
Arthur domina bola em treino da seleção brasileira, na Granja Comary 
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Tite desenha novo sistema e indica
Casemiro e Arthur como titulares
DA REPORTAGEM

Os jogadores estavam 
misturados e se enfrentaram 
em metade do campo, mas o 
treino da última terça-feira 
teve um indício importante 
sobre o sistema de jogo da 
seleção brasileira. Em meio a 
mudanças para equilibrar as 
equipes, Casemiro e Arthur 
atuaram lado a lado por todo 
o tempo. De coletes, Fernan-
dinho e Allan, pela primeira 
vez juntos, também forma-
ram dupla.

Mais atenção ainda 
atraiu o posicionamento des-
ses jogadores, um do lado do 
outro, o que configura um 
4-2-3-1, em vez do habitual 
4-1-4-1 usado por Tite na Se-
leção.

A alteração é sutil, mas 
diz muito sobre as ideias da 
comissão técnica para a Copa 
América. O 4-2-3-1 pode ser 
a nova cara ou apenas uma 
variação a ser fortalecida. O 
fato é que desde a vitória por 
3 a 1 sobre a República Tche-
ca, de virada, quando Tite 
precisou recorrer a esse sis-
tema para fazer três gols no 
segundo tempo, ele tem ga-
nhado força na Seleção.

Arthur é peça-chave 

nessa modificação. Tite e seus 
auxiliares concluíram que o 
volante pode ter rendimento 
muito melhor se participar 
mais ativamente da saída de 
bola, e não recebendo numa 
posição mais adiantada. Seu 
diferencial é a capacidade 
de leitura e de encontrar es-
paços na construção do jogo, 
não as infiltrações pelo cam-
po de ataque – nisso, Allan é 
melhor. Por isso, o 4-2-3-1, 
na teoria, favorece o jogo do 
ex-gremista, atualmente no 
Barcelona.

Philippe Coutinho se-
ria o meia mais adiantado, o 
camisa 10. Também foi dessa 
forma que ele atuou no trei-
namento de terça. 

E nesse desenho, Tite 
poderá até utilizar Firmino 
na função com outro centro-
avante à frente – Gabriel Je-
sus ou Richarlison.

De qualquer forma, só 
com o decorrer dos dias e o 
grupo mais completo será 
possível saber qual é a ideia 
para o amistoso do próximo 
dia 5, contra o Catar, em Bra-
sília. 

Nesta quinta-feira, che-
gará Everton. Os quatro res-
tantes só se juntarão ao gru-
po na próxima semana.

SELEÇÃO BRASILEIRA | No último treino, volantes se posicionaram de maneira diferente, no 4-2-3-1, em 
vez do 4-1-4-1
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PALMEIRAS

Verdão treina sem Gustavo Gómez
CUIABÁ

Deficientes visuais dão exemplo
de superação na Copa de XadrezFoto: FeLipe Zito

Foto: Junior Martins

Felipão comanda treino do Palmeiras nesta terça 

Cuiabá foi sede da etapa regional de xadrez para cegos 

DA REPORTAGEM

O Palmeiras trabalhou 
na Academia de Futebol na 
tarde desta terça-feira sem a 
presença do zagueiro Gusta-
vo Gómez. O paraguaio, que 
está na pré-lista da sua sele-
ção para a disputa da Copa 
América, não foi a campo 
durante o aquecimento, úni-
ca atividade do dia liberada 
aos jornalistas, e participou 
de um cronograma dife-
renciado de treino físico, na 
parte interna do CT.

Felipão prepara a equi-
pe para a partida contra o 
Sampaio Corrêa, nesta quin-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A etapa regional Cen-
tro-Norte da Copa Brasil de 
Xadrez para Deficientes Vi-
suais movimentou Cuiabá 
no último fim de semana. A 
competição reuniu partici-
pantes de Mato Grosso, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Bahia, Dis-
trito Federal e Minas Gerais 
de 24 a 26 de maio.

Com o objetivo de con-
gregar os enxadristas cegos 
ou com baixa visão, com 
vistas à promoção, ao incen-
tivo e ao desenvolvimento 
da prática do xadrez, a com-
petição foi realizada pela 
Federação Brasileira de Xa-
drez para Deficientes Visuais 
(FBXDV), em parceria com a 
Associação Rondonopolitana 
de Deficientes Visuais, Fede-
ração Mato-Grossense de 
Xadrez e Associação Mato-
-Grossense dos Cegos. 

A Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel), que possui uma co-
ordenadoria de esportes de 
inclusão, também apoiou o 
evento.

Participaram nessa 
etapa 23 competidores que, 
além da vaga para a etapa 
final da Copa do Brasil, bus-
cam superar suas limitações 
com as vantagens do jogo de 
tabuleiro que propicia o de-
senvolvimento da atividade 
intelectual.

De acordo com o di-
retor técnico da Federação 

ta (30), às 19h, na arena, vá-
lida pela volta das oitavas de 
final da Copa do Brasil. 

No jogo de ida, dispu-
tado na semana passada, em 
São Luís, o Palmeiras venceu 
por 1 a 0.

Outras duas ausências 
na atividade desta terça-feira 
já eram previstas pelos pal-
meirenses. O meia Raphael 
Veiga, que sofreu uma lesão 
no músculo adutor da perna 
direita, apenas acompanhou 
de longe parte da movimen-
tação dos companheiros.

O zagueiro Luan, que 
foi substituído no segun-
do tempo da partida contra 

Mato-Grossense de Xadrez, 
Cleiton Marino Santana, o 
jogo de tabuleiro traz inú-
meros benefícios a todas as 
pessoas, como aumento da 
concentração, do aprendiza-
do e da memorização, e que 
a adaptação possibilitou le-
var esses e outros ganhos aos 
deficientes visuais.

“A prática do xadrez 
para os deficientes visuais 

proporciona primeiramente 
a inclusão dos deficientes no 
esporte, pois, muitas vezes 
os deficientes são excluídos 
no processo esportivos devi-
do às suas limitações, porém, 
o xadrez, assim como outros 
esportes, promove a inclusão 
social e possibilita também o 
desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social do pratican-
te”, explica Cleiton.

o Botafogo, não teve lesão 
detectada na virilha direi-
ta. Mas, com sobrecarga no 
músculo adutor, ele deve ser 
preservado das partidas con-
tra Sampaio Corrêa, na quin-
ta-feira, pela Copa do Brasil, 
e Chapecoense, no domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro.

Uma provável forma-
ção do Verdão para o jogo 
que vale vaga nas quartas de 
final do torneio mata-mata: 
Fernando Prass; Mayke, An-
tônio Carlos, Edu Dracena 
(Gustavo Gómez) e Victor 
Luis; Felipe Melo, Moisés e 
Gustavo Scarpa; Zé Rafael, 
Dudu e Deyverson (Borja).

O Sr. Paulo Humberto Alves de Freitas, CPF sob o n° 
369.660.371-68 Proprietário da Fazenda Tabatinga Torna 
público que requereu perante a SEMA Licenciamento Am-
biental para Atividade de Irrigação nesta propriedade com 
as seguintes características: Município: Santa Rita do Tri-
velato - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Curso d’água: 
Rio Teles Pires Modalidade: Pivô Central; Area: 553 ha; 
não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 
nº 19.422.040/0001-50, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade de: Residencial Multifami-
liar, o empreendimento está localizado na Rua 05, Quadra 
02, Lote 33- Jardim Milão - CEP 78558-246 – Sinop/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

RODRIGUES DAMACENO E BIAVATTI LTDA, CNPJ Nº 
33.661.048/0001-08, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Alteração de Razão Social, para a ati-
vidade de Manutenção e reparação de máquinas e equipa-
mentos para agricultura e pecuária, Serviços de usinagem, 
tornearia e solda, recondicionamento e recuperação de 
motores, e manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores, localizada na Rua das Turmalinas, nº 754, 
Industrial. Não foi determinado EIA-RIMA.

THAYNA MARIA NOVELLI ZANCHETTIN, estabelecida na 
Avenida da Integração, nº 7325, LIC Norte, Sinop/MT, ins-
crito no CNPJ nº 27.310.559/0001-74, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do município de Sinop/MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO da atividade de Fabricação de produtos para 
infusão (chá, mate, etc.). Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

LUNA FILHOS NETOS PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 
31.014.838/0001-68 - ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Aos 24/01/2019, às 17hrs, 
na sede da companhia. Convocação: Totalidade do capi-
tal social. Mesa: Presidente: Luiz Divino da Silva; Secre-
tária: Nalva Santos e Silva. Deliberações: Aprovada por 
unanimidade: (i) aumento do capital de R$30.000,00 para 
R$837.728,00, mediante emissão de 403.864 ações ON, 
e 403.864 ações PN. Luiz Divino da Silva com outorga 
uxória de sua esposa Nalva Santos e Silva, integralizou 
R$615.730,00 pela transferência: 50% imóvel registrado 
na mat. 19.295, valor de R$191.999,00; 20% imóvel re-
gistrado na mat. 19.297, valor de R$8.085,00; Imóvel re-
gistrado na mat. 19.051, valor de R$272.100,00; e Imóvel 
registrado na mat. 122.234, valor de R$143.546,00. Jose 
Aparecido Magon com outorga uxória de sua esposa Cel-
ma Lucia Freitas Magon, integralizou R$191.998,00 pela 
transferência: 50% imóvel registrado na mat. 19.295, valor 
de R$191.998,00. (ii) Inclusão de atividades econômicas 
secundárias: Cultivo de soja e milho (0115600, 0111302), 
cultivo de cereais: alpiste, aveia, centeio, cevada, milhe-
to, painço, sorgo, trigo preto e triticale (0111399). Criação 
de bovinos para corte (0151201). Criação de frangos para 
corte (0155501). Produção de ovos (0155505). Atividades 
de apoio à pecuária: cria, recria e engorda (0162899). Al-
teração dos art. 3º e 5º do Estatuto Social. Nada mais. Ju-
cemat NIRE 51300015714 em sessão de 28/02/2019. Julio 
Frederico Muller Neto – Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 16 de Maio 2019, com 

início às 08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e 

eventual contratação de empresa de prestação de serviços de 

confecção de próteses dentárias para atender os pacientes usuários 

do SUS das quais foram vencedoras as empresas: Lote 001 - Itens 

821279, 821280, 821281, 821282, H. JORGE OKAMURA inscrita no 

CNPJ sob o número 32.475.505/0001-07 no valor de R$ 84.960,00.

Nova Mutum - MT, 29 de Maio de 2019. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 

administrativa, resolve prorrogar a data de abertura para o dia 14 de 

junho às 14:00 horas. Nova Mutum – MT, 29 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2019

OBJETO: CONSULTORIA TÉCNICA E LICENCIAMENTO DE USO 
PARA A CONTINUIDADE DA METODOLOGIA JOVENS 
EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEPP),  DE 
TITULARIDADE DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS (SEBRAE), COM A FINALIDADE DE DIFUSÃO E 
FOMENTO DA CULTURA EMPREENDEDORA, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, 
DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. FINALIDADE: O processo refere-
se à contratação do SEBRAE para capacitação e suporte técnico aos 
professores habilitados da rede municipal de ensino para aplicação do 
Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O objetivo é 
promover e disseminar a educação empreendedora, nas salas de aula, 
estimulando a criatividade e o pensamento crítico, incentivando os 
estudantes a se tornarem os protagonistas da sociedade onde estão 
inseridos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADO: SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO ÀS 
MICRO E PEQUENA EMPRESAS EM MATO GROSSO, CNPJ Nº 
03.534.450/0001-52. VALOR GLOBAL: R$ 15.187,50 (Quinze mil, 
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2019
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES 
P S I C O P E D A G Ó G I C O S  E  P S I C O L Ó G I C O S  PA R A O 
DEPARATAMENTO DO CEMAIS. FINALIDADE: O processo refere-se 
à contratação de empresa para aquisição de material específico para 
auxiliar na elaboração de relatórios e pareceres psicopedagógicos e 
psicológicos, para atender a demanda no CEMAIS do município de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADA: LIVRARIA DO PSICOLOGO E 
EDUCADOR LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 3.937,40 (Três mil, 
novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal


