
16-Comprador, com experiência e 
referência; 
17-Auxiliar de recepção, com experiên-
cia; 
18-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
19-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
20-Auxiliar de avicultura, com experiên-
cia;
21-Auxiliar de Açougueiro, com experi-
ência; 
22-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
23-Açougueiro, com experiência.
24-Auxiliar de farmácia 

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

PET CLUBE LTDA, CNPJ 32.971.955/0001-82, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Sinop, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação para Ativida-
de Higiene e embelezamento de animais domésticos; e co-
mércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos 
para animais de estimação, sito a Av. das Figueiras n°643, 
Setor Comercial, Sinop- MT, não determinado (EIA/RIMA). 
Eng. Vagner Pereira Reis – (66)99604-8004.

RIVELINO ANTONIO DE MACEDO 01897531109, CNPJ: 
31.331.801/0001-63, torna publico que requereu junto a 
SAMA/SORRISO, a Licença Prévia – LP, a Licença de Ins-
talação – LI e a Licença de Operação – LO, para Serviços 
de Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, 
município de Sorriso/MT. Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental. (TOPOFLORA 3545-1141)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ 
NÚMERO 37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SOB PROTO-
COLO Nº 478072/2019, DAS VIAS: AV. ITORORO, RUA 
TAMANDARE, RUA MARCILIO DIAS, AV. BORBA GATO, 
AV. SANTOS DUMONT E RUA LAGUNA LOCALIZADAS 
NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM.

A Empresa BRIGHENTI E CIA LTDA - EPP, CNPJ: 
04.469.985/0001-50 localizada na Rua Dirson José Martini, 
nº 3354, Setor Industrial no município de Sinop/MT torna 
público que requereu junto à SEMA/MT a Renovação da 
Licença de Operação - LO. Não foi determinado EIA/RIMA.

MAX DIESEL LTDA ME CNPJ: 05.051.291/0001-60, Lo-
calizada RUA PORTO ALEGRE, 484, ALTO DA GLORIA, 
SINOP-MT, solicita o comparecimento do funcionário AL-
MIR SOUSA DA ROSA, CTPS 7399623 SÉRIE 0050/GO, 
PIS nº 125.17123.65-0, no prazo de 72 horas sob pena da 
letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de 
Emprego. Sinop/MT 21 de Janeiro de 2020.

23,24,25/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 

 
Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato 
representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna 
público aos interessados que realizará licitação no dia 07/02/2020, às 08H00, para FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
PREDIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
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 a partir das 07H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 23 de janeiro de 2020. 
Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 
 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT 
EXTRATO DE ADESÃO Nº 02/2020 
Processo Administrativo nº 11/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, através da pregoeira e equipe de apoio, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que formalizou o processo de Adesão a Ata 
de Registro de Preços nº 027/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 036/2019, da Prefeitura 
Municipal de Paranaíta/MT, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO 
(MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT, tendo como detentora a empresa 
DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA  inscrita no CNPJ nº 01.840.707/0001-79, 
Cidade de Várzea Grande/MT, no valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais). 
Santa Carmem, 23 de janeiro de 2020. 

 

Maitê Sehnem 
Pregoeira 

 

 

 

AVISO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA N° 011/2019

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PARA OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supra mencionada, julgada no dia 13 de Janeiro 2020, com início 
às 14:00hs, tendo como objeto “construção da nova sede das 
Promotorias de Justiça da Comarca do Município de Nova Mutum-MT” da 
qual foi vencedora a Empresa: Item 835409, EXATA CONSTRUÇÕES 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 11.176.629/0001-03 no valor de 
R$ 3.782.000,00. Nova Mutum - MT, 23 de Janeiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente da CPL
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Entenda por que o Operário-VG
desistiu de contratar Bruno
DA REPORTAGEM

Sob pressão da torcida, 
imprensa nacional e patro-
cinadores, o Operário-VG 
desistiu de seguir adiante 
com a intenção de contratar 
o goleiro Bruno, cuja nego-
ciação vinha acontecendo há 
semanas. 

Confira a seguir deta-
lhes desta transação e as con-
dições oferecidas pelo clube 
para atrair o ex-atleta do Fla-
mengo, condenado pelo fe-
minicídio de Eliza Samúdio.

A ideia dos dirigentes 
do Operário era pagar ao jo-
gador entre R$ 3 mil e R$ 5 
mil, a mesma faixa salarial 
oferecida aos demais atletas, 
em um contrato que deveria 
ser de um ano. Se viesse para 
Várzea Grande, Bruno não 
teria participação nos recur-
sos provenientes de publici-
dade.

O comunicado sobre a 
desistência das negociações 
foi emitido à imprensa na 
quarta (22). O clube cedeu à 
pressão da opinião pública 
e ao medo de perder recur-
sos importantes para o ano 
em que disputará a Copa do 
Brasil e tem feito um plane-
jamento visando o Campeo-
nato Mato-grossense. Diante 
da onda de manifestações 
contrárias, as empresas Pork 
Premium e Locar Gestão de 
Resíduos haviam desistido 
de patrocinar o time, para 
não terem a imagem asso-
ciada à do atleta condenado 
pela Justiça.

“A gente acabou per-
dendo alguns patrocinado-
res que eram do clube, isso 
foi fazendo a gente repensar 
muito, porque sem dinheiro 
você não consegue fazer fu-

MUITA POLÊMICA | Goleiro teria salário de até R$ 5 mil; perda de patrocínio foi decisivao estadual
Foto: AlexAndre GuzAnshe

ESTADUAL

Sinop goleia Araguaia na estreia

REFORÇO

Flamengo apresenta atacante Pedro

Foto: divulGAção

Foto: reprodução

Galo do Norte fez 4 a 0 jogando no Gigante do Norte 

Com reverência a Zico, atacante foi anunciado oficialmente pelo Fla 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC começou 
muito bem o Campeonato 
Mato-Grossense 2020. Na 
noite de quarta, no Estádio 
Gigante do Norte, o Galo 
atropelou o Araguaia por 4 a 
0 e ocupa a liderança do tor-
neio após a conclusão da pri-
meira rodada.

A torcida, que se fez em 
bom número no Gigantão, 
apoiou e cantou empurran-
do o time durante os 90 mi-
nutos. O primeiro tempo foi 
dominado pelo Sinop, e o gol 
era apenas questão de tempo 
até sair.

Aos 21 minutos, após jo-
gada ensaiada, Daniel cobrou 
escanteio curto, recebeu no-
vamente e cruzou na medida 
para o atacante Robinson, 
que subiu mais alto que a de-
fesa e cabeceou para o fundo 
da rede. Antes do fim do pri-
meiro tempo, Robinson fez 
mais. Ele aproveitou a desa-

DA REPORTAGEM

O Flamengo anunciou 
oficialmente nesta quarta-
-feira a contratação do ata-
cante Pedro, que assinou 
contrato de empréstimo de 
um ano com o clube. O joga-
dor desembarcou no Rio de 
Janeiro na última sexta-feira, 
e desde então faz trabalhos 
físicos no Ninho do Urubu. 
Em seus canais oficiais nas 
redes sociais, o clube postou 
uma imagem do atacante 
reverenciando a estátua de 
Zico no Ninho do Ururbu.

Faltava apenas o recebi-
mento de documentos da 
Fiorentina para que a con-
tratação fosse oficializada 
pelo clube. O Flamengo vai 
pagar cerca de 1 milhão de 
euros pelo empréstimo até 
o fim da temporada. O va-
lor será abatido caso o clube 
opte por efetuar a compra 
dos direitos econômicos ao 

fim deste período. Pedro foi 
comprado em setembro de 
2019 pela Fiorentina por 11 
milhões de euros. Pela Viola, 
o atacante disputou apenas 

tenção do zagueiro Breno, 
saiu cara a cara com o goleiro 
e só teve o trabalho de em-
purrar para o fundo da rede, 
aos 39 minutos.

Na etapa complementar, 
o Sinop marcou mais um. 
Aos 11, Juninho bateu fal-
ta pela esquerda e o capitão 
Victor Hugo desviou para o 
fundo da rede. Aos 29, o Galo 
ampliou o placar. Juninho 
arrancou e serviu para Allan. 
O atacante recebeu dentro da 
área e bateu cruzado estufan-
do a rede. Na segunda roda-
da do Estadual, o Sinop viaja 
até a Capital onde enfrenta 
o Dom Bosco, no domingo 
(26), às 15h, na Arena Panta-
nal. No mesmo dia, às 15h30, 
o Araguaia recebe o Operá-
rio-VG, no Estádio Zeca Cos-
ta, em Barra do Garças.

NOVA MUTUM
DERROTADO
Em sua estreia na elite do 

Estadual, o Nova Mutum aca-
bou não sendo páreo para o 

atual tricampeão. Jogando na 
Arena. O Cuiabá venceu por 
1 a 0, gol de Maxwell, logo 
aos 11 minutos do primei-

ro tempo. A equipe visitante 
até pressionou, fez um jogo 
equilibrado, mas saiu com a 
derrota.

quatro partidas e não balan-
çou a rede. Foram 59 minu-
tos com a camisa do clube 
italiano. Agora, falta o Fla-
mengo fechar a permanên-

cia de Gabigol para definir 
o setor ofensivo. A diretoria 
negocia com a Inter de Milão 
a compra dos direitos econô-
micos do artilheiro.

BRUNO GUIMARÃES

Lyon encaminha 
acordo, mas Atlético 
volta à disputa
DA REPORTAGEM

Restando nove dias 
para o fechamento da jane-
la de transferências, a nove-
la envolvendo a contratação 
do volante Bruno Guimarães 
chega a seus capítulos finais 
repleta de emoções e revira-
voltas. Na última quarta-fei-
ra, o Lyon, da França, avan-
çou na negociação com o 
Athletico-PR e encaminhou 
a compra do jogador de 22 
anos, que está com a seleção 
sub-23 na Colômbia para a 
disputa do Pré-Olímpico.

Porém, o Atlético de 
Madrid voltou à disputa nas 
últimas horas e tenta “atra-
vessar” o negócio. O clube 
espanhol tem um trunfo que 
pode ser decisivo: a priorida-

de na contratação de Bruno 
Guimarães.

A preferência foi ad-
quirida na compra de Renan 
Lodi, em 2019. Ficou defini-
do em contrato que o Athle-
tico-PR precisa comunicar as 
ofertas recebidas pelo volan-
te aos colchoneros, que po-
dem igualar as propostas.

O clube espanhol esteve 
perto de fechar com Guima-
rães ainda no fim do ano pas-
sado, mas recuou por conta 
do interesse em Cavani. Se 
contratar o centroavante e 
também Bruno Guimarães, 
o Atleti violaria as regras do 
fair play financeiro. Agora, 
porém, sem acerto com o 
PSG pelo centroavante, o vo-
lante voltou à pauta.

Foto: eduArdo rodriGues

Bruno Guimarães em ação pela seleção brasileira contra 
o Uruguai 

tebol”, informou o supervi-
sor de futebol, André Xéla.

Anteriormente, a Mar-
tinello e a cooperativa Si-
credi, que patrocinam o 
certame, desautorizaram o 
uso das respectivas marcas 
nos uniformes do time e em 
painéis utilizados em entre-
vistas. Na noite de terça (21), 
manifestantes se reuniram 
no entorno do Estádio Dito 
Souza, em Várzea Grande 
– onde seria realizada a es-
treia do Chicote da Fron-
teira, diante do Poconé, no 
Estadual 2020 –, e protesta-
ram contra a contratação. As 
mulheres estavam vestidas 
de preto e, além de cartazes, 
seguravam um cartão ver-
melho nas mãos, que indica 
a expulsão de um jogador em 
uma partida de futebol.

“Metade apoiava, mas 
a outra metade que não, 
consegue fazer um barulho 
muito grande. Estavam pres-
sionando bastante os patro-
cinadores, quando saiu a ca-
misa 2020, eles sabiam quem 
eram”, acrescentou Xéla.

Além disso, os diretores 
do clube estariam sofrendo 
ameaças. “Outra questão é 
a vida pessoal dos dirigen-
tes, eles estavam recebendo 
ameaças, inclusive eu. Tem 
coisas que é melhor você 
parar. Apesar de que como 
goleiro, a gente acreditava 
muito no potencial, mas a 
briga era muito grande e a 
gente acabou desistindo dis-
so”, conta Xéla.

Em entrevista anterior 
à desistência da negociação, 
Xéla havia afirmado que a 
intenção do clube ao fazer 
a proposta para contratar o 
goleiro Bruno não foi atrair 
mídia. De acordo com ele, o 

Operário desistiu de contratar Bruno por conta da revolta de parte da torcida 

Operário busca ser campeão 
e apostava no potencial do 
atleta que vinha sendo nego-
ciado.

“O Bruno é notícia 24h 
por dia, por conta de tudo o 
que aconteceu, mas de ver-
dade, o clube não pensa na 
contratação do Bruno para 

trazer mídia, positiva ou ne-
gativa. Apesar de sabermos 
que o Operário é o clube 
mais falado de Mato Grosso 
hoje, nós acreditamos mes-
mo que se o Bruno chegar 
aqui e defender um pênalti 
numa final, por exemplo, e 
dar o título para o Operá-

rio, é isso que nós buscamos, 
não tem nada a ver com esta 
questão de mídia, o Operá-
rio já está há um tempo que-
rendo ser campeão e só es-
tamos tentando formar um 
time forte”, disse, na ocasião.

Até então, a Justiça de 
Minas Gerais havia autori-

zado Bruno a cumprir pena 
em Mato Grosso, mas a Jus-
tiça de MT ainda precisava 
aceitar a vinda do jogador. 
Somente o vazamento da 
informação de que Bruno 
poderia vir jogar em Várzea 
Grande foi o suficiente para 
uma enxurrada de críticas.
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DA REPORTAGEM

A partir do dia 31 de janei-
ro proprietários de veículos 
novos, que vão realizar o 
primeiro emplacamento, e 
os que precisarem realizar 
a transferência do veículo 
para outro município ou 
Estado deverão fazer o em-
placamento do veículo no 
novo padrão de Placas de 
Identificação Veicular (PIV), 
modelo Mercosul.

A obrigatoriedade está 
prevista na Resolução nº 
780/2019 do Conselho Na-
cional de Trânsito (Con-
tran), que também prevê a 
instalação da nova placa em 
casos de roubo, furto, dano 
ou extravio da placa, e nos 
casos em que haja necessi-
dade da segunda placa tra-
seira.

Um total de 17 estados 
brasileiros (incluindo Mato 
Grosso) ainda não aderiram 
ao novo sistema. Entretan-
to, o Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-MT) 
já realizou todas as altera-
ções sistêmicas necessárias 
para a implantação do novo 
modelo de emplacamento 
e atualmente aguarda a ges-
tão por parte do Denatran 
para que o Estado passe a 
aderir esse novo modelo 
de placa. O prazo estimado 
para a adesão é de 60 dias, 
a partir do dia 31 de janeiro.

“O novo modelo de pla-
ca trará mais segurança 

para os motoristas e órgãos 
de trânsito, além de evitar 
possíveis fraudes, como a 
clonagem”, destacou o dire-
tor de Veículos do Detran-
-MT, Augusto Cordeiro.

O valor da placa no novo 
modelo não deverá sofrer 
reajustes. Os proprietários 
de veículos que desejarem 
realizar a troca, volunta-
riamente, também pode-
rão fazer, assim que Mato 
Grosso já tiver adotado o 
novo sistema. 

PLACA MERCOSUL
O novo modelo de pla-

ca é oriundo de um acordo 
entre os países do Merco-
sul, assinado em dezembro 
de 2010. O novo padrão vai 
manter os sete caracteres 
da placa atual brasileira, 
porém com quatro letras e 
três números, e não mais 
três letras e quatro núme-
ros, que poderão ser “em-
baralhados”, e não mais dis-
postos de maneira fixa em 
uma sequência.

O fundo também sofrerá 
a mudança de cor e passa-
rá a ser totalmente branco. 
Além disso, a bandeira do 
Brasil e a escrita irá subs-
tituir o município. Com 
isso, os veículos com a nova 
placa poderão circular li-
vremente nos países que 
integram o Mercosul, sem 
autorização prévia.

A nova placa não terá 
mais os símbolos que per-

Foto: AssessoriA

SINOP

Dengue: 60 novos agentes de
endemias estarão nas ruas

SINOP

Motorista atropela e mata
homem que atravessa BR-163

SORRISO

Mulher denuncia 
que pastor teve 
WhatsApp clonado 
e perde R$ 1,5 mil

Treinamentos iniciam nesta sexta-feira 

Foto: PixAbAy

Foto: DivulgAção
Em 2019, foram notificados 2.458 casos de dengue 

em Sinop

Ezio e Werbert: procedimentos relacionados ao caso foram instaurados 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Trinta dos 60 profissio-
nais contratados pela Prefei-
tura de Sinop para reforçar a 
equipe da força tarefa contra 
a dengue, atuando na parte 
de orientação pedagógica, 
visitas e trabalhos com as 
pré-notificações de morado-
res em cujos imóveis forem 
encontradas larvas do Aedes 
aegypti, apresentam-se, nes-
ta sexta (24). Os profissionais 
passarão por capacitação no 
Centro de Endemias, a partir 
das 8h, e, já na segunda (27), 
estarão em campo.

“Essa será a primeira 
etapa de treinamento dos 
profissionais atuarão conos-
co. Posteriormente, na pró-
xima semana, capacitaremos 
os outros 30 agentes”, explica 
o coordenador do Centro de 
Endemias, Cesário Rocha.

A inserção de 60 pro-
fissionais ao efetivo da rede 
pública municipal consta em 
âmbito das estratégias deli-
neadas na sala de emergên-

SÓ NOTÍCIAS

Um acidente fatal foi 
registrado na noite de quar-
ta-feira (22), no Km 834 da 
BR-163, entre as rotatórias 
que dão acesso à Avenida 
Flamboyant e dos Tarumãs, 
em Sinop. De acordo com 
informações, um homem 
acabou sendo atropelado e 
morreu. Ele foi identificado 
como Eduardo Chibata, 45 
anos.

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o 
motorista do Fiat Pálio, 
branco, seguia sentido Sorri-
so quando aconteceu a coli-
são. O pedestre foi atravessar 
uma das pistas da rodovia 
(no trecho duplicado) quan-
do acabou sendo atingido 
pelo carro e foi lançado no 
gramado da via.

O Pálio envolvido no 
acidente ficou com a lateral 
direita bastante danificada. 
O local foi isolado e a equi-

SÓ NOTÍCIAS

Uma moradora do 
bairro Rota do Sol, em Sor-
riso, foi à delegacia de Polí-
cia Civil para denunciar que 
o WhatsApp do pastor da 
igreja onde ela frequenta foi 
clonado. Segundo ela, um 
golpista fingiu ser o pastor e 

pediu uma transferência no 
valor de R$ 1,5 mil.

Por acreditar que fosse 
um pedido do pastor, a mu-
lher efetivou a transferência 
e só descobriu que se trata-
va de um golpe após receber 
uma mensagem no grupo do 
WhatsApp informando so-
bre o aplicativo clonado.

Foto: DenAtrAn

Veja o que significa cada letra e número da nova placa Mercosul 

Mudança para o novo padrão de
placa veicular será gradativa
MODELO MERCOSUL | Mato Grosso aguarda a gestão por parte do Denatran para aderir ao novo modelomas

pe da Politec fez as análises 
necessárias. Apenas uma das 
pistas precisou ser interdita-
da. O corpo de Chibata foi 

encaminhado ao IML para 
necropsia.

A PRF registrou a ocor-
rência para ajudar apontar 

as responsabilidades pelo 
acidente. A Polícia Civil tam-
bém deve abrir um inquérito 
para investigar o caso.

mitiriam a identificação de 
local de registro do veículo. 
Também haverá mudança 
na cor dos caracteres para 
diferenciar os tipos de veí-
culos. 

Os veículos de passeio 

cia estabelecida pela Prefei-
tura de Sinop. 

Dentre as ações já es-
tabelecidas constam, tam-
bém, a elevação do número 
de equipes que atuam em 
ações de bloqueio em áreas 
prováveis de transmissão, 
com vistas a diminuir a po-
pulação adulta de mosquitos 
pela aplicação de insetici-
das: cinco serão integradas 
ao efetivo, passando de duas 
para sete as equipes vigentes; 
paralelamente a isso, a Pre-
feitura também adiantou a 
realização dos mutirões de 
limpeza, iniciando por pon-
tos considerados de maior 
incidência da dengue.

A gestão municipal vem 
realizando a limpeza de áre-
as públicas institucionais 
sob sua responsabilidade, 
priorizando-as, bem como 
em valas, valetões e bueiros. 
Entretanto, para que elas se 
mantenham livres de sujeira 
e lixo, é preciso que a popu-
lação não pratique descarte 
irregular de entulho, pois 
são potenciais criadouros.

com a cor preta, veícu-
los comerciais (aluguel e 
aprendizagem) na cor ver-
melha, carros oficiais na cor 
azul, a verde para veículos 
em teste, para veículos di-
plomáticos dourado e cin-

za prata para os veículos de 
colecionadores.

Todas as placas deverão 
conter o código de barras 
tipo (QR Code) com infor-
mações do banco de dados 
do fabricante da placa e o 

número de série. O objeti-
vo é controlar a produção, 
logística, estampagem e 
instalações da PIV nos res-
pectivos veículos, além da 
verificação da sua autenti-
cidade.
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Único de barba branca e costas
vermelhas: nova espécie de macaco
DA REPORTAGEM

G1-MT

Uma nova espécie do ma-
caco “zogue-zogue” acaba de 
ser descrita e confirmada na 
Amazônia: é o Plecturocebus 
parecis, possivelmente visto 
pela primeira vez há mais de 
um século. O nome científi-
co de batismo do primata faz 
referência à Chapada dos Pa-
recis, já que macacos da es-
pécie foram observados em 
uma área da região que fica 
entre Rondônia e Mato Gros-
so. “Em 2011, foram observa-
dos os primeiros indivíduos 
de zogue-zogue, vistos nos 
municípios Pimenta Bueno e 
Vilhena. Conferimos artigos 
e livros para verificar se já 
existia uma descrição ou se 
tratava de uma espécie nova. 
Observando a morfologia, 
levantou-se a hipótese de 
que seria uma espécie nova. 
Agora foi descrito cientifi-
camente. É oficial”, explicou 
Almério Gusmão, pesquisa-
dor da Universidade do Esta-
do de Mato Grosso (Unemat) 
e professor do Centro Técni-
co Estadual de Educação Ru-
ral Abaitará (Centec Abaita-
rá), em Pimenta Bueno/RO.

A recém descoberta foi 
publicada no periódico Pri-
mate Conservation. Além 
de Almério, a pesquisadora 
Mariluce Messias, da Univer-
sidade Federal de Rondônia 
(Unir), e outros 13 cientistas 
do Acre, Pará, Sergipe e da 
Universidade Estadual de 
Nova York, em Stony Brook, 
nos Estados Unidos, fizeram 
observações de grupos do 
mais novo “zogue-zogue”. 
Outros registros do animal 
foram obtidos em regiões de 
Mato Grosso. “Agora são 24 
espécies do Plecturocebus 
descritos. O Plecturocebus 

ZOGUE-ZOGUE | Visto entre RO e MT, primata pode ser incluído na lista dos quase ameaçados de extinçãodios
parecis foi descrito recen-
temente, em dezembro de 
2019, quando saiu a publica-
ção”, complementou Marilu-
ce Messias.

A diferença que saltou aos 
olhos dos estudiosos foi a co-
loração do macaco. Diferen-
temente da pelagem grisalha 
característica do Plecturo-
cebus, o também conheci-
do como “zogue-zogue-de-
-barba-branca” conta com 
uma coloração que mescla 
entre castanho e vermelho 
nas costas, tons claros e pe-
los curtos nas mãos, além da 
barba esbranquiçada. Foram 
investigadas mais de 50 vari-
áveis do primata.

O único relato breve sobre 
a espécie foi feito pelo na-
turalista Alipio de Miranda 
Ribeiro, da Comissão das li-
nhas telegráficas de Rondon, 
publicado em seu livro em 
1914. Alipio de Miranda des-
creveu que dois espécimes 
foram coletados na cabecei-
ra do rio Ji-Paraná, em Ron-
dônia, que aparentemente se 
tratavam do “zogue-zogue” 
dos Parecis.

O naturalista identificou 
os animais provisoriamente, 
então, como sendo o Plec-
turocebus cinerascens. Mas 
o macaco ficou “esquecido” 
e o novo “zogue-zogue” foi 
reencontrado na natureza 
em uma região de Vilhena, 
na divisa com Mato Gros-
so, em 2011. “Quando vimos 
essa espécie percebemos que 
era muito diferente. Mas em 
alguns mamíferos é comum 
a variação de cor ao longo 
das populações. Às vezes há 
alguns casos de animais que 
são muito diferentes da pe-
lagem, mas quando se olha a 
genética é muito parecida, é 
muito próxima”, revelou Ma-
riluce Messias.

Foto: Alberto CAldeirA

Plecturocebus parecis foi observado em área entre Rondônia e Mato Grosso 


