
CORINTHIANS

Autor de três gols na reta fi nal do Campeonato Paulista, o volante Éderson 
teve um começo de semestre positivo no Corinthians. Mas isso já é passa-
do. Atualmente, o jogador é uma das últimas opções para a posição.  Página  3

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

43ª ZONA ELEITORAL

Partidos de Sorriso, Ipiranga 
do Norte e Nova Ubiratã e 
MPE entram em acordo

Os partidos políticos e coligações sediados em Sorriso, Ipiranga 
do Norte e Nova Ubiratã, municípios que compõem a 43ª Zona Elei-
toral de Mato Grosso, fi rmaram Termos de Acordo de Cooperação e 
Obrigações com o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral.

      Página -3

DIVULGAÇÃO

Despedindo-se do período mais crítico da pandemia, hotéis e 
pousadas já experimentam os primeiros sinais de recuperação. 
Após amargar o índice de 5% de taxa média de ocupação de lei-
tos em abril, empreendimentos estão encerrando setembro com 
aproximadamente 25% de ocupação.        Página -7

TURISMO

Hotéis inovam e apresentam os
primeiros sinais de recuperação

Vacinadores
se capacitam:
proteção contra
a brucelose
Profi ssionais que 
aplicam vacina contra 
brucelose em bovinos 
e bubalinos aprovei-
tam a fl exibilização 
dos decretos munici-
pais – quanto a reali-
zação de treinamen-
tos – para cumprirem 
a exigência do Indea/
MT. 
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Erros na condução da política econômica, falta de 
dinamismo interno e a péssima imagem internacional 
do Brasil têm contribuído para tornar o país mais ir-
relevante como polo de atração de investimentos. A 
saída de capitais neste ano atingiu dimensão inédita. 
Até agosto, as aplicações fi nanceiras de curto prazo 
no Brasil registraram fl uxo negativo de US$ 26 bilhões.

Em parte, esse movimento pode ser atribuído a 
uma mudança positiva, na medida em que os juros 
internos baixos deixaram de atrair dinheiro especula-
tivo. Mas há diversos outros fatores em jogo.

Mais preocupante é a redução do volume de 
investimentos diretos em ativos fi xos e aquisição de 
empresas, segmento em que o país se destacou nos 
últimos tempos. Até agosto, o Brasil recebeu US$ 27 
bilhões, 31% menos do que em 2019.

Caso mais empresas decidam que não é bom 
para sua imagem apostar num país que não protege 
o meio ambiente, uma demanda crescente de seus 
acionistas e clientes, o problema poderá se agravar 
bastante. A pandemia também tem impacto. O mun-
do inteiro sofre seus efeitos recessivos, e a maioria das 
moedas de países emergentes se desvalorizou. O de-
sempenho do real está entre os piores do mundo.

Uma razão é que o Brasil, entre as principais eco-
nomias emergentes, é a mais endividada de todas. A 
fragilidade das contas públicas, com a dívida pública 
se aproximando de 100% do PIB (Produto Interno Bru-
to), fez muitos voltarem a temer o risco de insolvência.

Apesar de tudo, a depreciação da moeda nacio-
nal e a forte demanda asiática por matérias-primas 
contribuirão para um ajuste nas contas externas bra-
sileiras, que alcançará, pela primeira vez desde 2006, 
posição superavitária na balança de transações co-
merciais e de serviços com o resto do mundo.

Não há sinais de descontrole infl acionário, apesar 
de pressões de preços em alguns setores, o que suge-
re que os juros poderão continuar baixos se o governo 
mantiver o compromisso com o teto de gastos inscrito 
na Constituição.

Essa combinação de fatores tende a favorecer 
uma retomada da atividade econômica no próximo 
ano, superada a fase mais aguda da crise sanitária. 

Mas isso dependerá de uma gestão responsável 
das contas públicas, de avanços na agenda de refor-
mas e de melhorias na reputação internacional do 
país —ou seja, tudo aquilo que o governo Jair Bolso-
naro não tem se esforçado para oferecer aos investi-
dores.

Editorial

Fora do radar

ESTRELA
VERMELHA
O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva 

será a estrela principal do primeiro progra-
ma eleitoral do candidato Julier Sebastião 
da Silva, candidato a prefeito de Cuiabá. 
Lula ocupará pelo menos a metade do 
programa, que terá um minuto e irá ao ar 
no próximo dia 9. O ex-presidente, que fi -
cou 580 dias preso, condenado por aceitar 
um apartamento triplex, no Guarujá, como 
propina, já gravou a mensagem de apoio 
a Julier. A exemplo de Cuiabá, o inelegível 
Lula vai aproveitar as campanhas nas capi-
tais para lustrar sua imagem e tentar recu-
perar seu prestígio eleitoral.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
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 fi cará bem!

DANÇA DAS
CADEIRAS
O governador Mauro Mendes nomeou 

o economista Anildo Cesário Correa para o 
cargo de secretário-adjunto de Administra-
ção Sistêmica da Casa Civil. Ele vai substituir 
Wanderson de Jesus Nogueira, exonerado 
na semana passada depois de ser fl agrado 
pelo Gaeco com R$ 20 mil que seriam pro-
venientes de propina. Entre outros cargos, 
Correa já foi secretário de Finanças de Várzea 
Grande e adjunto da Secretaria de Estado de 
Planejamento.

Crédito: Reprodução
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Algo que me chamou a atenção também foi a 
ênfase na sua biografi a pessoal. Ele continua 
se comportando como um jurista ou notável na 
política

Mais preocupante é a redução do 
volume de investimentos dire-
tos em ativos fi xos e aquisição 
de empresas, segmento em que 
o país se destacou nos últimos 
tempos

“ “

Tive a oportunidade de entrevistar o ex-
-Governador Pedro Taques, junto com o cole-
ga jornalista Hugo Fernandes. É óbvio que ele 
tem suas chances na eleição para o Senado, 
por ter uma boa densidade eleitoral em todo 
o Estado fruto de três eleições majoritárias 
consecutivas.

Primeiro, é interessante observar que ele 
continua um político localizado no centro, 
numa equidistância entre os extremos. Ele 
já tinha esse comportamento nas eleições 
anteriores e durante o Governo do Estado. 
Mas percebi algumas mudanças em seu po-
sicionamento, já que o centro é mais móvel 
que os outros setores do campo político. Ele 
se moveu mais para a esquerda em relação 
às manifestações anteriores. Apresentou um 
discurso bem focado na defesa dos interes-
ses dos servidores públicos, dos excluídos e 
do desenvolvimento sustentável. Abrandou 
a celebração que fazia dos resultados econô-
micos de Mato Grosso, passando a enfatizar 
os problemas na área social.

Este movimento responde à ocupação da 
direita pelo Bolsonarismo e que empurrou 
eleitores e políticos de centro um pouco mais 
esquerda. O fato de Nilson Leitão ser candi-
dato a senador pelo PSDB com discurso mais 
focado na área econômica e fi scal deslocou 
Taques para a busca destes espaços. Ele de-
verá explorar este território político entre os 
candidatos mais vinculados ao agronegócio e 
aqueles com perfi l nítido de centro-esquer-
da, como o deputado Valdir Barranco (PT) e o 
Procurador Mauro (PSOL).

A meu ver Taques está querendo ocupar o 
vácuo político deixado pela saída de Gisela Si-
mona (PROS) da eleição para senador. Está se 
colocando como um candidato defensor dos 
servidores públicos e da população de renda 
mais baixa, com perfi l conceitual baseado na 
sua reputação. A forte presença nas mídias 
sociais também é uma grande semelhança. 
Está bem parecido com sua primeira candi-
datura a Senador em 2010, quando se apre-

sentou como um nome novo vindo de fora da 
política e com forte apelo na agenda de com-
bate a corrupção.

Ocorre que o relógio não anda para trás. 
Desde então Pedro Taques foi Senador e Go-
vernador. Acumulou alguns ativos políticos 
que está explorando agora, como os mereci-
dos prêmios por sua atuação no Senado e as 
entregas que conseguiu realizar no Governo 
do Estado. Porém, é preciso considerar o pas-
sivo político que ele também tem pelo que 
fez e deixou de fazer nesse mesmo período. 
A relação difícil com os servidores públicos, a 
instabilidade administrativa, os problemas fi s-
cais, o forte alinhamento com o agronegócio 
e os escândalos de corrupção que marcaram 
a sua gestão como Governador. São situações 
que lhe serão cobradas, com certeza, pelos ad-
versários e eleitores.

Algo que me chamou a atenção também 
foi a ênfase na sua biografi a pessoal. Ele conti-
nua se comportando como um jurista ou notá-
vel na política, se defi nindo como um servidor 
público que oferece seu preparo e experiência 
para atuar no Senado em favor da cidadania. 
Mas sabemos que a política é feita em grupo 
e que se não houver muita articulação con-
segue se concretizar pouca coisa num órgão 
colegiado. Ele demonstrou uma postura inde-
pendente em relação a Bolsonaro, concordan-
do com algumas ações realizadas pelo Gover-
no Federal. Mas está fi liado ao Solidariedade, 
partido que compõe o Centrão no Congresso 
e tem como presidente o deputado federal 
Paulinho Pereira da Silva, da Força Sindical. 
Pesam sobre ele acusações importantes que 
maculam a imagem do partido.

Estas e outras ambiguidades precisarão 
ser trabalhadas por Pedro Taques na sua cam-
panha. Talvez esteja apostando num racha dos 
demais setores que estão congestionados, 
o que poderia favorece-lo. Ou na procura do 
eleitor por sua postura de anti-político. Ou pre-
paração para 2022. A conferir.

VINÍCIUS DE CARVALHO É GESTOR 
GOVERNAMENTAL, ANALISTA POLÍTICO E 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

O espaço político de
Pedro Taques

“Usadinho”
“dentro do que foi descrito” e, como não 
poderia faltar, a “cereja do bolo”: pagaria, 
a vista, até o valor de R$ 400,00.

Sinceramente, tive vontade de dar risa-
da, mas acabei gas-
tando mais alguns 
minutos vendo os 
mais variados co-
mentários sobre a 
postagem do cida-
dão. Um monte de 
internautas abor-
dou, de forma bem 
humorada ou mais 
“áspera”, o delírio 
envolvido na pu-
blicação e, como 
não poderia deixar 
de ser, a arrogância 

envolvida.
Não sei se ele achou o tal aparelho no 

valor que gostaria, mas com certeza não 
vai esquecer o “esculacho” que levou da 
galera. É, meu povo, a internet não está 
perdoando ninguém.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfi l em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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A postagem em questão poderia, sim, ter sido feita, mas de forma 
mais “modesta”. É importante ter em mente que ou você dá ênfase 
à qualidade ou ao orçamento disponível. É possível, sim, encontrar 
algo bom por preço legal. Mas se você tentar forçar a barra e não 
for ao menos educado em seu texto, com certeza vai tomar muita 
“pancada” dos internautas.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Recentemente vi um classifi cado inte-
ressante em uma rede social. Nele o ca-
marada reportava que queria comprar um 
celular “usadinho”, “baratinho” e “muito 
bom”. Essa improvável 
combinação de carac-
terísticas me fez ler a 
postagem, para ver o 
que o elemento tinha 
em mente.

No texto da posta-
gem as “exigências” 
continuaram. Ele falou 
que o aparelho preci-
sava ter boa câmera, 
inclusive frontal, pois 
o uso em selfi es é 
frequente. Precisa de 
bom espaço de arma-
zenamento. É necessário, também, bom 
processador e boa memória, especialmen-
te para jogos.

Eu seguia a leitura e vislumbrava um 
aparelho intermediário premium ou um 
top de linha com pouco tempo de uso. 
Mas, claro, as exigências seguiam tornan-
do o cenário ainda pior.

Nas linhas abaixo ele informava que 
o dispositivo em questão deveria ter boa 
aparência, sem marcas de uso ou riscos. 
Era importante que fosse de marca “co-
nhecida”, ainda citando que não compra-
ria “um Positivo da vida”. Falou para que 
só chamassem se tivesse um aparelho 

VINÍCIUS DE CARVALHO

Imagens da câmera de segurança da região em que o jovem Jona-
than da Silva Rosário, 23 anos, foi morto a tiros por policiais militares mos-
tra o momento em que os disparos foram feitos, na última quarta (30), em 
Chapada dos Guimarães. Nesta reprodução, o momento exato em que 
ele fura a barreira e leva um tiro de um PM. O tiro acertou a coxa direita do 
jovem, próximo da virilha. Jonathan foi socorrido pelo Samu, mas chegou 
no hospital sem vida.

Estado de Mato Grosso, sábado, 03 de outubro de 2020 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

Ranking dos Políticos - Facebook

EXPEDIENTE
SINOP 
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

CUIABÁ
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br

comercial@diariodoestadomt.com.br

redacao@diariodoestadomt.com.br

Fone: 66 3535-1000
 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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



Estado de Mato Grosso, sábado, 03 de outubro de 2020 03 | POLÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Partidos políticos fazem acordo 
com Ministério Público Eleitoral
DA REPORTAGEM

Os partidos políticos 
e coligações sediados em 
Sorriso, Ipiranga do Norte 
e Nova Ubiratã, municípios 
que compõem a 43ª Zona 
Eleitoral de Mato Grosso, fi r-
maram Termos de Acordo 
de Cooperação e Obrigações 
com o Ministério Público 
Eleitoral e a Justiça Eleito-
ral, para adoção de medidas 
higiênico-sanitárias neces-
sárias à prevenção do con-
tágio pelo novo coronavírus 
durante o período eleitoral. 
Eles se comprometeram a 
cumprir as regras previstas 
nos Decretos Estaduais e 
Normas Técnicas expedidas 
pelo Poder Executivo Esta-
dual e Secretaria de Estado 
de Saúde, bem como a se 
atentarem às particularida-
des locais consignadas pelo 
poder público municipal.

Os compromissos as-
sumidos variam de um mu-
nicípio para outro, porém, 
em linhas gerais, os com-
promitentes resolveram 
não promover eventos que 
ocasionem aglomeração de 
pessoas como comícios e 
passeatas; observar os cui-
dados sanitários nos comi-
tês ou locais de reuniões po-
lítico partidárias incluindo o 
uso obrigatório de máscaras 

de proteção individual e/ou 
protetores faciais, além de 
incentivar a higienização 
das mãos com álcool em 
gel; e evitar o contato físico 
com o eleitor. No dia do plei-
to, os candidatos deverão 
evitar levar acompanhantes 
ao local de votação, evitar o 
contato físico com eleitores, 
mesários e fi scais, observar 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção indi-
vidual nos locais de votação, 
se atentar para a vedação 
de distribuição de qualquer 
material impresso, utilizar 
espaços amplos e abertos 
para o contato com a im-
prensa e entrevistas, e cum-
prir o plano de segurança 
sanitária das Eleições Muni-
cipais de 2020 defi nido pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Os partidos políticos 
e coligações também se 
comprometeram a não uti-
lizar na propaganda eleito-
ral fogos, foguetes, rojões e 
outros artifícios pirotécnicos 
conforme legislação existen-
te; não utilizar alto-falantes e 
amplifi cadores de som, uma 
vez que os comícios serão 
virtuais; e contratar núme-
ro limitado de cabos eleito-
rais, incluindo voluntários. A 
multa para cada violação ao 
acordo fi cou estipulada em 
R$ 5 mil.

DA REPORTAGEM

O secretário de Fazen-
da, Rogério Gallo, participou 
do debate promovido pelo 
Foro Inteligência, em nível 
nacional, para discutir os ris-
cos de uma crise estrutural 
nas fi nanças dos estados. 
Desse primeiro evento parti-
ciparam outros quatro secre-
tários estaduais de Fazenda e 
Finanças, Henrique Meirelles 
(São Paulo), Décio Padilha da 
Cruz (Pernambuco), Rafael 
Tajra Fonteles, (Piauí) e Renê 
Garcia (Paraná).

Unanimemente os ti-
tulares da Fazenda defende-
ram a manutenção do auxílio 
emergencial que o governo 
federal vem repassando às 
pessoas com baixa renda. Os 
secretários pediram a manu-
tenção do auxílio.

“Mato Grosso possui 
quase 3,5 milhões de habi-
tantes. Um milhão de habi-
tantes recebeu o auxílio fi -
nanceiro de R$ 600. Isso foi 
uma injeção em quatro me-
ses, de quase três bilhões de 
reais, isso é muito signifi ca-
tivo, é quase 2,5% do PIB do 

Estado”, diz Gallo.
Os secretários falaram 

também sobre reforma tri-
butária. O secretário de Mato 
Grosso destaca e defende 
também a necessidade de 
uma boa reforma administra-
tiva para se ajustar à realida-
de e correção de distorções 
que existem atualmente.

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

O Diário Ofi cial da 
União publicou, ontem (02), 
despachos do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, in-
dicando ofi cialmente o nome 
do desembargador Kassio 
Nunes Marques, do Tribunal 
Regional Federal da 1° Re-
gião, para uma vaga de mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

No documento, o presi-
dente encaminha o nome do 
desembargador para apre-
ciação do Senado. Se aprova-
do pelos senadores, Marques 
assumirá a vaga do ministro 
Celso de Mello, o mais antigo 
integrante do STF, que ante-
cipou sua aposentadoria da 
corte a partir do dia 13 de ou-
tubro.

Em sua live semanal 
nas redes sociais, Bolsonaro 
anunciou o desembargador 

para vaga no STF. “Será pu-
blicado amanhã [2], no Diário 
Ofi cial da União, por causa da 
pandemia, nós temos pres-
sa nisso, conversado com o 
Senado, o nome do Kassio 
Nunes Marques para a nossa 
primeira vaga no Supremo 
Tribunal Federal”, afi rmou o 
presidente.

O ano que vem, outro 
ministro do STF, Marco Au-
rélio Mello, também vai che-
gar aos 75 anos, devendo se 
aposentar compulsoriamen-
te por tempo de serviço. Para 
esta segunda indicação, Bol-
sonaro voltou a dizer, durante 
a live, que indicará o nome 
de um jurista ou magistrado 
de perfi l cristão. “Nós temos 
uma vaga prevista para o ano 
que vem também. Essa se-
gunda vaga vai ser para um 
evangélico”, disse.

Kassio Cunha Marques 
tem 48 anos e é desembar-
gador do Tribunal Federal da 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Saúde de Mato Grosso 
(SES), respondeu a indica-
ção do deputado estadual 
Delegado Claudinei (PSL). O 
documento, apontava a ne-
cessidade do governo esta-
dual disponibilizar alimentos, 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), kits de lim-
peza e remédios para a Fe-
deração dos Povos Indígenas 
do Estado de Mato Grosso 
(FEPOIMT).

De acordo com a Secre-
taria Adjunta de Unidades 
Especializadas foi criado um 
Grupo de Trabalho Central 
(GTC) para a realização de 
ações de monitoramento e 
articulação de estratégias, 
cujo o objetivo é reduzir os 
impactos com a transmissão 
da Covid-19 em territórios 
indígenas. A SES também 
incluiu o Distrito Sanitário 
Especial Indígena (DSEI) 
no Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pú-
blica para a condução das 
ações referente ao novo coro-
navírus.

O documento envia-
do ao parlamentar garante 
que a população indígena 
está sendo assistida e o go-
verno estadual realizou todo 
um planejamento, organi-
zação, coordenação, avalia-
ção e controle de diversas 
outras atividades. As ações, 
conforme a Secretaria, en-
volvem o deslocamento de 
recursos materiais (testes rá-
pidos, EPIs para profi ssionais 
dos Escritórios Regionais de 
Saúde (ERS), análise e atua-
lização de protocolos espe-
cífi cos, capacitação e trei-
namento aos profi ssionais 
envolvidos nos atendimentos 
às emergências de saúde, 
monitoramento dos casos 
suspeitos e confi rmados da 
doença e divulgação diária 
dos boletins epidemiológicos 
em relação a este público es-
pecífi co. “Acredito que é de 
suma importância fortalecer 
as ações nos distritos sanitá-
rios e oferecer o apoio preci-
so neste período pandêmico 
que enfrentamos, para que a 
doença não se alastre nessas 
comunidades”, diz o parla-
mentar.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Siglas de Sorriso, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã se comprometeram 

Unanimemente os titulares da Fazenda defenderam a manutenção do auxílio emergencial 

Solicitação foi para atender a Federação dos Povos 
Indígenas de MT 

Presidente optou por nome não “terrivelmente 
evangêlico”

ELEIÇÃO 2020. Legendas que compõem a 43ª Zona Eleitoral fi rmaram termo com MPE sobre medidas de prevenção

PREPARANDO 2021

Secretários querem continuidade 
do auxílio emergencial

INDICAÇÃO DE BOLSONARO

Bolsonaro faz indicação ao STF

SAÚDE

SES informa os 
trabalhos de combate  
à Covid-19 aos povos 
indígenas de MT

FOTO: FORO INTELIGÊNCIA

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: RAMON PEREIRA/ASCOM TRF1

1ª Região (TRF1) desde 2011. 
Ele foi escolhido pela então 
presidente Dilma Rousseff 
na vaga reservada a profi s-
sionais oriundas da carreira 
na advocacia.

Natural de Teresina, 

Marques foi advogado por 
cerca de 15 anos e integrou os 
quadros da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB). Ele 
também foi juiz no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) do 
Piauí.

“Não adianta fazermos 
uma reforma tributária que 
vá melhorar a produtividade 
do setor econômico e privado 
do país se não corrigirmos o 
gasto público com uma re-
forma tributária. Com possi-
bilidade em momentos de 
crises, ter instrumentos que 
o setor privado tem, e que o 

setor público, em razão dessa 
rigidez, que não mais com-
porta nos momentos atuais, 
não poder fazer algumas fl e-
xibilizações. 

Obviamente respeitan-
do requisitos e regras, muito 
bem defi nidas e muito bem 
estabelecidas” apontou Ro-
gério Gallo.
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Vacinadores se capacitam para
proteger rebanho da brucelose
DA REPORTAGEM

Profissionais que apli-
cam vacina contra brucelo-
se em bovinos e bubalinos 
aproveitam a flexibilização 
dos decretos municipais – 
quanto a realização de trei-
namentos – para cumpri-
rem a exigência do Instituto 
de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea/MT). Os 
trabalhadores cadastrados 
no órgão têm até julho de 
2021 para concluírem capa-
citação que os habilita para 
a função. O prazo foi esten-
dido por um ano, devido a 
pandemia da Covid-19.

Analista de pecuária da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Mato 
Grosso (Famato), Marcos Co-
elho de Carvalho explica que 
após esse prazo, os vacina-
dores que não apresentarem 
a capacitação – por meio de 
um médico veterinário – se-
rão retirados do cadastro 
oficial. “Estima-se que em 
Mato Grosso tenham mais 
de quatro mil vacinadores. 
Após o prazo limite, somente 
poderão exercer a atividade, 
aqueles que tiverem a capa-
citação”.

A obrigatoriedade foi 
determinada por meio da 
Portaria número 114 de 7 de 
novembro de 2018. O docu-
mento exige que a capaci-

tação seja feita pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural de Mato Grosso (Se-
nar-MT) ou instituição equi-
valente reconhecida pelo 
Indea-MT. Desde esta data, 
o Senar-MT já capacitou pelo 
menos 2.800 pessoas em 
treinamentos de Vacinação 
contra a Brucelose e Agente 
sanitário em saúde animal, 
ambos válidos para compro-
vação de capacitação.

Em Porto dos Gaúchos, 
cerca de 75 produtores e tra-
balhadores rurais devem re-
alizar a capacitação até a pri-
meira quinzena de outubro. 
O presidente do Sindicato 
Rural, Milton Zolin, acredita 
que além da obrigatorieda-
de, a vacinação por profissio-
nais capacitados traga mais 
segurança para a atividade. 
“O rebanho do município é 
de 114 mil cabeças de gado 
e ter o pessoal treinado é 
crucial para não perdemos 
esses animais e para que a 
vacinação ocorra de forma 
correta”.

Segundo o instrutor 
credenciado junto ao Senar-
-MT, Renato de Andrade, o 
treinamento consiste na atu-
alização de conhecimentos. 
“Fazemos revisão sobre os 
efeitos da vacinação de for-
ma geral; como elas devem 
ser conservadas e aplicadas; 
as faixas etárias dos animais 

DA REPORTAGEM

A Comissão Eleitoral, 
responsável pelas eleições 
2020 da Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja), re-
cebeu registro de candidatu-
ras de duas chapas que irão 
concorrer a nova diretoria da 
entidade. As chapas 01 e 02 
apresentaram documenta-
ção na sede administrativa 
da associação, em Cuiabá.

A Chapa 01, denomina-
da “Aprosoja Decidida Pro-
dutor Mais Forte”, traz o pro-
dutor rural de Primavera do 
Leste, Fernando Cadore ao 
cargo de presidente e Lucas 
Costa Beber, de Nova Mu-
tum, como vice-presidente. 
Também compõe o grupo 
Nathan Belusso de Sorriso, 
que concorre a diretor admi-
nistrativo e o produtor Anto-
nio Cavalaro, de Lucas do Rio 
Verde, pretenso diretor finan-
ceiro.

Já a Chapa 02, com 
nome “Aprosoja para Todos”, 
é encabeçada pelo produtor 
rural de Canarana, Marcos 
da Rosa, como presidente e 
Ricardo Arioli, de Tangará da 
Serra, ao cargo de vice-pre-
sidente. Para vaga de diretor 
administrativo, a chapa traz o 

DA REPORTAGEM

O número de pessoas 
ocupadas na agropecuária 
no trimestre móvel encer-
rado em julho continuou 
bastante aquém do limite 
inferior do que pode ser con-
siderado normal. O número 
observado (8,049 milhões) 
é 3,7%, ou 310 mil pessoas, 
abaixo do esperado para esse 
período, segundo o Centro de 
Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea).

O estudo considera da-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), os quais mostram que 
8,049 milhões de pessoas es-
tavam ocupadas na agrope-
cuária em maio-junho-julho, 

com leve alta de quase 1% 
em relação ao trimestre mó-
vel imediatamente anterior 
(abril-maio-junho). Ainda as-
sim, frente ao mesmo trimes-
tre móvel de 2019, a popula-
ção ocupada teve queda de 
6,9%, o equivalente a 599 mil 
pessoas.

Segundo o relatório tri-
mestral de mercado de tra-
balho divulgado pelo Cepea, 
houve forte recuo no núme-
ro de pessoas ocupadas no 
agronegócio, em geral, entre 
os segundos trimestres de 
2019 e de 2020. “Foi a maior 
queda nessa comparação 
desde o início da série históri-
ca do Cepea, em 2012 – possi-
velmente relacionada à pan-
demia do novo coronavírus”, 
relata a entidade, em comu-
nicado.

DA REPORTAGEM

O vazio sanitário do al-
godoeiro começou no últi-
mo dia 1º em Mato Grosso, 
conforme Instrução Norma-
tiva Conjunta SEDEC/INDEA 
nº 001/2016. Durante 60 dias 
fica proibida a existência de 
plantas vivas de algodão com 
risco fitossanitário no estado, 
com o objetivo de prevenir a 
proliferação de pragas, em 
especial o bicudo-do-algo-
doeiro, principal doença que 
afeta a cultura.

Mato Grosso está dividi-
do em duas grandes regiões: 
região I, que vai do Sul até 
o Vale do Araguaia e tem o 
período de vazio de 1º de ou-
tubro até 30 de novembro; e 
região II, Norte e Oeste, que 
tem o período de vazio sani-
tário de 15 de outubro até 14 
de dezembro. De acordo com 

o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, César Mi-
randa, mais uma vez o Esta-
do conta com a parceria dos 
produtores rurais. “Sabemos 
da importância da cultura do 
algodão para Mato Grosso e 
também da responsabilida-
de de todos os agricultores 
neste período. Tenho certeza 
que faremos um ótimo tra-
balho em conjunto para que 
a próxima safra seja de mais 
sucesso”, afirma.

Durante o período de 
vazio sanitário a previsão é 
fiscalizar, pelo menos duas 
vezes, todas as propriedades 
produtoras de algodão do Es-
tado. O descumprimento da 
medida fitossanitária pode 
acarretar aplicação de mul-
ta ao produtor rural, além do 
comprometimento da pro-
dução das propriedades na 
próxima safra.

Foto: Divulgação

Documento exige que capacitação seja feita pelo Senar-MT

Chapa formada por Fernando Cadore e Lucas 
Costa Beber 

Chapa formada por Marcos da Rosa e Ricardo 
Arioli 

Número é 3,7% menor nos comparativos Vazio segue durante 60 dias

PRAZO ESTENDIDO. Trabalhadores cadastrados têm até julho/2021 para concluírem capacitação

APROSOJA-MT

Duas chapas registram suas
candidaturas para diretoria

CEPEA

Cai o número de pessoas ocupadas na agropecuária

ALGODÃO

Começa o vazio
sanitário em MT

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

e a legislação vigente”.
PROGRAMAÇÃO
Até o final do ano, estão 

produtor de Diamantino, Al-
temar Kroling e para diretor 
financeiro, Otávio Palmeira, 
de Primavera do Leste. Pro-
dutores rurais associados 
que desejam concorrer a 
uma vaga de delegado para 
um dos 25 núcleos ou com-
por chapa para nova direto-

ria da Aprosoja tem até 9 de 
outubro para entregar a do-
cumentação de registro de 
candidatura. A eleição será 
realizada no dia 9 de novem-
bro, das 7h às 17h. Os 25 nú-
cleos da Aprosoja se tornarão 
local de votação, bem como a 
sede da entidade, em Cuiabá.

previstos 52 treinamentos 
ofertados pelo Senar-MT em 
parceria com os Sindicatos 

Rurais. Estes cursos aconte-
cem em 38 cidades. Os in-
teressados devem procurar 

o Sindicato Rural do respec-
tivo município e verificar as 
próximas turmas.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279359800004200   518050300 
279002100253000  001009841
279002800505600    017894401

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

TAG MANUTENCAO DE CARRETAS MATUPA LTDA., 
CNPJ: 31.725.361/0001-29, torna público que requereu 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a 
atividade “Manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores”, situado à Rua 01, s/n (quadra 01, box 06, 07, 
08)bairro ZI 006, Matupá-MT.

PROMATER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 
02.171.496/0001-91, torna público que requereu a SECRE-
TARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para servi-
ços de atividade médica ambulatorial restrita a consultas, 
atividade médica ambulatorial com recursos para realização 
de procedimentos cirúrgicos, atividade médica ambulatorial 
com recursos para realização de exames complementares, 
serviços de vacinação e imunização humana, atividades 
de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, 
serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação 
ionizante, exceto ressonância -  magnética, na Avenida dos 
Tarumãs, 976 – Setor Residencial Sul, Sinop/MT. Engenhei-
ra Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: 
(066) 99989-3784.

COLOMBO & COLOMBO LTDA, CNPJ: 32.989.568/0003-
35, sediada na Av. dos Tarumãs, n° 519B, Jardim Botânico, 
CEP 78556-000, Sinop/MT, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente de Sinop/MT, o pedido de 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividade de manutenção e reparação 
de máquinas e ferramentas.

JOSE SILVA DE SOUSA 9165925610 CNPJ 
32.112.954/0001-82, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE o Licenciamento 
Ambiental, (LP, LI e LO), para a Serviços de Fabricação de 
esquadrilhas metálicas, localizada Avenida Sebastiao Alves 
Junior, nº 411 Bairro COMERCIAL - ZI-005, município de 
Matupá/MT. Não houve a exigência do EIA/RIMA. BSNA – 
Brasil sustentável- Negócios Ambientais – (66) 999850609.

DALMAZO FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ: 09.159.784/0001-
70, torna público que requereu junto a SEMA-MT, a Licen-
ça Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação e 
Renovação de Licença de Operação para a atividade de 
Transporte de produtos perigosos, situado na Rua Brasil, n° 
50, sala 1, Bairro Loteamento Alto da Glória, no município 
de Sinop-MT.

3 IRMÃOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
11.677.115/0001-31, torna público que requereu junto a 
SEMA-SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para Serviço de manutenção e repa-
ração mecânica de veículos automotores, situado na Rua 
Brasil, n° 50, Bairro Loteamento Alto da Glória, no município 
de Sinop-MT.

LIMA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 
37.848.473/0001-53, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO  
para fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto 
armado, em série e sob encomenda, localizado na Rua Va-
lentin Dalastra, número 539, Distrito Industrial, município de  
Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

WELINGTON TELES PEREIRA BAIOCHO 03101365120 - 
MEI, CNPJ: 37.031.383/0001-75, torna público que reque-
reu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de 
Sorriso - MT - SAMA, a Licença Prévia – LP, Licença de 
Instalação – LI e Licença de Operação – LO  para serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automo-
tores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veí-
culos automotores e serviços de borracharia para veículos 
automotores, localizado na Rodovia BR 163, KM 783,5, S/N, 
Zona Rural, município de  Sorriso/MT. Não EIA/RIMA.

AUTO SOCORRO AMIGOS SANTA MARIA LTDA –CNPJ 
18.177.721/0001-37, torna público que requereu a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente a Autorização de Perfu-
ração de um poço tubular de 40 metros de profundidade, 
localizado em BR-163, LOTE 01-A, Gleba Braço Sul - Setor 
1ª, Guarantã do Norte-MT.

Neli Distribuidora de Açaí Eireli –CNPJ 26.716.061/000143, 
torna público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente a Autorização de Perfuração de um poço tubular 
de 40 metros de profundidade, localizado em R Zé Doca, 
s/n, bairro Alvorada, município de Peixoto de Azevedo-MT.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, através da 
Equipe Pregoeira, torna público que a Sessão Pública para recebimento e 
abertura da licitação “Pregão Presencial nº 028/2020” nos termos da Lei 
8.666/93 e Lei 10.520/02 e suas alterações, em sua Sede na Rua Nunes Frei-
re, 12, Alto da Bela Vista, às 08h00min do dia 02 de outubro de 2020, objeti-
vando o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados à 
presente licitação. Comunica aos interessados que a NOVA SESSÃO de aber-
tura do Pregão Presencial nº 028/2020, Processo Licitatório nº 041/2020, para 
recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação será 
no dia 19 de outubro de 2020, às 08:00 horas.  A íntegra do Edital encontra-se 
disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da 
Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir 
das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.
mt.gov.br Novo Mundo, MT, 02 de outubro de 2020. Luciana Da Silva Betarelo 
- Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
REFORMA DAS FIGURAS NATALINAS EXISTENTES, INSTALAÇÃO E FOR-
NECIMENTO DE NOVOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FÍ-
SICO DE DECORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT PARA O ANO DE 2020, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITI-
VO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-
-se vencedora a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS EIRELI CNPJ Nº 00.226.324/0001-42, com o valor total de R$ 
570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais). Na fase de habilitação a concor-
rente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a 
esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 02 de outubro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 

VENDAS
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ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nas matérias publicadas nas edições nº 0378 de 17/09/2020 à página nº 05, 
nº 0379 de 18/09/2020 à página nº 05 e nº 0380 de 19/09/2020 à página nº 05, 
a empresa JC PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 28.009.080/0001-65, torna pú-
blico a errata das deliberações sobre a ordem do dia. ONDE SE LÊ: para deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Parecer da Hold Back Consultoria 
quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM; (II) Pare-
cer da contabilidade quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis 
da CORIM; (III) Parecer da Nelson Wilians e Advogados Associados quanto a 
tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM. Nada mais. LEIA-
-SE: para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Parecer da Hold Back 
Consultoria quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CO-
RIM; (II) Parecer da contabilidade quanto a tributação incidente sobre a venda 
dos imóveis da CORIM; (III) Parecer da Nelson Wilians e Advogados Asso-
ciados quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM; 
(IV) Aprovação de cisão e criação de nova empresa que irá deter as Ações da 
CORIM; (V) Apresentação da Justificação constando: (a) os motivos ou fins da 
operação; (b) o interesse da companhia na sua realização; (c) as ações que 
os acionistas preferenciais receberão; (d) a composição do capital das compa-
nhias com as ações emitidas em substituição das extintas; (VI) Apresentação 
e aprovação do número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em 
substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados 
para determinar as relações de substituição; (VII) Apresentação e aprovação 
dos elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio; 
(VIII) Apresentação e aprovação dos critérios de avaliação do patrimônio lí-
quido, o tratamento das variações patrimoniais posteriores e a Ratificação dos 
peritos nomeados pelos Diretores para elaborarem o Laudo de Avaliação; (IX) 
Definição do valor do capital da sociedade a ser criada e da redução do capital 
da JC PARTICIPAÇÕES S/A com consequente alteração do Estatuto Social; 
(X) Apresentação e aprovação do projeto de Estatuto Social da nova empresa; 
(XI) Autorização para os Diretores praticarem todos os atos que se fizerem 
necessários à formalização da cisão. Nada mais. Ratificando assim as demais 
informações quanto a data, local e horário, que realizar-se-á no próximo dia 09 
de outubro de 2020, por meio de Videoconferência, sendo que os Acionistas 
deverão solicitar o link para os endereços eletrônicos corim@shopping3ame-
ricas.com.br e karas@holdbackconsultoria.com.br, iniciando-se os trabalhos 
às 08:00 (oito horas) da manhã.

AGROPECUÁRIA CAJABI S/A
CNPJ: 04.818.803/0001-09 – NIRE: 57300017091

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão do COVID-19 “corona-
vírus”, um caso fortuito e de força maior, e; CONSIDERANDO o art. 121, § 
único da Lei das S/A, que permite a realização do feito de forma virtual; 1. Na 
forma dos arts. 123, parágrafo único, alínea b, e 124, ambos da Lei das S/A, 
ficam CONVOCADOS os acionistas da Companhia, Controladores e Admi-
nistradores a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Sociedade a ser realizada exclusivamente de forma DIGITAL, considerando-
-se o feito tido na sua sede social, à Estrada Jose Maria, S/N, Km 90, Bairro 
Cajabi, Marcelândia/MT, CEP 78.535-000, cuja participação dos Acionistas se 
dará por meio de VIDEOCONFERÊNCIA mediante voto a ser realizado du-
rante a assembleia, enviado através de e-mail para conselhofiscal.brandao@
gmail.com, para tratarem da seguinte ordem do dia: EM AGO: a) Exigir que os 
senhores Administradores apresentem em mesa os documentos referidos no 
art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas, relativos aos exercícios de 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, para que os acionistas possam tomar as 
contas, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) Eleição 
de Conselho Fiscal, bem como remuneração de seus membros; EM AGE: a) 
Questionar aos Administradores da Companhia (i) a realização de AGE em 
22/07/2020 sem a convocação dos acionistas, (ii) a deliberação da inclusão do 
parágrafo décimo primeiro do art. 5º do Estatuto Social, bem como (iii) a lista 
de debenturistas da empresa, taxa de rentabilidade dos papéis e a forma de 
contabilização na Companhia; b) Esclarecerem os Administradores em qual 
banco/agência/conta está sendo depositado o recebimento do faturamento 
dos Contratos de Arrendamento da Companhia, bem como que se dignem em 
disponibilizá-los, em mesa; c) Propor a Dissolução da Companhia, na forma 
dos arts. 122, inciso VIII, 136, inciso X e 206, inciso I, c, todos da Lei das 
Sociedades Anônimas. 2. Diante da realização do feito na forma virtual, os 
Acionistas, Controladores e Administradores que tenham interesse em partici-
par do conclave ficam cientes que deverão enviar e-mail para conselhofiscal.
brandao@gmail.com, no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização 
da Assembleia, a fim de receber instruções para participação da Assembleia 
digital. 3. Durante o feito, somente serão aceitas procurações e votos que 
sejam devidamente remetidos ao e-mail assinalado.  MARCELÂNDIA/MT, 
30/09/2020. JOSÉ CLÓVIS RIBEIRO PINTO, CRISTIANO VERARDI E JOSÉ 
MÁRIO VALLE, ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS. 01/10,02/10/,03/10.

Presidente da Comissão de Permanente Licitação

ABERTURA: 21 de outubro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 21 de outubro 
às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obra de gradil com mureta. 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 5108 / 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin

Campo Novo do Parecis-MT, 02 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 041/2020, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
material de jazida (cascalho), teve como vencedoras as  empresas: A. G. 
DA SILVA & CIA LTDA, com o valor total de R$ 1.106.000,00 (um milhão e 
cento e seis mil reais) e PATRÍCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA ME, com o valor total de R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e 
sete mil reais). Campo Novo do Parecis-MT, 02 de outubro de 2020.

balbinoleiloes.com.br

FAZENDA 1.000HA
EM PARANATINGA/MT

Faz. Vale Azul I, Gleba Bananal, nas
proximidades da Barra do Ribeiro Azul

no Rio Kuluene. 

Inicial R$ 3.077.135,00
(PARCELÁVEL)

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 08/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0012/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA SERVIÇOS 
MÉDICOS DE TOMOGRAFIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENDIMENTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT a Empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM GUARANTA LTDA CNPJ: 16.968.051/0001-41 para os itens do Termo de 
Referência do Edital 0104/2020. Matupá – MT, 02 de outubro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

 

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte/MT, 02 de Setembro de 2020.

1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela 
Portaria n.º 230/2020 e 276/2020, torna público para conhecimento de 
todos os interessados que retificou a data de abertura do Certame do 
Pregão Presencial 033/2020, cujo objeto é “Registro de Preços para 
Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
de Transporte de Resíduos Sólidos da Estação de Transbordo do 
município de Ipiranga do Norte – MT até o Aterro Sanitário”, que a data de 
abertura do certame será prorrogada para o dia 15/10/2020, às 07:30h, na 
Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT, devido a 
retificação no Edital. Os interessados poderão consultar o novo Edital 
com data retificada e obter informações junto ao Depto. de Licitações na 
Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, no horário de expediente da 
Prefeitura, ou no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, 
a b a  L I C I T A Ç Õ E S  o u  a i n d a  p e l o  e m a i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Presidente do Comitê Municipal da Lei Aldir Blanc

Arnóbio Vieira de Andrade - Prefeito Municipal
Marcelândia – MT, 30 de setembro de 2020.

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EDITAL COMPLEMENTAR N° 001

Ana Paula Pereira de Andrade

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados,  o reaviso de licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
em fornecimento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para 
atender a demanda do gabinete do prefeito e das secretarias municipais 
de Marcelândia/MT, a remarcação da sessão dá-se pela falta de energia 
elétrica no Município, motivo pelo qual não ocorreu a sessão marcada 
para o dia 01 de outubro de 2020, sendo necessário a remarcação do 
processo para nova data. ABERTURA DA NOVA SESSÃO DE LANCES: 
16 de outubro de 2020, às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); 
REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: 
por meio do s i te:  www.bl l .org.br e no s i te da Prefei tura: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que devido a falta de 
energia no Município que impossibilitou a realização da sessão marcada 
para o dia 01 de outubro de 2020, resolve remarcar a sessão para 
abertura dos envelopes de proposta e habilitação do referido processo 
licitatório, ficando a nova data de abertura prevista para o dia 16 de 
outubro de 2020, ás 14:00 horas (Horário de Mato Grosso), na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o registro de Preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de instalações e manutenções elétricas 
preventivas e corretivas em Geral, em Redes de Baixa Tensão, para 
atender diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 
completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua dos 
Três Poderes, Nº 777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br 
(Ícone: Licitação). Publique-se. Marcelândia/MT, 02 de outubro de 2020.

Raphaella Espíndola Benício

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REAVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeira Oficial

Marcelândia/MT, 02 de outubro de 2020.

O Município de Marcelândia - MT, através do Prefeito Municipal e do 
Comitê Municipal Lei Aldir Blanc, nomeados pelo Decreto nº 087/2020, de 
09/09/2020, torna público o Edital Complementar nº001 ao Edital de 
Chamamento Público nº002/2020. Torna público através deste Edital 
Complementar nº001 e, por meio do Anexo I, o Resultado Preliminar da 
seleção e avaliação dos projetos com finalidade de realização de 
atividades culturais, em formato de isolamento social, em conformidade 
com o Edital de Chamamento Público nº 02/2020 – Lei Aldir Blanc 
nº014.017/2020, ficando aberto o prazo de recurso contra o resultado 
preliminar de até 02 (dois) dias úteis. O edital completo, e o ANEXO I, está 
disponível para consulta no mural e no site da Prefeitura Municipal de 
Marcelândia http://www.marcelandia.mt.gov.br.

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2020

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 02 de Outubro de 2020.

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 18 de Setembro 2020, com 
início às 09:10, tendo como objeto pregão eletrônico visando o registro de 
preço para futura e eventual aquisição de suprimentos de impressoras 
para atender as necessidades das secretarias municipais. Após 
manifestação de recursos e respeitado os devidos prazos legais, sagrou-
se vencedoras as empresas: Itens 830150, 836294, REPREMIG 
REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 65.149.197/0002-51 no valor de R$ 39.140,00; Itens 
182817, 210285, 230998, L S F COMERCIO E SERVIÇOS DE 
IMPRESSÃO - EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 29.500.349/0001-
74 no valor de R$ 55.104,71; Itens 830147, INOVAFLEX - ROTULOS E 
ETIQUETAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 17.872.406/0001-
67 no valor de R$ 2.052,46; Itens 180908, 819840, 822286, 837979, 
837980, NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 
LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o número 10.820.186/0001-89 no valor de 
R$ 4.850,00; Itens 183153, 232274, VALTEC SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 31.327.945/0001-
46 no valor de R$ 948,00; Itens 822468, 822469, 822470, 822471, 
824122, 825314, 830159, 830160, 830161, 834399, 836361, 837944, 
837945, 837946, CASA DO COMPUTADOR EIRELI inscrita no CNPJ sob 
o número 10.199.390/0001-24 no valor de R$ 132.820,30; Itens 173726, 
822300, 822301, 822303, 822476, 822477, 822478, 823885, 830143, 
833444, 834400, MARCOS S BIUDES - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 08.257.279/0001-03 no valor de R$ 32.902,60. Foram 
fracassados os itens: 189304, 820176, 822319, 823289, 825315, 
825600, 826066, 826077, 830144, 830145, 830146.

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 2 de Outubro 
de 2020, com início às 08:30hs, tendo como objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a 
alimentação escolar de 2020 - zona urbana e zona rural. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 823674, 823680, 823681, 823691, 
823697, 823700, 823701, 823714, 831198, 831207, 831210, 835575, 
S.J. G. PAGANINI COMERCIO EPP inscrita no CNPJ sob o número 
04.193.497/0001-62 no valor de R$ 148.768,67; Itens 206075, 823682, 
823698, 823715, 823716, 827150, 829284, 829313, 829353, 829396, 
829397, 829408, 829465, 829466, 831187, 831199, 831202, 831203, 
831204, 831206, 832824, 833004, 833011, 833012, 833014, 833022, 
833025, 837857, 837863, 837866, GRAMADO DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
19.808.881/0001-08 no valor de R$ 858.507,89; Itens 222966, 823670, 
823671, 823672, 823673, 823678, 829285, 829367, 829414, 829427, 
837855, RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 08.117.493/0001-56 no valor de R$ 159.226,81; Itens 
829308, 829310, 829312, 829314, 829316, 829322, 829328, 829332, 
829336, 829338, 829340, 829342, 829344, 829348, 829350, 829355, 
829357, 829360, 829362, 829364, 829369, 829376, 829377, 829379, 
829383, 829384, 829386, 829388, 829390, 829393, 829395, 829399, 
829402, 833006, 833016, 833036, 833055, 833056, 833057, 833058, 
833059, 833060, 833135, 833136, 835577, 837912, 837913, CELSO 
LAZZARETTI - EPP inscrita no CNPJ sob o número 37.434.933/0001-05 
no valor de R$ 177.232,71; Itens 823695, 823696, 823702, 831194, 
837854, 837862, 838087, CASA DE CARNES CHAPECO LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 07.980.187/0001-86 no valor de R$ 373.527,64; 
Itens 829307, 829309, 829311, 829324, 829331, 829335, 829343, 
829347, 829349, 829351, 829354, 829358, 829361, 829375, 829382, 
829385, 829389, 829394, 829398, 829410, 831216, 831223, 831226, 
831237, 831239, 831242, 833015, 833027, 833028, 835512, 837910, 
SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 
21.044.415/0001-37 no valor de R$ 75.342,05. Foram fracassados os 
itens: 827351, 827352, 827356, 829283, 829315, 829320, 829337, 
829339, 829341, 829352, 829356, 829363, 829368, 829378, 829387, 
829401, 831197, 831200, 831246, 831248, 831444, 833005, 833031, 
833061, 835513, 837911, 838086. Não houve manifestação para 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 2 de Outubro de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2020
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-
SORRISO/MT, as LICENÇAS PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA 
PRAÇA BOSQUE DAS MENINAS, localizado Avenida dos 
Flamboyans s/n Quadra 53, equipamento Comunitário, Bairro JD 
EUROPA Perímetro Urbano do Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-
SORRISO/MT, a AMPLIAÇÃO DAS  LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO,  da Instalação da Ciclovia na  Avenida Blumenau entre 
os trechos: TRECHO ENTRE RUA DOS CARDEAIS E AVENIDA JOÃO 
BATISTA FRÂNCIO, TRECHO ENTRE RUA DAS CAMÉLIAS ATÉ 
ROTATÓRIA ROTA DO SOL E O TRECHO DA AVENIDA BLUMENAU 
COM ACESSO AO LAGO DO ROTA DO SOL E A CICLOVIA NO 
ENTORNO DO LAGO ROTA DO SOL,  localizado Perímetro Urbano 
do Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 80/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - TOMOGRAFIAS E 
RADIOGRAFIA PANARÂMICA, VOLTADOS A ATENDER AO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) ' 
CONFORME A SEGUIR LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI - ME 
CNPJ/CPF Nº 26.127.215/0001-61 ITENS VENCEDORA - 843541 - 
R$250,00, - 843906 - R$40,00, - 843543 - R$280,00, VALOR TOTAL R$ 
R$25.900,00 VALOR TOTAL GERAL R$25.900,00.

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 78/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA 
FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A 
SEGUIR BELAFORTE COMERCIAL LTDA CNPJ /CPF Nº 
24.296.486/0001-15 ITENS VENCEDORA - 840501 - R$105,25, - 840500 
- R$138,20, - 840502 - R$214,90, - 840503 - R$214,35, - 840504 - 
R$194,35, VALOR TOTAL R$ R$36.008,25 VALOR TOTAL GERAL 
R$36.008,25.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros



Éderson jogou só 17 minutos com
Coelho e fica fora até do banco
DA REPORTAGEM

Autor de três gols na 
reta final do Campeonato 
Paulista, o volante Éderson 
teve um começo de semestre 
extremamente positivo no 
Corinthians. Mas isso já é pas-
sado. Atualmente, o jogador 
é uma das últimas opções de 
Dyego Coelho para a posição.

Éderson foi titular no pri-
meiro jogo de Coelho como 
interino em 2020, contra o 
Fluminense. Ficou no banco 
de reservas e não entrou na 
partida contra o Bahia. E não 
foi nem sequer relacionado 
nos jogos contra Sport e Atlé-
tico-GO. O “sumiço” do jovem 
volante de 21 anos tem expli-
cação: passa pela quantidade 
elevada de jogadores para a 
posição e pelas disputas nos 
treinamentos. Para Coelho, 
Éderson está atrás dos de-
mais e seguirá fora dos jogos 
se não superá-los no dia a dia 
na parte física, tática e téc-
nica. São apenas 17 minutos 
em campo sob o comando 
de Coelho, em jogo contra o 
Fluminense, no dia 13 de se-
tembro. No ano, são 15 jogos 
e três gols marcados. Os vo-
lantes do Corinthians atual-
mente: Camacho, Cantillo, 
Éderson, Gabriel, Roni e Xa-
vier. O próprio Coelho havia 
explicado sua opção em en-
trevista coletiva recente: “Há 
uma briga intensa nos trei-

namentos. Tudo que eu falar 
aqui, já falei para o jogador. 
Gosto de expor os porquês da 
coisa. E ele também tem di-
reito de falar o que está sen-
tindo. Acho que um jogador 
evolui quando tem liberdade 
para falar com o técnico. São 
opções. Temos que escolher 
aqueles que estão se sobres-
saindo. A disputa está forte. 
Vai quem treina mais à vera. 
Temos que adaptar o jogo, 
são cinco jogadores treinan-
do muito bem. Não tenho 
nada a reclamar. Apenas es-
colho quem eu levo para o 
jogo e alguém acaba ficando 
fora mesmo se dedicando. Há 
muita competição”.

MEXIDAS
Em quatro jogos, Coe-

lho formou três duplas dife-
rentes de volantes: Gabriel e 
Cantillo (com Éderson tam-
bém ttiular), depois os jovens 
Xavier e Roni (titulares em 
dois jogos) e, por fim, Roni e 
Cantillo com Xavier no banco 
de reservas.

A mudança na posição 
não é uma novidade para o 
Corinthians de 2020. No co-
meço do trabalho do ex-téc-
nico Tiago Nunes, Camacho 
e Cantillo pareciam ter se fir-
mado, mas outras duplas fo-
ram se formando ao longo da 
temporada e na reta final do 
Paulistão Gabriel e Éderson 
eram os volantes.

DA REPORTAGEM

Eduardo Coudet come-
ça a definir a escalação do 
Inter para o Gre-Nal deste 
sábado (3), às 16h, na Are-
na, pela 13ª rodada do Bra-
sileirão, com uma pitada do 
mistério que é tradicional no 
clássico. O treinador aguarda 
a nova bateria de testes para 
Covid-19 para definir quem 
será seu lateral-direito titu-
lar no duelo com o Grêmio. 
D’Alessandro e Yuri Alberto 
voltam a ficar à disposição. 
Após perder Saravia pelo res-
tante da temporada devido à 
ruptura do ligamento cruza-
do do joelho direito, o treina-
dor espera para saber se Ro-
dinei terá condições de jogo. 
O lateral está fora de comba-
te após contrair o coronavírus 
às vésperas do empate com o 
São Paulo e depende do re-
sultado positivo para integrar 
a delegação. Caso não tenha 
condições, Heitor deve ser o 
titular da posição. Edenílson 

também retorna. Além da in-
definição, Coudet conta com 
um retorno para o Gre-Nal. 
D’Alessandro está à disposi-
ção do treinador após ter fi-
cado fora do empate em 0 a 0 
com o América de Cali devido 
a problemas familiares.

A tendência, porém, 
é de que o gringo inicie no 
banco de reservas. O trei-
nador deve armar a equipe 
com a volta do meio-campo 
“ideal”, formado por Rodrigo 
Lindoso, Edenilson, Boschilia 
e Patrick. O sistema ofensivo 
também deve ter um retorno. 
Yuri Alberto está recuperado 
de lesão muscular e tam-
bém fica à disposição, mas 
no banco. Thiago Galhardo e 
Abel Hernández serão a du-
pla de ataque.

O provável Inter tem: 
Marcelo Lomba; Heitor (Ro-
dinei), Rodrigo Moledo, Víc-
tor Cuesta e Moisés; Rodrigo 
Lindoso, Edenílson, Boschilia 
e Patrick; Thiago Galhardo e 
Abel Hernandez.

DA REPORTAGEM

O Grêmio realizou mais 
um treinamento tático na 
tarde de sexta-feira no CT 
Luiz Carvalho com vistas para 
o Gre-Nal de sábado, na Are-
na, pelo Campeonato Brasi-
leiro. Como de costume em 
semana de clássico, Renato 
Portaluppi mantém as dúvi-
das na equipe.

A atividade, conforme 
relato do próprio clube, foi 
técnica e tática. Renato deve 
ter os retornos de Maicon e 
Jean Pyerre no meio-campo. 
E também poderá contar 
com Lucas Silva, que cum-
priu suspensão na última ro-
dada.

Assim, a dúvida passa 
a ser a presença de Maicon 

ou Jean na vaga de Darlan, já 
que Lucas retomou a titulari-
dade ao se posicionar como 
volante centralizado no tripé 
gremista. Uma provável esca-
lação tem: Vanderlei; Orejue-
la, Paulo Miranda (Rodrigues), 
David Braz e Cortez; Matheus 
Henrique, Lucas Silva, Darlan 
(Maicon ou Jean Pyerre); Alis-
son, Pepê e Diego Souza.

Geromel e Kannemann 
seguem em recuperação da 
Covid-19, enquanto Everton 
volta a estar disponível para o 
setor ofensivo. Sem a defesa 
titular, Paulo Miranda entra 
ao lado de David Braz, já que 
não pode atuar na Libertado-
res pela suspensão ainda em 
decorrência do Gre-Nal de 
março. Rodrigues corre por 
fora.

DA REPORTAGEM

O sucesso da Taça das 
Favelas no âmbito esportivo 
é conhecido no Palmeiras. 
Afinal, Patrick de Paula saiu 
da competição para virar 
peça fundamental e decidir 
o Campeonato Paulista de 
2020 para o clube alviverde. 
Depois do meio-campista, o 
clube cuida e aposta em uma 
nova revelação do torneio 
amador: o atacante Carlos 
Matheus, de apenas 17 anos 
e agora dono de um contrato 
com multa de quase R$ 530 
milhões.

Nascido em Belém, o 
jovem assinou o primeiro 
compromisso profissional há 
poucas semanas e vai poder 
transformar a realidade difícil 
da família. O menino mora 
com a mãe na favela de Heli-
ópolis, em São Paulo, e apro-
veitou um espaço dentro da 
comunidade para aparecer 
na Taça das Favelas. No Uni-
dos de Vila Carioca, chamou 
a atenção do Palmeiras, onde 
é tratado como aposta.

“Ano passado eu estava 
disputando a Taça das Fave-

las e hoje estou em um dos 
maiores clubes do Brasil. Cla-
ro que é uma mudança gran-
de, mas estou com a cabeça 
concentrada para que tudo 
dar certo, junto com a minha 
família, todo o staff que tem 
trabalhado para eu realizar 
esse sonho. É um projeto de 
carreira muito motivador e 
tenho certeza que lá na fren-
te vamos colher os frutos”, 
declarou.

Acompanhado e traba-
lhado pelo Palmeiras desde o 
início do ano, Carlos Matheus 
realizou apenas um jogo ofi-
cial pelo clube alviverde, ain-
da em março contra o Bota-
fogo, pelo Brasileirão Sub-17. 
Foi o suficiente pra agradar 
aos diretores da base e asse-
gurar o primeiro (e valioso) 
contrato profissional de fute-
bol.

Em campo, Carlos Ma-
theus e o sub-17 retornam 
no próximo dia 10 contra o 
América-MG, fora de casa, 
pelo Brasileiro da categoria. 
No caso do jovem da favela 
de Heliópolis, agora com um 
contrato milionário de profis-
sional do Palmeiras.

Foto: RodRigo CoCa

Éderson e Dyego Coelho em treinamento do Corinthians

D’Alessandro, em ação no treino do Inter

Vanderlei em treino do Grêmio

Carlos Matheus assina contrato para reforçar o sub-17

CORINTHIANS. Veja possível explicação para o sumiço do jovem volante de 21 anos, que já foi até titular

INTER

Coudet volta a ter D’Ale
à disposição no Gre-Nal

GRÊMIO

Renato mantém dúvidas
no meio e na defesa

PALMEIRAS

Nova cria da Taça das 
Favelas com multa 
de R$ 530 milhões
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O lateral-esquerdo Gui-
lherme Guedes ainda man-
tém recuperação física após 
sofrer lesão muscular em ju-

lho. 
Não há previsão de re-

torno do jovem aos trabalhos 
com bola.



Hotéis inovam e experimentam os
primeiros sinais de recuperação
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Despedindo-se do pe-
ríodo mais crítico da pande-
mia, os hotéis e pousadas de 
Mato Grosso já experimen-
tam os primeiros sinais de 
recuperação. Após amargar 
o índice de 5% de taxa mé-
dia de ocupação de leitos em 
abril, os empreendimentos 
estão encerrando setembro 
com aproximadamente 25% 
de ocupação. O bom resulta-
do não se deve apenas a re-
abertura gradativa dos esta-
belecimentos, mas também 
à capacidade de inovação do 
setor.

É o caso de um em-
preendimento localizado no 
Centro Político e Administra-
tivo (CPA) de Cuiabá. Embora 
seu público seja majoritaria-
mente constituído por pro-
fissionais liberais e empresá-
rios, a administração decidiu 
investir na atração de novos 
públicos para driblar a crise. 
As ações de marketing de-
senvolvidas pela unidade vão 
da comercialização de “Day-
-use” com drinks inclusos nos 
finais de semana até à noite 
do pijama para os “baixinhos”.

“Promovemos essas 
ações no mês de agosto e o 
resultado foi bastante posi-
tivo. Alcançamos uma taxa 

de ocupação até 30% nos fi-
nais de semana, sendo que 
normalmente era de 5%. A 
maior parte do nosso público 
é do coorporativo e que, por 
consequência, se hospeda 
durante a semana. Porém o 
fenômeno do isolamento so-
cial fez com que muitas fa-
mílias passem a buscar um 
‘oásis’ nos finais de semana, 
para refrescarem a cabeça 
com segurança. E é isso que 
decidimos oferecer no Hotel 
Delmond”, explicou o empre-
sário Bruno Delcaro.

Embora os primeiros 
sinais de recuperação come-
cem a ser experimentados, o 
fluxo de hospedagem ainda 
está longe de voltar à norma-
lidade. Segundo o presidente 
da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Mato 
Grosso (ABIH-MT), Jack Ab-
boudi, a expectativa é de que 
o setor retorne aos índices 
anteriores, de uma taxa mé-
dia de 60%, só no final do ano 
que vem.

De acordo com a enti-
dade, dos cerca de 650 ho-
téis e pousadas existentes 
em Mato Grosso, aproxima-
damente 40 encerraram as 
atividades de vez. Alguns fe-
charam as portas em abril, 
pior mês da crise, e reabriram 
depois. “Embora seja inegá-
vel o impacto da pandemia 

DA REPORTAGEM

Neste mês de outubro 
há uma mobilização nacional 
para promover a prevenção 
e o controle no aumento dos 
casos de câncer de mama, 
principal tipo de câncer en-
tre as mulheres. Referência 
como o único hospital de 
Sinop e de todo o Norte de 
Mato Grosso, com ala espe-
cífica para o tratamento on-
cológico, o Hospital Santo 
Antônio alerta que a melhor 
forma de prevenção é o diag-
nóstico precoce e os exames 
de rotina.

A ala de oncologia do 
Santo Antônio recebe pacien-
tes das mais diversas cidades 
do estado até do Sul do Pará. 
São oferecidos consultas, 
cirurgias, quimioterapia e 
acompanhamento assisten-
cial e psicológico. Hoje, cerca 
de 50 mulheres participam 
do projeto “Amigas do Peito”, 
onde as pacientes recebem 
próteses mamárias e desen-
volvem atividades e acompa-
nhamentos semanais para o 
entendimento e a recupera-
ção da doença e as suas mais 
diversas fases.

De acordo com a douto-
ra Silvia Nardozza Santorini, 
médica oncologista do Hos-
pital, os fatores de risco do 
câncer de mama são, princi-
palmente, a idade. Ainda de 
acordo com ela, conforme a 
mulher envelhece, também 
aumenta o risco de desenvol-
ver câncer de mama.

“Para cada um homem 
diagnosticado com câncer de 

mama, são diagnosticadas 
outras 100 mulheres”, ilustra 
ao lembra que alguns ou-
tros fatores genéticos como 
história familiar de câncer, 
principalmente se é parente 
de primeiro grau e, depen-
dendo da idade, menos de 50 

DA REPORTAGEM

A população de Cam-
po Novo do Parecis está ten-
tando entender as repetidas 
quedas de energia elétrica 
que começaram na última 
segunda-feira (28), no perío-
do noturno, entre 21h e 22h. 

Os pequenos incidentes têm 
gerado apreensão em boa 
parte da população devido a 
possíveis danos em equipa-
mentos eletrodomésticos e 
eletrônicos em geral.

Segundo um colabora-
dor da Energisa, o principal 
transformador, que abastece 

DA REPORTAGEM

Imagens da câmera de 
segurança da região em que 
o jovem Jonathan da Silva 
Rosário, 23 anos, foi morto a 
tiros por policiais militares 
mostra o momento em que 
os disparos foram feitos, na 
última quarta (30), em Cha-
pada dos Guimarães. O vídeo 
mostra Jonathan passando 
pela rua em sua moto, quan-
do um dos policiais tenta pa-
rar o veículo, dando chutes, e, 
em seguida, o outro policial 
faz o disparo contra o jovem.

O tiro acertou a coxa 
direita do jovem, próximo da 
virilha. Jonathan foi socorrido 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
mas chegou no hospital da 
cidade já sem vida. No bole-
tim de ocorrência feito pela 
polícia, os militares relataram 
que estavam dispersando 
pessoas na Praça Dom Wuni-
baldo e que o jovem passou 
pelo local em alta velocidade 
fazendo ‘algazarras’. Durante 

a tentativa de abordagem, 
segundo a polícia, o moto-
queiro teria jogado a moto 
para cima dos policiais. No 
entanto, pelas imagens da 
câmera de segurança, não é 
possível ver essa manobra ci-
tada. Segundo a tia dele, Jo-
natan saiu para levar a namo-
rada em casa e voltava para 
a residência da família para 
dormir e trabalhar no dia se-
guinte. Segundo a família, o 
rapaz não tinha CNH e esse 
teria sido o motivo por não 
ter parado. “Isso não faz dele 
um criminoso. Ele morava no 
sítio e veio para a cidade para 
trabalhar. Nunca mexeu com 
coisa errada, nunca brigou 
com ninguém. Era um me-
nino que desde criança tra-
balhou para ajudar a família. 
Era muito amado na cidade”, 
contou. Em nota, a Polícia 
Militar informou que a Cor-
regedoria Geral está acom-
panhando o caso e que será 
instaurado Inquérito Policial 
Militar (IPM) para apurar a 
conduta dos policiais.

Foto: Divulgação

Atrações infantis contribuem para elevar taxa de ocupação 

Santo Antônio: ala específica para o tratamento oncológico

Versão registrada em BO é diferente da vista em imagens 

TURISMO. Levantamento revela aumento na taxa de ocupação de leitos: de 5% em abril para 30% em setembro

CÂNCER DE MAMA

Prevenção e detecção precoce
são os melhores caminhos

C.N.PARECIS

Transformador sobrecarregado
causa as quedas de energia

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Imagens de câmera de 
segurança mostram jovem 
sendo morto por PMs
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no setor, devemos agradecer 
por esse início de retomada. 
É um sinal positivo, que nos 
anima. 

Quem conseguiu se 
manter, agora deve inovar, 
criar novos produtos e atrair 
outros públicos para o seu 

negócio”, analisou Abboudi.

PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA
Desde o início da pan-

demia, a ABIH-MT e a Asso-
ciação Brasileira das Gover-
nantas (ABG) estabeleceram 

protocolos com recomenda-
ções, visando garantir a segu-
rança de hóspedes e funcio-
nários, que vão desde o uso 
indiscriminado de álcool gel 
e máscaras, até protetores 
faciais. Também foram reco-
mendados cuidados especí-

ficos na troca e higienização 
de toalhas e roupas de cama, 
além da limpeza frequente 
dos filtros dos condicionado-
res de ar, entre outras medi-
das, tudo para proporcionar 
aos hóspedes a tranquilida-
de, conforto e segurança.

com câncer de mama, ovário 
e alguns fatores modificáveis 
como a obesidade, o seden-
tarismo, o uso excessivo de 
álcool e o tabagismo.

Segundo dados regis-
trados pelo Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), este 

ano, estima-se 66.280 mil 
novos casos novos de câncer 
de mama para cada triênio 
[2020 / 2022]. 

Este valor corresponde 
a um risco estimado de 61,61 
casos novos a cada 100 mil 
mulheres.

a cidade, está sobrecarrega-
do devido a alta demanda 
energética no horário onde 
estão acontecendo as que-
das. Uma equipe de Tangará 
da Serra foi solicitada para 
fazer manutenções e solucio-
nar o problema. Porém não 
deram data definida para 

que as quedas deixem de 
acontecer. A situação é recor-
rente em diversas cidades do 
estado, incluindo Sinop, no 
Nortão. Na madrugada desta 
sexta (2), por pelo menos três 
vezes a energia caiu, retor-
nando ao normal apenas por 
volta das 7h10.
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