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FRIOZINHO

AVIAÇÃO CIVIL

Acidente
em Nova
Mutum deixa
2 morrem
Duas pessoas morreram em 
uma colisão entre uma carreta 
Volvo e uma motocicleta Hon-
da Bros, na manhã de domin-
go, sentido norte do km 649 da 
BR-163, em Nova Mutum. As 
vítimas foram identificadas 
como Prince Hallen Bezerra da 
Silva, 27 anos, e a passageira 
Suyane Souza, 18.
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Os passageiros que voam dos aeroportos de Santa Genoveva (Goiânia), Salgado Filho (Porto Ale-
gre), Congonhas (São Paulo), Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro), terão que prestar mais 
atenção ao tamanho da bagagem de mão.                         Página -7

SINOP FC

UNIÃO

Empatou,
mas ainda
é o líder

Pagamento
condicionado 
à aprovação da 
Previdência

O Sinop empatou em 1 
a 1 com o Corumbaense-MS 
na tarde de domingo, em jogo 
válido pela segunda rodada do 
Grupo A10 da Série D do Cam-
peonato Brasileiro. A partida, 
disputada no Gigante do Norte, 
contou com um público razoável, 
que ajudou a empurrar o Galo 
em busca da manutenção dos 
100% de aproveitamento.              
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O pagamento de R$ 450 
milhões referentes aos Fundo 
de Auxílio à Exportação (FEX), 
é uma das principais batalhas 
buscadas pelo governador de 
Mato Grosso, Mauro Mendes 
(DEM), desde que assumiu a 
gestão do estado em primeiro 
de janeiro deste ano.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Despacho de bagagem de mão

Uma frente fria chegou ao Mato Grosso – principalmente Cuiabá, Sinop, 
Lucas do Rio Verde – nesta semana e deve derrubar a temperatura nos 
próximos dias.                Página 7

Frente fria derruba as
temperaturas no estado



Não sobra tempo?
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mais.
Sim, apoio: você pode contar com 

toda a tecnologia disponível, se a or-
ganização não for uma “bandeira” em 
sua vida, seu dia vai ser improdutivo do 

mesmo jeito. Você 
vai usar os alertas 
como “desculpa” 
para começar a in-
teragir com o celu-
lar, com a internet e 
com a improdutivi-
dade.

Não adianta colo-
car a culpa em qual-
quer coisa que seja 
para tentar justificar 
sua falta de tem-
po. Na esmagadora 
maioria dos casos o 
problema é de ges-
tão, simplesmente a 

falta de capacidade (ou de vontade) da 
pessoa de administrar o próprio tempo.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Vejo muitas pessoas hoje em dia re-
clamando de falta de tempo. Essa “jus-
tificativa” é usada para não estudar o 
necessário, para não manter o trabalho 
em ordem, para visitar os amigos, enfim, 
é uma das grandes 
“desculpas” (ou um 
dos grandes proble-
mas) do mundo mo-
derno.

Aumentamos 
nossas atividades, 
reduzindo o tempo 
que cada uma preci-
sa para ser feita com 
a tecnologia. Mas a 
mesma tecnologia 
tira tempo das pesso-
as. Estranho, não?

Pode parecer es-
tranho, mas normal-
mente as mesmas 
pessoas que reclamam de falta de tempo 
ficam horas e horas em função comu-
nicadores instantâneos e redes sociais, 
sem que isso seja verdadeiramente útil 
em sua vida.

Devemos organizar nosso tempo e 
podemos, inclusive, contar com a própria 
tecnologia para isso. Existe uma infini-
dade de aplicativos de gerenciamento 
de tempo, com agendas, lembretes, con-
troles de tarefas, enfim, tudo que se pode 
precisar como apoio para o dia render 
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A esta altura parece difícil evitar que 2019 se con-
verta em mais um período de desempenho econômi-
co frustrante, mesmo que o Congresso venha a aprovar 
uma reforma satisfatória da Previdência. Entretanto 
resta muito a fazer, desde já, para que se obtenham re-
sultados melhores nos próximos anos.

Da parte do governo Jair Bolsonaro (PSL), além de 
pôr fim à barafunda interna que mina a confiança do 
setor produtivo, cumpre contribuir ativamente para o 
crescimento com a viabilização de investimentos em 
infraestrutura. Esse setor do Executivo federal, ao me-
nos, dá sinais de caminhar bem.

Houve uma rodada bem-sucedida de leilões no 
mês passado, em que foram passados para a iniciativa 
privada aeroportos, terminais portuários e até o trecho 
final da Ferrovia Norte-Sul —lista herdada de Michel Te-
mer (MDB). Agora, a gestão atual dá seu primeiro passo. 
Em reunião realizada na quarta-feira (8), incluíram-se 
59 novos projetos no Programa de Parcerias em Inves-
timentos (PPI), com desembolsos estimados em R$ 1,6 
trilhão nos próximos 30 anos. O setor de óleo e gás deve 
responder por quase 90% desse valor. No restante estão 
rodovias, linhas de transmissão, mais aeroportos, por-
tos e até o término da usina nuclear de Angra 3.

Ainda não entraram na lista vendas de estatais, cuja 
modelagem está sendo estudada. Além das 134 empresas 
federais, boa parte delas na prática sem valor de merca-
do, há expressivas participações acionárias detidas pela 
União em companhias privadas. De todo modo, o go-
verno indica que tratará da privatização da Eletrobras.

A inclusão no PPI significa que os projetos terão 
prioridade. Em seguida, cabe trabalhar para que não se 
repitam problemas históricos como má qualidade dos 
projetos, empecilhos ambientais e vícios na estrutura-
ção das concessões. 

Sem muito alarde, há avanços em outras áreas fun-
damentais, como saneamento básico. Aprovou-se em 
comissão do Senado o projeto que moderniza a regula-
ção e abre caminho para maior participação privada no 
setor. O quadro de colapso das finanças públicas, agra-
vado pelo ritmo fraco da economia e da arrecadação, 
impõe pressa. Os bloqueios de recursos em ministérios, 
universidades e obras públicas se aproximam de níveis 
insuportáveis.

Se o país avançar nas reformas básicas, como a da 
Previdência e a tributária, e perseverar na disciplina or-
çamentária, estarão dadas as condições para juros mais 
baixos, comparáveis ao padrão mundial. 

Nesse contexto, e tendo em vista a ampla dispo-
nibilidade de capital doméstico privado e externo, não 
está fora de alcance um salto de aportes na infraestru-
tura, setor que tem o potencial de se tornar o mais forte 
gerador de empregos.

Editorial

Mãos à obra

Ranking dos Políticos - Facebook

gerando cliques em um vídeo no site. O ápice da falta 
de respeito.

Conforme a apuração do jornalista Mauricio Stycer, 
no UOL, “o narrador Luis Roberto e os comentaristas Wal-
ter Casagrande e Roger Flores foram contra a entrega 
do troféu ao goleiro vascaíno. Entenderam que seria um 
constrangimento ao profissional. Mas a direção de Es-
porte da emissora exigiu que a repórter Julia Guimarães 
fizesse a entrega a Sidão”. Ainda segundo o blog, a justi-
ficativa da Globo é que o “Craque do Jogo” integra o pa-
cote comercial das transmissões do Brasileiro. Em suas 
redes sociais, Casagrande e Roger pediram desculpas ao 
goleiro, bem como elogiaram sua educação diante da ri-
dicularização. A Globo, por sua vez, publicou uma nota no 
GE.com 3 horas após o ocorrido. Declarou que a votação 
será alterada, também determinada pelos comentaristas. 
“Sem deixar de reconhecer a opinião do público, a mudan-
ça no formato tem o objetivo de premiar os jogadores que 
tiveram atuação de destaque em cada partida”, escreveu a 
emissora. “O Grupo Globo aproveita para pedir desculpas 
a Sidão pela situação de constrangimento ao fim do jogo 
no Pacaembu. O goleiro é um profissional de alto nível no 
futebol brasileiro que estava em seu ambiente de trabalho 
depois de uma jornada difícil. Reconhecemos que a entre-
ga do troféu não foi adequada na ocasião e agradecemos a 
educação de Sidão no momento de tensão”.

Criticar a atitude da Globo, cabe frisar, nada tem a 
ver com condenar uma possível brincadeira. O problema 
acontece quando se transforma a galhofa em uma falta 
de respeito sem tamanho. No caso, uma desmoralização 
transformada em seriedade e referendada por uma em-
presa de jornalismo – de jornalismo, embora insista em 
tratar o esporte como entretenimento.

Pegando emprestado o termo usado pelo colega Mai-
ron Rodrigues, a premiação da Globo a Sidão é algo que 
“idiotiza” o futebol, como um todo. Primeiro, porque que-
bra a relação dos jogadores com a imprensa, em constante 
deterioração. Depois, porque ignora o trabalho realizado 
no dia a dia, cada vez mais negligenciado na cobertura. 
Principalmente, porque fere e se esquece do lado huma-
no do futebolista. Sidão, infelizmente, pagou o preço. É de 
se imaginar que muita gente, que votou nele sem pensar 
nas consequências, tenha sentido pena pela cena paté-
tica promovida pela emissora. Mas também há outros 
que se aproveitarão da condição fragilizada para agredir 
verbalmente o atleta. Quando se cobra que o futebol seja 
tratado de uma maneira séria e propositiva, a atitude da 
Globo descaracteriza esse princípio. Desconsidera o tra-
balho de muitos jornalistas competentes que compõem 
o quadro da empresa, como a própria repórter Júlia Gui-
marães. Mas ninguém é mais vítima nisso tudo que Si-
dão, com uma pressão a mais para lidar enquanto tenta 
se recuperar em São Januário. Ao menos, a Globo reco-
nheceu o erro, embora fosse claríssimo que não precisava 
cometê-lo. Seria válido, também, se os jogadores do Vas-
co se manifestassem de alguma maneira, assim como os 
demais colegas de profissão. É o tipo de situação que não 
pode passar incólume.

LEANDRO STEIN É JORNALISTA NO SITE TRIVELA

A humilhação à qual Sidão foi submetido 
é revoltante e imbeciliza o futebol

MAIO AMARELO
A Secretaria de Mobilidade Urbana de 

Cuiabá deu sequência às atividades do Maio 
Amarelo e promoveu a entrega de centenas 
de rosas às mães que transitaram pela Ave-
nida do CPA, nas proximidades do Shopping 
Pantanal. As flores acompanham uma car-
tilha com orientações sobre prevenção de 
acidentes e conscientização acerca da cons-
trução de uma cultura de paz no trânsito. A 
equipe abordou os motoristas, pedestres e 
passageiros dos ônibus. 

VISITA TÉCNICA
Os deputados estaduais que compõem a 

Comissão de Saúde, Previdência e Assistên-
cia Social irão fazer visitas técnicas em três 
hospitais nesta semana. Na manhã desta ter-
ça (14), a “vistoria” será no Hospital Metropo-
litano de Várzea Grande. Na tarde de quarta 
(15), a fiscalização será no Centro Estadual de 
Referência em Média e Alta Complexidade, o 
Cermac. A última pauta será no Hospital Re-
gional em Água Boa, na sexta-feira (17).

PROCON ALERTA
A Secretaria adjunta de Proteção e Defesa 

dos Direitos do Consumidor (Procon-Cuiabá) 
informa que o corte de energia em razão de 
pagamentos atrasados de contas só pode ser 
feito após aviso prévio de cobrança, confor-
me é previsto em lei. Entretanto, o secretário 
Adjunto de Defesa do Consumidor, Gustavo 
Costa, alerta que não há uma quantidade de 
contas em aberto que permita o corte pela 
concessionária de energia, sendo necessá-
ria somente uma para o ato. A suspensão de 
energia deve ser feita em até 90 dias depois 
do vencimento da conta.

Sorriso completou ontem 33 anos de emancipação. A Capital do Agronegó-
cio desvinculou-se de Nobres em 13 de maio de 1986 e hoje é uma das potên-
cias do setor no estado e no país. O Diário do Estado MT aproveita para fazer 
uma retificação pelo equívoco registrado na edição anterior (nº 48). Na capa, 
foi publicada uma foto de Sinop ao invés de Sorriso. Pedimos desculpas aos 
munícipes!

Não tente achar “culpados” para sua falta de tempo. Ao 
invés disso identifique problemas e busque soluções. 
Se perceber que está realizando muitas tarefas elimine 
algumas delas. É melhor deixar algo para trás do que fi-
car reclamando de falta de tempo, sem conseguir fazer 
nada com qualidade.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

LEANDRO STEINa Globo humilhou um jogador profissio-
nal, que teve um péssimo dia e já sofreria 
com a revolta de muitos vascaínos

O Santos deu um show no Pacaembu no domingo. Exi-
bindo um futebol ofensivo e veloz, explorou todas as fragi-
lidades do Vasco. O time de Jorge Sampaoli viveu uma de 
suas melhores atuações no ano, com muitas jogadas pelas 
pontas e arremates a rodo. Ao final, a vitória por 3 a 0 até es-
conde a superioridade dos santistas, que criaram um cami-
nhão de chances para golear. Mas qual o assunto depois da 
partida? A ascensão ao topo da tabela, o futebol endiabrado 
de Rodrygo ou a intensidade exibida durante os 90 minutos? 
Não. A crise vascaína ou os desafios de Luxemburgo quando 
assumir a equipe? Também não. É o infeliz (para dizer o mí-
nimo) prêmio dado pela Rede Globo a Sidão, apontado como 
“o melhor em campo”. A vitória do Santos, afinal, também 
contou com a tarde desencontrada do goleiro. Sidão falhou 
clamorosamente no primeiro gol, quando saiu jogando erra-
do e permitiu que Pituca acertasse um belo chute de longa 
distância. Depois disso, a confiança do veterano ruiu. Deu 
sorte de não tomar outros dois gols na sequência do primei-
ro tempo, em que ficou perdido no meio do caminho, após 
saídas avoadas. E, depois de um desnecessário chapéu, 
também ficou exposto ao quarto gol na etapa complementar. 
Sidão foi o pior em campo, evidentemente frustrado pela co-
leção de erros ao longo da tarde. E, de maneira lamentável, 
terminou submetido a uma humilhação.

A Globo realiza uma eleição entre internautas para es-
colher o melhor em campo. A internet resolveu votar em 
massa no vascaíno – até aí, algo compreensível, diante da 
galhofa inerente às redes sociais. Sidão ganhou o pleito e o 
próprio anúncio disso na transmissão foi constrangedor. No 
entanto, a Globo não se contentou com isso. Resolveu entre-
gar um troféu ao arqueiro na saída de campo.

O que a Globo fez no gramado do Pacaembu é inclas-
sificável. Humilhou um jogador profissional, que teve um 
péssimo dia e já sofreria com a revolta de muitos vascaí-
nos. Além do mais, constrangeu a repórter, obrigada a dar 
o “prêmio” e ainda a frisar isso durante a entrevista. Seria 
entendível se a reação de Sidão fosse bem mais intempesti-
va. Pelo contrário, foi educado e admitiu a atuação terrível. 
Com os olhos marejados e o rosto abatido, aceitou o objeto. 
Depois, manteve seu profissionalismo ao continuar falan-
do com a imprensa. As limitações de Sidão são conhecidas 
e isso não entra em questão. O goleiro saiu pela porta dos 
fundos no São Paulo, passou parcos meses no Goiás e che-
gou ao Vasco já criticado. Além das carências técnicas, há 
uma clara crise de confiança. Erra mesmo em uma de suas 
virtudes, o jogo com os pés. E o mínimo que deveria ser fei-
to era respeitar o trabalho de quem provavelmente anda se 
empenhando nos treinos para se reerguer, apesar dos fan-
tasmas que povoam sua cabeça. A Globo errou ao manter 
uma votação aberta. Não é a primeira vez que a “zoeira” ven-
ce tal pleito. Mas existia a necessidade de entregar o prê-
mio? Existia a necessidade de expor a equipe de jornalismo 
a um trabalho desses? Existia a necessidade de achincalhar 
Sidão? Que se divulgasse o resultado e, bola pra frente, se 
esquecesse o troféu, consertando o sistema de votos para 
os próximos jogos. Mas a humilhação seguiu em frente e 
ganhou traços de cinismo, com constrangimento de Sidão 
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Sorriso completou ontem 33 anos de emancipação 

Foto: Gcom-mt

Presidente Bolsonaro tem acordo com Moro O prefeito de Colzina, Celso Leite Garcia (DEM) 

Foto: RodRiGo Felix leal/aNPR

Foto: divulGação

MORO SUPREMO

Bolsonaro garante 
que vaga no STF 
é de Moro
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em entrevista à Rádio 
Bandeirantes de São Paulo 
domingo (12), o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL), garan-
tiu que a próxima cadeira a 
vagar no Supremo Tribunal 
Federal será do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro.

Segundo o presidente, 
basta o ministro dizer que 
sim que a indicação é dele. 
Bolsonaro admitiu que há 
um acordo entre as partes 
para isso e que de sua parte 
vai honrar o que foi combi-
nado. “A primeira vaga que 
tiver, eu tenho esse com-
promisso com o Moro e, se 
Deus quiser, cumpriremos 
esse compromisso, eu fiz um 
compromisso com ele por-
que ele abriu mão de 22 anos 
de magistratura. Eu falei: a 
primeira vaga que tiver lá, vai 
estar a sua disposição”, disse 
Bolsonaro.

Mas não basta apenas o 
compromisso acertado entre 
ambos para Moro se tornar 
um ministro da Suprema 
Corte. Todas as indicações 
feitas por presidentes da Re-
pública passam por um pro-
cesso de sabatina em plená-
rio do Senado Federal e sua 
aprovação definitiva se dá 
por lá. “Obviamente ele teria 
que passar por uma sabatina 

no Senado. Eu sei que não 
lhe falta competência para se 
aprovado lá. Mas uma sabati-
na técnico-política, tá certo? 
Então, eu vou honrar esse 
compromisso com ele, caso 
ele queira ir para lá. Ele seria 
um grande aliado não do go-
verno, mas dos interesses do 
nosso Brasil dentro do STF, 
declarou o presidente.

A maior Corte do país 
conta com 11 ministros e a 
próxima vacância deve ocor-
rer em novembro de 2020, 
quando ao completar 75 anos, 
o ministro Celso de Mello se 
aposentará.

DESMENTIU
O CHEFE
Durante participação 

em um congresso no estado 
do Paraná, na tarde de ontem 
(13), o ministro Sérgio Moro 
veio à público desmentir a 
informação do presidente 
Bolsonaro de que teria algum 
tipo de acordo para ser indi-
cado ao Supremo, caso acei-
tasse virar ministro. “Não es-
tabeleci nenhuma condição 
para aceitar o convite [de ser 
ministro]”.

O ministro disse que 
aceitou o convite por “con-
vergência” na pauta de com-
bate à corrupção. “Quero 
trabalhar contra a corrupção, 
crime organizado e crime 
violento. Houve uma conver-
gência de pautas”, argumen-
tou.

TROCA DE LEGENDA...
Dois dos 25 vereadores cuiabanos apro-

veitaram a brecha recente, com fusão de parti-
dos, para trocar de legenda sem risco de perda 
do mandato. Orivaldo da Farmácia (foto) pulou 
do PRP para o PP. Lilo Pinheiro (foto), ex-líder 
na Câmara Municipal do prefeito Emanuel, de 
quem é primo, saiu do PRP e foi para o PDT, 
numa articulação com o ex-vereador, deputa-
do estadual licenciado e secretário de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, diri-
gente do PDT da Capital. Com a fusão, o Patrio-
ta absorveu o PRP e, desta forma, prevaleceu o 
nome e o número (51) da primeira legenda. E 
como cumpriu a cláusula de barreira, vai ter 
acesso ao fundo partidário..

LUZ DO SOL...
O ex-governador Silval Barbosa 

está feliz da vida porque, nos pró-
ximos dias, deve ter a chancela da 
Justiça para sair da prisão domici-
liar e ir para o regime semiaberto. Na 
prática, retoma a vida normal, livre, 
leve e solto. Ele confessou ter desvia-
do pelo menos R$ 1 bilhão do erário, 
depois de ter ficado quase dois anos 
preso, e delatou outros participantes 
da quadrilha. Agora, deve ter chega-
do à conclusão de que o crime com-
pensa. Se comprometeu a devolver, 
até 2022, R$ 70 milhões. Enquanto 
isso, já voltou para Matupá, onde 
possui negócios e já foi prefeito.

AINDA HÁ ESPERANÇA...
A senadora Selma Arruda está usando, 

assim como outros políticos, todos os artifí-
cios para postergar o máximo o julgamento 
dos próprios recursos, seja no TRE, que de-
cretou a sua degola por unanimidade, ou no 
TSE. Com isso, a senadora do Bolsonaro se-
gue firme e forte no cargo e com a perspec-
tiva de avançar na cadeira pelo menos até 
2020, quando o TSE deve decidir se reforma 
ou não a condenação. Por outro lado, Carlos 
Fávaro, maior interessado na vaga, tem se 
movimentado para tentar tornar a Justiça 
Eleitoral mais célere. Enquanto isso, no TRE 
tramitam os embargos de declaração inter-
postos pela senadora, que, mesmo em caso 
de derrota, ainda poderá recorrer ao TSE.

divulGação

COMEMORAÇÕES

23 cidades comemoraram
aniversário na segunda

IMPROBIDADE

Prefeito de Colniza é afastado do cargo

DA REPORTAGEM

Ao todo, 23 cidades 
mato-grossenses come-
moraram aniversário de 
emancipação política nesta 
segunda-feira (13). Uma das 
cidades é Sorriso, que com-
pletou 33 anos. 

Os moradores partici-
pam de desfiles, shows, fei-
ras gastronômicas e outras 
atividades em comemora-
ção ao aniversário de cada 
município.

Nas regiões oeste e su-
doeste de Mato Grosso, fize-
ram aniversário: Tangará da 
Serra, Nova Olímpia, India-
vaí, Comodoro, Porto Espe-
ridião e Reserva do Cabaçal. 
No sul e sudeste do estado, 
os municípios que comemo-
raram emancipação política 
são: Primavera do Leste, Pe-
dra Preta, Novo São Joaquim 
e Alto Taquari.

Na região do Araguaia, 
leste mato-grossense, as ci-
dades aniversariantes são 
Campinápolis, Cocalinho, 
Vila Rica, Porto Alegre do 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Colzina, 
Celso Leite Garcia (DEM) 
(1.065 km de Cuiabá), foi 
afastado pela Justiça de seu 
cargo após ser denunciado 
por improbidade adminis-
trativa.

Em janeiro o Ministé-
rio Público Estadual (MPE), 
recebeu uma denúncia anô-
nima de que haveria mani-
pulação no processo licita-
tório para a contratação da 
empresa que prestaria ser-
viços de pavimentação as-
fáltica no município, e que 
o prefeito havia recebido 
valores para favorecer uma 
empresa a vencer a licitação.

A partir daí um inqué-
rito foi instaurado pela pro-
motoria que solicitou cópias 
do processo licitatório, do 
contrato, do relatório de 
execução da obra, e infor-

Norte e São Félix do Ara-
guaia. 

No norte e médio nor-

mações sobre os valores já 
pagos à empresa vencedo-
ra. A prefeitura informou 
ao MP ter pago antecipada-
mente R$ 278 mil à empresa.

Além do prefeito Cel-
so, a presidente da Comissão 
de Licitação, Vânia Orben, 
também foi afastada. Depois 
que a Justiça determinou 
a anulação do contrato no 
valor de R$ 5,5 milhões de-
pois que o assessor jurídico 
apontou a ausência do pro-
jeto básico executivo, que é 
elaborado pela área técnica 
e considerado indispensável 
para a realização da licita-
ção, e recomendou à Comis-
são de Licitação que juntasse 
o documento para prosse-
guir com o certame.

Mas de acordo com o 
MPE, Vânia ainda sim igno-
rou o parecer jurídico e deu 
continuidade ao processo li-
citatório.

te, foi feriado em Marcelân-
dia, Terra Nova do Norte, 
Itaúba, Vera, Nova Canaã do 

Norte, Novo Horizonte do 
Norte, Peixoto de Azevedo e 
Sorriso.

Presidente Bolsonaro com governadores 

União condiciona pagamento com
a aprovação da Previdência
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O pagamento de R$ 
450 milhões referentes aos 
Fundo de Auxílio à Exporta-
ção (FEX), é uma das princi-
pais batalhas buscadas pelo 
governador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes (DEM), des-
de que assumiu a gestão do 
estado em primeiro de janei-
ro deste ano.

Desde então ele vem 
buscando mover montanhas 
para receber o recurso, com 
várias idas à capital federal, 
promessas e mais promessas 
do ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni do 
mesmo partido que o gover-
nador mato-grossense.

Mas agora Mendes re-

velou que o repasse está 
condicionado à aprovação 
da Reforma da Previdência 
no Congresso Federal. Mes-
mo não concordando, mas 
achando legítima a posição 
do Palácio do Planalto em 
atrelar o pagamento do FEX 
com a aprovação da Reforma 
no parlamento, o presidente 
Jair Bolsonaro adotada uma 
medida imoral.

O repasse do FEX é 
um direito adquirido pelos 
estados, ainda mais Mato 
Grosso principal referência 
em exportação do Brasil, o 
presidente erra quando con-
diciona esse repasse a uma 
aprovação de seu interesse 
particular e que o governa-
dor não tem interferência 
direta. 

RECURSO DO FEX | Essa foi a condição imposta por Bolsonaro para fazer o repasse do FEX aos estados
Foto: divulGação

Agora Mato Grosso fica 
nas mãos de 308 deputados e 
44 senadores.

“Embora não gostaria 
que estivesse acontecendo, 
o Governo Federal, de certa 
forma, coloca como impor-
tante para o avanço nessas 
negociações, o avanço tam-
bém da Reforma da Previ-
dência, eu já fui dezenas de 
vezes a Brasília e faço um es-
forço, junto com todos, para 
que isso aconteça, mas não 
adianta a gente querer. 

Tem que entender que 
do outro lado também tem 
o Governo Federal e seus 
objetivos, que coloca isso na 
negociação. E negociação na 
política, clara e transparen-
te, é democrática e legítima”, 
completou.
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CHARGE DO DIA

Luto: Lúcio Mauro deixará muita saudade

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 47

SE
ECOLOGICOS

ANALOGOP
LATLNPI
OEEOTAN
TURMASLH

BATATADOCE
SALEOOI
PHMAZAR
OAPRONTA

CLERODANS
ABRDITA

ARREDIASN
EIACUST
SABEDORIA

Sufixo
aumenta-

tivo de
"chorona"

Posição
de Danilo
e Marcelo
no futebol

Que
apresenta 

seme-
lhança

Local onde
se monta
o cenário
no teatro

Latitude
(abrev.)

Na hora 
apropriada

O número
3,1416
(Mat.)

Grupos de
alunos 

em uma
escola

(?) Jazz,
time de

basquete
dos EUA

Aliança
militar 

com sede 
na Bélgica

Tubérculo
muito cul-
tivado no
Nordeste

Lewis Hamil-
ton, quatro 
vezes cam-
peão (F1) 

Venda, 
em inglês

Alain
Resnais,
cineasta
francês

(?) Bolena,
rainha
inglesa 

decapitada
Medida 

de acidez
do líquido
(Quím.)

Classe
social

medieval 
dominante

"(?) 
mon île",
sucesso 

de Caetano

Abril
(abrev.)

Marco da 
vitória dos
Aliados na
2a Guerra

Sobre, em
francês

(?) na Rua,
grupo
teatral

brasileiro
Que vivem
afastadas
do conví-
vio social
Qualidade

do rei
Salomão
(Bíblia)

Acústica (abrev.)
O segundo melhor

Olá!
Explosivo

tóxico
amarelo

Deixa
preparado
Embria-

gada

Água potá-
vel (bras.)
Interjeição
de enfado

Planta que tem
propriedades
cicatrizantes
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3/sur — tnt. 4/dans — maza — otan — sale — utah.

Zilu revela depressão 
após separação de 
Zezé di Camargo

Zilu abriu o coração e relembrou momento 
conturbado da separação de Zezé di Camargo, 
acusado de coação em partilha, no programa 
“Hora do Faro”, da RecordTV, neste domingo 
(12). A socialite e o sertanejo anunciaram o 
fim do casamento em 2012, mas oficializaram 
o divórcio apenas em 2014. “Eu não aguen-
tei. Na verdade, fui internada três vezes, tive 
uma depressão profunda. Fiquei em Miami 
por dois anos com depressão, de ir até para 
o hospital. De pensar em tirar a própria vida. 
Um monte de coisas. Eu morri por dois anos”, 
afirmou. Segundo a empresária, ela desistiu 
do suicídio por conta dos filhos, Wanessa, Igor 
e Camila: “Não fiz pelos meus filhos. Eu falei: 
Como eles conseguiriam conviver com isso? 
Como eles olhariam para o pai?”.

O ator e comediante Lúcio Mauro morreu 
neste sábado (11), aos 92 anos, no Rio de Ja-
neiro, informou seu filho, o também ator Lúcio 
Mauro Filho. Ele estava internado na Clínica 
São Vicente, na Zona Sul do Rio, há cerca de 
dois meses. Lúcio Mauro atuou em ‘Chico 
City’, ‘Os Trapalhões’, ‘Escolinha do Professor 
Raimundo’ e Balança Mas Não Cai’, e estreou 
na TV Globo em 1966. O ator Lúcio Mauro Fi-
lho conversou com a imprensa neste domingo 
(12) sobre o legado deixado por seu pai, Lúcio 
Mauro, que morreu no sábado (11). Ele também 
disse que o ator e comediante teve uma “vida 
plena” e maravilhosa.

“Para além dessa educação artística ma-
ravilhosa que a gente teve, a gente teve uma 

Morre a atriz e cantora 
Doris Day, aos 97 anos

A cantora e atriz americana Doris Day, es-
trela de várias comédias românticas nos anos 
1950 e 1960, morreu nesta segunda-feira, 13, 
aos 97 anos. Segundo a fundação de defesa de 
direitos dos animais que levava seu nome, a 
atriz morreu em casa, cercada de amigos pró-
ximos. “Day estava em excelentes condições 
de saúde para uma pessoa de sua idade, até 
pegar recentemente uma forte pneumonia, o 
que resultou na sua morte”, disse o comunica-
do da Doris Day Animal Foundation. Day não 
queria que fosse organizado um velório em 
sua homenagem e também preferiu que fos-
se enterrada sem a instalação de uma lápide 
com informações sobre ela. Inicialmente uma 
cantora de pop e jazz, Day foi descoberta pe-
los estúdios Warner Bros. e tornou-se uma das 
mais queridas atrizes de sua geração, sendo 
chamada por fãs e imprensa americana.

TV  e Entretenimento

Gloria Maria corre o risco de perder 
um imóvel no Leblon, na capital flumi-
nense devido a um acúmulo de dívidas. 
A apresentadora está sendo processada 
graças a um débito de cerca de R$ 36 mil, 
referente ao IPTU do apartamento desde 
2017. De acordo com o colunista Alessan-
dro Lo-Bianco do “A Tarde é Sua”, da Re-
deTV!, além do valor referente às taxas, 

uma segunda ação corre na Justiça. Em 
2011, a veterana também teria deixado 
em aberto cinco parcelas, totalizando R$ 
5 mil.

Vale destacar que a primeira ação 
está correndo na 21ª Vara Civil do Rio 
de Janeiro, e a segunda na 12ª Vara da 
Fazenda Pública. A prefeitura da capital 
fluminense quem moveu a ação contra a 
jornalista, que corre o risco de perder o 

educação humana, de respeito ao próximo, de 
fazer o bem, de procurar o bem, de trabalhar 
os afetos. Então, meu Deus do céu, é um lega-
do muito lindo, muito especial de um homem 
que viveu uma vida plena”, relembrou. 

“Tem um homem de 92 anos indo na hora 
certa e deixando uma mensagem de amor 
pelos homens, pelo ser humano e pelo país”, 
completou o filho do ator.

O corpo do ator e humorista Lúcio Mau-
ro seguiu para a cremação no Cemitério do 
Caju, na Zona Portuária do Rio, por volta das 
14h, desta segunda-feira (13) após velório que 
ocorreu ocorreu durante a manhã no Theatro 
Municipal, no Centro. A cerimônia de crema-
ção, foi as 17h, e foi restrita para a família.
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Vagas de Emprego
1-Técnico em Segurança do Trabalho, com 
experiência;
2-Recepcionista, com experiência, conhecimento 
pacote Offi ce, fl uência em língua inglesa;
3-Auxiliar de Eventos, conhecimento pacote 
Offi ce, fl uência em língua inglesa;
4-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no bairro 
Alto da Glória;
5-Auxiliar de Mecânica Industrial, com experi-
ência;
6-Soldador, com experiência;
7-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
8-Aux. Escritório, com experiência, para escritó-
rio de contabilidade;
9-Auxiliar de manutenção, com experiência;
10-Caseiro, com experiência, para o município de 
Poconé – MT;
11-Chapeador, com experiência;
12-Dedetizador, com CNH e disponibilidade para 
viagens; 
13-Operador de Máquinas Router, com experi-
ência;
14-Operadora de Caixa, com experiência;
15-Pessoa com Defi ciência.
16-Representante Comercial, com experiência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência; 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível para o 
dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta quinta-feira, 
18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio incom-
pleto;
04 vagas para agente de segurança, com experiência 
comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experiência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino médio com-
pleto e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino médio 
completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com superior 
completo;
01 vaga para analista fi nanceiro, com superior comple-
to;
01 vaga para assessor de vendas, com experiência e 
CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com ensino su-
perior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com experiên-
cia na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando superior 
e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com disponibilida-
de para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com experiência e 
ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, com ensi-
no médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino mé-
dio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experiência 
comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino médio 
completo e conhecimento em peças de ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior com-
pleto;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga ex-
clusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, com ex-
periência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, com en-
sino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino médio 
completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, com CNH 
AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensino médio 
completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experiência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiência e 
ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibilidade 
de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso disponibi-
lidade de horários e fi nais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com referên-
cias;
01 vaga para encarregado comercial, com superior com-
pleto ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com supe-
rior completo em publicidade/marketing ou adminis-
tração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com experiência 
e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experiência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com experiência na 
função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de caminhão a 
diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com experiência e 
ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétri-
cos, com ensino médio completo e CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, com 
experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com expe-
riência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino médio 
completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva para 
PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino médio com-
pleto e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, com en-
sino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experiência;
01 vaga para operador de secador, com experiência;
02 vagas para operador de telemarketing, com experi-
ência;
01 vaga para operador de tombador, com experiência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) com en-
sino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com experiência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas pesadas, 
com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensino médio 
completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensino mé-
dio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com curso téc-
nico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiência;
12 vagas para vendedor externo, com experiência;
02 vagas para vendedor interno, com experiência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível para o 
dia seguinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim 
Botânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende 
pelos telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONAMENTO DO 
SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019
VENDAS

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 Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 Detalhes 
do imóvel 2 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço , 
70 m²  Descrição cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  lavanderia  
garagem individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

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

CASA - Contendo: Cozinha e área de 
serviço conjugada, 01 sala e 01 suíte. 
Endereço: Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de Sinop/
MT. Valor: R$ 950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
01 Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 06. Valor: R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 m² Endereço: 
Rua das Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício Classic 
Center, Setor Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 (um mil 
e seiscentos reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 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 medindo 
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

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- R$3.000,00 
Descrição Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e terminar a 
obra conforme o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira , 1 
Área de Lazer , 1 Área Serviço , 82 m²
descrição descrição da casa: 1 suite 1 
dormitório, sala de tv, banheiro social, 
espaco gourmet c/churrasqueira, 
estendal, área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. fachada 
moderna toda em laje, porcelanato 
e blindex valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

AQUARELA BRASIL3 dormitórios 
sendo 1 suíte3 banheiros2 vagas 
sendo 2 vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 1 sala 
de tv188.92 m² útil / 188.92 m² 
construída / 363.76 m² terreno. IPTU: 
- /Condomínio: R$ 890.000,00. (66) 
99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA Brasil 
em Sinop-MT 03 dormitórios sendo 
02 suítes com closet mais 1 suite 
Sala TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro Social 
Lavanderia com estendal Piscina 
aquecida com hidromassagem Toda 
na laje e porcelanato Contato: 66 
3531-7222 | 9 9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA em 
Sinop-MT 03 Dormitórios sendo 
01 suíte Sala TV / Sala Jantar Área 
de Lazer com churrasqueira e 
bancada Piscina de concreto 20m² 
03 Banheiros Área de Serviços / 
Despensa Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 164m² / 
Terreno de 420m² Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

JARDIM IPANEMA em Sinop/MT 03 
Dormitórios sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ Churrasqueira 
01 Banheiro Social | 01 Lavabo Sala 
TV | Lavanderia Quintal grande no 
fundo Casa com ótimo padrão de 
acabamento. Contato: (66) 3531-7222 
/ 9 9977-7222

PORTAL DA MATA- $1.100.000,00 
Detalhes do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 
1 Área Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 226m² de area 
construida mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 terreno de 12 
x 40 (475m²) bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada do Lavabo 
em pedra espanhola Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- Detalhes do 
imóvel 1 Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Despensa , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 426 m² 
Descrição  Terreno medindo 426m² ( 
10,65 x 40) Casa de Laje, acabamento 
de primeira porcelanato, aberturas 
de vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, bancada. 
churrasqueira, terreno gramado 
nos fundos. agende uma visita com 
o corretor aceita fi nanciamento. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em Sinop-
MT 03 Dormitórios sendo 01 suíte 
com closet Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis planejados 
e churrasqueira 03 Banheiros 02 
Vagas cobertas na garagem 184,00m² 
Construído | Terreno 320m² Imóvel 

RAFAEL JUNIOR BEDENDO, CPF 033.779.811-79, tor-
na público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-
VEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para atividade de Condomínio Hori-
zontal, na Rua Nilso Basso, Quadra 01, Lote 07, Residen-
cial Panamby, em Sinop-MT. CENTRO NORTE AMBIEN-
TAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara 
Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

DANIEL JOSÉ ULIANA, CNPJ 32.482.892/0001-09, ins-
talada na Rua Valdir Doerner, n° 761, Sala 01, no Setor 
Industrial, em Sinop-MT, torna público que requereu a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operaçã, para 
atividade de Serviços de Manutenção e Reparação Mecâ-
nica de Veículos Automotores. CENTRO NORTE AMBIEN-
TAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara 
Tiesen. Fone: (066) 99989-3784. 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002800360700  892.666.091
279002800547000  483.286.501
279002800547000  483.286.501
279002700441400  595.132.761
279002701356600  048.814.791
279002701120200  054.512.261
279002701325600  033.123.601
279002701232100  056.530.321
279002701120100  109.347.718
279002800680700  324.178.962
279002701384600  049.894.621
279002700416300  941.042.631
279359700011400  005.052.891
279002701267000  056.583.621
279002701261300  049.447.856
279002701261300  049.447.856
279002800554000  274.557.850
279002700231100  545.897.389
279002701334300  062.007.763
279002800851600  569.966.241
279002700412200  016.902.441
279002701234200  022.776.021
279002701133500  013.883.161
279972300009800  203.536.001
279002800644100  015.565.571
279002700437500  604.486.281
279002701092700  033.212.491
279002701417200  061.052.051
279002701417200  061.052.051
279002701274100  819.060.801
279002701457900  695.885.201
279002800631000  635.813.370
279002800040800  899.749.301
279002800555700  004.495.781
279002701278100  968.599.541
279002800499000  956.735.391
279002800811700  015.970.391
279002800186600  009.573.531
279002800745700  018.421.731
279002701358600  026.697.231
279890700                   05.074.651/0001
279002800810000  910.916.401
279002701321000  777.805.901
279002800475200  616.358.392
279002701064500  014.121.851
279002700639800  023.366.751
279694200001000  087.107.016
279002701409300  000.074.791
279002800680500  053.290.391
279972200005800  913.476.291
279002701339600  068.107.268
279002700471800  042.164.831
279002701350400  878.081.611
279002701153900  025.457.571
279002800375500  004.476.303
279002800570800  030.524.311
279674200008000  039.089.691
279972200011000  023.555.831
279972200011000  023.555.831

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 benefi ciários 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 
benefi ciários:

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279982900                   07.845.623/0001
279002800672700  027.819.731
279002800349900  897.610.731
279002701344100  030.083.081
279002400035800  827.817.531
279002400035800  827.817.531
279002701433000  041.559.051
279002700852900  841.364.481
279002800623600  318.033.505
279002700637700  053.276.191
279002701346700  014.597.711
279061300003500  009.012.471
279002700157300  002.607.761
279002701316300  992.716.721
279002701002600  385.514.381
279002701194300  536.517.901
279002700909100  980.748.301
279002800382900  688.333.181
279002701224900  007.846.441
279002800417100  047.752.371
279689200                   09.501.190/0001
279002800180800  030.343.621
279002800854100  061.032.871
279002701163700  054.130.491
279002701499000  011.299.401
279002700309100  028.265.621
279002701487000  074.932.699
279002701148700  988.971.601
279002800592500  039.087.581
279002800886700  788.649.250
279002701187000  036.309.832
279002701333400  061.280.901
279002800872200  011.744.851
279002800661100  039.276.621
279002701191800  588.802.832
279002800626500  030.074.741
279002701291600  038.317.319
279002800189600  591.700.770
279002800189600  591.700.770
279359700020400  419.984.721
279002700869700  797.467.801
279974700                  14.060.536/0001
279002800690000  986.401.601
279002700640900  013.880.651
279002700422100  868.004.691
279002800346300  043.102.661
279002701040100  036.924.451
279002800736900  032.593.011
279002701475100  825.152.391
279002701400100  035.959.411
279002701400100  035.959.411
279002701306900  041.119.911
279002700548000  026.718.251
279002800491300  020.185.021
279002700126400  550.737.600
279002701055900  886.763.661
279955400001900  640.794.902
279002800812200  001.708.242

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Rua E, S/N° ▪ Centro Político e Administrativo ▪ Cuiabá ▪ MT CEP: 78049-918 

Contato: (65) 3612-5400  

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL - PENA DISCIPLINAR APLICADA 

AO MÉDICO GELSON NEI VAZ DOS SANTOS CRM-MT Nº 9317. 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, Instituição Fiscalizadora da profissão 

Médico, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 15, Letra “d”, da Lei nº 3.268 de 30 de 

setembro de 1957, tendo em vista o disposto na letra “c”, do Art. 22 do mesmo Diploma Legal e, 

em conformidade com o Acórdão nº 073/18, transitado em julgado, proferido na sessão da 1ª Câmara 

de Julgamento do Processo Ético-Profissional nº 030/16, realizada em 05/11/2018, aplica a pena de: 

“CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL” ao médico GELSON NEI VAZ DOS 

SANTOS CRM-MT Nº 9317 por infração aos artigos 3º, 4º, 22 e 87 do Código de Ética Médica 

Resolução CFM nº 1.931/2009. 

Cuiabá, 30 de abril de 2019 
 

Dra. Hildenete Monteiro Fortes 
Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2019  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua 
Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que a 
partir desta data ALTERA-SE o ANEXO V - Termo de Referência do edital 
do Pregão Presencial 14/2019, Processo N° 313/2019 cujo objeto é: Aquisição 
de Tubos para uso em geral nas Manutenções e Construções de Bueiros e 
Canalização de Águas Fluviais no Município de Nova Guarita-MT. 

As Cláusulas que não conflitam com as disposições do Edital 
Complementar 01, ficam mantidas na integra do Edital de Pregão Presencial No 
14/2019, Processo Nº 313/2019. 

Portanto o prazo para a abertura da licitação, que estava previsto 
para o dia 15 de Maio de 2019 fica prorrogado para 31 de Maio de 2019, às 
08:30 horas (Horário de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através 
do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de 
retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações 
através do e-mail licitacaonovaguarita@hotmail.com. 

Nova Guarita – MT, 13 de Maio de 2019. 
Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 
serviços com fornecimento de peças de parte elétrica, tacógrafo, 
serviços mecânicos Marápe e peças e serviços genuínos Chevrolet 
para veículos da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, das quais foram 
vencedoras as empresas: Lote 008, NORTAO COM. DE PECAS E 
SERV. AUTOMOTIVOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
15.271.538/0001-08 com desconto de 32,90%; Lote 001, JONATAM 
WUILIAM MOCELIN E CIA LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o número 
21.098.079/0001-05 com desconto de 3,50%; Lotes 007, 010, 011, 
012, O MONTAGNA &CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
24.969.636/0004-57 com desconto de 33,00%; Lotes 013, 014, 
OESTE VEICULOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
73.812.521/0003-89 com desconto de 10,10% e 6,00% 
respetivamente; Lotes 002, 003, RADAR COM. DE PECAS 
AUTOMOTIVAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
70.424.452/0001-86 com desconto de 3,50%; Lotes 005, 009, TNOVE 
COMERCIO DE PECAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
30.369.251/0001-09 com desconto de 33,00% e 33,20% 
respectivamente; Lote 006, ERIVALDO LUIZ FERREIRA - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 15.441.210/0001-92 com desconto de 3,50%. 
Foi fracassado o Lote 004. Os representantes assinaram a ata 
renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 13 de Maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - MT  
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 001/2019 

Considerando que a Câmara Municipal de Nova Ubiratã-MT, promoverá 
licitação na modalidade "Tomada de Preços", do tipo “técnica e preço”, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços, 
compreendendo atividades que tenha por objetivo o estudo, planejamento, 
concepção, criação, execução interna, intermediação, supervisão da 
execução externa, compra de mídia, distribuição e divulgação dos serviços 
e atos institucionais, faz saber através da sua Comissão Permanente de 
Licitação que estão abertas às inscrições de profissionais formados em 
comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em umas dessas 
áreas, para integrar a Subcomissão Técnica, com intuito de constituir a 
subcomissão técnica para julgamento da Tomada de Preços nº. 001/2019, 
para contratação de agência de propaganda nos termos da lei federal nº. 
12.232/2010.  
Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, 
pessoalmente, de 13/05/2019 a 23/05/2019, das 07h00min às 12h00, na 
Câmara Municipal de Nova Ubiratã, no Departamento de Licitação, 
munidos dos documentos exigidos no presente Edital de chamamento nº 
001/2019, que estará à disposição no site da Câmara Municipal 
www.novaubirata.mt.leg.br . 
A relação dos profissionais inscritos, bem como a data da sessão pública 
para sorteio dos nomes, será publicada, oportunamente, no Diário Oficial 
do Estado do Mato Grosso, conforme estabelece o artigo 10, § 4º, da Lei 
Federal nº 12.232/2010. 

Nova Ubiratã, 09 de maio de 2019. 
Adilson Luiz da Silva 
Presidente da Câmara 



Sinop ficou no 1 a 1 com o Corumbaense em casa 
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Empate em casa ainda garante
Sinop na liderança do grupo
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC empatou 
em 1 a 1 com o Corumbaen-
se-MS na tarde de domingo 
(12), em jogo válido pela se-
gunda rodada do Grupo A10 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro. A partida, dispu-
tada no Estádio Gigante do 
Norte, contou com um pú-
blico razoável, que ajudou 
a empurrar o Galo em bus-
ca da manutenção dos 100% 
de aproveitamento.As duas 
equipes vieram de vitórias 
na estreia – o Galo passou 
pelo Iporá, enquanto os sul-
-mato-grossenses vence-
ram o Palmas. Nesta rodada, 
quem vencesse ficaria iso-
lado na liderança da chave. 
Mas não foi isso que acon-
teceu. Com a igualdade, am-
bos alcançaram 4 pontos na 
classificação, e mantém três 
pontos de vantagem para 
Iporá e Palmas, que ficaram 
no 0 a 0 no dia anterior.

O JOGO 
Diante da sua torcida, o 

Galo do Norte jogou todo o 
primeiro tempo pressionan-

do o adversário. No início da 
segunda etapa, o Sinop se-
guia melhor na partida, mas 
aos 7 minutos, o meia Marlos 
pegou um lindo chute após 
rebote de escanteio e mar-
cou um golaço para abrir o 
placar.

Pouco depois, o Galo 
tentou a reação. Aos 13, o 
atacante Lagoa quase empa-
tou de cabeça. Aos 26, Roma-
rinho em uma boa escapada 
em contra-ataque do Co-
rumbaense, chutou cruzado 
e quase faz o segundo do 
time visitante.

O jogo ficou aberto, o 
atacante Mosquito do Sinop, 
ficou cara a cara com o golei-
ro Douglas e caiu. A torcida 
pediu pênalti, mas o árbitro 
deu cartão amarelo para o 
jogador por simulação. (Nota 
do autor: que mania mais 
chata essa de o jogador pre-
ferir a penalidade ao invés de 
tentar o gol?)

Foi pressão total do Si-
nop em busca do empate. 
Em cobrança de escanteio, o 
zagueiro Boré cabeceou no 
travessão, Elber pegou o re-
bote e chutou fraco nas mãos 
do goleiro. Pouco depois, o 

SÉRIE D | Galo do Norte saiu atrás no placar, pressionou e buscou a igualdade contra o Corumbaense
Foto: Júlio tabile

SÃO PAULO

Cuca vê Volpi seguro 
no gol e elogia 
início de Walce

Foto: Divulgação

Hernanes antes da partida: ele marcou o gol contra a equipe 
de Rogério Ceni 

Jogador não poderá defender o Timão na Copa do Brasil e na 
Copa Sul-Americana 

DA REPORTAGEM

Na partida que mar-
cou o reencontro de Rogério 
Ceni com o São Paulo, o tema 
“goleiro” Tricolor foi inevitá-
vel na entrevista coletiva do 
técnico Cuca. Atual dono da 
posição, Tiago Volpi foi elo-
giado pelo comandante, que 
citou a dificuldade em subs-
tituir um dos maiores ídolos 
do time do Morumbi, e reve-
lou ver o camisa 23 cada vez 
mais seguro na função.

“Tenho sentido ele se-
guro, ele está amadurecen-
do. Não é fácil você ser golei-
ro no São Paulo, porque fica 
sempre um hiato da parada 
do Rogério Ceni, que é uma 
parada não muito distante. 
O Rogério sempre foi uma 
referência e um ícone para 
todos. O Volpi está melho-
rando gradativamente. Ele 
passa confiança, tomou ape-
nas dois gols em quatro jo-
gos, assim como todo o sis-
tema defensivo”, disse Cuca.

Terceiro colocado com 
10 pontos, o São Paulo pos-
sui a segunda melhor defesa 
do Campeonato Brasileiro, 
com apenas dois gols sofri-
dos, empatado com o San-
tos e atrás apenas do líder 
Palmeiras. E a segurança do 
sistema defensivo Tricolor 
veio em meio a mudanças na 
formação titular. 

Nos últimos dois jogos, 
por exemplo, o jovem Walce 
entrou no time diante das le-
sões de Arboleda e Anderson 
Martins, e foi elogiado pelo 
treinador.

“É bacana ver um me-
nino assim entrando e sendo 
um menino maduro como 
ele foi no jogo. Tem uma 
coisa ou outra para corrigir, 
mas teve mais virtudes do 
que defeitos. Foi um jogo 
complicado e ele muito bem 
do lado do Bruno”, ressaltou 
Cuca, que ainda elogiou os 
demais meninos recém-pro-
movidos ao elenco profissio-
nal do São Paulo.

CORINTHIANS

Atacante Everaldo não poderá ser
utilizado em duas competições
DA REPORTAGEM

O Corinthians conta 
os dias para ter o atacante 
Everaldo. O jogador já se 
despediu dos companheiros 
de Fluminense e deve viajar 
a São Paulo nos próximos 
dias para fazer exames mé-
dicos e assinar contrato de 
quatro temporadas com o 
Timão. 

A diretoria corintiana, 
porém, adota cautela para 
tratar do assunto, porque 
Everaldo tem contrato com 
o Fluminense até sexta-
-feira. Ciente de que o clube 
carioca ficou incomodado 
com a saída do jogador, o 
Timão não quer dar moti-
vos para ser acusada de ali-
ciamento.

Nesta temporada, o 
atacante só estará à disposi-
ção do técnico Fábio Carille 
no Brasileirão. Ele não po-
derá defender o Corinthians 
na Copa do Brasil e na Copa 
Sul-Americana pois já atuou 
pelo Fluminense nestes tor-
neios e não pode mais jogar 
por outro clube. 

Para ter Everaldo, o 
Corinthians desembolsou 

R$ 2,5 milhões por 50% dos 
direitos econômicos ao Velo 
Clube-SP, clube da Série 
A3 do Paulistão, dono dos 
direitos do atacante. O jo-
gador chegará ao Timão 

LACUNA

Grêmio encaminha contratação de
David Braz para reforçar defesa

Foto: Divulgação

David Braz teve longa passagem pelo Santos 

DA REPORTAGEM

O Grêmio encaminha a 
contratação de um zagueiro 
para suprir a carência no se-
tor. Trata-se de David Braz, 
ex-defensor de Palmeiras, 
Flamengo e Santos, que esta-
va no Sivasspor, da Turquia. 
Ele chegará por empréstimo 
até o fim do ano e deve se 
apresentar ao longo da se-
mana.

David Braz começou 
profissionalmente no Pal-
meiras em 2007. Em 2008, 
foi para o Panathinaikos e 
voltou para o Flamengo, 
onde ficou de 2009 a 2012. 
Depois, vestiu a camisa do 
Santos entre 2012 e 2018, ex-
ceto por um breve período 
de empréstimo para o Vi-
tória, em 2013, até ir para a 
equipe turca.

O zagueiro tem, inclusi-
ve, três gols contra o Tricolor 
quando jogava pelo Santos e 
pelo Flamengo. Pelo Rubro-
-Negro, marcou um dos gols 
da última rodada do Brasilei-
rão 2009 que deu o título ao 
time carioca.

Além dos ídolos Pedro 
Geromel e Kannemann, Re-

nato conta no grupo com 
Paulo Miranda, Marcelo Oli-
veira e o garoto Rodrigues. 
No entanto, Paulo Miranda 
recupera-se de uma lesão 
muscular na coxa esquerda, 

enquanto Marcelo Oliveira 
passou por uma cirurgia para 
reconstruir três ligamentos 
do joelho direito. Tanto que 
Michel tem sido improvisa-
do com frequência.

para disputar posição prin-
cipalmente com Clayson. 
Janderson, Mateus Vital, 
Pedrinho e Vagner Love são 
outros que podem atuar na 
posição.

lateral-direito Marquinhos 
chutou forte de fora da área.

Enfim o time mato-
-grossense conseguiu o em-

pate. Aos 34, o Boré deixou 
tudo igual, de cabeça. O Galo 
perdeu o zagueiro Mateus 
Lima, expulso, mas seguiu 

pressionando mesmo com 
um a menos. A equipe teve 
chance de virar, mas ficou no 
empate. Na terceira rodada, 

o Sinop visita o Palmas-TO 
e o Corumbaense recebe o 
Iporá, ambos os jogos no sá-
bado (18).
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Friozinho já chegou a Mato Grosso nesta semana 

Frente fria derruba temperaturas
DA REPORTAGEM

Mato Grosso é tradicional-
mente conhecido como um 
estado muito quente, de altas 
temperaturas, especialmente 
por conta de a capital Cuiabá 
manter uma média mais alta 
ao longo de todo o ano. Frio 
raramente acontece, mas 
como estamos no outono, é 
normal que o clima dê uma 
amenizada. E é justamente 
isso que está acontecendo 
nestes dias.

Uma massa de ar frio che-
gou às cidades do Norte ma-
to-grossense, como Sinop, 
Lucas do Rio Verde e Sorri-
so, que amanheceram com 
uma temperatura mais ame-
na e céu fechado – nuvens, 
sem sol, mas sem previsão 
de chuvas.

As temperaturas giraram 
nesta segunda-feira (13) em 
torno de 23 graus. 

A frente fria, considerada 
de moderada a forte, en-
trou em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul no final de se-
mana. 

Segundo o Instituto Cli-
matempo, a situação per-
maneça assim nesta semana, 
com queda de temperatura 
mais acentuada na quinta-
-feira (16), quando as três 
principais cidades do Nortão 
podem registrar mínimas de 
19 graus nas madrugadas. 

A tendência é que, com 
a aproximação do inverno, 
que começa oficialmente às 
11h54 (em Mato Grosso) do 
dia 21 de junho, a temperatu-
ra comece a ficar mais ame-
na, principalmente à noite.

ESFRIOU | Friozinho chegou em Mato Grosso e deve permanecer durante a semana
Foto: Divulgação

Foto: arte

Foto: Divulgação

Foto: reproDução/prF

Foto: polícia Militar/Divulgação

AVIAÇÃO CIVIL

Despacho de bagagem de mão fora do
padrão começa em mais 5 aeroportos

NOVA MUTUM

Dois morrem em colisão entre carreta e moto na BR-163

CUIABÁ

Carga com quase mil maços de cigarro é apreendida

SORRISO

Três morrem 
em troca de tiros 
com a polícia

Padrão determina 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm 
de profundidade, com até 10kg 

Bandidos e militares trocam tiros na MT-242 

Acidente foi registrado no km 649 entre Mutum e Lucas

Carga foi apreendida na madrugada de domingo 

DA REPORTAGEM

Os passageiros que 
voam desde esta segunda-
-feira (13) dos aeroportos de 
Santa Genoveva (Goiânia), 
Salgado Filho (Porto Alegre), 
Congonhas (São Paulo), Ga-
leão e Santos Dumont (Rio 
de Janeiro), terão que prestar 
mais atenção ao tamanho da 
bagagem de mão. Nesses ter-
minais, as bagagens que es-
tiverem acima do tamanho 
padrão terão que ser despa-
chadas.

A medida já estava em 
vigor nos aeroportos Jus-
celino Kubitschek (Brasí-
lia), Afonso Pena (Curitiba), 
Viracopos (Campinas/SP), 
Aluízio Alves (Natal), Con-
fins (Belo Horizonte), Pinto 
Martins (Fortaleza), Guara-
rapes (Recife) e Val-de-Cans 
(Belém).

Em outros dois termi-
nais, as aéreas estão orien-
tando os passageiros sobre 
as normas em vigor – mas 
o despacho obrigatório ain-

DA REPORTAGEM

Duas pessoas morre-
ram em uma colisão entre 
uma carreta Volvo e uma 
motocicleta Honda Bros 
(placa de Lucas do Rio Ver-
de), na manhã de domingo 
(12), sentido norte do km 649 
da BR-163, em Nova Mutum. 
As vítimas foram identifica-
das como Prince Hallen Be-
zerra da Silva, 27 anos, e a 
passageira Suyane Souza, 18. 
Segundo informações, elas 
supostamente conviviam em 
relação estável e moravam 
em Lucas do Rio Verde.

DA REPORTAGEM

Quase mil maços de ci-
garro descaminhado foram 
apreendidos na madrugada 
de domingo (12), na Rodovia 
dos Imigrantes. O produto 
era transportado em um ca-
minhão conduzido por Mar-
celo Bessa de Jesus, 35 anos. 
Ele foi preso e encaminhado 
para a Polícia Federal.

Segundo a Polícia Mili-

DA REPORTAGEM

Três homens foram ba-
leados na tarde de domingo 
(12) após trocarem tiros com 
policiais militares da Força 
Tática. Eles estavam em um 
veículo Renault Clio, azul, e o 
confronto aconteceu no Km 
16 da MT-242, sentido Ipi-
ranga do Norte. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado, no 
entanto, duas vítimas haviam 
sido encaminhadas, pela PM, 
a uma unidade hospitalar, 
onde acabaram falecendo. 
Outro baleado morreu ain-
da no local. A PM informou 
que a “equipe de Força Tática 
recebeu informações anôni-
mas que uma quadrilha rea-
lizaria um roubo a residência 
na cidade de Tapurah”, “onde 

os infratores sairiam em um 
veículo Renault da cidade de 
Sorriso para a consecução do 
delito”. “Na rodovia MT-242 
os integrantes da quadrilha 
resistiram à prisão e troca-
ram tiros com a equipe de 
Força Tática, onde 3 indiví-
duos foram alvejados, vindo 
um dos infratores a óbito no 
local e os outros 2 no Hos-
pital Regional de Sorriso”, 
informou a corporação em 
Sorriso.

Soldados apreenderam 
uma pistola 380 e dois re-
vólveres calibres 32 e 38 que 
estavam com os criminosos. 
As identidades deles não fo-
ram informadas. Os corpos 
estão no IML em Sorriso. As 
informações são do site Só 
Notícias.

De acordo com infor-
mações da Concessionária 
Rota do Oeste, que adminis-
tra a via, o acidente ocorreu 
por volta das 9h. A equipe de 
resgate da Concessionária 
constatou o óbito das duas 
ocupantes da moto. Uma de-
las chegou a receber atendi-
mento no local, mas não re-
sistiu à parada cardíaca.

O condutor da carreta 
saiu ileso. A pista teve que ser 
totalmente interditada para 
trabalhos da Perícia Técnica 
(Politec). As causas deverão 
ser apuradas pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF).

tar, ele tentou desviar a rota 
que fazia ao avistar a viatura. 
Ao ser abordado, confessou 
que transportaria os maços 
até o Shopping Popular, em 
Cuiabá, e receberia R$ 400 
pelo transporte. Ao todo, 
foram apreendidos 899 ma-
ços de cigarro. O produto, o 
veículo e o condutor foram 
levadas para a PF. Marcelo 
deve responder por contra-
bando e descaminho.

da não está em vigor. Nesses 
dois aeroportos (Luis Eduar-
do Magalhães, em Salvador; 
e Internacional de São Paulo, 
em Guarulhos), as bagagens 
de mão fora do padrão pas-
sarão a ser obrigatoriamente 
despachadas a partir de 23 
de maio.

TAMANHO
PERMITIDO
De acordo com a Abear, 

associação que reúne as aé-
reas brasileiras, o objetivo da 
medida é agilizar o fluxo dos 
clientes nas áreas de embar-
que e evitar atrasos. Desde o 
início da cobrança pelas ba-
gagens despachadas, muitos 
passageiros têm optado por 
levar apenas malas de mão 
– por vezes com dimensões 
excessivas –, causando trans-
tornos na hora do embarque 
na aeronave.

Antes de entrar nas áre-
as de embarque, os passa-
geiros terão que verificar se 
o tamanho e o peso das ba-
gagens estão de acordo com 

CAPITAL
Em Cuiabá, o tempo tam-

bém esfriou. A previsão ini-
cial era que para ontem a 
mínima atingisse 20 graus, 
chegando a 17 graus amanhã 
e na quinta-feira, com recu-
peração apenas no próximo 
sábado. Assim como no Nor-
tão, a região da capital passa-
ra a ter noites mais amenas.

INVERNO?
Quem quer sentir a sensa-

ção mais próxima de inver-
no, terá oportunidades em 
Chapada dos Guimarães, que 
por ser mais elevada, possui, 
historicamente, as menores 
temperaturas registradas em 
Mato Grosso. Ontem a mí-
nima chegou a 17 graus, mas 
quarta e quinta os termôme-
tros devem marcar 14 graus.

os padrões definidos pelas 
companhias: 55 cm de altura, 
35 cm de largura e 25 cm de 
profundidade, com até 10kg.

Nos aeroportos em fase 
de orientação, os passageiros 
serão informados sobre as 
regras em vigor. Nos termi-
nais em que a triagem já tiver 
sido implementada, as baga-
gens que excederem o tama-
nho permitido terão que ser 
despachadas nos balcões de 

check in das companhias aé-
reas, e estarão sujeitas a co-
brança pelo serviço.

Nas três companhias 
participantes – Latam, Gol 
e Avianca Brasil – o valor da 
bagagem despachada varia 
entre R$ 59 e R$ 220. A Azul 
deixou a Abear no início des-
te mês. Reclamações contra 
as empresas áreas podem ser 
feitas pelo site consumidor.
gov.br
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