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QUEIMADAS

SORRISO

Bombeiros
realizam
parto em
viatura

Os soldados do Corpo de 
Bombeiros de Sorriso fi zeram 
um parto dentro da viatura 
de resgate enquanto levavam 
uma gestante para o Hospital 
Regional. Era por volta das 5h37 
de domingo quando a guarnição 
recebeu o chamado de resgate 
no bairro Santa Clara.
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INCAPACIDADE

MPE QUER 
IMPUGNAR 
TREVISAN 
EM PORTO 
DOS GAÚCHOS

A candidatura de Revelino Braz Tre-
visan à prefeitura de Porto dos Gaú-
chos está ameaçada após o Ministério 
Público Eleitoral, através do promotor 
Herbert Dias Ferreira, propor à Justi-
ça Eleitoral que sua candidatura seja 
impugnada.                                     Página  -3

A fase do Inter não é das melhores e pode piorar. O clube prevê que as difi culdades aumentarão 
até o fi m da temporada, com o acréscimo da Copa do Brasil no cardápio de competições que o 
time disputa.                                         Página -7
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Brigadistas fazem rondas em pequenos focos de calor que ressurgem em trechos 
já castigados por queimadas no Pantanal mato-grossense. O fogo subterrâneo 
atrapalha o trabalho dos bombeiros de conter os incêndios.                  Página -7

Fogo subterrâneo difi culta o
combate às chamas no Pantanal

TERÇA-FEIRA
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BAMBI DISPUTA FÁCIL NOVO NORMAL CHUVAS
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Quanto mais o governo e o Congresso vacilam 
diante da necessidade de frear o crescimento dos gastos 
públicos, mais as corporações que disputam os recursos 
do Tesouro sentem-se à vontade para puxar o cobertor 
e proteger seus interesses.

No último dia 18, a Advocacia-Geral da União 
(AGU) promoveu centenas de procuradores ao topo da 
carreira, de uma vez. A medida logo foi suspensa, dada a 
péssima repercussão, mas o órgão lembrou que as pro-
moções apenas seguiram o que a legislação atual deter-
mina.

Um de cada quatro servidores do Poder Executivo 
poderá ampliar seus ganhos dessa forma até dezembro, 
usufruindo benefícios que garantem progressão salarial 
automática, a um custo estimado em R$ 500 milhões 
somente neste ano.

As promoções, que em muitos casos independem 
de avaliações do desempenho dos funcionários, repre-
sentam uma distorção que tem contribuído de forma 
expressiva para a expansão dos gastos com pessoal no 
setor público.

Embora uma medida aprovada no auge da pan-
demia do coronavírus tenha congelado os salários dos 
servidores até o fim de 2021, impedindo reajustes dos 
seus vencimentos, os demais benefícios previstos em lei 
foram mantidos.

O crescimento desenfreado das despesas com ser-
vidores diminui a margem de manobra na gestão do 
Orçamento, ampliando a pressão sobre o teto dos gastos 
e reduzindo recursos disponíveis para investimentos e 
programas sociais.

O presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Con-
gresso uma proposta de reforma administrativa para 
atacar o problema, mas não há como as regras serem 
aplicadas aos atuais servidores, o que significa que só 
surtirão efeito no longo prazo.

Além disso, a proposta soa tímida diante dos desa-
fios a enfrentar – especialmente por excluir juízes, mi-
litares e outras categorias entre as mais bem pagas do 
setor público. Bolsonaro e seus aliados no Parlamento 
não cansam de demonstrar sua disposição para ceder a 
pressões do funcionalismo e evitar criar ruído em meio 
à campanha eleitoral nos municípios.

Na terça (22), o Congresso aprovou uma medida 
provisória apresentada pelo governo que permitirá rea-
justar salários e benefícios de policiais do Distrito Fede-
ral e dos antigos territórios, Amapá, Rondônia e Rorai-
ma, pagos pelo Tesouro.

Surgem também iniciativas como a do Conselho 
Nacional de Justiça, que busca excluir do teto verbas ar-
recadadas a título de custas processuais. Se a ideia vin-
gar, é possível que mais de R$ 500 milhões sejam libe-
rados por ano para gastos dos tribunais, inclusive com 
salários.

Diante da falta de compromisso do governo com 
a necessidade de mudanças, fica fácil entender por que 
propostas assim ganham tração.

Editorial

O meu primeiro

Ranking dos Políticos - Facebook

SEM MEDO
DO VÍRUS
Apesar de ainda vivermos a pandemia 

do novo coronavírus e não existir uma va-
cina pronta contra a doença, poucas pes-
soas se mantém em isolamento social no 
País. Segundo a empresa de tecnologia In 
Loco, 34,5% dos brasileiros continuam em 
casa. Em Mato Grosso, essa porcentagem é 
de 34,9%, o mais baixo desde os primeiros 
casos registrados da doença no Estado, em 
março.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo co-
ronavírus, o Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação neste perío-
do, porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

SEM PROPOSTAS
Candidato ao Senado pelo Avante, o advo-

gado Euclides Ribeiro não poupou críticas a 
uma de suas adversárias na disputa, a tenen-
te-coronel da PM Rúbia Fernanda. Para ele, a 
coronel tenta se escorar na imagem do pre-
sidente Jair Bolsonaro, mas não possui pro-
postas para caso vença. “Tenho certeza que 
a população vai saber ver que ela não tem 
proposta nenhuma. Nunca vi nenhuma pro-
posta dela. Quando o Bolsonaro saiu [como 
candidato à presidência], saiu sem apoio ne-
nhum. Ela quer usar a imagem dele para se 
promover”, disse ele.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

E dia após dia, Rita enviava indiretas para 
seus muitos clientes na sua chamada no rádio 
e televisão

Bolsonaro e seus aliados no Parlamento não can-
sam de demonstrar sua disposição para ceder a 
pressões do funcionalismo e evitar criar ruído em 
meio à campanha eleitoral nos municípios“ “

Era época de campanha eleitoral, e a 
cidade fica em clima de festa com tantos 
rostos sorridentes, santinhos nas caixas 
de correios, apertos de mãos, carros de 
som, churrascos, e aquele amigo do pri-
mo da tia que é candidato.

Rita Furacão era o nome de guerra 
de Robson dos Amores, um travesti que 
fazia ponto atrás de uma famosa boa-
te. Desde de adolescente, Robson sentia 
atração por outros rapazes, e logo que 
saiu de casa começou a se prostituir, e 
assim foi sua vida nos 10 anos seguintes.

Tinha uma clientela variada. Tinha os 
curiosos, que a procuravam para experi-
mentar; outros eram casados e que gosta-
vam de serem currados, mas garantiam 
ser machos.

Os poderosos e endinheirados sen-
tiam atração por Rita Furacão. Era um 
caso psicológico, pois sempre estavam 
na posição de comando, de tomarem as 
decisões, e com Rita Furacão queriam 
relaxar, serem dominados. Tornavam-se 
submissos e alguns até pediam para se-
rem chicoteados e humilhados.

Rita aprendia um pouco com cada um 
desses clientes importantes. Com Beto, 
por exemplo, um vereador conservador 
e retrógado, aprendeu que as aparências 
eram o que fazia a cabeça dos eleitores, 
e por mais que fosse uma mulherzinha 
com a Rita, para seus eleitores passava 
uma imagem viril e séria.

Com Jonas, que era influente nas co-
munidades religiosas, aprendeu que as 
pessoas gostam de promessas, as en-
chem de esperança, que sempre vão es-
perar por algo, e que ela deve se esforçar 
e contribuir financeiramente. E ainda, 
Jonas era apaixonado por Rita Furacão, e 

lhe dava presentes e mimos. O importan-
te era arrecadar dinheiro e doações com 
suas promessas, e era com esse dinheiro 
que ele pagava Rita.

Assim, Rita Furacão se tornou candi-
data à vereadora. Contratou uma equipe 
de campanha, e um carro de som rodava 
toda a cidade com o seguinte jingle:

- E, e,e,e, vote na Rita Furacão, para 
saúde e educação, Rita tem um listão, de 
todo mundo que já saiu com a Furacão! Ê, 
ê, ê, ê, vota na Rita Furacão, senão sua vida 
vai virar um furacão!!!

E a tal lista da Rita isso virou assunto 
na cidade toda! Afinal, em 10 anos muita 
gente pegou a ela. Tentaram caçar sua 
candidatura, ameaçaram-na. Teve o carro 
de som apedrejado, mas isso só aumenta-
va sua popularidade.

Corria até um bolão na cidade de pos-
síveis nomes na lista. Tinha até jogador 
famoso. E dia após dia, Rita enviava in-
diretas para seus muitos clientes na sua 
chamada no rádio e televisão.

Veio o grande dia da eleição, Rita tinha 
contado seu número de clientes, e apesar 
de ser prostituta, ela havia feito Adminis-
tração de Empresas, e tinha tudo anotado: 
quem, onde, valor, etc...

As 21h saiu o resultado do pleito: Rita 
foi eleita com grande quantidade de votos. 
O medo da verdade venceu, a lista nunca 
viu a luz do dia, e Rita Furacão, chorando 
e completamente bêbada, bradou: “hoje é 
de graça!!!”.

Foucault: “Não fazer como aqueles que, 
ao serem picados pelas abelhas, renun-
ciam a colher o mel”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: Rita Furacão

Com áudio
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me lembro do meu primeiro kit desses, 
que veio em meu superpoderoso Pen-

tium 166 MMX com 
impressionantes 16 
mega de memória e 
HD de 1,98 giga. Sim, 
para a época era o 
bicho, hoje capaz 
que até alguns mo-
delos de calculadora 
tenham mais “po-
der” que ele.

Mas foi nesse 
“monstro” que tive 
o prazer de ter meu 
primeiro monitor de 
256 cores e, claro, 

os recursos multimídia tão esperados. 
Não foi barato, muita gente disse que 
minha família era louca de fazer um in-
vestimento desses em um “equipamen-
to que não serve para nada”, mas com 
certeza foi uma das ferramentas que 
mais me ajudou em toda a minha vida.

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 abra-
ço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Na época do lançamento do kit multimídia muita gente 
acreditou que o recurso não fosse ter “futuro”, por ser um 
investimento alto que serviria “apenas para ouvir musiqui-
nha”. Hoje é difícil pensar em computador sem pensar em 
tais recursos, e a maioria dos usuários aproveita de suas 
vantagens, nem que seja para curtir um som enquanto 
trabalha ou estuda.
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Me lembro de ter recebido, com en-
tusiasmo, a notícia de que os compu-
tadores ganhariam 
recursos multimí-
dia. Em uma época 
onde esse tipo de 
equipamento ain-
da era pouco visto 
no dia a dia das 
pessoas, a diversão 
nessas máquinas 
se resumia à al-
guns jogos simples 
e pouca coisa além. 
A chegada de tais 
recursos poderia 
mudar brutalmen-
te a participação dos computadores em 
nosso dia a dia. E, de fato, mudou.

Como tudo no mundo tecnológico s 
primeiros kits multimídia eram caros e 
difíceis de configurar, mas trouxeram 
“vida” aos equipamentos.

Em linhas gerais os kits eram com-
postos por unidade de CD, placa de som 
e um par de caixinhas. Isso, na época, 
era algo “de outro planeta”. Na maio-
ria das vezes um CD com um jogo e 
um com uma enciclopédia eletrônica 
acompanhavam o produto, podendo, 
claro, haver variação nos títulos e na 
quantidade de mídias.

Independentemente do que você 
recebesse, seguramente iria gostar, afi-
nal, era multimídia! E, evidentemente, 

EDUARDO FACIROLLI

Uma idosa morreu em um acidente na manhã de domingo na MT-338 em Jua-
ra. Ela era passageira de um VW Gol, vermelho, que foi atingido por um Chevrolet 
Corsa, preto, conduzido por um bêbado, que foi preso. Lídia Barbosa Moreira, 61 
anos, foi socorrida ao hospital, mas não resistiu e faleceu. Um boletim de ocor-
rência por homicídio doloso no trânsito (quando há intenção de matar) foi re-
gistrado pela Polícia Civil. De acordo com testemunhas, o Corsa seguia em alta 
velocidade e atingiu a lateral do Gol. O veículo tombou fora da pista.
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Trevisan não apresentou todos os documentos necessários para candidatura 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A candidatura de Revelino 
Braz Trevisan à prefeitura 
de Porto dos Gaúchos está 
ameaçada após o Ministério 
Público Eleitoral, através do 
promotor Herbert Dias Fer-
reira, propor à Justiça Eleito-
ral que sua candidatura seja 
impugnada.

A coligação o “Progresso 
Continua” liderada pelo PL 
chegou a registrar a candida-
tura de Trevisan, mas após a 
convenção partidária o Mi-
nistério Público Eleitoral en-
trou em ação tendo em vista 
que o nome do candidato 
escolhido está inelegível por 
ter suas contas de quando 
era prefeito, rejeitadas, o que 
o enquadra em ato de im-
probidade administrativa. 
Pela Lei Complementar nº 
135/2010, Revelino Trevisan 
está impedido de concorrer 
a cargos públicos por oito 
anos.

O imbróglio se deu em um 
convênio firmado entre o 
gestor municipal e o Minis-
tério da Saúde por uma ver-
ba de R$ 90 mil oriunda do 
Fundo Nacional de Saúde.

Na ocasião o Tribunal de 
Contas julgou as contas do 

MPE pede impugnação da candidatura
de Revelino Trevisan à prefeitura

então prefeito como irregu-
lares em decisão definitiva.

“É notório que os ilícitos 
praticados não foram um 
caso isolado, mas integra-
ram grande esquema de 
fraude desarticulado através 
de operação realizada pelos 
Órgãos Federais competen-
tes e que, inclusive, ganhou 
destaque nacional (Operação 
Sanguessuga), elencando-se 
acima, apenas a título exem-
plificativo, as irregularidades 
mais graves e que redunda-
ram em evidentes e inequí-
vocos prejuízos ao erário”, 
diz o promotor em trecho da 
decisão que pede a impug-
nação.

Ainda no requerimento 
apresentado pelo promotor 
à Justiça Eleitoral, ressalta 
que Trevisan não apresen-
tou a certidão criminal de 
1º Grau da Justiça Federal, 
e que mesmo que a Justiça 
Eleitoral não reconheça a 
inelegibilidade do candida-
to, ele não chegou a apre-
sentar todos os documentos 
que são essenciais para o re-
gistro da candidatura, o que 
já é elemento suficiente, de 
acordo com o promotor para 
o indeferimento da candida-
tura. O candidato foi notifi-
cado para apresentar defesa.

Foto: Divulgação
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As prefeituras ficam responsáveis pela execução de terraplanagem 

Cinemas, museus e teatros podem ser reabertos 

Novo programa substituirá o auxílio emergencial e o Bolsa Família 

INFRAESTRUTURA

Em parceria com prefeituras, Governo
asfalta 420 quilômetros de rodovias 

VENCER SEM ESFORÇO

Nove cidades têm candidato único

NOVAS REGRAS
Novo decreto permite 
volta de showse atividades 
esportivas com público

DA REPORTAGEM

Um total de 420 quilô-
metros de rodovias em Mato 
Grosso serão asfaltadas pelo 
Governo do Estado em par-
ceria com 12 prefeituras, 
como resultado de um novo 
modo de trabalhar do Poder 
Público que valoriza e prio-
riza as cooperações junto 
aos municípios para obras 
de infraestrutura.

Da extensão previs-
ta, 139 quilômetros já estão 
com obras em andamento, 
nas cidades de Porto dos 
Gaúchos, Ipiranga do Norte, 
Itanhangá e Aripuanã. Ou-
tros 223 quilômetros terão 
as obras iniciadas ainda nes-
te ano. Já 57,50 quilômetros 
deverão ser asfaltados em 
razão de proposta de parce-
ria de cooperação ainda em 
análise. Os investimentos 
para a execução dessas obras 
são de aproximadamente R$ 
348 milhões de recursos do 
Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (Fethab). 

Firmadas pela Secreta-
ria de Estado de Infraestru-
tura e Logística (Sinfra) dire-
tamente com as prefeituras, 
as cooperações garantem a 
execução de obras de quali-
dade, com menores custos e 
possibilitam a realização de 
melhorias de infraestrutura 
em mais de regiões de Mato 
Grosso.

Além dos municípios 
com as obras em andamen-
to, as demais cidades com 
cooperações formalizadas 
já estão com processos em 
curso para dar início às pavi-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Dos 479 candidatos 
que vão concorrer à prefeito 
nos 141 municípios de Mato 
Grosso, nove deles terão vida 
fácil neste pleito.

Tudo isso porque, eles 
serão os únicos na disputa. 
Daniel Rosa do Lago (PDT), 
concorre sozinho na cidade 
de Porto Alegre do Norte.

O mesmo ocorre na ci-
dade de Itanhangá com Edu 
Laudi Pascoski (PL). Já em 
União do Sul o candidato do 
MDB, Claudiomiro Jacinto 
de Queiroz também não en-
contrará adversários nesta 
corrida eleitoral.

Esses três buscam a re-

DA REPORTAGEM

Com a redução na mé-
dia móvel de casos confirma-
dos de covid-19 no Estado, 
o governo publicou novas 
regras para regulamentar a 
prática de esportes e a aber-
tura de cinemas e bares em 
Mato Grosso. De acordo 
com o governador Mauro 
Mendes, planejamento para 
a retomada das atividades 
econômicas no estado está 
acontecendo de forma res-
ponsável, com o objetivo de 
preservar os postos de tra-
balho e a economia de Mato 
Grosso.

A prática de espor-
tes coletivos das categorias 
amador e profissional pode 
funcionar, desde que res-
peitado o limite de público 
externo de, no máximo, 30% 
da capacidade total do local 
do evento. Também deve ser 
observado o espaçamento de 
1,5 metro entre os assentos.

Já os cinemas, museus 

mentações.  
Pela cooperação a Sin-

fra é que realiza a licitação 
das obras, excluindo alguns 
serviços que serão executa-
dos diretamente pelas pre-
feituras, dentro do limite 
territorial de cada uma. Já 

e teatros, podem abrir as 
portas ao público, desde que 
respeitado o limite de pesso-
as correspondente a 50% da 
capacidade máxima do local. 
Para este cálculo, é necessá-
rio usar como base o metro 
quadrado e o espaçamento 
de 1,5m entre as pessoas.

Os bares, shows, casas 
noturnas e congêneres, pre-
cisam respeitar o limite de 
público sentado, que não 
deve ultrapassar 50% da ca-
pacidade máxima do local, 
utilizando o mesmo critério 
para cálculo dos cinemas, te-
atros e museus.

Para a edição do decre-
to, o governo considerou a 
tendência de estabilização 
nos registros de casos de 
infecção pelo coronavírus, 
conforme os dados do últi-
mo Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde n° 
32. Também houve a redu-
ção da média móvel de casos 
confirmados, e de hospitali-
zações e óbitos.

as prefeituras ficam respon-
sáveis pela execução de ser-
viços como terraplanagem, 
recomposição ambiental 
e sinalização das vias, por 
exemplo. Segundo o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 

de Oliveira, esse novo mé-
todo de executar obras, ado-
tado nesta administração 
do Governo do Estado, tem 
sido vantajoso para o Esta-
do, pois está sendo possível 
avançar com as obras a um 
custo mais justo.

eleição e não encontraram 
adversários para a disputa.

Em Marcelândia, Celso 
Luiz Padovani (DEM) está 
com as portas abertas para 
assumir o Paço Municipal 
em 1º de janeiro de 2021.

Clenei Parreira da Sil-
va (Pode), será o único can-
didato em Ponte Branca. Já 
em Vila Bela da Santíssima 
Trindade o candidato solitá-
rio é Jacob Andre Bringsken 
(MDB). Assim como em Cas-
tanheira com o petista Jak-
son de Oliveira Rios Junior.

Em Salto do Céu Mau-
ro Teixeira Espindola do So-
lidariedade é o único postu-
lante. Jaeder Franco Ferreira 
(Republicanos) é o único 
candidato em Vale de São 

Domingos.
De acordo com o Siste-

ma Eleitoral Brasileiro, um 
candidato de uma disputa 
majoritária municipal pre-
cisa ter a maioria simples de 
votos válidos para se eleger, 
em municípios com menos 
de 200 eleitores, o que é o 
caso desses nove municípios 
citados acima.  

Ou seja, basta apenas 
que esses candidatos tenham 
o seu próprio voto para se-
rem eleitos. 

Mesmo que a maioria 
dos eleitores dessas nove ci-
dades mato-grossenses vote 
em branco ou anule o voto, 
um voto válido no candidato 
já será o suficiente para ele 
ser eleito.

PORTO DOS GAÚCHOS |  Trevisan não teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas quando foi prefeito



Foto: InácIo RobeRto

ÁGUA BOA

Ventania causa estragos
em barracão de fazenda

COM AS CHUVAS

Produtores iniciam plantio
da soja em Gaúcha do Norte

Ventania destruiu barracão no interior de Água Boa

DA REPORTAGEM

Foi registrada na últi-
ma semana uma ventania 
que causou estragos em um 
barracão de uma fazenda na 
região da Serrinha, interior 
de Água Boa. Nessa época, 
em que a região sai de uma 
forte estiagem e passa para 
o ciclo das águas, é comum 
o registro de ventos fortes 
em alguns lugares. A venta-
nia destruiu um barracão na 
Fazenda do Wilson, a poucos 
quilômetros da localidade da 
Serrinha, interior de Água 
Boa. O local servia como de-
pósito de ração paro o gado, 
tijolos e uma carga de areia 
que seria utilizada para fazer 
o alicerce e o piso do barra-
cão.

DA REPORTAGEM

Com duas chuvas re-
gistradas nos últimos dias 
em sua área com acúmulo 
de 63 milímetros, aliada 
a boa palhada na lavoura 
e apostando na safrinha 
do milho, o produtor João 
Paulo Calgaro da Fazenda 
Amanhecer II, já largou o 
plantio de 180 hectares de 
soja, em Gaúcha do Norte. 

Com uma área total 

Foto: DIvulgação

O índice subiu 67,6 pontos, diz CNC

FAMÍLIAS

Intenção de consumo 
volta a crescer após 
cinco quedas
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Intenção de Consu-
mo das Famílias, medida 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
aumentou 1,3% em setem-
bro, após cinco quedas 
consecutivas, e subiu a 67,6 
pontos. Mesmo com a alta, 
o índice registrou o pior de-
sempenho para um mês de 
setembro desde o início da 
série histórica, em janeiro 
de 2010.

Além disso, no com-
parativo anual, houve re-
cuo de 26,9% - a sexta re-
tração seguida nesta base 
comparativa. O indicador 
está abaixo do nível de sa-
tisfação (100 pontos) desde 
abril de 2015. Para o presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros, a flexibilização do 
funcionamento dos estabe-
lecimentos comerciais tem 
ajudado na recuperação do 
consumo dos brasileiros. 
“As famílias têm se revelado 

mais satisfeitas diante das 
novas regras de abertura 
do comércio, mesmo que o 
momento atual ainda exija 
cautela”, disse, em nota, Ta-
dros.

O único indicador re-
lativo ao momento atual 
que apresentou retração 
foi o relacionado à renda 
(-1,1%). O item acumulou a 
sexta queda seguida e caiu a 
76,5 pontos – o menor pa-
tamar da série histórica. “A 
renda continua sendo um 
fator sensível para as famí-
lias, mesmo tendo melhora 
nas percepções em relação 
ao mercado de trabalho, 
que se tornaram menos ne-
gativas”, afirmou Catarina 
Carneiro da Silva, econo-
mista da CNC responsável 
pelo estudo. O subíndice 
que mede a satisfação dos 
consumidores com relação 
ao emprego voltou a regis-
trar crescimento (+0,3%), 
após cinco quedas seguidas, 
e fechou o mês como o item 
de pontuação mais elevada 
(85,7 pontos).

AGRONEGÓCIO 

Multa para quem apresentar a DITR depois do prazo é de 1% ao mês

Prazo para proprietário rural
entregar ITR termina amanhã
DA REPORTAGEM

A Declaração do Im-
posto Territorial Rural 
(ITR) 2020 deve ser en-
tregue pelo proprietário 
rural até esta quarta-feira 
(30). A Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato) orienta os 
produtores rurais para não 
deixarem o envio da decla-
ração para última hora.

A multa para quem 
apresentar a DITR depois 
do prazo é de 1% ao mês, ou 
fração de atraso, lançada 
de ofício e calculada sobre 
o total do imposto devido, 
não podendo seu valor ser 
inferior a R$ 50. O impos-
to de valor inferior a R$ 
100 deve ser pago em quo-
ta única, que deve ser paga 
até o último dia do prazo 
para a apresentação da de-
claração.

Conforme a Famato, 
a DITR deve ser elaborada 
com uso de computador, 
por meio do Programa 
Gerador da Declaração do 
ITR, disponibilizado na 
página da Receita Federal. 
Ela pode ser transmitida 
pela internet ou entregue 
em uma mídia removível 
nas unidades da Receita.

Se, depois da apre-
sentação da declaração, o 
contribuinte verificar que 
cometeu erros ou omitiu 
informações, deve, antes 
de iniciado o procedimen-
to de lançamento de ofício, 
apresentar a DITR retifica-
dora sem a interrupção do 
pagamento do imposto 

apurado na declaração ori-
ginal, explica a federação.

A Famato informa, 
ainda, que conseguiu na 
Justiça, por meio de um 
mandado de segurança co-
letivo, derrubar a exigência 

DECLARAÇÃO | Orientação é para que produtores não deixem o envio para última hora
Foto: DIvulgação
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de 2.350 mil hectares des-
tinados a cultura da soja e 
com pretensão de 1,4 mil a 
1,5 mil ha de milho na sa-
frinha, o produtor relatou 
que decidiu dar o start mais 
cedo, condicionado pela 
boa estruturação do solo, 
para optar por uma janela 
melhor para o milho. “A 
gente decidiu arriscar e en-
trar 15 dias mais cedo que 
o ano passado, iniciando o 
plantio dia 23 de setembro. 

De domingo para segunda 
choveu 48 mm e de segun-
da para terça mais 15 mm 
e largamos o plantio devi-
do o fato de estarmos com 
uma palhada boa este ano. 

Há três anos estou 
com um projeto de inte-
gração lavoura/pecuária e 
a palhada está muito boa 
e o solo está bem estrutu-
rado mesmo”, pontuou o 
produtor.

“Estamos apostando, 

choveu bem, a primei-
ra chuva já foi uma chuva 
agrícola. 

A previsão para os 
próximos dias não é ani-
madora, a previsão mesmo 
de chuva é do dia 10 de ou-
tubro em diante. 

Em propriedade em 
Campos de Júlio também 
demos a arrancada, esta-
mos arriscando para fazer 
uma safrinha melhor”, fi-
nalizou Calgaro.

do Ato Declaratório Am-
biental (ADA) para o Esta-
do. A decisão já transitou 
em julgado e, portanto, é 
definitiva e retroativa. Sen-
do assim, os produtores de 
Mato Grosso não precisam 

declarar o número do ADA, 
apesar de a Instrução Nor-
mativa da Receita Federal 
dizer que ele é obrigatório. 
No caso de Mato Grosso, 
o proprietário de imóvel 
rural deverá apenas infor-

mar o número do CAR Fe-
deral quando preencher os 
campos da área de Reserva 
Legal, APP e de vegetação 
nativa. Mais de 4,5 milhões 
de DIRTs 2020 – especifi-
camente 4.760.027 milhões 

– já foram entregues à Re-
ceita Federal até a última 
semana. A expectativa é 
de que 5,9 milhões de do-
cumentos sejam recebidos 
até o dia 30, fim do prazo 
de entrega.



M3S PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 31.027.726/0001-41 - ATA DA TERCEI-
RA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Aos 28/09/2020, às 17hrs, 
na sede da companhia. Convocação: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Marta Angela Sfredo; Secretária: Marli Maria Sfredo Dalmolin. 
Deliberações: Aprovada por unanimidade: redução do capital social de R$ 
3.571.018,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil e dezoito reais) 
para R$ 2.571.018,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil e dezoito 
reais). Alteração do art. 5º do Estatuto Social. Nada mais.

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

VENDASA Prefeitura Municipal de General Carneiro CNPJ nº 
03.503.612/0001-95, torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente a Licença 
Prévia e Licença de Instalação (LP-LI), referente a APOIO A 
PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Constru-
ção da Orla do Rio Barreiro, localizado na rua Bom Jesus, 
no município de General Carneiro/MT.’’

VICENTE JOSE BOCOLLI LTDA, CNPJ: 10.817.628/0002-
19, torna a público que requereu junto a SAMA, mudança de 
alteração de razão social de BOCOLLI E BOCOLLI, CNPJ: 
10.817.628/0002-19 para VICENTE JOSE BOCOLLI LTDA 
com CNPJ: 10.817.628/0002-19 para Atividades de Arma-
zéns gerais - emissão de warrant no município de Sorriso/
MT.

RECICLA SINOP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP, 
CNPJ 23.400.305/0001-96, localizado na Rua Núcleo Co-
lonial Celeste ZE/02, n° S/N, Bairro Chacaras, torna público 
que requereu a SEMA/MT, Licença de Operação – LO para 
serviços de Autoclave, instalada em Sinop - MT. Não foi de-
terminado EIA/RIMA.

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 29 de setembro 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Marcelândia/MT, 28 de setembro de 2020.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para manutenção 
das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT. ABERTURA 
DA SESSÃO DE LANCES: 13/10/2020 às 09h00min. (Horário de Brasília-
DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do 
EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e no site da Prefeitura: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de bandeiras e 
vasos ornamentais - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 13 de 
outubro de 2020. HORÁRIO: 0900min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2020

Nova Mutum – MT, 28 de setembro de 2020.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 13.10.2020 às 14:00 horas, por 
conveniência administrativa. Nova Mutum - MT, 28 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 031/2020

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. Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 09 de outubro de 2020. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: 
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 28 de setembro de 2020.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
ATO DE CORREÇÃO DO AVISO DE RESULTADO - PREGÃO 

PRESENCIAL - Nº. 045/2020 
Onde se Lê: A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 22 de setembro de 2020. Leia-se: 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 23 de setembro de 2020. Matupá – MT, 28 de 
setembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
- Pregoeira Substituta - 

  

 
 
 
  
 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 004/2020 
– do tipo MENOR PREÇO, empreitada global, cujo objeto é “Contratação 
de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para 
Implantação de Sinalização Viária Horizontal e Vertical na Rodovia MT-
010”, conforme Termo de Cooperação com fundamento na Instrução 
Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n.° 001/2017 e em 
conformidade com o Processo Administrativo n.° 065/2020 que 
celebraram o Governo do Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria 
de Estado e Infraestrutura e Logística de Mato Grosso e o Município de 
Ipiranga do Norte – MT. Considerando que nenhum proponente 
preencheu os requisitos necessários a Comissão Permanente de 
Licitação, no uso de suas atribuições legais declara a licitação 
FRACASSADA. Ipiranga do Norte/MT, 28 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE N° 012/2020

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, que realizará o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, SOB GESTÃO MUNICIPAL, 
PARA ATENDER A RESOLUÇÃO CIB/MT nº 10 de 09/03/2017, 
RESOLUÇÃO CIB/MT N° 075/2020 e PROPOSIÇÃO OPERACIONAL 
DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL TELES PIRES Nº 005 
DE 16 DE JULHO DE 2020, O credenciamento ocorrerá no período de 
das 07:00 horas do dia 30 de setembro de 2020 até as 13:00 horas do dia 
09 de outubro de 2020, devendo os interessados, neste período, 
apresentarem os documentos necessários e a proposta de adesão. O 
horário de atendimento será das 7:00 às 13:00 horas, no departamento de 
licitação da Prefeitura de Sorriso – MT, através do endereço Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”, ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Presidente da C.P.L

ABERTURA: 13 de outubro de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 13 de outubro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais e 
equipamentos de videomonitoramento para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: Sala de Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato 
Grosso, 206NE, centro, Campo Novo do Parecis - MT. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 
5138,  o  ed i ta l  na  in tegra  poderá ser  re t i rado pe lo  s i te : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 28 de setembro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro
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Inter avalia “incapacidade”
para suportar 3 competições
DA REPORTAGEM

A fase do Inter não é das 
melhores e pode - ou não - 
piorar. O clube prevê que as 
dificuldades aumentarão até 
o fim da temporada, com o 
acréscimo da Copa do Brasil 
no cardápio de competições 
que o time disputa. Se o ce-
nário prosseguir assim, a di-
reção já cogita priorizar um 
dos títulos em detrimento 
dos outros.

Com Brasileirão e Li-
bertadores de forma simul-
tânea, o Colorado se prepa-
ra para entrar nas oitavas de 
final da Copa do Brasil, em 
outubro. Se o desgaste e as 
baixas atuais já preocupa-
vam o técnico Eduardo Cou-
det, que viu o desempenho 
cair em setembro, um novo 
torneio pela frente dificulta 
ainda mais os planos.

“Se vai ser difícil com 
duas competições, imagina 
para três. É óbvio que não 
estamos capacitados para 
suportar duas competições, 
com viagens e o aperto do 
calendário. Sempre disse 
e reafirmo”. O Inter come-
çou bem o Brasileirão e se 
manteve na liderança entre 
a 5ª e a 10ª rodada. Porém, 
sem vencer há três jogos, foi 
ultrapassado pelo Atlético-
-MG, que abriu três pontos 
de diferença neste fim de 
semana. Na Libertadores, a 
arrancada também foi boa: 
duas vitórias e um empate. 

Mas a derrota no Gre-Nal de 
quarta-feira passada liga o 
alerta. Ainda é líder do Gru-
po E, agora com os mesmos 
sete pontos do Grêmio, que 
fica em segundo pelo saldo 
de gols.

Nesta terça (29), en-
frenta o América de Cali no 
Pascual Guerrero, às 20h30, 
pela penúltima rodada da 
fase classificatória. Em caso 
de derrota, os colombianos 
também empatam na pon-
tuação. A avaliação interna é 
que os desfalques por lesão, 
desgaste físico e até Covid-19 
minaram os resultados re-
centes. As mudanças cons-
tantes na equipe não têm 
sustentado boas atuações.

Desde a volta do fute-
bol, o Inter já disputou 19 
jogos. Nos primeiros 10, fo-
ram seis vitórias, um empa-
te e três derrotas (63,3% de 
aproveitamento). Os últimos 
nove tiveram três vitórias, 
três empates e três derrotas 
(44,4% de aproveitamento).

Sem resultados que 
animem a torcida e com os 
bastidores em ebulição por 
conta da saída de cinco di-
rigentes para disputarem a 
eleição presidencial, os joga-
dores assumem a responsa-
bilidade pela remobilização.

“Todos os clubes que 
estão nessas competições 
estão jogando domingo e 
quarta. Não é o ideal pelo ca-
lendário, mas não tem jeito. 
Temos que encarar de fren-

Foto: RicaRdo duaRte

Delegação viajou à Colômbia para enfrentar o América de Cali

PRIORIZANDO DISPUTAS | Desfalques fazem equipe perder rendimento na Libertadores e no Brasileirão

DENTRO DO NORMAL

Grêmio vê número de desfalques
triplicar desde volta do futebol

Pepê foi um dos últimos a retornar de lesão muscular

DA REPORTAGEM

O Grêmio abre a sema-
na de Libertadores em bus-
ca da classificação anteci-
pada. Hoje, às 18h15, recebe 
a Universidad Católica pela 
5ª rodada da fase de gru-
pos, na Arena. Mas as bai-
xas no departamento mé-
dico prosseguem. Desde 
que o futebol foi retoma-
do, o clube teve triplicadas 
as perdas de jogadores por 
conta de problemas físicos 
ou clínicos. Os desfalques - 
sempre citados pelo técni-
co Renato Gaúcho em suas 
entrevistas - são inúmeros. 
Conforme levantamento, 
desde julho há 18 casos de 
atletas vetados pelo DM. 
Antes da parada, foram 
cinco baixas médicas até 
março. Comparados os pe-
ríodos pré e pós-retomada 
do futebol, houve um au-
mento de 260% no número 
de vetos para jogos.

No total, 15 jogadores do 
plantel tiveram problemas 
que os impediram de atu-
ar. Victor Ferraz, Maicon 
e Pepê estiveram duas ve-
zes no departamento mé-
dico. O clube, de maneira 
oficial, não divulga todas 
as lesões nem mesmo os 
prazos de recuperação. Re-
centemente, o próprio Re-
nato ordenou aos médicos 
que não mais atualizassem 
informações à imprensa. 
O chefe do departamen-
to médico do Grêmio, Ri-
chard Gurski, acredita que 
os números estão dentro 
do normal para o contexto 
da volta do futebol. Mas se-
parou os casos de Cortez e 
Thaciano. “O número que 
tivemos na volta da pan-
demia está absolutamente 
dentro do normal. Temos 
que separar o caso do Cor-
tez, que teve Covid, e o 
Thaciano, que teve trauma. 
A nossa realidade, também 

PALMEIRAS

Luxemburgo entende cobrança: “A
equipe pode e deve render mais”

Vanderlei Luxemburgo durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo

DA REPORTAGEM

O empate em 1 a 1 do Pal-
meiras com o Flamengo, no 
domingo, fez o técnico Van-
derlei Luxemburgo admitir 
que a equipe alviverde pode 
render mais do que vem ren-
dendo no Campeonato Bra-
sileiro. Mesmo com a única 
campanha invicta do tor-
neio, o Palmeiras soma sete 
empates e apenas quatro vi-
tórias em 11 jogos disputados 
até agora. “A cobrança do 
torcedor existe forte, acho 
que a equipe pode e tem 
como render mais, estamos 
trabalhando para isso. Acho 
que a pergunta procede, nós 
temos espaço para produzir 
mais do que estamos produ-
zindo”, avaliou. O Palmei-
ras tem apenas uma vitória 
como mandante no Brasi-
leirão, justamente quando 
não atuou no Allianz Parque, 
contra o Santos. Na arena 
foram empates com Goiás, 
Internacional, Sport e agora 

Foto: césaR GReco

Flamengo. Sem a presença 
de torcedores na arquiban-
cada, o time alviverde não 
vence dentro da arena o dia 
2 de agosto. “Vantagem de 
casa sem torcida é compli-

Foto: Lucas BuBoLs

MANDANTE 100%

Galo: 10ª vitória seguida 
no Mineirão e liderança
DA REPORTAGEM

O Atlético-MG entrou 
em campo no Mineirão, no 
último sábado, com uma 
motivação extra - ainda que 
em ato arriscado -, após a 
torcida promover a famosa 
“rua de fogo” na chegada do 
ônibus. Deu certo. O Galo 
venceu o Grêmio por 3 a 
1, pela 12ª rodada do Brasi-
leirão, e alcançou a 10 vitó-
rias seguidas no Gigante da 
Pampulha. Isso sem contar 
a manutenção da liderança, 
com três pontos a mais que 
o vice-líder Internacional.

E o bom desempenho 
no Brasileiro é ancorado na 
campanha invicta no Mi-
neirão. O estádio voltou a 
ser a casa alvinegra para a 
retomada das competições, 
em julho. Foi lá que o time 
de Jorge Sampaoli foi cam-
peão mineiro em agosto, 
contra o Tombense. Agora, 
soma cinco vitórias em cin-
co jogos em casa no Brasi-
leirão (único time 100%). 
Mais de 60% dos pontos al-
vinegros (24 no total) foram 

Atlético-MG venceu o Grêmio no Mineirão 

Foto: PedRo souza

conquistados no Mineirão 
na competição. Invicto em 
casa, o Galo ainda terá mais 
cinco partidas no Mineirão 
para fechar o primeiro tur-
no, com a missão de defen-
der a liderança.

No próximo domingo, 
o time receberá o Vasco. 
Depois, visita o Fortaleza 
para, logo após, ter mais 
uma sequência de dois jo-
gos em casa: Goiás e Flumi-
nense. Para fechar, o time 
alvinegro ainda irá encarar 
o Sport e o Athletico-PR 
na Pampulha. O Furacão é 
adversário de um jogo atra-
sado por conta da presença 
do Atlético na final do Esta-
dual 2020, e a partida ainda 
não tem data definida.

O Atlético vem de nove 
triunfos seguidos como 
mandante no Mineirão. A 
conta fecha nas 10 vitórias 
seguidas, pois o duelo final 
do Mineiro, com mando do 
Tombense, foi no Gigante. 
A última derrota no estádio 
foi diante da Caldense, por 
2 a 1, na primeira fase do 
Mineiro.

te. É o momento de supera-
ção, personalidade, entrega. 
Como o Coudet fala: corre, 
dá teu máximo e, se não der, 
levanta a mão que tem outro 
para entrar e ajudar”, comen-
ta o goleiro Marcelo Lomba.

Todos esses componen-
tes levam o diretor executivo 
Rodrigo Caetano a cogitar - 
ainda que de maneira preco-
ce - a priorização de alguma 
competição ali na frente. Ele 
usa o desempenho em 2019, 
quando a equipe chegou à 
final da Copa do Brasil e às 
quartas de final da Liberta-
dores. Entretanto, destacar 
os mata-matas e poupar os 
jogadores mais desgasta-
dos nos pontos corridos do 
Brasileirão fizeram a equipe 
penar na tabela. Tanto que 
precisou disputar duas eli-
minatórias na Libertadores 
deste ano antes da fase de 
grupos.

“Se em algum momen-
to esse desgaste vai fazer di-
ferença e tivermos que fazer 
alguma escolha como fize-
mos no ano passado, vamos 
sentar todos e dividir essa 
responsabilidade. Mas não 
posso pensar que nosso elen-
co está aquém aos demais. 
Mesmo sabendo das nossas 
limitações, que o momento 
atual te traz uma nova lesão, 
que é a Covid, teremos con-
dições de brigar na parte de 
cima de todas as competi-
ções”, reforça Caetano.

Fato é que o Inter já está 

em território colombiano e 
encerra a preparação para 
o jogo contra o América de 

Cali nesta segunda-feira. A 
partida será no Estádio Pas-
cual Guerrero. O Colorado 

lidera o Grupo E com sete 
pontos. Os colombianos es-
tão em terceiro, com quatro.

a nível Brasil, não é uma 
das piores. É difícil jogar 
quarta e domingo e os atle-
tas não apresentarem, em 

dois meses de jogos inten-
sos e na situação de quatro 
meses parados, dores mus-
culares”, avalia Gurski.

cado. O torcedor faz muita 
falta pra você poder incenti-
var a equipe, o jogador, uma 
série de coisas, e o adversá-
rio vem aqui, se fecha, fica 
um jogo meio gelado. Não 

só o Palmeiras, é uma reali-
dade no futebol brasileiro e 
mundial. A pandemia tirou 
o torcedor do estádio e fica 
sem o calor humano”, afir-
mou Luxa.



SORRISO

Bebê nasce dentro 
de viatura dos 
Bombeiros
DA REPORTAGEM

Na madrugada de do-
mingo (27), os soldados do 
Corpo de Bombeiros de 
Sorriso fizeram um parto 
dentro da viatura de resgate 
enquanto levavam uma ges-
tante para o Hospital Regio-
nal. Era por volta das 5h37 
quando a guarnição recebeu 
o chamado de resgate no 
bairro Santa Clara.

A gestante, Kalyne Con-

ceição de Souza, 19 anos, 
grávida de 39 semanas, já 
estava perdendo líquido e 
com contrações a cada dois 
minutos. 

Durante o transporte, 
ela entrou em trabalho de 
parto e os Bombeiros foram 
obrigados a parar a viatura. 
Às 6h, o bebê, que recebeu o 
nome de Kalleb nasceu sau-
dável e foi levado para o HRS 
junto com a mãe para rece-
ber atendimento médico.
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DA REPORTAGEM

A elefanta Bambi desem-
barcou no Santuário de Ele-
fantes do Brasil, em Chapa-
da dos Guimarães no último 
sábado (26). Ela saiu do zoo-
lógico de Ribeirão Preto na 
quinta (24) e viajou por 1,27 
mil km até chegar a Mato 
Grosso.

A nova casa de Bambi tem 
28 hectares divididos entre 
riacho, lago, árvores e um 
espaço com lama. Logo na 
chegada, a elefanta jogou 
terra pelo corpo e, em segui-
da, água para refrescar. Ela 
também se alimentou com 
folhas de algumas árvores 
localizadas dentro do recin-
to.

“Hoje ela passará sua pri-
meira noite em seu novo 
lar, com sua nova família. 
Estamos muito emociona-
dos, porque, após um longo 
processo de trabalho, Bambi 
está prestes a iniciar a vida 
que sempre deveria ter sido 
sua”, declara o Santuário, em 
nota, nas redes sociais.

Durante a viagem, foram 
feitas cinco paradas para que 
Bambi se alimentasse e as 
condições de saúde fossem 
avaliadas. Segundo o Santu-
ário, não houve problemas 

durante o percurso. A equipe 
que a acompanhou afirmou 
que essa foi uma das viagens 
mais tranquilas em compa-
ração com as outras elefan-
tas transportadas ao longo 
dos anos.

Bambi é a 7ª moradora do 
Santuário de Elefantes do 
Brasil. Guida e Maia foram os 
primeiros elefantes do san-
tuário e chegaram em Mato 
Grosso em outubro de 2016. 
Também já viveu no local a 
elefanta Ramba, que morreu 
em dezembro do ano passa-
do. Guida morreu em junho, 
também no ano passado. 
Atualmente, além de Maia, 
vivem no local Rana, Lady, 
Mara e agora a Bambi.

TRAJETÓRIA
DE BAMBI
Bambi, de 58 anos e 3,7 

mil quilos, é cega do olho 
esquerdo e tem problemas 
na mandíbula. O animal pas-
sou parte da vida no Circo 
Stankowich e morou no zo-
ológico de Leme/SP antes 
de ser levada a Ribeirão Pre-
to. Na cidade, dividiu espa-
ço com Maison, elefanta da 
mesma espécie que vive no 
recinto desde 2013.

Há seis anos, equipes do 
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Elefanta chega a santuário
após 1,2 mil km de viagem
CHAPADA DOS GUIMARÃES |  Animal saiu do zoológico de Ribeirão Preto; ela é a 7ª moradora do 
Santuário de Elefantes do Brasil

QUEIMADAS

Fogo subterrâneo dificulta o
combate às chamas no Pantanal

FRONTEIRA

4 são mortos em suposto
confronto com policiais

DA REPORTAGEM

Brigadistas fazem ron-
das em pequenos focos de 
calor que ressurgem em 
trechos já castigados por 
queimadas no Pantanal ma-
to-grossense. O fogo subter-
râneo atrapalha o trabalho 
dos bombeiros de conter os 
incêndios. 

No local, eles avaliam 
uma ponte que teve parte 
da sustentação atingida pelo 
fogo. Algumas lontras se es-
conderam debaixo da es-
trutura, que pode desabar a 
qualquer momento.

O coronel Paulo Bar-
roso, secretário adjunto da 
Defesa Civil, diz que as chu-
vas isoladas na região não fo-
ram suficientes para reduzir 
os focos de calor a ponto de 
extingui-los. “Em muitos lu-
gares não caiu chuva e onde 
caiu, a quantidade foi insig-
nificante”, explica.

Mesmo depois de apa-
gar as chamas no Pantanal, 
o fogo pode voltar mais uma 
ou até três vezes na mesma 
área, o que é chamado de 
fogo subterrâneo. “Mais um 
dia de batalha contra o fogo. 

DA REPORTAGEM

Dois brasileiros e dois 
bolivianos que carregavam 
drogas foram mortos em 
um suposto confronto com 
policiais do Grupo Especial 
de Fronteira (Gefron) na 
madrugada de domingo (27) 
nas proximidades de Cáce-
res, região de fronteira com 
a Bolívia. 

Foram apreendidos 
cerca de 90 kg de pasta base 
de cocaína e quatro armas.

Segundo o Gefron, os 
policiais patrulhavam na re-
gião do Rio Jauru quando 
tentaram abordar os suspei-
tos. O local é conhecido por 
ser rota de travessia de ‘mu-
las humanas’, que são pesso-
as contratadas por traficantes 
para fazer o transporte da 
droga entre os países.

Os supostos traficantes 
estariam armados e atiraram 
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Solo está tão quente que fogo subterrâneo ainda arde superfície 

Foram apreendidos cerca de 90 kg de pasta base de cocaína

Parto foi realizado por bombeiros dentro de viaturana polícia brasileira. Houve 
reação dos policiais e os qua-
tro suspeitos foram baleados. 
Cada um deles estava arma-
do e carregava uma mochila 
com droga e alimentos. Eles 
foram socorridos até um 
hospital, mas não resistiram 
e morreram.

Um dos suspeitos era 
irmão de um dos homens 
mortos em outro suposto 
confronto no dia 11 de agos-
to. Naquela ocasião, quatro 
indígenas do povo chiquita-
no foram mortos a tiros pelo 
Gefron.

À época, os policiais 
alegaram que o grupo esta-
va armado e atirou contra os 
agentes. No entanto, autori-
dades bolivianas e as quatro 
famílias das vítimas fizeram 
declarações à imprensa da 
Bolívia onde cobraram es-
clarecimentos da polícia bra-
sileira sobre o episódio.

Elefanta Bambi minutos após desembarque em Chapada dos Guimarães 

zoo iniciaram o processo de 
pareamento entre as duas, 
mas identificaram que Bam-
bi se sentia dominada e acu-
ada por Maison. Por isso, as 
elefantas se revezavam para 
utilizar o pátio externo do 
espaço destinado a elas. Se-
gundo o bosque de Ribei-
rão Preto, a aproximação 
dos animais só começou a 
apresentar sinais positivos 
em março, após reformas e 
adaptações no recinto. Esse 
foi um dos motivos que le-
vou o Santuário a iniciar as 
negociações para ter a tutela 
de Bambi, em 2018. O im-
bróglio também foi parar no 
Ministério Público e um in-
quérito foi aberto.

No início de setembro, 
o Santuário lançou uma 
campanha de arrecadação 
de fundos para viabilizar a 
transferência de Bambi ao 
Mato Grosso. Segundo a en-
tidade, a ‘Bambi, vem pra 
manada’ conseguiu levan-
tar R$ 150 mil em doações, 
sendo dois terços desse valor 
oriundos de ajudas estran-
geiras. O dinheiro foi usado 
para o transporte do animal, 
além de cuidados veteriná-
rios e compra de medica-
mentos e alimentação pelos 
próximos seis meses.

Heróis anônimos: bombei-
ros do Mato Grosso e do 
Matogrosso do Sul, briga-
distas, Icmbio, veterinários, 
voluntários, pantaneiros. Se 
não fosse o patriotismo de-
les, a catástrofe seria muito 
maior”, escreveu Araquém.

O tenente do Corpo de 
Bombeiros Militar de Mato 
Grosso, Isaac Wihby, explica 
que existem duas queimas: 
uma por cima do solo e outra 
por baixo. “O fogo subterrâ-
neo vai percorrendo de for-
ma bem mais lenta. Quando 
a gente apaga um incêndio 
em cima, esse incêndio con-
tinua por baixo do solo e vai 
sempre procurando um ca-
minho”, diz.

Pelas imagens aéreas do 
Pantanal dá pra ver a propa-
gação silenciosa. Segundo 
os bombeiros, cada ponto 
é gerado por uma queima-
da subterrânea. As chamas 
atingem primeiro as raízes e 
depois sobem pelas árvores. 
A bióloga Karen explica que, 
muitas vezes, os animais não 
têm tempo de fugir.

Equipes da Força Na-
cional começaram nesta 
sexta-feira (25) a combater 

os incêndios no Pantanal. A 
chuva dos últimos dias ame-
nizou a situação, mas o fogo 

ainda avança em locais onde 
não choveu, como em Porto 
Jofre.
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