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EVERSON E WALTER

Desmatamento:
a principal
preocupação
do brasileiro

“Sombras”
jogam por
afirmação
e futuro

A pesquisa global Earth Day 
2019, realizada pela Ipsos, 
entre os dias 22 de fevereiro 
e 8 de março, revela que o 
desmatamento lidera entre 
as preocupações demons-
tradas pelos brasileiros com 
relação ao meio ambiente. 
A sondagem foi feita em 28 
países.                   Página  - 8

Santos e Corinthians já se 
encontraram quatro vezes 
na atual temporada, mas 
um novo confronto entre 
as equipes nesta quarta, na 
Vila Belmiro, reserva sur-
presas nas duas metas. O 
duelo válido pela 9ª rodada 
do Brasileirão será dife-
rente: Everson, do Peixe, e 
Walter, do Timão, serão os 
titulares.
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DIA DOS NAMORADOS

SABIA DESSA?

Esqueça o
presente
clichê

Contrato
de Namoro:
segurança
ao casal

Quem namora há muito 
tempo ou já está casado vai 
entender: 12 de junho che-
ga, você quer presentear seu 
companheiro(a), mas cansou 
das opções mais óbvias do Dia 
dos Namorados, como perfu-
mes, flores, roupas ou choco-
lates.
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Um casal de namorados 
nem sempre está disposto a 
pensar em casamento ou assu-
mir uma união estável. Com o 
passar do tempo, a relação pode 
ficar mais séria, mas nenhuma 
das partes tem a pretensão de 
formar uma família.     Página - 7

divulgAção

ilustrAção
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Enquanto no Mato Grosso, juntos, Legislativo, Judiciário e Ministério Público terminaram o ano de 
2018 com R$ 422,5 milhões em caixa, o Executivo estadual fechou o mesmo ano com um déficit de 
R$ 1,4 bilhão. Mas esse não é um fenômeno vivido apenas por Mato Grosso, segundo a reportagem, 
a situação é semelhante praticamente em todos os demais estados brasileiros.                          Página 3

SITUAÇÕES DISTINTAS

O que falta no Executivo
sobra nos demais poderes
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vos “soltos” no menu, sem pasta espe-
cífica. Confesso que não verifiquei esse 
“detalhe” durante a instalação.

O que não me deixou nada satisfeito 
é que, ao contrário do que eu esperava, 
a instalação da nova versão não remo-

veu a antiga. Verifiquei, 
então, que meus e-mails 
estavam em ordem e pro-
cedi a remoção, torcendo 
para que, ao “45 do se-
gundo tempo”, nada des-
se errado.

Finalizada a desins-
talação da versão ante-
rior, fui para os testes 

básicos da nova versão. Assim como eu 
esperava, para o uso básico, pouca coisa 
mudou, mas, claro, existe uma pequena 
“lista” de comentários, que vou fazer na 
próxima edição.

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!
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A aprovação da reforma constitucional que obriga 
o governo a honrar as emendas coletivas dos congres-
sistas não deve ser vista apenas como resposta circuns-
tancial ao presidente Jair Bolsonaro (PSL). Inscreve-se 
num longo processo de ascendência do Legislativo fe-
deral em que superpoderes presidenciais vieram sendo 
mitigados.

Nessa marcha, asfixiou-se a margem para o Execu-
tivo negociar liberação de verbas por apoio parlamentar. 
Limitou-se sua prerrogativa de editar medidas provisó-
rias.

A Lei de Responsabilidade Fiscal minou o arbítrio 
dos administradores. Regulamentos e movimentações 
de parlamentares e operadores do direito inibiram o 
uso de canais extraorçamentários, como a Petrobras e o 
BNDES, pelo mandonismo do presidente da República. 
O sistema resultante parece ter-se tornado plástico o su-
ficiente para lidar com presidentes fracos, como foram 
Dilma Rousseff (PT) após a reeleição e Michel Temer 
(MDB) após o escândalo da JBS.

Também mostra flexibilidade para acomodar-se à 
simbiose entre a maioria do Legislativo e o Executivo 
—marca da primeira fase da gestão do emedebista— e, 
agora, à sua antítese. Bolsonaro, afinal, montou o minis-
tério à revelia do Congresso, onde não faz questão de 
apoio majoritário regular.

Mas uma coisa é o Legislativo, fortalecido no pro-
cesso, exibir capacidade de absorver choques sem pro-
duzir ruptura —e de preencher, até certo ponto, lacunas 
deixadas por presidentes sem força ou apetite para a 
costura parlamentar. Outra, diversa, é esse dispositivo 
oferecer as respostas certas e tempestivas aos desafios do 
desenvolvimento do país. Apenas metaforicamente esse 
arranjo pode ser chamado de parlamentarismo branco. 
Na verdade, trata-se de um modo pouco produtivo e es-
tável de operação do nosso presidencialismo.

Recordem-se as pautas destrutivas para as finanças 
públicas aprovadas no Congresso nos estertores do go-
verno Dilma. Ou o parasitismo autoritário de caminho-
neiros sob um Temer inerte em 2018.

O fato de hoje haver dois presidentes bem mais 
responsáveis na Câmara e no Senado representa um alí-
vio apenas relativo e temporário, pois eles não coman-
dam a maioria dos legisladores nem estarão no posto 
daqui a dois anos.

Se o objetivo é estabilizar as expectativas da popu-
lação e dos agentes econômicos sobre o avanço da agen-
da reformista para tirar o país do buraco, nada é mais 
eficaz que a atuação decidida do presidente da Repúbli-
ca no sentido de estabelecer e manter uma base sólida 
de apoio no Congresso Nacional.

Jair Bolsonaro dá sinais de ter melhorado sua con-
duta. Diminuíram nas últimas semanas os estampidos 
de desarmonia vindos do seu governo. Falta assumir a 
tarefa de coordenar o pacto político no Congresso. No 
Brasil, não há substituto perfeito para semipresidentes.

Editorial

Não há substituto

Ranking dos Políticos - Facebook

uma conspiração da esquerda para elimi-
ná-lo.

Por último vem o caso desta terça-feira 
quando ele foi apresentar no Congresso o pro-
jeto de lei que eleva de 20 para  40 pontos o 
limite previsto para perda da CNH. Aqui não 
quero entrar no mérito, somente registrar que 
o Presidente demonstra não ter a menor ideia 
de urgências e prioridades envolvendo-se 
pessoalmente com coisas irrelevantes dei-
xando as importantes para depois.

Já disse outras vezes que o Presidente 
come três bananas toda manhã e guarda as 
cascas no bolso. Se durante o dia não apa-
recer nenhuma oportunidade para cometer 
as costumeiras gafes ele joga uma casca no 
chão e escorrega nela.

Aconteceu de novo esta semana: compro-
metendo a liturgia do cargo, foi se meter gra-
tuitamente em um caso de alcova entre uma 
modelo arrivista e um egocêntrico jogador de 
futebol, apoiando publicamente o atleta.

O que pode interessar ao Presidente este 
caso de desacordo comercial? A modelo (sic) 
teria alugado ao craque um produto com limi-
tação de uso esperando, além do pagamento 
costumeiro, um encontro romântico em Pa-
ris com champagne e fondant au chocolat.  
Mas ele não estava interessado no romance. 
Estimulado pela autopropaganda da parceira 
(eu valho por quatro mulheres) por certo quis 
usar rapidamente e na plenitude o pacote 
quatro em um. Aí, o clima azedou.

Talvez seja melhor mesmo o Presidente 
concentrar-se em minudências tais como 
almoçar com caminhoneiros, armar a popu-
lação e intrometer-se em desencontros sexu-
ais. Pelo menos assim não atrapalha os proje-
tos importantes que precisam prosperar.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

O Presidente e a imprensa

R$ 716 MIL
O Governo do Estado contratou a empresa 

Curat Medicina Especializada em Ortopedia 
Ltda. por R$ 716,4 mil para fornecer profis-
sionais que irão atuar no Hospital Estadual 
Santa Casa, em Cuiabá. O extrato da contra-
tação, feita por meio de dispensa de licita-
ção, foi publicada no Diário Oficial do Estado. 
Em tempo: o Governo assumiu a gestão da 
Santa Casa após a unidade fechar as portas, 
há três meses, alegando dificuldades finan-
ceiras. Na época, o hospital relatou dívidas 
que somam R$ 118 milhões. A expectativa é 
de que a unidade reabra as portas neste mês.

FUTURO DO MODAL
A decisão de Mauro Mendes de divulgar 

que, em 30 dias, decidirá sobre os rumos da 
obra do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), pe-
gou parte de sua equipe de surpresa. Isso por-
que os servidores das secretarias de Estado 
de Infraestrutura e de Planejamento e Gestão 
ainda não concluíram os estudos necessá-
rios para se decidir sobre o que fazer com o 
modal. Nos bastidores, a aposta é de que o de-
mocrata decidirá pela não conclusão da obra. 
Isso porque o Governo terá que arcar com um 
subsídio milionário caso opte por manter a 
passagem entre R$ 3,85 a R$ 4,10.

SÓ MUDOU DE LUGAR
O ex-deputado Victório Galli foi exonerado 

do cargo de assessor especial da Presidência 
da República, o qual ocupava desde 19 de fe-
vereiro. A “exoneração a pedido” foi publica-
da no Diário Oficial da União. Derrotado nas 
urnas na última eleição, Galli foi indicado ao 
cargo para tratar de assuntos relacionados à 
Câmara dos Deputados, ganhando salário de 
R$ 16,9 mil. O ex-parlamentar disse que “cum-
priu sua missão no cargo” - que seria de arti-
cular nos bastidores para garantir a aprova-
ção da Reforma da Previdência - e agora seria 
remanejado para outra função.

Tem bastante ouro, mas não é para você dar pro mozão! As polícias Federal 
e Militar apreenderam 111 kg de ouro e um avião monomotor no Aeroporto San-
ta Genoveva, em Goiânia. Segundo a PF, a carga foi avaliada em R$ 18 milhões. 
O passageiro, que foi apontado como dono da carga, foi preso e autuado pelos 
crimes ambiental e de usurpação de bem da União.

É possível notar que a versão 2019 do pacote do Office 
parte de uma programação totalmente diferente da 
2013, não sendo apenas uma recompilação melhora-
da, como acontece algumas vezes. Faltou a interação 
entre a instalação e a versão anterior, o que deu um 
pouco mais de trabalho e pode gerar transtornos para 
o usuário menos experiente que resolva se “aventurar” 
a fazer a instalação sozinho. Em linhas gerais, poucos 
problemas para se preocupar.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Se durante o dia não aparecer 
nenhuma oportunidade para cometer 
as costumeiras gafes ele joga uma 
casca no chão e escorrega nela

Às vezes, os articulistas da imprensa 
brasileira e os jornalistas que apresentam 
programas de televisão não são tolerantes 
com o Presidente Bolsonaro. Mas é verdade 
que na maioria absoluta das situações ele dá 
suficientes razões para ser criticado.

Mas há casos que a mídia abusa. Veja o 
episódio em que o Presidente afirma que a 
caneta dele é mais poderosa que a do Pre-
sidente da Câmara dos deputados. Creio que 
não houve qualquer maldade ou prepotência 
na afirmação, tanto que o próprio Rodrigo, 
quando perguntado sobre a suposta grosse-
ria, disse que a imprensa estava buscando 
pelo em ovo.

Outra fala totalmente desvirtuada foi so-
bre o PT gostar de pobre. Articulistas apres-
saram-se a condenar o Presidente afirman-
do que ele não gosta de pobre. Na verdade, 
ele fez uma graça afirmando que o PT gosta 
tanto da pobreza que empenhou-se em au-
mentá-la durante os treze anos de governo.

Houve ainda a afirmação da possibilida-
de de nomear um ministro evangélico para 
o STF. Embora a Suprema Corte seja um ór-
gão laico é bom não ignorar que religiosos 
e ateus são muito influenciados por suas 
crenças ou descrenças quando fazem as leis 
ou quando as interpretam. Assim cada gru-
po social quer um ministro que de alguma 
forma o represente e naquele momento ele 
falava para uma plateia religiosa, cujos ou-
vintes quis agradar.

Entretanto em outras situações dou in-
teira razão às críticas da mídia como no 
caso de atribuir a Deus a recuperação depois 
da facada que levou em Juiz de Fora, consi-
derando-se um enviado do céu para salvar 
o Brasil. Neste episódio ele foi tão longe que 
até hoje, a despeito de todos os exames mé-
dicos que garantem a insanidade mental do 
agressor, ainda insiste na ideia de que houve 
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IMAGEM DO DIA

“nada é mais eficaz que a atuação de-
cidida do presidente da República no 
sentido de estabelecer e manter uma 
base sólida de apoio no Congresso 
Nacional

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Como falei na edição anterior, resol-
vi dar “adeus” ao Office 2013, que desde 
o lançamento me acompanha em meus 
computadores. Escolhida e comprada 
a versão foi hora de partir para a insta-
lação. Eu mesmo fiz o processo e faço 
questão de salien-
tar que tenho duas 
décadas e meia de 
experiência no as-
sunto.

Como tenho 
minhas contas de 
e-mail configura-
das no Outlook op-
tei por fazer uma 
atualização, instalando a nova versão 
“por cima” da versão 2013, deixando por 
conta do instalador a tarefa de remover 
o anterior e fazer as devidas adequações.

A instalação ocorreu de forma extre-
mamente tranquila. Ao final fui informa-
do que estava tudo pronto, mas na minha 
área de trabalho os ícones da versão 2013 
ainda existiam, exatamente como antes. 
Fui verificar no menu iniciar, e o Office 
2013 estava lá, normal, como se nada ti-
vesse acontecido.

Não encontrei uma pastinha, no 
menu iniciar, referente ao Office 2019, e 
me surpreendi ao encontrar os aplicati-
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CHARGE DO DIA

Príncipe Louis aparece com roupinha 
usada por Harry há 33 anos

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

THM
GRAFOLOGIA
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ESTMUAMBA
COAANAL
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EAR

Linha 
imaginária
no Hemis-
fério Norte

Arte, em
latim

Peça da
instalação
de ar-con-
dicionado 

Letra com
a forma
de uma

ferradura

Cidade
natal do
Rei do 

Baião (PE)

Pós-gra-
duação

em Admi-
nistração

Contraban-
do (bras.)

Composto 
químico de
produtos 

de limpeza
Lady (?),
cantora

de "Cheek
to Cheek"

A área 
examinada
pelo proc-
tologista

Dado che-
cado pela
balança
da PRF

Termina-
ção de

palavras
no plural

Juiz que
conduziu a
Operação
Lava Jato

Tamanho 
interme-
diário de

pilhas

Untar com
matéria

gordurosa

Sutileza

Metal
abundante
no núcleo
da Terra

(símbolo)

Transação
suspeita
(Econ.)

James (?),
ator norte- 
americano

Represa,
em inglês

Viveu o Coronel
Brandão na novela
"Orgulho e Paixão"

Combustível do fogão 

Uso da
pimenta

no prepa-
ro do

acarajé

Leste, em
francês

Ciência
usada na
análise e 
identifica-
ção de as-
sinaturas
Vigários;
abades

Ídolo do
futebol

português
Tomba

Tema subjacente do
filme "O Segredo de
Brokeback Mountain"

50, em romanos

(?) de São Paulo,
entidade que reúne
grupos de esquerda
da América Latina

Interjeição
vocativa
De novo,
em inglês

Correio, em inglês
(?) Verônica: ex-vede-
te, integrava a lista de
"Certinhas do Lalau"

Hiato de
"coar"

Cortar pe-
la metade

Vanádio
(símbolo)
Rede, em

inglês

Prefixo de
"adjunto"

Drible des-
concertante

3/ars — dam — est — net. 4/figo — mail. 5/again.

Miguel Falabella é 
bloqueado pelo Insta-
gram por “curtir demais”

Miguel Falabella contou para seus segui-
dores no Instagram que foi bloqueado pela 
rede social por “curtir demais”. “Bloqueador 
por curtir demais. Assim é a vida! Mas con-
tinuo lendo o que me escrevem”, escreveu 
Miguel na legenda, exibindo a mensagem 
que recebeu da plataforma. Em vídeo, o ator 
e diretor contou que faz questão de ler, curtir 
e responder todas as mensagens que recebe. 
“É só para dizer para aquele que acham que 
não sou eu quem curte os comentários, sou 
eu, sim! Faço questão de ler todos os comen-
tários, e curto. Não dá para responder todos 
porque são muitos, mas enfim… Eu curto com 
prazer, e quando não curto, bloqueio, falou? 
Beijo”, afirmou.

Na sequência, Falabella falou sobre o blo-
queio que sofreu do Instagram. “Eu estava 
aqui quietinho curtindo, lendo e curtindo os 
comentários, e de repente o Instagram disse 
que eu não posso mais curtir, que eu estou 
curtindo demais. Isso acontece com vocês? 
Não entendi”, finalizou.

TV  e Entretenimento

No último sábado (8), a fa-
mília real britânica se reuniu 
para assistir ao “Trooping the 
Colour”, cerimônia militar tra-
dicional que acontece todos os 
anos para celebrar o aniversá-
rio da Rainha. 

Além das duquesas que es-
tavam maravilhosas, quem 
chamou bastante atenção foi 
o príncipe Louis, que fez sua 
primeira aparição oficial em 
um compromisso da realeza. O 
pequeno atraiu toda a atenção 
por sua fofura enquanto acena-
va para o público com os pais e 
os irmãos.

Mas, a aparição inédita fi-
cou marcada também por ou-
tro detalhe: a roupa que Louis 
usou era a mesma usada pelo 
príncipe Harry também no Tro-
oping the Colour, 33 anos atrás. 
O look branco e azul foi usado 
pelo tio do menino em 1986. 
Além disso, Kate Middleton es-
tava de amarelo, assim como a 
princesa Anne, filha da rainha 
Elizabeth II, há 33 anos. No en-
tanto, essa não é a primeira vez 
que os membros mais novos da 
realeza “herdam” roupas. Em 
2015, em sua primeira cerimô-
nia, o príncipe George usou um 
macacão azul bebê que perten-
cera ao próprio William.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experi-
ência e referência;
2-Vendedor, com experiência no setor 
automotivo;
3-Escrita Fiscal Rural, com experiência 
e referência;
4-Auxiliar Financeiro, com experiência, 
superior completo, domínio pacote 
Office; 
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Auxiliar de Pátio, com experiência, 
para ára hospitalar;
7-Assistente Comercial, feminino, 
superior completo, experiência;
8-Auxiliar de Escritório, masculino, 
CNH AB, com experiência;
9-Auxiliar de Mecânico, com experi-
ência;
10-Técnico em Refrigeração, com ex-
periência, para o município de Sorriso 
– MT;
11-Vaqueiro, com experiência e refe-
rência;
12-Vendas, com experiência em arti-
gos esportivos;
13-Vendedor Externo, com CNH AB, 
veículo próprio e disponibilidade para 
viagens;
14-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
15-Pessoa com Deficiência;
16-Representante Comercial, com 
experiência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência.
Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível 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 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência 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 dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino 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 classificador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, 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 
experiência;
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 mé-
dio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte.

O Sine fica 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 FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

MERCADO E ACOUGUE TODO DIA EIRELI - ME, CNPJ 
33.466.035/0001-70, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) e Al-
teração de razão social, pois anteriormente atuava neste 
endereço a empresa MERCADO E AÇOUGUE FLOR DA 
SERRA LTDA - ME, para atividades de Comércio varejista 
de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns / Co-
mércio varejista de carnes - açougues, localizada na Rua 
São Borja, N 1167, JD Primavera, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

CASA DO ADUBO S.A, CNPJ 28.138.113/0025-44, torna 
público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL DE SINOP, Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para atividade de Comércio Ataca-
dista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e cor-
retivos do solo, a ser instalada na Rua João Pedro Moreira 
de Carvalho, nº 1280, Setor Industrial, Sinop-MT. CENTRO 
NORTE AMBIENTAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Ca-
tiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

ASSISFER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  EIRELI, CNPJ 
05.289.403/0001-16, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SINOP, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para as ati-
vidades de Manutenção e reparação de máquinas, apare-
lhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 
Manutenção e reparação de compressores e Manutenção 
e reparação de máquinas-ferramentas, instalada na Rua 
dos Manacás, nº 2583, Setor Industrial Sul, Sinop-MT. 
CENTRO NORTE AMBIENTAL. Engenheira Agrícola e Am-
biental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

NEWCAR SORRISO SERVICOS DE CHAPEACAO 
E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP, CNPJ 
11.686.762/0001-00, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividade de Serviços de lanternagem ou 
funilaria e pintura de veículos automotores, localizada na 
Rua Tangara, N 275, Industrial 1 Etapa, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)
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Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 98/2018 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000178-89.2018.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
 
RÉU: MARIA JULIANA POSSARI MANRIQUE e outros (5) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1,4764 ha, parte de um todo maior com 
2.783,0000 ha, denominada Chácara Toa Toa, localizada no Município de Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 11.946, Ficha 01, Livro 02, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT. 
 
 
SINOP, 19 de setembro de 2018. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
Num. 12723493  

A Empresa AGROCONTATO COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 
CNPJ 07.425.270/0001-93, Insc. Estadual 13.306.433-6, 
Rua Colonizador Ênio Pipino, 4669, Setor Industrial Norte, 
Sinop/MT, Cep 78.550-528, comunica ter extraviado o livro 
UTILIZAÇÃO DOCUMENTOS FISCAIS E OCORRÊNCIAS 
– MODELO 6. (TERMO DE OCORRÊNCIAS) 11,12,13/06/2019.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N° 007/2019  
O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para  CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE 
APARELHO DE RAIO-X E DOSIMETRIA PESSOAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 01 DE JULHO DE 2019 ÀS 10:00 
HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde será presidida pelo Pregoeiro e equipe de apoio, 
através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico acima citado ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em transparência, 
agenda de licitação. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão 
prestados no Departamento de Licitações, situado à Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro 
em Juína/MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, pelo Telefone: (66) 
3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína/MT, 11 de Junho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT. 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL  

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505, de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 027/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da 
melhor proposta pelo Menor Preço Por Item para “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA QUE OFEREÇA 
A MUNICIPALIDADE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AUTOGESTÃO INTEGRADA DO 
FROTAS, COM GESTÃO DE COMBUSTIVEIS ON-LINE, FORNECIMENTO EM REDE 
DE POSTOS CREDENCIADOS E POSTOS LICITADOS, GESTÃO DO COMBUSTIVEL 
DO P.A, MELOSA E CONTAINERS DE COMBUSTIVEL, GESTÃO DOS EMPENHOS DO 
FROTAS POR CENTRO DE CUSTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, 
RASTREAMENTO INTEGRADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM AREAS 
REMOTAS COM GERAÇÃO DE DIARIO DE BORDO E IDENTIFICADOR DE 
CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEÇAS INTEGRADO AO 
CONTROLE DE QUILOMETRAGEM DOS VEICULOS, APLICATIVO ANDROID/IOS DO 
SISTEMA DE GESTÃO DO FROTAS, SISTEMA INTEGRADO PARA GERAR 
INFORMAÇÕES AO PORTAL DE TRANSPARENCIA E ACOMPANHAMENTO E 
REGULAÇÃO DE CONTRATOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS BEM COMO 
GERAÇÃO DE TABELAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Que será realizado às 08h00min 
do dia 25 de Junho de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José 
Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, 
maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs 
e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo 11 de Junho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019– RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em epigrafe, 
cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMADO SINTÉTICO, ALAMBRADO E 
ILUMINAÇÃO, CONVÊNIO 853857/2017 MINISTÉRIO DO ESPORTE-CEF/PEIXOTO DE 
AZEVEDO-MT, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO”. Na fase de habilitação, o certame foi declarado 
FRACASSADO pelo fato de não haver empresa participante devidamente habilitada. 
Peixoto de Azevedo-MT, 11 de Junho 2019. 

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente – CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 
A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, vem através da 
Comissão Permanente de Licitação, comunicar a todos os interessados, que encontra-se 
aberto o Processo Licitatório na Modalidade Concorrência Pública 001/2019, que tem 
como objeto “Aquisição de Área de Terra, conforme Autorização da Lei Municipal nº 
827/2018, para fins de construção/edificação de casas populares”, com abertura 
prevista para o dia 29 de Julho de 2019 as 08h00 (horário local). O Edital e seus anexos 
podem ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – Departamento de 
Licitações, bem como, encontra-se disponível no site do município 
www.novaubirata.mt.gov.br. Maiores informações podem ser obtida pelo telefone (66) 
3579 – 1192 das 07h00min as 13h00min. 

Vanúbia Galvão da Silva 
Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviços na 
área da saúde - fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, para atender 
aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Tipo: Menor preço por 
item - Data de Abertura: 27 de junho de 2019. Horário: 14h00min - 
Local: Av. Mutum, n. 1250 N, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT. 
E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
ou pelo e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone ** 
65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 11 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual aquisição de câmeras de vigilância, 
monitoramento e segurança e cabo de rede. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Item 824028, GUIOMAR VALERIA GOMES-
ME inscrita no CNPJ sob o número 27.222.646/0001-70 no valor de R$ 
31.860,00; Itens 232908, 832622, 832624, 832625, CUIABÁ 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 09.029.376/0001-01 no valor de R$ 
62.648,80; Itens 832623, 832626, 832627, D M P INFORMATICA LTDA 
- EPP inscrita no CNPJ sob o número 07.592.527/0001-00 no valor de 
R$ 107.251,20. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 11 de Junho de 2019.

Eduardo Henrique Correia Miiler
Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019

Objeto: contratação de serviços para o transporte dos resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais, gerados na área urbana destinados ao 
aterro sanitário. Tipo: Menor preço por item – Data de abertura: 27 de 
junho de 2019. Horário: 08:00 horas - Local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado pelo e – 
mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou no site do município, ou 
telefone ** 65 3308 5400 – Horário de atendimento: Das 7:00 as 11:00 e 
das 13:00 as 17:00 horas. Nova Mutum – MT, 11 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
064/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT



Duelo de sombras: Everson e Walter buscam afirmação no clássico 

Richarlison e Daniel Alves imitam o pombo na comemoração do 
gol do atacante 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 12 de junho de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

“Sombras” Everson e Walter
jogam por afirmação e futuro
DA REPORTAGEM

Santos e Corinthians já 
se encontraram quatro ve-
zes na atual temporada, mas 
um novo confronto entre as 
equipes nesta quarta-feira 
(12), às 20h30, na Vila Bel-
miro, reserva surpresas nas 
duas metas.

Se o duelo à parte en-
tre Vanderlei e Cássio, dois 
grandes nomes do futebol 
brasileiro, sempre gerou de-
bate antes das disputas do 
clássico alvinegro, o duelo 
válido pela nona rodada do 
Campeonato Brasileiro será 
diferente: Everson, do Peixe, 
e Walter, do Timão, serão os 
titulares. Enquanto Cássio 
está com a seleção brasileira 
na preparação para a Copa 
América, Vanderlei deve ini-
ciar o jogo no banco de re-
servas por opção técnica de 
Jorge Sampaoli, como ocor-
reu nos três últimos jogos do 
Santos no ano.

EVERSON
Com a eliminação do 

Santos na Copa do Brasil 
e o fim do rodízio entre os 
goleiros por competições, 
Sampaoli teve de fazer uma 

escolha que, de certa forma, 
gerou polêmica nos bastido-
res: o argentino decidiu dar 
uma sequência a Everson 
como titular, deixando Van-
derlei, dono da posição des-
de 2015, no banco.

Everson chegou ao 
Santos no fim de janeiro, a 
pedido de Sampaoli, para 
ser uma espécie de “sombra” 
para Vanderlei. O que levou 
o técnico a querer o goleiro 
foi sua qualidade com a bola 
nos pés, algo fundamental 
para o estilo de jogo do ar-
gentino.

Com o passar do tempo 
– somado às boas atuações – 
Everson conseguiu conven-
cer Sampaoli a promover um 
rodízio entre ele e Vanderlei 
durante os torneios. Depois 
da queda na Copa do Brasil, 
o camisa 22 foi mantido no 
Brasileirão, competição que 
vinha sendo disputada pelo 
companheiro.

Pelo Santos, Everson 
disputou 11 jogos e sofreu 
seis gols, média superior à 
de Vanderlei, que atuou em 
24 partidas e foi vazado 24 
vezes. Contra o Corinthians, 
Everson tem uma ótima 
lembrança ainda da época 

SANTOS X CORINTHIANS | Goleiro do Peixe tenta provar à torcida que pode ocupar o lugar do ídolo Vanderlei
Foto: Arte/DivulgAção

Foto: Wesley sAntos

MAIS DECISIVO

B. Henrique celebra semestre
de sonhos pelo Flamengo

PALMEIRAS

Melhor ataque do BR está a um gol
do 100º desde o retorno de Felipão

“POMBOCRAZY”

União entre Dani 
Alves e Richarlison 
vira trunfoFoto: AgênciA estADo

Foto: MArcos ribolli

Bruno Henrique passou em branco diante do Fluminense

De pênalti, Raphael Veiga fez o gol de número 99 com Felipão no banco 

DA REPORTAGEM

Dois jogos não chegam 
a significar um jejum, mas 
Bruno Henrique entra em 
campo nesta quarta-feira 
com fome de gol. Mais do 
que matar a saudade das re-
des após passar em branco 
diante de Corinthians e Flu-
minense, o camisa 27 do Fla-
mengo joga para fechar com 
chave de ouro um semestre 
de sonhos. Não à toa, é o jo-
gador mais decisivo desta 
primeira metade do calendá-
rio brasileiro em 2019.

Com 13 gols e nove as-
sistências, o atacante rubro-
-negro não vê ninguém na 
sua frente no ranking de jo-
gadores mais decisivos. São 
22 participações diretas em 
gol, seguido de perto por 
Fred, do Cruzeiro, que tem 
uma a menos. Gabriel, com 
15 (13 gols e dois passes de-
cisivos), é o segundo do Fla-
mengo na relação.

Artilheiro do Carioca e 
dono do posto também no 
Brasileirão ao lado de Ga-
bigol, Eduardo Sasha e Eve-
raldo, Bruno Henrique vive 
uma temporada como nunca 
na carreira. Para se ter ideia, 
os 13 gols já colocam 2019 

DA REPORTAGEM

Marcado principal-
mente por seu seguro siste-
ma defensivo, dono da de-
fesa menos vazada entre os 
times da primeira divisão do 
futebol brasileiro, o Palmei-
ras também tem bons nú-
meros quando o assunto é o 
ataque.

O líder do Campeonato 
Brasileiro, que sofreu apenas 
dois gols, é também a equi-
pe que mais balançou a rede 
na competição: são 15 vezes 
(sem considerar o gol mar-
cado na vitória sobre o Bo-
tafogo, ainda analisada pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva).

Desde o seu retorno ao 
Palmeiras, em agosto do ano 
passado, o técnico Luiz Fe-
lipe Scolari já viu do banco 
de reservas 99 gols – o últi-
mo deles marcado por Ra-
phael Veiga, em cobrança de 
pênalti, na vitória por 1 a 0 
sobre o Athletico, no último 

DA REPORTAGEM

Do primeiro aperto de 
mão entre Daniel Alves e Ri-
charlison, na Granja Comary, 
surgiu uma conexão que tem 
se refletido em gols e samba. 
A união do “good crazy”, ma-
luco do bem, como se defi-
ne o próprio lateral-direito, 
com o carismático atacante 
que festeja gols imitando um 
pombo é um novo elo, fruto 
da mescla entre veteranos e 
jovens promovida na sele-
ção brasileira para a Copa 
América. É o “Pombocrazy”, 
como definiu Daniel Alves 
em seu Instagram.

Ambos jamais haviam 
atuado juntos. Demorou 16 
minutos para Daniel Alves, 
36 anos, cruzar e Richarli-
son, 22, cabecear para o gol e 
abrir a vitória por 2 a 0 sobre 
o Catar, na quarta-feira pas-
sada. Daquele jogo esquisito 
marcado pela lesão de Ney-
mar, chamou atenção o rá-
pido entendimento da dupla 
pelo lado direito da Seleção.

Minutos depois, uma 
jogada combinada entre os 
eles terminaria em gol de 
Gabriel Jesus, cenário que se 
viria a se repetir no último 
domingo para dar início à 

como o segundo ano que o 
jogador fez mais gols na vida, 
atrás apenas dos 18 de 2017, 
pelo Santos.

Na ocasião, porém, o 
atacante terminou o primei-
ro semestre com menos da 
metade da marca atual: seis. 
Fora essas duas temporadas, 
o melhor rendimento tinha 

domingo.
A contagem do Palmei-

ras não leva em consideração 
as partidas em que o time foi 
dirigido interinamente por 
Paulo Turra, assistente téc-
nico de Felipão. Caso con-
trário, o gol de Veiga já teria 
sido o centésimo.

Diante do Avaí, em due-

goleada de 7 a 0 em cima de 
Honduras, numa bela trama 
concluída pelo centroavante.

Tudo pode ter come-
çado no vestiário, quando o 
maior vitorioso da história 
do futebol ensinava o jovem 
artilheiro a tocar tamborim. 
Com atenção e cuidado para 
corrigir cada atravessada no 
samba.

“Temos que encarar as 
coisas com as responsabili-
dades que elas exigem, mas 
sem se esquecer de sorrir. 
Quando fazemos o que ama-
mos, isso tem de estar refleti-
do no rosto e na alma”, disse 
Daniel Alves depois da vitó-
ria da Seleção.

Richarlison diverte a 
todos com seu jeito simples. 
É atração no vestiário. E o 
capitão Daniel Alves tem se 
preocupado em criar uma 
unidade que resista mental-
mente à ausência de Neymar 
para que isso se traduza em 
boas coisas dentro de campo. 
Até mesmo da comemoração 
de Richarlison, o tradicional 
pombo, ele fez questão de 
participar. 

A estreia da seleção na 
Copa América será nesta 6ª, 
às 20h30, contra a Bolívia, 
no Morumbi.

acontecido em 2015, quando 
foi às redes oito vezes pelo 
Goiás. Números que não 
deixam dúvidas para Bruno 
Henrique: “É o melhor mo-
mento da minha carreira. 
Tive um ótimo 2017 no San-
tos, mas aqui já estou quase 
perto de igualar os números 
daquele ano na metade do 

tempo. Estou dando o má-
ximo e espero seguir nesse 
ritmo para continuar ajudan-
do”. O Flamengo encara hoje 
o CSA, em Brasília, às 20h30, 
no Mané Garrincha. Com 14 
pontos, o Rubro-Negro é o 
quinto colocado na tabela, 
enquanto os alagoanos estão 
em penúltimo, com seis.

lo marcado para 19h desta 
quinta-feira (13), o treinador 
pode ter a chance, portanto, 
de comemorar o centésimo 
gol em sua terceira passagem 
pelo clube.

Além disso, se não per-
der em casa, o Palmeiras au-
mentará para 32 jogos sua 
sequência invicta no Bra-

sileirão. A última derrota 
aconteceu na edição passada, 
em 25 de julho de 2018, para 
o Fluminense. “Uma hora ou 
outra vamos perder. Somos 
seres humanos e não tem 
jeito, só espero que demore 
muito”, disse o quase sempre 
pouco exigido goleiro We-
verton.

que defendia o Ceará. No 
ano passado, o goleiro fez 
um golaço de falta contra 
o Timão e ajudou o Vovô a 
vencer a partida por 2 a 1. 
Relembre abaixo:

WALTER
A situação de Walter no 

Corinthians é oposta à de 
Everson. Enquanto o goleiro 
do Santos tenta se firmar de 
vez entre os titulares e co-
meça a escrever sua história 
no clube, Walter vive os ca-
pítulos finais de sua trajetó-
ria. Desde 2013 no Timão, o 
goleiro de 31 anos tem vín-
culo até dezembro de 2019 
e já pode assinar um pré-
-contrato com outra equipe. 
O clube do Parque São Jorge 
informou ao estafe do joga-
dor que não há a pretensão 
de oferecer uma renovação.

Reserva imediato de 
Cássio, Walter já disputou 76 
jogos com a camisa do Co-
rinthians. São 32 vitórias, 21 
empates e 23 derrotas. Ele 
sofreu 65 gols. Boas atuações 
podem significar ao goleiro 
uma chance em outro clube 
em um futuro não tão dis-
tante.

“Não penso nisso (de 

não renovar o contrato). Pen-
so em ajudar a equipe. Têm 
grandes homens ali dentro 
que trabalham todo dia. Eu 
quero ajudar também. Cla-
ro que acaba respingando 
em me ajudar também. Mas 
penso em ajudar todo mun-
do. Tudo o que tenho hoje é 
graças ao Corinthians”, afir-
mou Walter

As lembranças de Wal-

ter contra o Santos não são 
tão boas. Foram três jogos 
contra o rival da Baixada 
Santista, um deles uma go-
leada sofrida por 5 a 1, justa-
mente na Vila Belmiro. Foi 
o primeiro clássico do Cam-
peonato Paulista de 2014 
(relembre no vídeo abaixo). 
A primeira vitória de Wal-
ter contra o Peixe aconteceu 
apenas em 2016, pelo Brasi-

leirão.
Nesta quarta, depois 

de fazer boa partida contra 
o Cruzeiro, no último sába-
do, o goleiro do Corinthians 
tentará melhorar o retros-
pecto contra o Peixe. Serão 
dois jogos seguidos de Wal-
ter como titular do Timão, já 
que Cássio deve retomar seu 
posto depois da pausa para a 
disputa da Copa América.
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Opção tem sido cada vez mais procurada entre casais de namorados 

Contrato de Namoro garante
mais segurança para o casal
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um casal de namorados 
nem sempre está disposto 
a pensar em casamento ou 
assumir uma união estável. 
Com o passar do tempo, a 
relação pode ficar mais séria, 
mas nenhuma das partes tem 
a pretensão de formar uma 
família, muito menos pensar 
em dividir os bens individu-
ais. 

Para esses casos, existe o 
contrato de namoro, forma-
lizado em Tabelionato de 
Notas.

O documento vem ga-
nhando cada vez mais espa-
ço, porém ainda é motivo de 
muitas dúvidas. O contrato 
de namoro tem a finalidade 
de formalizar que o relacio-
namento entre o casal não 

tem o objetivo de constituir 
família e dividir bens.

Ele é utilizado por casais 
que têm bens individuais e 
não querem associar isso ao 
relacionamento. Com o do-
cumento, todo o patrimônio 
de cada parte, fica assegurado 
em caso de término.

DIFERENÇA
A principal diferença entre 

as modalidades é que, com o 
contrato de namoro, os en-
volvidos declaram que não 
há a intenção de constituir 
família. O namoro é a união 
entre duas pessoas que dese-
jam compartilhar momentos 
e troca de experiências, se 
conhecer melhor.

No contrato de união es-
tável, o casal está compro-
metido socialmente, carac-
terizado como uma relação 

CARTÓRIO | Opção é válida para quem não quer casar ou assumir a união estável Foto: Ilustração

Foto: adobe stock

Foto: dIvulgação

Foto: dIvulgação

DIA DOS NAMORADOS 

Esqueça o presente clichê
e veja novas experiências

SISU

Matrículas estão abertas
até o próximo dia 17

SORRISO

Rota do Oeste deverá 
implantar mão 
inglesa em viaduto

Casal aproveita o dia juntos no campo 

Lista foi divulgada nesta semana Alteração ainda não tem data prevista para ser implantada

DA REPORTAGEM

Quem namora há mui-
to tempo ou já está casado 
vai entender: 12 de junho 
chega, você quer presente-
ar seu companheiro(a), mas 
cansou das opções mais ób-
vias do Dia dos Namorados, 
como perfumes, flores, rou-
pas ou chocolates.

Apostar em experiên-
cias, como pequenas viagens 
e ensaios fotográficos, é uma 
boa ideia para quebrar a ro-
tina e tornar a data inesque-
cível. Abaixo, o Diário do 
Estado MT dá sugestões para 
você inovar com o mozão.

VIAGEM
O Dia dos Namorados 

é a data perfeita para sur-
preender o(a) namorado(a) 
com aquela reserva de hotel 
bacana para o fim de semana 
próximo ou ainda uma pas-
sagem aérea para o feriado. 
Aproveite os dias frios para 
sugerir passeios românticos 
próximos da sua cidade.

ENSAIO
FOTOGRÁFICO
Posar para um ensaio 

fotográfico requer plane-
jamento. Se não der mais 
tempo até quarta, guarde a 
ideia para a próxima data 

AGÊNCIA BRASIL

Os estudantes que estão 
concorrendo a vagas em ins-
tituições públicas de ensino 
superior podem consultar 
o resultado do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), na 
página do programa. A lista 
dos selecionados na chama-
da única foi divulgada na 
segunda-feira (10).

As matrículas devem 
ser realizadas de 12 a 17 de 
junho. Ao todo, nesta edição, 
são ofertadas 59.028 vagas 
em 76 instituições públicas 
de ensino em todo o país. 

AGÊNCIA BRASIL

A necessidade de mu-
danças no projeto de trânsito 
implantado pela Concessio-
nária Rota do Oeste nas vias 
marginas da BR-163 foi tema 
de uma reunião, realizada 
nesta semana, na Câmara de 
Sorriso. Atendendo a soli-
citação da Administração, a 
empresa concessionária rea-
dequou o projeto original e 
implantará uma mão inglesa 
na perimetral Sudeste.

“A Prefeitura de Sorri-
so realizou várias reuniões 
com representantes da Rota 
do Oeste e apresentou algu-
mas demandas da população 
em relação às alterações re-
alizadas pela concessionária. 
Buscando resolver algumas 
situações de lentidão e evitar 
acidentes, os técnicos da Rota 
do Oeste optaram pela im-
plantação da mão inglesa na 
Perimetral Sudeste, próximo 
ao viaduto da Agroverde”, ex-
plica o secretário da Cidade, 
Ednilson Oliveira.

De acordo com o secre-
tário, a mudança tem o pro-

pósito de garantir a seguran-
ça dos motoristas e reduzir 
a distância percorrida, por 
exemplo, por aqueles que 
transitam na BR-242 e quei-
ram ter acesso a Rodoviária.

Acompanhado dos se-
cretários de Segurança Pú-
blica, Trânsito e Defesa Civil, 
José Carlos Moura; de Gover-
no, Marlon Zanella; de Ad-
ministração, Estevam Calvo; 
e o procurador geral do mu-
nicípio, Daniel Melo, Ednil-
son apresentou aos vereado-
res a alteração que deverá ser 
realizada no projeto original 
da Rota do Oeste.

“Em breve, os veículos 
que descem a BR 242 e en-
tram na Perimetral Sudeste, 
poderão fazer a conversão à 
esquerda. 

Da mesma forma, os 
que transitam pela Perime-
tral Sudoeste, e queiram en-
trar na Perimetral Sudeste, 
também poderão fazê-lo. A 
alteração ainda não tem data 
prevista para ser implantada, 
mas assim que for definida, 
avisaremos a população”, res-
salta o secretário.

comemorativa do casal ou 
aproveite este Dia dos Na-
morados para anunciar que 
contratou o ensaio a dois, as-
sim vocês terão tempo para 
combinar o melhor dia.

Outra ideia possível, a 
ser feita com antecedência, 
é um trabalho boudoir, em 
que a sensualidade é explo-
rada. É a pimenta na medida 
para esquentar o relaciona-
mento e elevar a autoestima.

PICNIC
ROMÂNTICO
Escolha uma praça, par-

que ou praia para estender 
uma toalha ao chão e passar 
o tempo conversando e co-
mendo o que o casal mais 
gosta. Uma combinação per-
feita é formada por vinho, 
queijos, castanhas, pastas e 
pães de fermentação natural.

LOGO CEDO
Se você mora com o 

seu amor, não espere a noi-
te chegar para comemorar. 
Prepare um café da manhã 
a dois, espalhe declarações 
e bilhetinhos pelo ambiente. 
Além de surpreender a pes-
soa, o dia começa com a me-
lhor vibe possível.

COZINHE ALGO
AFRODISÍACO 

Aqueles que não foram sele-
cionados poderão participar 
da lista de espera de 11 a 17 de 
junho. A convocação desses 
estudantes ocorrerá após o 
dia 19 deste mês.

Para participar da lista 
de espera é preciso acessar 
o site do Sisu e indicar para 
qual a opção de vaga esco-
lhida na fase de inscrição se 
deseja pleitear uma vaga. Po-
dem participar do Sisu os es-
tudantes que fizeram prova 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio em 2018 e obtive-
ram nota na redação acima 
de zero.

LOJISTAS LIBERADOS 
EM SINOP...

Nesta quinta-feira (dia 13 de 
junho - feriado municipal de San-
to Antônio) e na próxima (dia 20 de 
junho – ponto facultativo nacional 
por causa de Corpus Christi) o lojis-
ta de Sinop que quiser poderá abrir 
suas portas normalmente para 
atender seus clientes, sem precisar 
solicitar alvará especial.

A notícia foi dada pelo Secre-
tário de Finanças de Sinop, Astério 
Gomes, durante a reunião da Dire-
toria da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Sinop.

PAGAMENTO 
DA COMPENSAÇÃO...

Membro do Conselho dos Municípios Alagados da As-
sociação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroe-
létricas e Alagados (Amusuh), o prefeito Noboru Tomiyoshi 
trabalha para acelerar o início do pagamento a Colíder das 
parcelas mensais da Compensação Financeira pela Utiliza-
ção de Recursos Hídricos (CFurh), um encargo pago pelas 
hidrelétricas. Essa compensação é dividida entre União, es-
tados e municípios atingidos pelos reservatórios. Parte do 
território colidense foi tomada pelo reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Colíder. Com a operação de uma das três tur-
binas, a prefeitura já começou a receber parcelas mensais de 
R$ 14,78 mil. O valor desse repasse subirá para cerca de R$ 
70 mil com o início das atividades das outras duas usinas. A 
segunda já está operando em fase de teste.

MORTE POR H1N1...

Um paciente da Santa Casa de 
Rondonópolis, com suspeita de H1N1. A 
identidade da vítima não foi divulgada. 
Além deste óbito, outras três mortes 
pela doença são investigadas pela Se-
cretaria Estadual de Saúde (SES-MT). 
Das mortes, três foram registradas em 
Rondonópolis e uma no município de 
Pedra Preta, a 243 km de Cuiabá. As ou-
tras mortes foram registradas no mês 
de maio. A secretaria de Saúde de Ron-
donópolis informou que não há mais 
vacinas disponíveis nos postos. Ainda 
segundo a secretaria, mil doses foram 
solicitadas ao Ministério da Saúde.

dIvulgação

Para ajudar os apaixo-
nados na comemoração, o 
blog publicou há um tempo 
dicas que vão aguçar os sen-
tidos dos casais, a começar 
pelo paladar. Leia neste post 
como combinar os sabores. 
De quebra, o casal ainda evi-
ta filas em restaurantes.

MUSICAL
Faça uma playlist com 

as músicas preferidas de vo-
cês dois. Coloque para tocar 

quando se encontrarem ou 
envie de surpresa. A melhor 
parte é que ninguém precisa 
gastar nada com o presente.

CUIDADO A DOIS
Combine para irem a 

uma sessão de massagem 
juntos. A experiência ajuda 
a relaxar e a quebrar a roti-
na do dia a dia. Spas, alguns 
hotéis, salões de beleza e 
massagistas particulares ofe-
recem o serviço.

duradoura, com o objetivo 
de constituir família. Vale 
lembrar que o contrato de 
namoro não tem consequ-
ências jurídicas. Em caso 
de término, o casal não en-
frentará pedido judiciais ou 
extrajudiciais para a extin-
ção da relação, enfrentando 
eventual partilha de bens ou 
fixação de pensão, diferente-
mente da união estável, que 
demanda um procedimento 
mais formal.

 
COMO
SOLICITAR?
O casal pode estabelecer as 

cláusulas do contrato de na-
moro, se desejarem. Depois 
bastam os dois comparece-
rem ao Tabelionato de Notas, 
com seus documentos pesso-
ais (RG e CPF) para assinar o 
contrato.
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Desmatamento alcança níveis extremos, especialmente em Mato Grosso 

Desmatamento é principal preocupação
do povo brasileiro, revela pesquisa
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A pesquisa global Earth 
Day 2019, realizada pela 
Ipsos, entre os dias 22 de 
fevereiro e 8 de março des-
te ano, revela que o des-
matamento lidera entre as 
preocupações demonstra-
das pelos brasileiros com 
relação ao meio ambiente. 
A sondagem foi feita em 28 
países, com 19,5 mil entre-
vistados, sendo mil brasi-
leiros. O desmatamento foi 
considerado o tema mais 
importante por 53% dos 
consultados. Em termos 
mundiais, o tema prioritá-
rio é o aquecimento global, 
com 37% das respostas.

“O aquecimento global 
é também um dos temas 
importantes no Brasil, mas 
o que chama mais atenção 
é o desmatamento, que é 
muito mais mencionado no 
Brasil do que na média glo-
bal”, disse a diretora de Ne-
gócios na Ipsos, Karen Klas.

Karen disse que a respos-
ta dos brasileiros foi uma 
combinação da quantida-
de de reservas naturais do 
país, da visibilidade que a 
Amazônia tem nesse senti-
do e, também, das discus-
sões em relação às políti-
cas adotadas pelo governo. 
Na Rússia, que tem áreas 
maiores de florestas que o 
Brasil, apenas 20% dos en-
trevistados veem o tema do 
desmatamento como prio-
ridade.

Em segundo lugar, no 
Brasil, aparece a poluição 
da água (44%), seguida de 
como lidar com os resíduos 
produzidos (36%), aqueci-
mento global (29%) e esgo-
tamento de recursos natu-
rais (23%). O problema das 

ALERTA | Pesquisa internacional aponta que tema ocupa a topo das preocupações do brasileiro
Foto: Divulgação

enchentes foi mencionado 
por 18% dos entrevistados, 
ou seja, por dois em cada 
dez brasileiros, constituin-
do o dobro da média global 
de 9% para esse item.

No resto do mundo, os 
temas apontados como 
os mais preocupantes na 
questão ambiental foram 
poluição do ar (35%), como 
lidar com o lixo que pro-
duzimos (34%), poluição da 
água (25%). O desmatamen-
to só aparece em 5º lugar 
no ranking global da Ipsos, 
com 24%.

POLUIÇÃO
E LIXO
Karen Klas destacou que a 

poluição da água é um tema 
que está muito próximo da 
quantidade de lixo gerada 
pela população. Os resídu-
os não reciclados preocu-
pam também os brasileiros. 
Nove em cada dez entrevis-
tados no país, ou cerca de 
89%, estão preocupados ou 
muito preocupados com 
os efeitos que embalagens 
plásticas, como sacos e ou-
tros objetos que não podem 
ser reciclados, provocam 
no meio ambiente. “Há 
um potencial bastante alto 
dos brasileiros preocupado 
com isso”, disse. Os mui-
to preocupados chegam a 
60%. Em termos globais, 
81% dos consultados estão 
preocupados com o tema. 
Karen salientou que quanto 
mais esse tema for debati-
do pelas pessoas, mais elas 
entendem que isso pode ter 
um impacto negativo em 
suas vidas e no mundo.

Em contrapartida, nem 
todos estão dispostos a atu-
ar para corrigir esse proble-
ma. Quando perguntados 
de quem seria a respon-

sabilidade pelo problema 
das embalagens plásticas, 
a maior menção é que to-
dos têm responsabilidade 
(40%). Em seguida, vêm os 
fabricantes, isto é, a indús-
tria, com 19%, e o governo, 
com 15%.

“Mas quando a gente per-

guntava o que você, pesso-
almente, estaria disposto a 
fazer, não necessariamente 
o brasileiro está tão em li-
nha com a média global. 
Por exemplo, comprar pro-
dutos de materiais recicla-
dos, a gente está um pouco 
mais disposto que o restan-

te do mundo. Mas quando a 
gente fala de reutilizar ma-
teriais que são descartáveis, 
entre os 28 países listados, o 
Brasil está em 14º lugar. En-
tão, não é uma prioridade 
tão grande quando a gente 
fala de mudanças pessoais 
de comportamento”.

Apenas 12% dos brasilei-
ros investiriam recursos 
próprios para estimular 
marcas que usam emba-
lagens recicláveis e só 11% 
estariam dispostos a pagar 
mais impostos para a me-
lhoria de estações de reci-
clagem, destacou Karen.


