
A Operação Aurum, deflagrada pela Polícia Civil em Colíder nesta se-
mana, prendeu três pessoas suspeitas da prática de crimes ambientais, 
como a extração e garimpagem ilegal de minério e usurpação de matéria-
-prima. Uma multa de R$ 1,1 milhão foi aplicada.     Página -7

COLÍDER

Operação investiga garimpo
ilegal e prende 3 pessoas

LIBERTADORES

“Olhares
Cuyaverá”:
300 pontos
de vista
Reservada para a última ex-
posição da Temporada 2019 
da Galeria Lava Pés, a mostra 
coletiva “Olhares Cuyaverá” 
estreia na próxima segunda-
-feira com uma seleção de 
300 fotografias que reveren-
ciam Cuiabá.

              Página  - 8

Neste sábado, a partir das 16h, Flamengo e River Plate escreverão mais uma página 
da longa história de conquistas e glórias do futebol sul-americano, pois protagoni-
zam uma final inédita de Libertadores no Estádio Monumental de Lima, no Peru.    
           Página -6

FLA E RIVER: FINAL INÉDITA

MT-174
Trechos são
interditados
após chuva
e ponte cair

Alguns trechos da 
MT–174, na região de Cas-
tanheira, estão interditados 
devido às chuvas registradas 
nos últimos dias que causa-
ram a queda de uma ponte 
que liga a rodovia às cida-
des vizinhas. Além disso, 
os atoleiros tornam-se um 
problema constante para os 
usuários da rodovia.
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É claro que trabalhar a violência contra as 
mulheres apenas em datas temáticas não 
é o mais indicado

Com os dados do Atlas da Violência e do 
anuário Brasileiro de Segurança Pública 
do ano de 2019, mostrou-se que a violência 
doméstica e familiar atinge primordial-
mente as mulheres negras. Encontram-se 
entre as vítimas as brancas, indígenas, 
pardas e amarelas. Evidenciou-se que, 
também, são vítimas as adultas, jovens e 
crianças, cis e trans, héteros, lésbicas e 
bissexuais.

Se existe algo onde não existe dife-
rença é quanto às vítimas de violência 
doméstica e familiar. A discriminação 
de gênero é presente na sociedade e nas 
famílias. Não existem fronteiras geográ-
ficas, credo, raça, renda, condição social, 
grau de escolaridade etc. A violência do-
méstica e familiar nunca teve face, quer 
das vítimas ou de seus agressores.

Segundo demonstrou o estudo acima 
mencionado, de 2017 a 2018, ocorreu uma 
alta em 4% dos feminicídios no país. No 
ano de 2017 foram 221 mulheres que bus-
caram as delegacias de defesa da mulher 
para narrar as agressões.

Assim, o site Catraca Livre desenvol-
veu e está lançando a campanha #Ela-
NãoPediu, com a finalidade de desmisti-
ficar mentiras e frases de efeito lançadas 
socialmente e que são prejudiciais ao en-
frentamento da violência doméstica. Não 
raro é plausível se deparar com citações 
patriarcais. E são muitas: “Ela não sabe 
porque apanha, mas ele sabe porque bate”; 
“Mulher gosta de apanhar”; “Ela procurou 
apanhar”...

A iniciativa contemplará três eixos: 
produção de conteúdo para tratar do pro-
blema; divulgação de websérie sobre o 
tema nas redes sociais do Catraca Livre; e, 
uma ferramenta para centralizar progra-
mas de combate à problemática.

Mais uma vez quer se atingir relacio-

Novo projeto, novos perfis!
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“filtrando” conteúdos para chegar ao que 
lhes interessa. Se você está visitando ou 
seguindo algum desses perfis ou acessan-
do nosso site vai encontrar, pura e sim-
plesmente, conteúdos sobre investigação. 
Estamos ainda nos primeiros passos de 
um projeto grande e empolgante, onde 
estamos empenhando todo nosso esfor-

ço, conhecimento e qualidade para 
que você encontre algo realmen-
te útil e interessante, algo que, de 
fato, faça diferença em sua vida. 
Logo em nossos primeiros dias 
no ar, para retribuir o carinho de 
uma infinidade de visitantes que 
tem se manifestado em nossos 
diversos perfis, preparamos um 
e-book ensinando como proteger 

sua casa como um detetive. O download é 
grátis e você pode baixar diretamente de 
nossa página. Visite nossos perfis. Curta, 
comente, compartilhe. Temos certeza que 
você vai gostar muito do que estamos dis-
ponibilizando especialmente para você!

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Planos destinados a estimular a criação de vagas 
no mercado de trabalho, encontradiços em governos 
de todas as tendências ideológicas, dispõem de um 
prestígio no debate nacional que não condiz com os 
resultados historicamente obtidos pelas iniciativas do 
gênero.

Se os objetivos declarados são sempre virtuosos, 
o mesmo não se pode dizer do rigor dos diagnósticos 
e da solidez das medidas propostas, não raro elabora-
das sob a pressa das demandas políticas.

Recém-lançado pela administração de Jair Bol-
sonaro (PSL), o programa Emprego Verde e Amare-
lo suscita dúvidas e preocupações, a começar por sua 
providência mais vistosa —a redução de encargos 
para a contratação de trabalhadores de 18 a 29 anos 
de idade com remuneração até 1,5 salário mínimo 
(R$ 1.497 mensais). Nesses casos, as empresas estarão 
livres da contribuição patronal de 20% à Previdência 
Social, enquanto o recolhimento para o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço cairá de 8% para 2%, e a 
multa por demissão sem justa causa, de 40% para 20% 
do saldo do FGTS. As normas valerão por dois anos 
por beneficiário, se aprovada a medida provisória que 
as instituiu. Para compensar a perda de arrecadação, 
estimada em R$ 10 bilhões ao longo de cinco anos, 
será cobrada contribuição previdenciária de 7,5% da 
clientela do seguro-desemprego, hoje isenta. Em con-
trapartida, o período de recebimento do seguro será 
contado para fins de aposentadoria.

O desemprego se mostra de fato mais elevado 
entre os jovens: no segundo trimestre, a taxa chegou a 
25,8% na faixa etária de 18 a 24 anos, ante 12% na popu-
lação total. Em parte, isso pode ser explicado por tro-
cas mais frequentes de ocupação nessa etapa da vida. 
Pretendia-se também incluir as pessoas com mais de 
55 anos no programa, ideia abandonada em razão dos 
custos envolvidos.

De todo modo, é difícil justificar, até do ponto 
de vista legal, uma regra trabalhista especial para um 
contingente em particular do mercado. A legislação 
se torna mais complexa, dando margem a questiona-
mentos judiciais.

Recorde-se, ademais, que apenas agora se com-
pletaram dois anos de uma ampla reforma promo-
vida na CLT, cujas diretrizes ainda estão em análise 
nos tribunais. O mérito desse redesenho foi permitir 
contratos mais flexíveis e favorecer a formalização —
para todos. Não parece a melhor ideia, por fim, in-
troduzir as mudanças por meio de medida provisória, 
instrumento mais adequado a medidas emergenciais. 
Espera-se que ao menos o Congresso encontre tem-
po, entre tantas outras MPs e projetos em tramitação, 
para um exame criterioso do assunto.

Editorial

Remendo trabalhista

Ranking dos Políticos - Facebook

namentos abusivos, fazendo com 
que as mulheres percebam que es-
tão vivendo no ciclo da violência do-
méstica e familiar. Evidenciar que a 

violência doméstica é gradual também se 
constitui em premissa, mostrando que vai 
aumentando com o tempo.

A partir do dia 20 de novembro o Brasil 
passa a trabalhar companha que acontece 
anualmente. Desde aquela data, até o dia 
10 de dezembro é desenvolvido os 16 Dias 
de Ativismo. Essa é uma campanha inter-
nacional, já que o dia 25 de novembro tem 
como tema o Dia Internacional de Combate 
à Violência contra a Mulher. No Brasil foi 
convencionado que essa mesma campa-
nha se inicia no dia da Consciência Negra, 
logo, cinco dias antes que no mundo intei-
ro.

É claro que trabalhar a violência contra 
as mulheres apenas em datas temáticas 
não é o mais indicado. Entretanto, fomen-
tar essa discussão sempre se perfaz em 
algo importante, trabalhando a prevenção 
que tanto queremos. Os prejuízos são laten-
tes, como mostrou a conclusão da Pesquisa 
de Condições Socioeconômicas e Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher re-
alizada pela Universidade Federal do Ce-
ará em conjunto com o Instituto Maria da 
Penha. De 10 mil mulheres entrevistadas 
entre os anos de 2016 a 2018, a projeção de 
prejuízos com a violência doméstica e fa-
miliar alcança a cifra de aproximadamen-
te R$ 1 bilhão por ano.

Os maiores prejuízos da violência do-
méstica, salvo melhor juízo, ainda se cons-
tituem nas vítimas em si, e nos reflexos 
deixados e “espirrados” em várias pesso-
as indiretamente. Mensurar o que passa 
alguém que sonhou com a vida a dois é 
impossível. Não deixar a felicidade nas 
“mãos” de outros e outras ainda é desafio, 
também.

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS É 
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL 

Ela não 
pediu

MENINA DOS OLHOS
O deputado federal Nelson Barbudo afir-

mou que o presidente Jair Bolsonaro tem 
dado prioridade para investimentos em 
Mato Grosso. Entre os exemplos, ele citou as 
obras na BR-163 e a construção da Ferrovia 
Integração Centro-Oeste (Fico). “O momento 
é de mudança no Brasil e ela está acontecen-
do em Mato Grosso. O presidente Bolsonaro 
enxergou Mato Grosso como a menina dos 
olhos do agronegócio. E nós estamos termi-
nando a 163, que é um presente divino para o 
agronegócio brasileiro”, afirmou.

“TÔ MEIO QUEBRADO”
O vereador Nilson Filho, de Nobres, cau-

sou polêmica ao publicar um vídeo nas redes 
sociais em que aparece ostentando maços 
de dinheiro. No vídeo, o político diz que está 
segurando R$ 30 mil, provenientes da venda 
de uma égua. “Eu ‘tô’ meio quebrado hoje. Eu 
vendi minha égua. Só R$ 30 mil”, em segui-
da, ele joga o dinheiro no chão. O vereador se 
manifestou após o viral e afirmou que tudo 
não passou de uma brincadeira. Segundo ele, 
o vídeo havia sido enviado para um grupo de 
amigos no WhatsApp. Ele alegou, ainda, que 
o dinheiro nem mesmo era seu.

MENTIRA NA REDE
Um falso comunicado atribuído à Energi-

sa tem deixado flamenguistas em polvorosa. 
O “comunicado” informa que, em virtude de 
um trabalho de manutenção da rede elétrica, 
a energia seria desligada hoje em todo o es-
tado, a partir das 16h, voltando após as 22h. 
Ou seja: apagão no horário do jogo. A conces-
sionária precisou desmentir a informação. 
“A Energisa informa que não há manuten-
ção programada da rede elétrica para este 
sábado, 23 de novembro, que possa causar a 
interrupção no fornecimento de energia no 
horário da final da Libertadores da América”, 
informou a empresa.

É extremamente empolgante e gratificante “embarcar” em 
um novo projeto quando o foco é algo que conhecemos ex-
tremamente bem e que amamos. Boas parcerias dão ainda 
mais solidez ao empreendimento que, esperamos, se torne 
cada vez mais sólido e útil. Sua visita é muito importante 
para nós! Siga nossos perfis em nossas redes sociais, visite 
nosso site, participe de nosso grupo no Telegram. Tem uma 
série de conteúdos muito especiais esperando por você!

CLIC 
FINAL 

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

ROSANA LEITE

ROSANA LEITE
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Recentemente, em parceria com um 
grande amigo e dono de um importante 
portal de notícias, iniciei um novo projeto, 
onde estou divulgado assuntos relaciona-
dos ao mundo da investigação. Como sou 
Gestor de Segurança, Detetive Particular 
e Perito, além de outras áreas correlatas, 
tenho muita experiência para abordar, de 
forma leve e bem-
-humorada, di-
versos aspectos 
desse tão interes-
sante segmento 
do mercado.

Para que o 
projeto tomas-
se “corpo” sem 
maiores inter-
ferências optamos pela criação de perfis 
completamente novos. É possível, buscan-
do por Professor Leandro Mussi, nos en-
contrar no Facebook, Instagram e YouTube, 
além de encontrar materiais e informações 
no nosso site www.professorleandromussi.
com.br.

Para quem não está entendendo bem, 
não estamos “duplicando” os perfis já 
existentes ou tentando desvincular nossa 
imagem da nova empreitada. Ao contrá-
rio: acreditamos que a criação de perfis 
extremamente específicos sobre o tema 
deixaria mais clara nossa abordagem, sem 
fazer com que os usuários percam tempo 

Lima. Mas pode chamar de pedacinho do Brasil. A capital peruana foi in-
vadida por rubro-negros e, pelo menos até o fim de semana, a cidade ganhou 
ares de Rio de Janeiro. Rodas de samba, gritos de Flamengo e vermelho e pre-
to por todos os cantos. Estima-se que 20 mil flamenguistas desembarquem 
em Lima até sábado. Uma onda rubro-negra tomou conta do Peru. A torcida 
do River Plate também está presente, em todos lugares é possível encontrar 
argentinos, mas a sensação é que os brasileiros estão em número bem maior.



A Operação Aurum, deflagrada pela Polícia Civil em Colíder nesta se-
mana, prendeu três pessoas suspeitas da prática de crimes ambientais, 
como a extração e garimpagem ilegal de minério e usurpação de matéria-
-prima. Uma multa de R$ 1,1 milhão foi aplicada.     Página -7

COLÍDER

Operação investiga garimpo
ilegal e prende 3 pessoas

LIBERTADORES

“Olhares
Cuyaverá”:
300 pontos
de vista
Reservada para a última ex-
posição da Temporada 2019 
da Galeria Lava Pés, a mostra 
coletiva “Olhares Cuyaverá” 
estreia na próxima segunda-
-feira com uma seleção de 
300 fotografias que reveren-
ciam Cuiabá.
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Neste sábado, a partir das 16h, Flamengo e River Plate escreverão mais uma página 
da longa história de conquistas e glórias do futebol sul-americano, pois protagoni-
zam uma final inédita de Libertadores no Estádio Monumental de Lima, no Peru.    
           Página -6

FLA E RIVER: FINAL INÉDITA

MT-174
Trechos são
interditados
após chuva
e ponte cair

Alguns trechos da 
MT–174, na região de Cas-
tanheira, estão interditados 
devido às chuvas registradas 
nos últimos dias que causa-
ram a queda de uma ponte 
que liga a rodovia às cida-
des vizinhas. Além disso, 
os atoleiros tornam-se um 
problema constante para os 
usuários da rodovia.
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TV  e Entretenimento

Morre Henry Sobel
aos 75 anos

O rabino Henry Sobel, de 75 anos, morreu na 
manhã desta sexta-feira, 22, em Miami, nos Es-
tados Unidos. Rabino emérito da Congregação 
Israelita Paulista (CIP), Sobel destacou-se como 
uma “voz firme em defesa dos direitos humanos 
no Brasil”, como destaca nota divulgada pela fa-
mília. Sobel morreu em decorrência de compli-
cações causadas por um câncer. O sepultamen-
to será realizado no próximo domingo, 24, no 
Woodbridge Memorial Gardens, em Nova Jer-
sey. O rabino teve forte atuação na Ditadura Mi-
litar pelo esclarecimento da morte de Vladimir 
Herzog, não aceitando a versão oficial de que o 
jornalista teria cometido suicídio e autorizando 
que o ex-diretor da TV Cultura fosse sepultado 
no Cemitério Israelita do Butantã, seguindo os 
ritos judaicos. Junto a D. Paulo Evaristo Arns e 
ao reverendo James Wright, Sobel celebrou um 
ofício inter-religioso em homenagem ao jorna-
lista, de origem judia, em 23 de outubro de 1975.
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Novos detalhes sobre o acidente 
do Gugu foram divulgados

Durante o programa ‘Hoje em Dia’, da 
Record TV, o apresentador César Filho deu 
novos detalhes sobre o acidente que Gugu 
sofreu nesta quinta (21), em seu casa em 
Orlando, Estados Unidos. De acordo com 
ele, Gugu estava consertando o ar-condi-
cionado quando o piso cedeu e ele caiu de 
4 metros de altura. O apresentador bateu a 
cabeça e precisou ser internado no hospi-
tal Orlando Health.

A família de Gugu já chegou em Orlan-
do para acompanhar o estado de saúde 

Estado de Mato Grosso, sábado, 23 de novembro de 2019

dele, que deve ficar 48 horas em observa-
ção. E um comunicado oficial foi divulga-
do pela assessoria do apresentador:

‘Nesta quinta-feira, 20, o apresentador 
Gugu Liberato sofreu um acidente (uma 
queda) em sua casa em Orlando e encon-
tra-se internado em observação.

Gugu está na Unidade de Terapia In-
tensiva e vivo, sendo acompanhado pela 
equipe médica local. As informações que 
circulam sobre uma suposta morte do 
apresentador são inverídicas. Os familia-
res de Gugu chegaram a Orlan

do por volta das 19h30  desta quinta-
-feira e irão conversar pessoalmente com 
a equipe médica.

De acordo com os procedimentos do 
hospital, somente amanhã, sexta-feira, 
um boletim médico será divulgado pri-
meiramente à família. Assim como todos 
os familiares, amigos, fãs e profissionais 
de imprensa, estamos confiantes em sua 
recuperação e agradecemos as manifestaç

ão de apoio.
Voltaremos a informa-los. Contamos 

com a compreensão de todos’.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 

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. 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Técnico em ar condicionado, com experiência;
2-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
3-Auxiliar de recepção, com experiência;
4-Garçom, com experiência;
5-Lavador de veículos, com experiência;
6-Técnico de Segurança do Trabalho, com expe-
riência;
7-Montador/Entregador, com experiência e CNH C;
8-Analista de crédito, com experiência;
9-Analista de APR, com experiência;
10-Desenhista, com experiência em AutoCad;
11-Caseiro, experiência e referência;
12-Comprador, com experiência e referência;
13-Vendas com experiência em estruturas metá-
licas;
14-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
15-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
16-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
17-Auxiliar de avicultura, com experiência;
18-Auxiliar de cozinha, com experiência;
19-Auxiliar de mecânico, com experiência;
20-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
21-Designer gráfico, com experiência;
22-Eletricista automotivo, com experiência;
23-Enfermeiro (a), com COREN;
24-Estoquista, com experiência em peças agríco-
las;
25-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
26-Mecânico, com experiência;
27-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
28-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
29-Pessoa com deficiência;
30-Secretária do lar, com experiência e referência;
31-Serrador, com experiência em fita deitada;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico em enfermagem, com COREN;
34-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
35-Vendas, com experiência em artigos esportivos;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfil e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

ANTONIO CAETANO DE SOUSA NETO 04846576159 
- CNPJ: 34.559.388/0001-87, localizado na Av. Natalino 
João Brescansin, N° 1722 - Bairro: Centro, pertencente ao 
município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Alteração da Razão Social, 
com ramo de Atividade: Serviços de lavagem, lubrificação 
e polimento de veículos automotores; não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

REVOGAÇÃO DE EDITAL

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 026/2019

Leandro Nery Varaschin

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a REVOGAÇÃO ao Edital de Pregão Eletrônico 
RP nº 026/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de veículo tipo ônibus rural, micro-ônibus 
rodoviário, van e pick-up, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais de Educação e Infraestrutura, para adequações na descrição 
dos itens. Campo Novo do Parecis, 22 de novembro de 2019.

IMÓVEIS EM 

ALTA FLORESTA/MT

Imóvel coml.,
13.500m² a.t., c/ escritório,

 03 salas 80m².
 Inicial R$ 619.395,00 

Casa 177m², 1.000m² a.t., 
c/ edícula, área de lazer 

e piscina.
Inicial R$ 239.797,00

Imóvel coml., 460m² a.t., 
c/ barracão . 

Inicial R$ 199.423,00

Casa 180m², 360m²a.t. 
Inicial R$ 74.514,00

leiloesjudiciais.com.br/mt

0800-707-9272

TODOS PARCELÁVEIS!

SALÃO COML. 460M², COLÍDER/MT, 459m² a.t.,

Av. Principal Costa Filho. Inicial R$ 355.984,00

LEILÕES NO ESTADO DO MATO GROSSO

leiloesjudiciais.com.br/mt | 0800-707-9272

OS IMÓVEIS SÃO PARCELÁVEIS!!!

FAZENDA, NOVA CANAÃ DO NORTE/MT,
2.258ha, c/ barracões e casas 699m², curral, torre

telefônica e poço semi-artesiano, Pirapozinho

ou Faz. Adriano. Inicial 13.410.153,00

FAZENDA, CANARANA/MT, 897ha, Faz. Vitória.

Inicial R$ 855.638,00

FAZENDA, CANARANA/MT, 532ha, c/ galpão e

casas, Faz. 3 Estrelas. Inicial R$ 3.828.573,00

FAZENDA, CANARANA/MT, 400ha, c/ 02 casas,

galpão e curral, Faz. Marimbondo. Inicial 1.490.723,00

Ipiranga do Norte - MT, 22 de Novembro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
06/12/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação na Forma de Pregão Presencial, destinada a 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos e 
Materiais de Informática e Eletrônicos para as diversas secretarias do 
Município de Ipiranga do Norte”, conforme especificações constantes no 
Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações 
junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente 
da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.

Pregoeira Municipal
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 001/2019 

 
A Câmara Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, vem por meio deste 
informar que a tomada de preço 001/2019 que tem por objeto 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, foi REVOGADO, em razão da dificuldade em encontrar 
profissionais dispostos a participar da subcomissão para realizar o julgamento técnico 
deste certame. Maiores informações podem ser obtidas junto a Câmara Municipal de 
Nova Ubiratã – Estado de Mato Grosso.  
 

Nova Ubiratã – MT, 22 de novembro de 2019. 
Adilson Luis da Silva. 

Presidente da Câmara. 
 

 

DR 07-08/02/2019 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000446-12.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ELMO LEITZKE, EDEGAR LUIZ LUCINI, MARISA 
LUCINI 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para instituição de servidão administrativa 
de passagem em uma área de 3,1910 ha, parte de um todo maior conhecido como 
“FAZENDA JANDIRA”, localizada, objeto da matrícula n. 6.850, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
15.329,15 (quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos). Ficam CIENTES 
e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS 
INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à 
publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 
SINOP, datado eletronicamente. 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

 
 

Num. 64066635 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 28/06/2019 17:22:27 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=
19062817222754100000063439165 
Número do documento: 19062817222754100000063439165 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1001196-48.2018.4.01.3603  
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113)  
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A  
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO  
POLO PASSIVO REQUERIDO: MOACIR PEDRINHO MEOTTI, ALIDA POMPERMAYER 
MEOTTI  
ADV POLO PASSIVO  

 
EDITAL 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 4,5842ha, parte de um todo maior de 276,82ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n. 1.036, Livro 02, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
22.021,90. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júl io Campos, 1230, Setor Comercial , Sinop/MT, 78550-286 – e-mai l : 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas..  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.  
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br  
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei.  

MURILO MENDES   Juiz Federal 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000824-36.2017.4.01.3603  
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113)  
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A  
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO  
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, RONI FRUETT, 
ROSECLER BAASCH  
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: LEDOCIR ANHOLETO, NELSON 
PEDROSO JUNIOR  
 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS N. 46/2019 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel uma área de 30,945,00m2, parte de um todo maior, conhecido como 
“Lote n. 21- B”, objeto da matrícula n. 54.086, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro 
de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o 
levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 63.275,52 
(sessenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Ficam 
CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os 
TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.  
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail:01vara.sno.mt@trf1.jus.br  
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei.  
 
SINOP, datado eletronicamente.  

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal da 1ª Vara de Sinop 
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 046/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de rede de distribuição 
rural com posto de transformação de 112,5 KVA na tensão 34,5 kV na 
Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 08 de dezembro de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica aos interessados que houve alteração no edital, 
especificamente no anexo III da tabela de valores dos lotes, sendo 
excluído o lote 14 da Quadra 20 - Lírios do Campo.
Nova Mutum – MT, 22 de novembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

CONCORRÊNCIA N° 009/2019

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 22 de novembro de 2019.
Fabrício Luiz Gonçalves

Pregoeiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 154/2019

Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de ração, 
medicamentos e produtos veterinários para o Abrigo Municipal de Cães e 
Gatos   - Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 10 de dezembro 
de 2019. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 22 de Novembro de 2019.

Sergio Vitor Alves Rodrigues

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 08h:30min horas do dia 12/12/2019. Data 
de Abertura Dia: 12/12/2019. Hora:  08h:30min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
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Gabriel é uma das esperanças de gol do Flamengo 

Flamengo e River protagonizam
uma final inédita e histórica
DA REPORTAGEM

Neste sábado (23), a 
partir das 16h, Flamengo e 
River Plate, da Argentina, es-
creverão mais uma página da 
longa história de conquistas 
e glórias do futebol sul-ame-
ricano, pois protagonizam 
uma final inédita de Liberta-
dores no Estádio Monumen-
tal de Lima, no Peru.

O ineditismo do jogo 
está no fato de as duas equi-
pes se enfrentarem pela 
primeira vez na decisão da 
competição. E a importância 
histórica se dá porque esta é 
a final de número 60 da Li-
bertadores, torneio que pela 
primeira vez terá uma final 
em partida única.

Uma decisão de Liber-
tadores entre um time do 
Brasil e outro da Argentina 
não é uma novidade na his-
tória da competição. Elas já 
aconteceram em 14 oportu-
nidades, com cinco vitórias 
brasileiras e nove argentinas. 
O Flamengo nunca esteve 
nesta situação, enquanto o 
River já encontrou um time 
brasileiro em confrontos de-
cisivos, foi no ano de 1976, 
quando o Cruzeiro acabou 
campeão.

Na única final que al-
cançou até então, no ano de 
1981, o Flamengo teve como 
adversário o Cobreloa (Chi-
le). Naquela ocasião o título 
ficou com os rubro-negros.

Já o atual campeão Ri-

ver chega a sua sétima deci-
são. Além da final deste ano 
e da derrota para o Cruzeiro 
em 1976, os millonarios já 
conquistaram quatro Liber-
tadores: 1986 e 1996 sobre 
America de Cali (Colômbia), 
2015 sobre o Tigres (México) 
e 2018 sobre o Boca Juniors 
(Argentina). Em 1966 estive-
ram na sua primeira decisão, 
na qual acabaram derrotados 
pelo Peñarol (Uruguai).

O rubro-negro carioca 
e os millonarios já se enfren-
taram em quatro oportuni-
dades na história da Liber-
tadores. No ano de 1982, em 
uma semifinal em formato 
triangular que também con-
tava com o Peñarol, o Fla-
mengo derrotou o River Pla-
te em duas oportunidades, 
por 3 a 0 jogando em Buenos 
Aires, e por 4 a 2 atuando no 
Rio de Janeiro.

As duas outras partidas 
aconteceram em 2018 pela 
fase de grupos da competi-
ção. Elas terminaram empa-
tadas, 2 a 2 no Rio de Janeiro 
e 0 a 0 em Buenos Aires.

60 ANOS DE
LIBERTADORES
A Libertadores teve sua 

primeira edição em 1960, 
com título ficando com o 
Peñarol. Em 59 decisões já 
realizadas a Argentina tem 
o maior número de títulos, 
com 25. O segundo país com 
mais conquistas é o Brasil, 
com 18. E a terceira posição 

LIBERTADORES | Competição tem sua primeira decisão em jogo único, em Lima, no Peru
Foto ReuteRs
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Paulo Díaz pula com o pé mais alto do que o companheiro 
no treino em Lima 

Flamengo de 2019 é comparado à geração que conquistou 
o Mundial de 81 

É DECISÃO!

Veja cinco pontos-chave da final

HISTÓRICO

Esse já é o melhor Flamengo após a geração de 1981?

O QUE PENSA GALLARDO?

Incerteza sobre 
mudança na escalação 
ronda River Plate

Foto: Divulgação 

Estádio Monumental de Lima tem capacidade para 80 mil 
torcedores 

DA REPORTAGEM

O Flamengo, 38 anos de-
pois de seu primeiro título, 
busca coroar a nível conti-
nental uma temporada de 
futebol exuberante. O River 
Plate persegue seu quinto tí-
tulo de Libertadores e o fará 
como atual campeão, uma 
honra conquistada após su-
perar o arquirrival Boca Ju-
niors na final do ano passado.

JESUS, PURA
ESTRATÉGIA
O português Jorge Jesus 

desembarcou no Rio de Ja-
neiro em junho, em plena 
Copa América, para assumir 
o comando técnico do Fla-
mengo. E sua chegada revo-
lucionou o estilo de jogo do 
clube mais popular do país.

Era a chegada ao Brasil 
do técnico mais vencedor de 
Portugal – com Braga, Ben-
fica e Sporting –, conhecido 
como um gênio da tática e de 
forte personalidade, capaz de 
impor respeito imediato em 
um vestiário repleto de jo-
gadores experientes e de ta-
lento mundial, algo que seu 
antecessor, Abel Braga, não 
soube aproveitar.

O Mengão flertava com a 
eliminação na Libertadores 
na fase de grupos e, ao mes-
mo tempo, aparecia na parte 
de cima da tabela do Campe-
onato Brasileiro, mas longe 
da liderança. Isso, somado ao 
desempenho aquém das ex-
pectativas dentro de campo e 
do investimento, precipitou 
a saída de Abel Braga.

Com Jesus, o Flamengo 
tomou na força e no talento 
a liderança do Brasileirão – 
tem 13 pontos de vantagem 
sobre o segundo colocado 
Palmeiras –, apostando em 
um futebol ofensivo, intenso 
e na qualidade de jogadores 

DA REPORTAGEM

O Flamengo de 2019, 
por enquanto, tem apenas 
o Campeonato Carioca no 
currículo, mas o caminho 
para outras glórias parece 
irreversível. Muito próximo 
do título brasileiro e de vol-
ta à decisão da Libertadores 
após 38 anos, o time de Jor-
ge Jesus ainda tem páginas a 
escrever, mas, independen-

DA REPORTAGEM

Mais do que fáceis de 
escalar os titulares de cor e 
salteado, times fortes e sóli-
dos precisam ter algumas va-
riantes para surpreender os 
adversários. Numa linha mó-
vel de pensamento, o técni-
co Marcelo Gallardo parece 
querer usar mais essa arma 
que tem à disposição no Ri-
ver Plate contra o Flamengo, 
na final da Libertadores.

O nome da mudança 
seria Paulo Díaz, de 25 anos. 
O zagueiro chileno de 1,80m 
foi testado nos últimos dias e 
pode ser a surpresa do River 
para conter o ímpeto ofen-
sivo e também o jogo aéreo 
do Flamengo. Seria escala-
do para ajudar os defenso-
res Quarta e Pinola, além do 
volante Enzo Pérez, num es-
quema que iria variar do 5-3-
2 ao 3-5-2, dependendo da 
posse de bola. Quem sairia 
do time considerado titular? 
Um dos meias, Palacios ou 
De La Cruz. O outro do trio 
do 4-1-3-2 costumeiro, Na-
cho Fernández, permanece-
ria, atrás dos atacantes Borré 
e Suárez.

A formação de três za-
gueiros foi usada quando o 
River se sentiu mais amea-
çado no último ano. Não por 
acaso, em dois confrontos 
contra o rival Boca Juniors 
na Bombonera: no primeiro 
jogo da decisão da Liberta-
dores de 2018, empatado por 
2 a 2, e nos 20 minutos finais 
da volta da semifinal de 2019, 
quando segurar a derrota por 
1 a 0 era fundamental depois 
de vencer por 2 a 0 em casa. 
Essa metade de segundo 
tempo, aliás, foi o que Paulo 
Díaz participou até agora na 
campanha millonaria nesta 
edição do torneio sul-ame-
ricano. Desde que foi con-
tratado, em agosto passado, 
entrou em campo em mais 
sete jogos.

Calado, sozinho, pen-
sativo, assim Muñeco esteve 
em alguns dos pouco mais 
de 30 minutos abertos do 
primeiro treino na capital 
inca, na tarde de quinta-feira 
passada. Depois de conversar 
com o capitão Pinola no cen-
tro do campo, o técnico pas-
sou a mexer em seu cader-
ninho, escrevendo, centrado 
em suas ideias.

temente do que acontecer 
daqui para frente, já entrou 
para a história do clube. 
Mais do que as conquistas 
que parecem ser questão de 
tempo, o time vem quebran-
do recordes e tabus de déca-
das. Recheado de craques e 
com resultados expressivos, 
o Flamengo toma o notici-
ário, é tema frequente em 
programas de TV e tem lota-
do estádios no Rio de Janeiro 

e em todo país. Daí surge a 
pergunta: seria esse o me-
lhor Flamengo desde a gera-
ção que conquistou o mundo 
em 1981? Há quem considere 
quase um sacrilégio as com-
parações e, até por isso, dei-
xamos fora o time de Zico & 
Cia., considerado o melhor 
da história do Flamengo. Ca-
bem comparações, no entan-
to, com outros times mar-
cantes. O Flamengo de Jesus 

com passagem pela Europa 
para dominar o cenário do-
méstico.

GALLARDO
Aos 43 anos, Marcelo 

Gallardo é o técnico de maior 
sucesso da história do River 
Plate. Desde que assumiu o 
comando da equipe em ju-
nho de 2014, Gallardo, um 
ídolo da torcida ‘milionária’ 
como jogador nas décadas de 
1990 e 2000, conquistou 10 
títulos (sete internacionais e 
três domésticos) em 13 finais 
disputadas.

Com pouco mais de cin-
co anos no cargo, Gallardo se 
encarregou de mudar a his-
tória do River Plate ao dar ao 
time uma identidade de jogo 
elogiada por seus colegas e 
mais baseada na força coleti-
va do que nas individualida-
des dos jogadores.

Um líder por natureza, 
Gallardo levou o River Plate 
ao título continental de 2015, 
quando venceu o Tigre mexi-
cano, e de 2018, ao superar o 
arquirrival Boca Juniors.

DUELO DE
ESTILOS
O River Plate tem apos-

tado ao longo da era Gallar-
do em um interessante jogo 
coletivo baseado no esquema 
4-3-1-2, enquanto o Flamen-
go de Jesus se transformou 
na base de um 4-4-2 no qual 
brilha a dupla de ataque, for-
mada por Gabriel Barbosa, o 
Gabigol, e Bruno Henrique.

A equipe de Gallardo tem 
grande dinâmica no meio 
de campo no talento de jo-
gadores como Ignacio Fer-
nández, Exequiel Palacios e o 
uruguayo Nicolás de la Cruz. 
Como primeiro volante, o 
ótimo Enzo Pérez é o res-
ponsável pela saída de bola 
e pelo apoio na frente. No 

ataque, os ‘milionários’ cos-
tumam escalar o colombiano 
Rafael Santos Borré, de boa 
mobilidade, e Matías Suárez, 
veloz e de forte chute.

O Flamengo busca sem-
pre o controle da bola com 
uma intensidade de jogo 
muito alta, pressionando no 
campo adversário e buscan-
do o gol a todo momento. 
Uma união do estilo tático de 
Jesus com o talento do fute-
bol brasileiro.

QUINTERO
E DIEGO
Camisas dez clássicos, as 

voltas aos campos dos lesio-
nados Juan Fernando Quin-
tero e Diego são as duas boas 
notícias para River Plate e 
Flamengo. Quintero, autor 
de um golaço na final do ano 
passado contra o Boca Ju-
niors, rompeu os ligamentos 
do joelho esquerdo em mea-
dos de março durante parti-
da do Campeonato Argenti-
no e só voltou a defender o 
River em outubro, após sete 
meses de recuperação.

Já o experiente Diego 
sofreu uma fratura no tor-
nozelo esquerdo após uma 
falta do equatoriano Dixon 
Arroyo no jogo de ida das oi-
tavas de final da Libertadores 
contra o Emelec, em final de 
julho, e voltou a estar à dis-
posição de Jesus muito antes 

do previsto, entrando em 
campo inclusive na volta das 
semifinais contra o Grêmio, 
no mês passado.

SANTIAGO
X LIMA
Santiago havia sido a es-

colhida pela Conmebol em 
agosto de 2018 para sediar 
o jogo decisivo, mas uma 
inesperada crise social colo-
cou em xeque o governo do 
presidente Sebastián Piñera, 
obrigando a entidade que 
rege o futebol sul-americano 
a promover uma mudança 
urgente. Lima, com seu es-
tádio Monumental (80.000 
lugares), propriedade do clu-
be Universitario de Deportes, 
apareceu como salva-vidas a 
18 dias da final.

A capital inca havia sido 
descartada em maio de sediar 
a final da Copa Sul-America-
na-2019 devido a uma crise 
econômica da federação pe-
ruana de futebol por má ges-
tão após a Copa do Mundo da 
Rússia-2018. Nas edições an-
teriores do maior torneio de 
clubes da Conmebol a defi-
nição do título era disputada 
em jogos de ida e volta, pos-
sivelmente com um terceiro 
jogo em sede neutra em caso 
de empate. Posteriormen-
te foram implementadas as 
prorrogações de 30 minutos 
e a decisão nos pênaltis.

no ranking é do Uruguai, 
com 8.

Entre os brasileiros os 
maiores vencedores são: São 
Paulo, Grêmio e Santos (com 
3 conquistas cada). Interna-
cional e Cruzeiro aparecem 
com 2 títulos cada um, en-
quanto Flamengo, Palmeiras, 

Vasco da Gama, Atlético-MG 
e Corinthians conseguiram 
vencer uma final cada.

JOGO
ÚNICO
Pela primeira vez na 

história a final será disputada 
em um jogo único realizado 

em sede escolhida de forma 
antecipada pela Confedera-
ção Sul-Americana de Fute-
bol (Conmebol).

Esta mudança causou 
muita polêmica, em especial 
após o anúncio da troca do 
local do jogo por causa de 
protestos que tomam conta 

de Santiago, no Chile, sede 
escolhida inicialmente para 
receber a final. Agora, Lima 
recebe a final entre Flamen-
go e River com a expectativa 
de um jogo que entre para o 
panteão de grandes momen-
tos da história do futebol sul-
-americano.

já é melhor do que o time 
de 1987 que, além de Zico, 
contava com uma constela-
ção no elenco e conquistou 
a Copa União? E a equipe 
regida por Junior que, entre 
1990 e 1992, faturou Copa do 
Brasil, Carioca e Brasileiro? 
Entre 2006 e 2009 também 
foram vários troféus, com o 
Brasileirão, sob o comando 
de Adriano e Petkovic, como 
cereja do bolo.
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DA REPORTAGEM

A “Operação Aurum”, de-
flagrada pela Polícia Civil de 
Colíder nesta semana, com 
apoio da Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente, pren-
deu três pessoas suspeitas da 
prática de crimes ambien-
tais, como a extração e ga-
rimpagem ilegal de minério 
e usurpação de matéria-pri-
ma da União. 

A propriedade foi autuada 
pela Sema por crime am-
biental, com multa no valor 
de R$ 1,1 milhão.

Diligências realizadas por 
equipe da Delegacia Muni-
cipal de Colíder, coordena-
da pelo delegado Ruy Gui-
lherme Peral, constataram 
indícios de crime ambiental 
em uma fazenda da região, 
onde era praticada a extra-
ção ilegal de ouro. No local 
foi apreendida uma pá esca-
vadeira avaliada em R$ 160 
mil.

Três pessoas, sendo um 
advogado e dois trabalhado-
res que operavam o equipa-
mento na propriedade rural, 
foram autuadas em flagrante 
pelos crimes ambientais. O 
advogado T.V.R. se identifi-
cou aos policiais como res-
ponsável pela propriedade e 
pelas atividades de extração 
aurífera.

Os três homens foram 
conduzidos à Delegacia de 

Polícia de Colíder para de-
poimentos e lavratura do 
flagrante. De acordo com o 
delegado Ruy Guilherme, 
a escavadeira ficou sob res-
ponsabilidade da Secretaria 
de Obras e Infraestrutura do 
município, que está como 
fiel depositária do equipa-
mento.

Os três autuados continu-
am presos, uma vez que os 
delitos imputados ultrapas-
sam cinco anos de prisão. 
Os flagrantes foram comu-
nicados à Justiça Federal da 
região, a quem cabe decidir 
pela manutenção das pri-
sões. “As investigações con-
tinuam para coletar novas 
evidências dos crimes. Os 
proprietários da fazenda não 
se encontravam no local, 
mas serão autuados pela Po-
lícia Civil nas práticas crimi-
nosas de danos ambientais”, 
explicou o delegado.

Em setembro deste ano, 
a Polícia esteve na mesma 
propriedade para apurar a 
atuação irregular de garim-
po na fazenda, contudo, não 
foram encontrados indícios 
dos crimes ambientais que 
possivelmente teriam sido 
ocultados pelo responsável 
da área. “Continuamos atu-
ando para combater a práti-
ca de crimes que trazem da-
nos ambientais expressivos à 
região”, destacou o delgado 
Ruy Guilherme Peral.

Foto: Corpo de BomBeiros

Foto: reprodução

SINOP

Capivara invade casa, é cercada por
cachorros e resgatada por bombeiros

MT-174

Trechos são interditados
após chuva e queda de ponte

SINOP

Prefeitura abre 
Natal dosSonhos dia 
1º de dezembro

Capivara resgatada em Sinop

Desvio foi feito, visto que ponte não suportou peso de 
caminhão e caiu 

Foto: FaCeBook/reprodução

Natal dos Sonhos começa no dia 1º de dezembro 

DA REPORTAGEM

Uma capivara entrou 
em uma casa e teve que ser 
resgatada por uma equipe 
do Corpo de Bombeiros 
de Sinop. O proprietário 
da residência ligou para os 
bombeiros depois que os 
cachorros dele cercaram o 
animal. O morador conse-
guiu colocar a capivara em 
um quintal fechado e pediu 
socorro. O resgate ocorreu 
em uma casa no bairro Me-
nino Jesus.

Alguns vídeos, feitos 
pelos bombeiros, mostram 
a dificuldade do resgate. O 
animal é ágil e dá trabalho 
aos bombeiros. As imagens 
mostram os militares cor-
rendo e usando um bastão 
próprio para esse tipo de 
ocorrência. “O animal esta-
va acuado por cachorros. O 
morador fez a solicitação e 
conseguiu com que a ca-
pivara entrasse numa área 
fechada e colocou umas 
madeiras”, explicou Evan-
gelista de Almeida, sargen-
to do Corpo de Bombeiros. 
Depois de várias tentativas 
e investidas dos bombei-
ros, a capivara finalmente 

DA REPORTAGEM

Alguns trechos da MT – 
174, na região de Castanhei-
ra, estão interditados devido 
às chuvas registradas nos 
últimos dias que causaram 
a queda de uma ponte que 
liga a rodovia às cidades vi-
zinhas. Além disso, os atolei-
ros tornam-se um problema 
constante para os usuários 
da rodovia.

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transporte (Dnit) informou 
que já iniciou medidas para 
amenizar o problema e li-
berar o tráfego na rodovia. 
Segundo o Departamento, o 
trecho mais crítico é na re-
gião da Ponte do Cruzeiro, 
que fica a 40 km de Casta-
nheira.

A ponte caiu há mais ou 
menos 20 dias. A estrutura, 
que era de madeira, não su-
portou o peso de um cami-
nhão carregado com toras. 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
abrirá, no dia 1º de dezem-
bro, a partir das 18h, na Pra-
ça da Bíblia, a programação 
festiva e cultural do Natal dos 
Sonhos 2019. O ato será mar-
cado pelo acendimento das 
luzes do natal, chegada do 
papai noel e apresentações 
diversas. Até 22 de dezem-
bro grupos diversos, escolas 
e demais atrações vão se re-
vezar no palco cultural. Já a 
decoração permanece até a 
data de 6 de janeiro. “Esta-
mos trabalhando a todo va-
por e este ano teremos um 
natal encantado e com mui-
ta magia. A prefeita Rosana 
Martinelli pediu que este 
ano tivesse uma decoração 
diferente, fizéssemos parce-
ria com a iniciativa privada e 
conseguimos, através de um 
chamamento, a participação 
da JMD, da Zellmann, Imo-
biliária Celeste e da Sinop 
Energia para que tenhamos 

na praça um show de luzes. 
E, este ano, teremos uma no-
vidade que é a oficina do Pa-
pai Noel na qual as crianças 
vão poder entrar e fazer o seu 
brinquedo e já sair com o seu 
presente em mãos”, destaca 
o diretor de Cultura, Daniel 
Coutinho. Evento criado na 
gestão Rosana Martinelli, o 
Natal dos Sonhos apresenta 
um formato que proporciona 
o resgate à magia do natal, ao 
encantamento pelo período. 
Apresenta em sua proposta 
um momento de interação e 
aproximação das famílias por 
meio de uma programação 
desenhada com a finalidade 
de demonstrar e também va-
lorizar a cultura local. Só em 
2019, serão mais de 70 apre-
sentações culturais voltadas 
ao natal. “Este ano, teremos 
também a Casa do Artesão 
e que veio para ficar. Após o 
encerramento da festa nata-
lina a casa irá permanecer na 
praça da Bíblia”, reitera Cou-
tinho.

Foto: pJC

“Operação Aurum” foi deflagrada esta semana em Colíder 

Operação investiga garimpo ilegal
em fazenda e prende três pessoas
COLÍDER | Propriedade foi autuada pela Sema com multa no valor de R$ 1,1 milhão

é resgatada. “Acreditamos 
que com o começo das chu-
vas esses animais ficam um 
pouco perdidos e acabam 

procurando alimentos pró-
ximo da cidade. No caso de 
animais peçonhentos, que 
oferecem risco, é melhor 

ligar para os bombeiros no 
número 193”, finalizou. A ca-
pivara estava saudável e foi 
solta em uma área verde.

Parte do caminhão chegou 
a cair dentro do rio. Depois 
da queda da ponte um des-
vio improvisado foi feito até 
que a recuperação dela fosse 
feita.

No entanto, com as 
chuvas dos últimos dias, o 
volume do rio subiu e com-
plicou a situação. Recente-
mente, o desvio também foi 
destruído com a correnteza e 
bloqueou a passagem.

A região, além da pro-
dução da pecuária ser desta-
que, existe uma bacia leitei-
ra. O laticínio com sede em 
Castanheira precisa passar 
pela rodovia para buscar o 
leite nas propriedades em 
Juruena, Cotriguaçu, Colniza 
e Aripuanã. 

Agora quem precisa ir 
de Castanheira a Juruena, 
por exemplo, são 110 km de 
terra e é preciso passar por 
dentro de um assentamento, 
o que aumenta o trajeto em 
30 km.
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Mostra tem entrada franca, na Galeria Lava Pés 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Reservada para a última 
exposição da Temporada 
2019 da Galeria Lava Pés, 
a mostra coletiva “Olhares 
Cuyaverá” estreia na próxi-
ma segunda-feira (25) com 
uma seleção de 300 fotogra-
fias que reverenciam a capi-
tal mato-grossense no ano 
de seu tricentenário.

Ao todo, 130 fotógrafos 
exibem seus olhares sobre a 
cidade de Cuiabá. São ângu-
los e estilos diversos que evi-
denciam mudanças e trans-
formações pela qual a capital 
vem passando na última dé-
cada. “É a primeira vez que 
teremos uma mostra com 
tantos participantes. A foto-
grafia é a arte de desenhar 
com luz e registrar um de-
terminado tempo e espaço. 
Cuiabá mudou muito nos úl-
timos dez anos e isso fica evi-
dente na mostra. Mas o mais 
interessante é perceber a 
diversidade de olhares, uma 
verdadeira prova de amor a 
Cuiabá”, adianta Ádia Borges, 
organizadora da mostra.

Com entrada franca, a 
mostra fotográfica “Olhares 
Cuyaverá”, que segue em 
cartaz até o final do mês de 
janeiro, marca um ano de 
muitas realizações da Galeria 
Lava Pés. Em 2019, em qua-
tro diferentes exposições, o 
público pode apreciar im-
portantes obras de artistas 
mato-grossenses, entre telas, 
esculturas e instalações, além 
de fotografias e uma exposi-
ção de circulação interna-
cional, “Egito sob o olhar de 
Napoleão”.

“Estamos muito felizes 
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Mostra “Olhares Cuyaverá” exibe
300 pontos de vista sobre Cuiabá

com as atividades da Galeria 
Lava Pés. Tivemos impor-
tantes exposições que con-
templaram artistas da capital 
e do interior, abrangendo 
diversas linguagens e mani-
festações artísticas, além de 
uma respeitada exposição 
do Itaú Cultural. Estamos no 
caminho certo e a Tempo-
rada 2020 será ainda mais 
produtiva”, comemora Allan 
Kardec, secretário de Cultu-
ra, Esporte e Lazer de Mato 
Grosso.

OFICINAS
Além da mostra, que se-

gue em cartaz até o dia 24 de 
janeiro, uma parceria entre a 
Secretaria de Estado de Cul-
tura, Esporte e Lazer (Secel) 
e a Associação Casa do Cen-
tro, serão oferecidas ao pú-
blico interessado, oficinas de 
fotografias e palestras.

Ainda sem data definida 
para janeiro, as atividades 
trarão palestras sobre olha-
res fotográficos e aprimora-
mento de portfólio com José 
Medeiros, Nair Benedicto e 
Kiko Pacheco.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas pela 
página da Maratona Fotográ-
fica no Facebook (www.face-
book.com/maratonafotogra-
ficacuiaba/) ou pelo telefone 
disponível no serviço abaixo.

MARATONA
FOTOGRÁFICA
As 300 fotografias sele-

cionadas para a mostra cole-
tiva “Olhares Cuyaverá” são 
oriundas do projeto Mara-
tona Fotográfica de Cuiabá, 
projeto idealizado pelo fo-
tografo José Medeiros em 
2013. Ao longo de seis edi-

ções da Maratona Fotográfi-
ca, 130 fotógrafos, amadores 
e profissionais, tiveram suas 
fotos selecionadas. Em 2019, 
a seleção dessas imagens ga-

nha uma mostra inédita na 
Galeria Lava Pés.

A difícil tarefa de sele-
cionar as imagens que inte-
gram a mostra ficou a cargo 

de uma curadoria da pesada: 
Juvenal Pereira e Walter Fir-
mo, Nair Benedicto, Ângela 
Magalhães e Nadja Fonseca 
Peregrino, Guy Veloso e Fa-

tinha Silva, Aline Figueiredo 
e Humberto Espíndola, Eral-
do Peres, Raimundo Paccó e 
Rubens Valente assinaram a 
curadoria e os textos críticos.


