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TANGARÁ

Fechada festa com drogas,
bebidas e adolescentes

Três homens e uma mulher foram presos suspeitos de promo-
ver uma festa com adolescentes, drogas e bebidas em Tangará da 
Serra na madrugada de domingo (4). A confraternização foi interrom-
pida pela equipe da Força Tática.         Página - 7

PM

O Posto de Atendimento Emergencial aos Animais do Pantanal 
(PAEAS Pantanal) já distribuiu mais de 2,3 milhões de litros de 
água em atenção aos animais silvestres vítimas dos incêndios 
florestais no bioma. A força-tarefa também destinou mais de 
53 toneladas de alimentos em pontos estratégicos.        Página -7

COMBATE A INCÊNDIOS

Força-tarefa destinou 2,3
milhões de litros de água

Pacotes de
sementes
em 23
estados

O Ministério da Agricul-
tura informa que foram 
confirmados 199 pacotes 
de sementes não solici-
tadas em 23 estados e no 
Distrito Federal. Todos os 
pacotes foram originá-
rios de países asiáticos, 
como China, Malásia e 
Hong Kong.

 Página  -4

INVESTIMENTO

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), terá 4,7 mil quilômetros de obras rodoviárias em execução 
e contratadas até o fim de 2020. Desse total, 1.000 quilômetros de asfaltamento 
e 1.200 km de restauração de rodovias já estão em andamento. As demais obras 
estão em fase final de contratação pelo Poder Público.                            Página  3

Mayke Toscano/secoM-MT

ASLFATO PARA RODOVIAS

CAMPANHA
ARRECADA
BRINQUEDOS
A CRIANÇAS

CRIMES VÃO 
PODER SER 
DENUNCIADOS 
POR WHATSAPP

INCÊNDIO
DESTRÓI
CERCAS E
PASTAGENS

CARROS SÃO
DESTRUÍDOS
DURANTE
INCÊNDIO
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CAMPO NOVO NOVA LEI PANTANAL CHAPADA DOS GUIMARÃES



    

Foi de surpresa a primeira reação, em boa parte dos 
círculos jurídicos e políticos, à indicação do desembarga-
dor Kássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. 
À surpresa seguiram-se as dúvidas acerca dos motivos 
para a decisão do presidente Jair Bolsonaro.

Há hipóteses. A escolha do piauiense Kássio, atual 
vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, poderia significar um aceno ao Nordeste, uma vez 
que o STF não conta com um ministro daquela região. 
Note-se, nesse contexto, o entusiasmo do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) diante do anúncio.

Vinda de um presidente cujo núcleo político-fami-
liar encontra-se sob investigação no Supremo, a indica-
ção, independentemente de seus méritos, também será 
observada à luz das conveniências do Planalto e seus 
aliados, em particular os do centrão —do qual o próprio 
Nogueira é um dos expoentes.

Bolsonaro, ao que parece, procurou agradar a gre-
gos e deixar troianos para depois. Ficou para a próxima 
vaga no Supremo a prometida designação de um evan-
gélico como o ministro da Justiça, André Mendonça. 
Nem se mencione a antiga expectativa de um nome ali-
nhado à Operação Lava Jato.

Kássio Nunes Marques é tido como garantista e, 
para desgosto de setores puristas do bolsonarismo, che-
gou ao TRF-1 por escolha da ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT).

Também ficaram a ver navios, a despeito de movi-
mentos públicos favoráveis ao presidente, cotados para o 
posto como o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior 
Tribunal de Justiça, e o procurador-geral da República, 
Augusto Aras.

Cumpre ressaltar que, em meio às muitas opções 
ventiladas, a indicação de Kássio contempla a tecnicida-
de. Não se conhecem, até aqui, elementos que ponham 
em xeque seu notório saber jurídico e sua reputação ili-
bada, requisitos constitucionais —um tanto vagos, é ver-
dade— para o posto.

Haverá decerto o que pesquisar e questionar. Re-
portagem publicada pelo UOL, por exemplo, mostrou 
que o magistrado autorizou, em decisão controversa, a 
abertura de uma estrada numa unidade de conservação 
em Rondônia.

Cabe agora ao Senado exercer com rigor e altivez 
a sua missão de controle das indicações do presidente 
ao STF. Felizmente, a experiência recente tem mostrado 
sabatinas mais inquisitivas e menos protocolares —ainda 
que inexistam casos de rejeição de um candidato desde 
1894, no governo do marechal Floriano Peixoto.

Ademais, ministros aprovados em governos ante-
riores não se pautaram necessariamente pelos interes-
ses de seus nomeantes uma vez que tomaram assento. 
Que assim permaneça, a bem do fortalecimento das ins-
tituições democráticas.

Editorial

Rumo ao STF

LUTO NO BOPE
O sargento do Bope, Nivaldo Leandro 

Deusdara, 45 anos, morreu no domingo 
vítima da Covid-19. Ele estava internado 
no Hospital Santa Rita, em Várzea Grande, 
desde a semana passada. O militar, que era 
natural de Fátima do Sul/MS, será sepulta-
do em Campo Grande. A Polícia Militar di-
vulgou nota em que “manifesta condolên-
cias a toda família e amigos”.

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 ficará bem!

CADEIRAS
CATIVAS?
Mauro Mendes decidiu vetar integral-

mente um projeto aprovado pela Assem-
bleia que previa que torcedores tenham o 
direito de uso de cadeiras cativas na Arena 
Pantanal por um prazo de até 30 anos. A me-
dida, segundo os parlamentares, visava auxi-
liar o Governo com as despesas de manuten-
ção do estádio, cujo custo médio mensal, até 
o final de 2019, era de aproximadamente R$ 
350 mil. Segundo Mendes, porém, a medida 
é inconstitucional, pois a competência é da 
Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e 
Lazer.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Havia relatos de curas de dores crônicas de 
cabeça, alívio total do estresse. Alguns que mal 
caminhavam e hoje já jogam futebol aos fins de 
semana

a indicação também será obser-
vada à luz das conveniências do 
Planalto e seus aliados, em par-
ticular os do centrão — do qual o 
próprio Nogueira é um dos expo-
entes

“ “

O medo de contrair a Covid-19 é geral, 
pois agora todo mundo conhece alguém 
que ficou doente, ou sabe dos famosos que 
se infectaram, e cada dia aparece na mídia 
uma nova fórmula ou tratamento para se 
proteger dessa gripe que assola todo glo-
bo. Luciano, dono de uma mecânica de 
prestígio na cidade, era uma dessas pesso-
as que busca uma panaceia para esse mal.

Na televisão, fica conhecendo a ozo-
nioterapia, onde é aplicado o gás ozônio 
no ânus do paciente. Segundo a matéria 
jornalística, 10 sessões em dias alternados, 
com a duração de cinco a 10 minutos, e a 
pessoa fica imune ou alcança a cura do co-
ronavírus.

Na oficina de Luciano se encontra o que 
há de mais moderno para manutenção e 
conserto de automóveis, e exista uma má-
quina que é abastecida com ozônio para 
limpeza de dutos de certos carros importa-
dos.

As perdas financeiras com o isolamen-
to foram altas para as finanças da oficina, e 
Luciano pensou que uma grana a mais não 
faria mal a ninguém. E fez um anúncio in-
formal na internet, oferecendo os serviços 
de ozonioterapia, associando o tratamento 
a diversos males como estresse, dores de 
cabeça e proteção contra o coronavírus, 
garantindo sigilo total.

No outro dia já tinha um cliente agen-
dado para o período noturno. Ajeitando um 
cômodo anexo à oficina, colocou a máqui-
na e improvisou uma maca. Na hora mar-
cada chegou um senhor de caminhonete 
importada, um fazendeiro da região. Este 
se deitou, abaixou as calças e recebeu sua 
dose de ozônio na bunda, 10 minutos exa-
tos.

Luciano suava num misto de medo e 
nervosismo, mas deu tudo certo, o senhor 
disse que nunca havia se sentindo tão bem, 

e pagou adiantado R$ 2 mil para mais 10 ses-
sões.

E assim foram os dois meses seguintes. 
Aparecia alguém, pedia sigilo e fazia a ozo-
nioterapia. E começou a dar mais dinheiro 
que a oficina, tendo que trabalhar em tem-
po integral, contratando duas enfermeiras.

A fama do tratamento com ozônio que 
curava de tudo e aliviava dores correu a cida-
de, e Luciano alugou uma sala em um cen-
tro comercial de luxo para atender a cliente-
la. Havia relatos de curas de dores crônicas 
de cabeça, alívio total do estresse. Alguns 
que mal caminhavam e hoje já jogam fute-
bol aos fins de semana.

Havia aqueles que pareciam saudáveis, 
e mesmo assim faziam todas as aplicações 
semanais. Luciano nunca havia experimen-
tando o ozônio no reto, mas a curiosidade 
era tanta que pediu a uma das enfermeiras 
para lhe aplicar. E logo após a aplicação se 
sentiu diferente, como que completo, mais 
feliz e saudável.

Todos os dias tomava ozônio, ficou vicia-
do, era como uma droga, precisava de mais. 
Chegou a desmarcar clientes para que lhe 
aplicassem mais. Porém, após uma denún-
cia no Conselho Regional de Medicina, a 
polícia fechou o “consultório” clandestino. 
A máquina responsável pelas doses de ozô-
nio foi apreendida. Luciano pagou fiança e 
responderá em liberdade pelos crimes de 
curandeirismo e falsidade ideológica, por se 
passar por médico.

Luciano tentou de tudo para saciar seu 
vício em ozônio anal: ar comprimido, deso-
dorante spray, gás para isqueiro e tudo mais 
que conseguia introduzir na cavidade anal. 
Desesperado, pegou um extintor de incên-
dio automotivo e introduziu... Hoje Luciano é 
dono de uma revenda de extintores, e coor-
dena a O.A.A. (Ozônio Anal Anônimos). Dita-
do Popular: “A raposa perde o pelo, mas não 
perde o vício”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia:
ozônio

Hora certa
cia várias vezes durante a programação.

Por telefone também era possível 
contar com serviços de hora certa, mas é 
importante lembrar que esse meio de co-

municação não era 
ainda algo popular, 
mas, ainda assim, 
poderia ser útil, 
mesmo que a partir 
de um “orelhão”.

Sei que tudo 
isso é algo com-
pletamente fora 
da realidade atu-
almente. Com re-
lógios por todos 
os lados e incon-
táveis recursos de 
sincronização ficar 

sem saber o horário atual é praticamente 
impossível para quem convive com recur-
sos tecnológicos. Mas quem viveu aquela 
época, como eu, sabe bem o “desespero” 
de ter um compromisso e não conseguir 
saber, com certeza, a hora atual.

E a gente vai ficando 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 perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Atualmente, além dos diversos recursos de sincronização presentes 
nos mais variados dispositivos tecnológicos, existem sites na inter-
net para consulta da hora atual. Em outras palavras: Só não fica por 
dentro da hora certa quem não quer. Facilidades que nos mostram, 
mais uma vez, como a evolução muda nossas vidas, até mesmo nas 
coisas mais “simples”.
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Saber a hora certa foi, por muito tempo, 
um “problema”. Em uma época onde não 
existiam computadores, celulares e outros 
dispositivos eletrônicos, precisávamos 
confiar em relógios 
que, muitas vezes, nos 
deixavam “na mão”. 
Um despertador mo-
vido à corda poderia 
deixar de ser confiável 
se não recebesse a de-
vida atenção. Relógios 
de pulso automáticos 
ou movidos à corda 
passavam pelo mesmo 
problema. Mesmo os 
dispositivos eletrôni-
cos não eram tão con-
fiáveis.

Na época não contávamos com as im-
portações. Comprar algo era bem mais 
caro do que atualmente. Então não era 
nada comum ter um monte de relógios em 
cada ambiente, como acontece hoje em 
dia.

Mesmo que o relógio existisse você 
gostaria, por vezes, de saber se ele estava 
certo, especialmente quando algum com-
promisso com hora marcada estivesse em 
sua agenda.

O recurso mais comum nessas horas 
era o rádio. Bastava sintonizar qualquer 
emissora e aguardar que, como de costu-
me, o horário fosse dito, algo que aconte-

EDUARDO FACIROLLI

Um incêndio no estacionamento da Cachoeira da Martinha em Chapa-
da dos Guimarães deixou dois carros destruídos no domingo. As chamas 
começaram às margens da MT-251 e avançaram para o estacionamen-
to. Os dois veículos atingidos já estavam destruídos pelo fogo quando as 
equipes chegaram no local. O fogo também avançou para uma região 
de mata no entorno do Rio da Casca. Os militares fizeram o controle das 
chamas nos veículos e nas regiões de mata atingidas pelo fogo.
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LINHA CRUZADA I...
Parece que alguns candidatos do mesmo espectro políti-

co ao Senado em Mato Grosso não vêm falando a mesma língua. 
Trata-se daqueles que se apoiam na figura do presidente Bol-
sonaro na tentativa de angariar mais votos. É o que vem acon-
tecendo nos últimos dias com a candidata do Patriota, Coronel 
Fernanda. A militar é, de fato, quem tem o apoio oficial do presi-
dente para o pleito, mas alguns de seus apoiadores começaram 
a disparar críticas aos outros candidatos que adorariam ter o 
apoio do presidente, como é o caso de Elizeu Nascimento (DC), 
Reinaldo Morais (PSC) e de José Medeiros (Podemos), esse, 
principal alvo das críticas.

LINHA CRUZADA II...
Bolsonaro ao dar apoio para Rubia Fernanda, chegou 

a pedir que fosse realizada uma campanha limpa em relação 
aos candidatos alinhados mais à direita. Após seus apoiadores 
iniciarem o processo de desconstrução da imagem dos outros 
candidatos bolsonaristas, a patriota veio a público dizer que os 
ataques não estão partindo dela, e muito pelo contrário, que 
vem pedindo para que os aliados fiquem apenas no campo das 
propostas, sem fazer ataques. Ela inclusive vem sendo alvo de 
críticas também por ser considerada uma comunista infiltrada 
e que o presidente do Patriota em Mato Grosso, Victório Galli 
enganou Bolsonaro ao indicar Rubia Fernanda.    

LINHA CRUZADA III...
E quem ganha com essa linha cruzada entre os queridi-

nhos do presidente? Os dois candidatos mais fortes na corrida 
eleitoral e que tiveram boas colocações na eleição de 2018. 
Carlos Fávaro (PSD) que ficou em terceiro lugar e atualmente 
ocupa de forma interina a cadeira que está em disputa. E o tu-
cano Nilson Leitão. Enquanto os adeptos de Bolsonaro duelam 
entre si, minando as chances de sucesso, os dois nomes favo-
ritos agradecem. Vale lembrar que a eleição suplementar ao 
Senado em Mato Grosso acontece em decorrência da cassação 
da ex-juiza Selma Arruda (Podemos), e o pleito ocorre em 15 de 
novembro, junto com a eleição municipal.

FALA MUITO...
Deu no site O Antagonista que existe um mal estar den-

tro do PODEMOS. Tudo isso por conta de um pedido feito pelo 
deputado mato-grossense José Medeiros requisitando que o 
Procuradoria Geral da República e o Ministério da Justiça apu-
rassem manifestações contra o presidente Bolsonaro nas redes 
sociais. Os alvos do pedido são o candidato à prefeitura de São 
Paulo, Guilherme Boulos (Psol), o jornalista Ricardo Noblat e 
alguns deputados federais. Uma fonte chegou a relatar ao site 
que nos bastidores da sigla, inclusive a presidente, deputada 
Renata Abreu foram pegos de surpresa com a iniciativa de Me-
deiros e que atitudes como essa merecem repúdio, ultrapassam 
os limites, que os deixam envergonhados.

 
GOLPE NA CASA CIVIL...
Na última semana uma pessoa começou a se passar pelo 

secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho. 
O golpista em questão tinha objetivo de conseguir dinheiro 
das pessoas através de mensagens enviadas por whatsapp. O 
bandido pedia que as vítimas fizessem depósitos em uma con-
ta corrente da Caixa Econômica Federal. O telefone usado pelo 
farsante tinha o DDD 66 e usava o número 9683-2247. As infor-
mações foram confirmadas pela assessoria do Palácio Paiaguás. 
Em nota o secretário, Mauro Carvalho disse que nunca teve con-
ta na Caixa e que utiliza o mesmo número telefônico há mais de 
dez anos. A Polícia Civil está investigando o caso.

RIVA DE TORNOZELEIRA...
Começou ontem (05), o período de prisão domiciliar do 

ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José 
Riva. Ao todo, ex-parlamentar terá de cumprir três anos de pri-
são domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O motivo 
dessa condenação? Ter confessado participação em esquemas 
de corrupção. A prisão domiciliar só foi possível em decorrên-
cia de um acordo firmado entre os advogados de defesa de Riva 
com a Justiça. Riva ficará recolhido em sua casa no bairro Santa 
Rosa, em Cuiabá. Ele devolveu R$ 92 milhões aos cofres públi-
cos. Riva é considerado político mais ficha suja do Brasil, tem 
mais de cem ações contra ele na Justiça e ficou 6 meses preso 
no Centro de Custódia de Cuiabá. 

CANDIDATURA DEFERIDA...
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) de-

feriu o registro de candidatura da chapa de Nilson Leitão para 
o Senado Federal. O juiz Sebastião Monteiro da Costa Júnior 
aprovou o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários 
(DRAP) e declarou a coligação habilitada para participar do 
pleito suplementar de 2020. A decisão foi publicada no sábado 
(3). O TRE também permitiu o registro de candidatura de Júlio 
Campos (DEM), para concorrer ao cargo de 1° Suplente de Sena-
dor da República, e de Zé Márcio Guedes (PL), para 2° Suplente. 
A coligação “Mato Grosso Por Inteiro”, de Nilson Leitão, Júlio 
Campos e Zé Márcio Guedes, foi oficialmente registrada com o 
número 456.

DE OLHO NO PODER

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 06 de outubro de 2020 03 | POLÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

MT terá 4,7 mil km de asfalto 
novo e recuperados em rodovias
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secreta-
ria de Estado de Infraestrutu-
ra e Logística (Sinfra), terá 4,7 
mil quilômetros de obras ro-
doviárias em execução e con-
tratadas até o fim de 2020. 
Desse total, 1.000 quilôme-
tros de asfaltamento e 1.200 
km de restauração de rodo-
vias já estão em andamento. 
As demais obras estão em 
fase final de contratação pelo 
Poder Público.

“Entre as obras em exe-
cução, obras que estamos 
entregando e obras que vão 
entrar em fase de execução, 
nós teremos 312 canteiros em 
Mato Grosso. Neste mês sai-
rão várias licitações para exe-
cutar serviços em todas as 
regiões de Mato Grosso”, des-
tacou o secretário de Estado 
de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira.

Ainda de acordo com 
ele, estão em processo de 
contratação 12 obras de pa-
vimentação, 13 de pontes de 
concreto, além de mais uma 
obra de restauração, que co-
meçarão ainda neste ano. Se-
rão 437 quilômetros de novas 
pavimentações nas regiões 
do Araguaia, Xingu, Centro 
Norte e Baixada Cuiabana e 
mais 45,42 quilômetros de 
rodovias recuperadas na re-
gião do Araguaia, na rodovia 
MT-100, entre os municípios 
de Ribeirãozinho e Torixoréu.

Essas obras vão comple-
mentar os investimentos de 

mais de R$ 1 bilhão já realiza-
dos neste ano de 2020 e que 
são executados em todas as 
regiões de Mato Grosso. Es-
tão em andamento 46 obras 
de pavimentação, totalizan-
do mil quilômetros, outras 27 
obras de restauração e revi-
talização, em uma extensão 
de 1,2 mil quilômetros, além 
de 139 pontes de concreto, 
sendo 60 de médio e grande 
porte.

“Em outubro, sai o pro-
cesso licitatório para a con-
tratação de projeto executivo 
de 1.171 quilômetros de pavi-
mentação em várias MTs e 
em todas as regiões do Esta-

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) sancionou a 
Lei n.º 11.219/2020, de autoria 
do deputado Delegado Clau-
dinei (PSL), que dispõe sobre 
o serviço permanente de de-
núncias por meio de número 
no aplicativo de WhatsApp 
para crimes de violência con-
tra a mulher, crianças, ado-
lescentes, idosos e pessoas 
Portadoras de Necessidades 
Especiais (PNE). A matéria foi 
publicada no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso 
(DOE), pelo Poder Executivo.

“Essa lei não vai só pro-
teger as mulheres vítimas de 
violência doméstica, como 
outros públicos que sofrem 
com ameaças e agressões. 
Temos que intensificar a pro-

teção para essas vítimas e 
buscar meios que venham 
facilitar que a denúncia seja 
efetivamente feita e evite que 
o ocorra o pior”, explica Dele-
gado Claudinei. A nova lei vai 
permitir que as vítimas pos-
sam fazer as denúncias por 
meio de mensagens, vídeos 
e fotos, através do aplicativo 
WhatsApp. “As pessoas que 
sofrem com a violência po-
dem imediatamente enviar 
a localização de onde está 
ocorrendo a situação. E, claro, 
não só a vítima, como, tam-
bém, qualquer pessoa que 
perceba indícios de violência 
ou se torne testemunha dos 
atos e a identidade do denun-
ciante será mantido o sigilo”, 
explica o parlamentar. A nova 
lei também estabelece que 
os números de WhatsApp se-

CONGRESSO EM FOCO

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se 
reuniu na manhã de ontem 
(05) com o presidente Jair 
Bolsonaro e o relator do orça-
mento de 2021 e da proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) do Pacto Federativo, 
senador Márcio Bittar (MDB-
-AC). Também estiveram no 
café da manhã os ministros 
da Secretaria de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos, e do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho.

Em divergência aberta 
com Maia, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, não 
esteve presente no encontro. 
Há previsão de que os dois se 
encontrem em jantar hoje à 
noite na residência do minis-
tro Bruno Dantas, do Tribunal 
de Contas da União (TCU). O 
jantar está sendo articula-
do pelos senadores Renan 

Calheiros (MDB-AL) e Kátia 
Abreu (PP-TO) e visa aparar 
as arestas entre as duas auto-
ridades.

No café da manhã no 
Alvorada, foram discutidos 
o orçamento de 2021 e o fi-
nanciamento do programa 
Renda Cidadã, ampliação do 
Bolsa Família que o governo 
pretende viabilizar a partir 
do ano que vem. A ideia é 
que o programa imprima a 
marca da gestão Bolsonaro 
e dê continuidade ao auxílio 
emergencial, que será en-
cerrado em dezembro deste 
ano. Maia defendeu, em en-
trevista ao G1, que a solução 
para o programa não pode 
romper o teto de gastos pú-
blicos. “A solução do Renda 
Cidadã tem que ser posterior 
à solução do teto de gastos. 
Isso é necessário para garan-
tir que as despesas ficarão 
controladas nos próximos 24 
meses. É preciso resolver os 

Mais de R$ 1 bi em investimentos já foram realizados em 2020

Lei beneficia todos que sofrem com ameaças e agressões

Foram discutidos o orçamento de 2021 e o financia-
mento do programa Renda Cidadã 

INFRAESTRUTURA. Desse total, mil km de asfaltamento e 1.200 de restauração de rodovias já estão em andamento

PELA INTERNET

Lei permite denúncia para crimes 
de violência através de WhatsApp 

CHEFES DO PODER

Em reunião, Maia sugere que Bolsonaro 
que resolva teto antes de Renda Cidadã

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: assessoria

Foto: assessoria

gatilhos imediatamente. Te-
mos pouco tempo para solu-
cionar os problemas”, alertou 
Maia. “Temos que unir esfor-
ços para resolver a situação 
fiscal do país”, completou o 
presidente da Câmara.

A apoiadores na saí-
da do Alvorada, Bolsonaro 
comentou o encontro com 
Maia. “Tô errado? Quem é 
que faz a pauta na Câmara?”, 
perguntou retoricamente ao 
grupo de simpatizantes.

jam amplamente divulgados 
para o conhecimento públi-
co. O trabalho será coordena-
do pela Polícia Judiciária Civil 

de Mato Grosso (PJC-MT) por 
meio da Delegacia Especiali-
zada da Defesa da Mulher de 
Cuiabá (MT).

do, que totalizam 21 obras. E 
junto faremos a contratação 
de projetos de mais 50 pon-
tes de concreto. A popula-
ção precisa dessas estradas, 
principalmente em um Es-
tado que produz 70 milhões 
de toneladas de grãos”, disse 
o secretário. Também serão 
executadas outras obras em 
parceria com municípios, as-
sociações e consórcios inter-
municipais nas estradas vici-
nais, por meio do programa 
de substituição de pontes de 
madeira de pequeno porte. 
Serão adquiridos pelo Gover-
no do Estado e repassados 
aos municípios 5 mil metros 

de bueiros metálicos, 22 mil 
metros lineares de aduelas 
de concreto e 900 pares de 
conjuntos de vigas metálicas 
e lajes pré-moldadas.

“Estamos fazendo hoje 
um programa de 5 mil pon-
tes nas estradas vicinais e 
também nas estaduais. São 
pontes de pequeno porte. 
E até o final de 2022 vamos 
entregar 350 pontes de mé-
dio e grande portes nas ro-
dovias estaduais. O Governo 
não para. É trabalhar e cobrar 
a responsabilidade de todos. 
Fazer parcerias com prefeitu-
ras, associações, consórcios”, 
afirmou Oliveira.

Por Clemerson Mendes
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Pacotes de sementes em 23 estados
DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) informa 
que foram confirmados 199 
pacotes de sementes não 
solicitadas em 23 estados e 
no Distrito Federal. Todos os 
pacotes foram originários de 
países asiáticos, como Chi-
na, Malásia e Hong Kong. 
Os estados que receberam 
os pacotes foram: Acre, Ala-
goas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rio Grande do Norte, Rondô-
nia, Roraima, Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe e Tocan-
tins. Apenas no Amazonas, 
Maranhão e Piauí estão fora 
da lista.

A orientação do Minis-
tério é que as pessoas não 
abram pacotes de sementes 
não solicitados recebidos pe-
los Correios. Até o momento, 
não é possível apontar os ris-
cos envolvidos. Desta forma, 
o pacote não deve ser des-
cartado no lixo, a fim de evi-
tar o contato das sementes 
com solo e sua germinação. 
As sementes também não 
devem ser plantadas, pois 
ainda não são conclusivos os 
estudos sobre os riscos.

O material está sendo 
enviado para o Laboratório 
Federal de Defesa Agrope-
cuária (LFDA) de Goiânia, 
referência no assunto, onde 
serão realizadas análises 

para verificar eventuais ris-
cos à saúde humana, à pro-
dução agrícola brasileira ou 
ao meio ambiente.

Quem receber os paco-
tes deve entrar em contato 
com a Superintendência Fe-
deral de Agricultura de seu 
estado ou o órgão estadual 
de defesa agropecuária para 
providenciar a entrega ou 
recolhimento do material. O 
alerta vale para recebimento 
de sementes que cheguem 
do exterior de qualquer país 
e não somente da China, 
como vem sendo divulgado.

A importação de vege-
tais sem autorização pode 
introduzir pragas ou doen-
ças que não existem ou es-
tão erradicadas no Brasil, 
além de causar prejuízos 
econômicos. Para evitar o 
risco fitossanitário, o Mapa 
atua no controle do e-com-
merce internacional com 
equipe dedicada a fiscalizar 
e impedir a entrada de ma-
terial sem importação auto-
rizada no país. Não é possível 
ainda afirmar se essa ação 
está relacionada a alguma 
estratégia de marketing de 
vendas por e-commerce.

Vale destacar que a en-
trada de sementes no Bra-
sil só pode ser originária de 
fornecedores de países com 
os quais o Mapa já tenha es-
tabelecido os requisitos fi-
tossanitários. Esse material 
deve ser certificado pelas 
autoridades fitossanitárias 
do país exportador.

O Ministério, antes de 
autorizar a importação da 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Brasil caminha, em 
2020, para registrar o maior 
número de empreendedo-
res de sua história. Não exa-
tamente por vocação, mas 
principalmente por necessi-
dade. 

Nos nove primeiros me-
ses deste ano, o número de 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs) no país cresceu 
14,8%, na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, chegando a 10,9 mi-
lhões de registros.

Foram 1.151.041 novas 
formalizações entre o fim de 
fevereiro, pouco antes do iní-
cio da pandemia, até o fim de 
setembro, segundo dados do 
Portal do Empreendedor, do 
governo federal. Somados às 
mais de 7,5 milhões de micro 

e pequenas empresas, esse 
setor representa 99% dos 
negócios privados e 30% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos) do país.

Impulsionados pela cri-
se gerada pela pandemia 
do novo coronavírus, os bra-
sileiros estão buscando na 
atividade empreendedora 
uma alternativa de renda. 
Com isso, uma estimativa fei-
ta pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) mostra 
que aproximadamente 25% 
da população adulta estarão 
envolvidos, até o fim do ano, 
na abertura de um novo ne-
gócio ou com uma empresa 
com até 3,5 anos de ativida-
de.

“O desemprego está le-
vando as pessoas a se torna-
rem empreendedoras. Não 

DA REPORTAGEM

O maquinário está re-
visado e as lavouras já rece-
beram os tratos necessários 
para o começo da semeadu-
ra da próxima safra de soja. 
Porém, os serviços depen-
dem das chuvas. Segundo a 
Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Água Boa, as 
previsões mais otimistas in-
dicam a chegada da chuva a 
partir do dia 10 ou 12 de ou-
tubro.

Dependendo das chu-
vas, a semeadura da safra 
pode iniciar já no dia 15 de 
outubro. Até o momento, os 
agrônomos não tem registro 
de alguém que tenha inicia-
do o plantio no município. A 
área plantada com soja pode 
ter aumento de até 7% na 
safra 2.020/2.021, totalizando 
190 mil hectares com soja.

DA REPORTAGEM

A propriedade do pecu-
arista Ricardo Arruda foi uma 
das primeiras atingidas pelos 
incêndios no Pantanal. Mais 
de 80% dos 9,4 mil hectares 
— cercas, pontes, áreas de re-
servas e pastagens — foram 
consumidos pelo fogo.

O estrago só não foi 
maior por causa do trabalho 
preventivos dos aceiros e da 
ajuda dos bombeiros. “Com 
equipes limitadas, eles foram 
bravos homens, que procu-
raram de todas as formas 
combater e impedir o avan-
ço das chamas no Pantanal. 
Sem eles, o resultado teria 
sido pior ainda, com mais in-
fraestrutura comprometida, 
com risco até de comprome-
ter curral, sede da fazenda e 
estrutura de acesso”, conta o 
produtor.

A mão de obra dos fun-
cionários também foi funda-
mental durante a passagem 
do fogo pela fazenda, princi-
palmente para salvar o gado. 
“Graças a Deus, não perde-

mos nenhuma cabeça, mas 
foi sofrido, muito sofrido”, diz 
o vaqueiro Gelson Firmino da 
Silva.

O pecuarista Cristóvão 
Afonso da Silva não teve a 
mesma sorte e não conse-
guiu salvar todos os animais. 
Além de 30 cabeças de gado 
perdidas, 40 quilômetros de 
cercas e 11 mil hectares de 
pastagens foram destruídos 
pelo incêndio que invadiu a 
propriedade. “O prejuízo é 
enorme. A gente não calcu-
lou ainda, mas, só para se ter 
uma ideia, cada km de cerca 
custa R$ 9 mil, então imagina 
aí 40 km de cerca quanto vai 
dar”, diz.

Segundo o produtor, o 
fogo começou fora da pro-
priedade e foi acidental. 
“Teve três origens esse fogo 
no Pantanal, e se espalhou 
pelo Pantanal inteiro. Como 
o material para combustão 
era muito grande, qualquer 
faísca ou qualquer coisinha 
e ele se tornaria um incêndio 
como se tornou”, diz Cristó-
vão.

Foto: Divulgação

Pacotes misteriosos estão sendo analisados em Goiânia

Crise levou milhões a abrirem os próprios negócios

Plantio de soja deve iniciar na próxima semana  Ricardo Arruda mostra a destruição provocada pelo fogo

FIQUE ATENTO. Ministério da Agricultura identificou o recebimento por parte de produtores

PRÓPRIO NEGÓCIO

Pandemia gera recorde de
novos empreendedores

ÁGUA BOA

Agrônomos estimam início do plantio para o dia 15

PANTANAL

Incêndio mata 30
bovinos e destrói
cercas e pastagensFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: PeDro SilveStre

semente de determinado 
país, realiza análise de risco 
para identificar quais pragas 

por vocação genuína, mas 
pela necessidade de sobre-
vivência”, diz Carlos Melles, 
diretor-presidente do Sebrae. 
Comemorado nesta segun-

da-feira (5), o Dia da Micro 
e Pequena Empresa marca 
também um dos momentos 
mais desafiadores para os 
pequenos negócios no país.

podem ser introduzidas por 
aquelas sementes. A partir 
disso, ficam estabelecidas 

medidas fitossanitárias a 
serem cumpridas no país 
de origem para minimizar o 

risco de introdução de novas 
pragas no Brasil por meio da 
importação desse material.



MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DE-
RIVADOS LTDA – CNPJ: 10.256.917/0005-39, localizado 
na Av. das Hortênsias, n° 1908-W, bairro Parque das Emas, 
município de Lucas do Rio Verde/MT torna público que 
requereu junto a SEMA/MT-Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de Mato Grosso a Alteração de Razão Social para 
a atividade de “Comércio a varejo de combustíveis e lubri-
ficantes para veículos automotores”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FI-
GUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

BOUGAINVILLE COMÉRCIO DE GAS LTDA -ME , CNPJ 
n° 38.083.221/0001-43 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Moda-
lidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista 
de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na Rua JB, 
N: 814 , Bairro Jardim Bougainville, município de SINOP-MT.

ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA CNPJ 34.836.645/0003-
42 localizada RODOVIA BR 163, SN, KM603, A DIREITA 
SENTINDO SINOP, Bairro PERIMETRO URBANO, muni-
cípio de NOVA MUTUM-MT, Torna público que requereu a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA a LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO PROVISORIO (LOP) PARA PICADOR 
MÓVEL FLORESTAL, para atividade de COMERCIO ATA-
CADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. Não 
EIA/RIMA

JM EXTINTORES LTDA, CNPJ n° 14.276.883/0001-71, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/
MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Manutenção e reparação de maquinas 
e equipamentos para uso geral, localizada na Avenidas dos 
Jacarandás, N.901, Bairro Jardim Jacarandás, município de 
SINOP-MT.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SEMENTES PRIMAVERA 
EIRELI, CNPJ: 06.653.220/0005-24, torna público que re-
quereu junto a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente 
– SAMA/SORRISO, as Licenças Prévias – LP, de Instalação 
- LI e Licença de Operação – LO para desenvolver atividade 
de comercio atacadista de matérias-primas agrícolas com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 
no Distrito Industrial Leonel Bedin 2° etapa, lote 20, Quadra 
05, município de Sorriso/MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

FRANCISCO A TEIXEIRA. – DESINTUPIDORA SISTEMA 
ROTER, CNPJ 07.655.609/0001-48. Torna-se público que 
requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Sinop o pedido De Renovação de 
LO para a atividade 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a 
esgoto, exceto a gestão de redes, sito a Av. André Antônio 
Magi, nº 5835, Jardim Novo Estado,  município de Sinop/
MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 
9.9971-1848)

BINOTTI IMOBILIARIA E INCORPORADORA EIRELI - 
CNPJ: 20.984.587/0001-28, localizada na Av. das Acácias, 
n° 1245-W, bairro bandeirantes, município de Lucas do Rio 
Verde (MT) torna público que requereu junto a SAMA/LRV 
– Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Lucas do Rio Verde/MT a liberação das Licenças Prévia – 
LP, de Instalação – LI e de Operação - LO, para a atividade 
de “Loteamentos para fins residenciais ou comerciais – Área 
total ≤ 10ha” para o Licenciamento Ambiental do LOTEA-
MENTO URBANO RESIDENCIAL – JAIME SEITI FUJII VII, 
localizado no Lote 40A – Quadra 999 – Setor 35 - Lucas do 
Rio Verde/MT. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

CLOMIR BEDIN, CPF 244.376.389-72, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA , a Autorização de Desmate - AD na Fazenda Ipë II, 
zona rural do município de Vera – MT. 

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 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-

VENDAS
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 014/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Vice Presidente, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, 
TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: ANDREA IORIS 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor total de R$ 149.328,58 
(Cento e quarenta e nove mil, trezentos e vinte oito reais e cinquenta e oito 
centavos). Juina-MT, 05 de outubro de 2020. Marcio Antonio da Silva – Presi-
dente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ MT
EXTRATOS DE ADITIVO DE CONTRATOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2020 – DATA: 
02/10/2020 – OBJETO DO ADITIVO: ADITAR A CLÁUSULA SEXTA DO CON-
TRATO QUANTO AO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – CONTRATADO: 
UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 26.237.379/0001-41 – 
PRAZO ADITADO: 60 DIAS – NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE I e II: 
180 DIAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O MINISTÉRIO INTERNACIONAL BATISTA DO AVIVAMENTO, com sede 
na Avenida André Maggi nº 421 Jardim Maringá II, através de sua diretoria, 
devidamente representada por seu Presidente, Apóstolo Paulo Antônio de 
Oliveira, convoca através deste edital, os membros e líderes locais, para par-
ticiparem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada dezenove 
horas, no dia 18/10/2020, na igreja sede, cidade de Sinop-MT, com a seguinte 
ordem do dia.

1- A fim de informar a igreja do desmembramento de sua filial localizada em 
Cuiabá
2- Transferência do CNPJ da igreja de Cuiabá para a igreja de Juara-MT
3- Batismo dos discípulos 

Sinop 05 de Outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2020

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2020 Tipo: Menor 
Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato 
representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 
02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licitação no dia 
20/10/2020, às 08H00, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE PAVER RETANGULAR, PISO TÁCTIL E PÓ DE PEDRA, 
VISANDO O CALÇAMENTO DO LAGO MUNICIPAL 02, conforme especifi-
cações do Edital de Licitação. 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, 05 de outubro de 2020. 

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial
Antonio Mafini

Prefeito Municipal

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 Ad-
ministradores a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria da Sociedade a ser realizada exclusivamente de forma DIGITAL, no dia 
14/10/2020, às 10h, 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 me-
diante voto a ser realizado durante 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 demonstra-
ções 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 rentabili-
dade 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 Disso-
lução 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 participar 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, CRISTIA-
NO VERARDI E JOSÉ MÁRIO VALLE, ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS.

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)

Insc.* Nome Item 
01 

Item 
02 

Item 
03 

Item 
04 

Item 
05 

Item 
06 

Pontuação 
Final 

 
Classificação 

03 Macgyver Nascimento 29,57 0 0 30 10 20 89,57 1º classificado 

08 Mauriçangela Lopes 27,71 0 05 27,28 10 18,71 88,70 2º classificado 

13 Elcio Aparecido de Lima 27 0 05 27,85 10 18,57 88,42 3º classificado 

10 Ewellyn Bezerra de Araújo 28,86 0 0 29,14 10 19,28 87,28 4º classificado 

12 Wilson Rodrigues Martins 28,86 0 0 24,14 10 18,57 81,57 5º classificado 

04 Anderson da Silva Gomes 27,42 0 0 27,85 10 16,28 81,55 6º classificado 

15 Samuel Garcia da Silva 23,14 0 05 23,71 10 15,14 76,99 7° classificado 

05 Odair Salvador 19,85 0 05 19,42 10 16,14 70,41 8º classificado 

09 Cassio Bernardo 23,71 0 0 21,57 10 14,43 69,71 9º classificado 

06
 

Claudinei Ribeiro
 

22
 

0
 

0
 

16,71
 

10
 

14,57
 

63,28
 

10º classificado
 

02
 

Carlos Cardoso
 

10,85
 

0
 

05
 

19,85
 

10
 

10,85
 

56,55
 

11º classificado
 

07
 

Kledyson Ferraz
 

17
 

0
 

0
 

16,86
 

10
 

11
 

54,86
 

12º classificado
 

01
 

Luis
 
Carlos Martins

 
16,71

 
0
 

05
 

6,5
 

6,71
 

12,71
 

47,63
 

13º classificado
 

11
 

Mirian Pegorette Hernandez
 

09
 

0
 

0
 

3,57
 

10
 

6,71
 

29,28
 

14º classificado
 

14
 

Carlos Penha
 

7,21
 

0
 

05
 

0,42
 

7,14
 

3,71
 

23,48
 

15º classificado
 

Dia Horário Nome Nº da inscrição 

16/10/2020 20:00 Elcio Aparecido de Lima 13 

17/10/2020 20:00 Odair Salvador 05 

23/10/2020
 

20:00
 

Macgyver Nascimento 
 

03
 

24/10/2020
 

20:00
 

Samuel Garcia da Silva
 

15
 

30/10/2020
 

20:00
 

Mauriçangela Lopes
 

08
 

31/10/2020
 

20:00
 

Ewellyn Bezerra Araújo 
 

10
 

06/11/2020
 

20:00
 

Anderson Da Silva Gomes
 

04
 

07/11/2020

 

20:00

 

Wilson Rodrigues Martins  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

 EDITAL COMPLEMENTAR N °

 

002

 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°
 

002/2020
 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 nº002 do Edital de Chamamento Público nº002/2020.
 Art. 1º -

 
Torna-se

 
público através deste Edital Complementar nº002, por meio do Anexo I, o Resultado Final 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 002/2020 

–
 
Lei Aldir Blanc nº014.017/2020, uma vez que não houve recurso contra o Edital Complementar 001;

 Art. 2º -
 
Torna-se público através deste Edital Complementar nº 002, por meio do Anexo II, o cronograma contendo a data e horário de cada 

apresentação dos projetos selecionados, conforme sorteio ocorrido no dia 05/10/2020, realizado pelo Comitê Municipal Lei Aldir
 
Blanc e pelo Conselho 

Municipal da Cultura, em acordo com Edital de Chamamento Público
 
nº 002/2020 -

 
Lei Aldir Blanc nº 014.017/2020;

 Art. 3º -
 
Convoca os 08 (oito) primeiros classificados, para uma reunião que será realizada no dia 06/10/2020, às 16:00 horas na Biblioteca Municipal 

Dias Gomes;
 Art. 4º

 
-
 
Revogam-se as disposições em contrário, permanecendo inalteradas as demais disposições do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 

002/2020. Este Edital Complementar nº 001, entra em vigor nesta data.
 
Marcelândia –

 
MT, 30 de setembro de 2020 .

 
Arnóbio Vieira de Andrade

 
-
 
Prefeito Municipal

 
Ana Paula Pereira de Andrade

 
Presidente do Comitê Municipal da Lei Aldir Blanc 

 
ANEXO I 

Resultado 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. 

*Número da Inscrição
 

ANEXO II
 

Cronograma de dia e hora das apresentações das lives com finalidade de realização de atividades culturais em formato de isolamento
 
social, em 

conformidade com o Edital Chamamento Público nº 014. 017/2020.
 

 

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira 
Municipal designada através da Portaria n.º 230/2020, de 22 de junho de 
2020, torna público aos interessados que realizará no dia 23/10/2020, às 
07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT, a 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, destinada  ao “Registro de 
Preço para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada 
para Confecção de Materiais Gráficos para atender as Secretarias do 
Município de Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações 
constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao Depto. de Licitações. O edital poderá ser obtido 
através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, aba Licitações e ainda 
através do e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Mais 
informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Rua dos 
Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-feira 07h00min às 
13h00min (horário local), exceto feriados, e através do tel. (66) 3588-
1566/1538. Ipiranga do Norte-MT, 02 de Outubro de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira, designada pela Portaria Municipal 
n.º 230, de 22 de Junho de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação no dia 21/10/2020, às 07h30min, na 
Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT, a Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial N.º 034/2020, Tipo Menor Preço Por Item, 
em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho 
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações subsequentes, Lei Federal nº. 123/2006, destinada 
ao “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Óleos 
Lubrificantes para atender a frota Municipal de Ipiranga do Norte - MT”, 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao Depto. de Licitações. O 
edital poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, 
a b a  L i c i t a ç õ e s  e  a i n d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Mais informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min (horário local), exceto 
feriados, e através do tel. (66) 3588-1566/1538.
Ipiranga do Norte-MT, 02 de Outubro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2020

Simone Machado da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2020

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da sua Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria Municipal n.º 230, de 22 de Junho de 
2020, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão Presencial de N.º 036/2020, Tipo 
Menor Preço Por Item, no dia 20/10/2020, às 07h30min, na Rua dos 
Girassóis, n.º 387, Centro, Sede da Prefeitura Municipal de Ipiranga do 
Norte – MT, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 
10.520, de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei Federal nº. 
123/2006 e Decreto Municipal nº 010/2013, destinada ao “Registro de 
Preços Para Aquisição de Materiais de Limpeza, de Construção e de 
Proteção individual - EPIS para uso na prevenção e Combate a Pandemia 
COVID -19 e em atendimento as Secretarias Municipais de Ipiranga do 
Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. O edital 
poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, aba: 
LICITAÇÕES e ainda poderá ser obtido através do e-mail: 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br. Mais informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min, exceto feriados, e através 
do tel. (66) 3588-1566/1538.
Ipiranga do Norte-MT, 02 de Outubro de 2020.

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2020

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2020.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 22/10/2020, as 08:00 horas 
(Horário de Mato Grosso), realizar-se-á abertura da Tomada de Preço nº 
007/2020, a qual tem por objeto a “Contratação de empresa especializada 
na aplicação de Lama Asfáltica em 109.365,00 m² de diversa ruas e 
avenidas do Munícipio de Marcelândia - MT, conforme planilha e projeto 
em anexo”. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital Completo 
estará disponível aos interessados de 2ª a 6ª feira das 07 horas às 11h e 
das 13 horas às 17 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada 
na Rua Dos Três Poderes nº 777, Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-
MT, ou ainda no site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações).

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

Marcelândia/MT, em 05 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para 
fornecimento de Emulsão Asfáltica RL-1C e Pó de Pedra, para serem 
utilizados na aplicação de Lama Asfáltica em Diversa Ruas no Munícipio 
de Marcelândia – MT, conforme termo de convenio nº 0336-2020 – 
SINFRA. Abertura da sessão de lances: 20 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 site: www.bll.org.br e no site 
da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

Pregoeira Oficial
Raphaella Espíndola Benício

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 028/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 

resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 5 

de Outubro 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto contratação 

de empresa para construção de covas em alvenaria no cemitério 

municipal, da qual foi vencedora a empresa: Item 205855, NEIDEMAR 

FELIX DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 00.087.218/0001-25 no 

valor de R$ 189.236,15. Nova Mutum - MT, 05 de Outubro de 2020.

Presidente da CPL

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2020

Objeto: contratação de serviços para manutenção das estradas vicinais, 
manutenção e limpeza do Lixão Municipal dentre outros serviços no 
perímetro urbano da cidade, Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 19 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/l icitacoese-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou 
pelo telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 05 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 046/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 20 de outubro de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 
POR KM RODADO - AMBULÂNCIA DO TIPO B E TIPO D – UTI MÓVEL, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”. Maiores 
informações através do Edital nº. 106/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 05 de outubro de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA – 
 Pregoeira Oficial – 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 047/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 21 de outubro de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 107/2020, que 
está disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 05 de outubro de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA – Pregoeira Oficial – 
 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT 

REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP, LI e LO) 
 

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, CNPJ nº 04.217.362/0001-
90, torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Previa, Licença de Instalação e Licença de Operação 
(LP, LI e LO) para área de recebimento de resíduos de construção civil 
Classe A - Inertes para destinação de solos removidos nas atividades de 
construção, reforma e reparos de estradas (pavimentação), bem como 
aqueles materiais homogêneos esses resíduos deverão ser reutilizados e 
aplicados em regularização/terraplanagem de terrenos e estradas, localizada 
na Avenida Ceará com a Rua Passo Fundo, Bairro Jardim Bem Viver no 
município de Santo Antônio do Leste/MT. 

 



Seleções sul-americanas têm 74,5%
dos jogadores atuando no exterior
DA REPORTAGEM

As Eliminatórias sul-
-americanas para a Copa do 
Mundo de 2022 começam 
nesta semana diante de um 
cenário extremamente de-
licado por causa da pande-
mia do novo coronavírus. As 
seleções do continente têm 
74,5% de seus jogadores con-
vocados atuando no exterior, 
o que significa dificuldades 
de liberação junto aos clubes, 
longas viagens e risco de con-
taminação em aviões. Como 
se não bastasse, as Américas 
seguem sendo o epicentro 
da disseminação do vírus.

Para conseguir viabili-
zar os jogos dentro da atual 
realidade, a Conmebol e as 
federações sul-americanas 
tomaram diversas medidas, 
que vão desde o pedido bem 
antecipado da liberação dos 
atletas, passando pela redu-
ção de treinos e deslocamen-
tos, além de bateria de testes 
de Covid-19 na semana - jo-
gadores da seleção brasileira 
que vêm da Europa vão pas-
sar por cinco no espaço de 
pouco mais de uma semana. 
A maioria das convocações fi-
nais saiu nos últimos dias.

Mas há muitas dificulda-
des. De acordo com o proto-
colo da Fifa, os atletas tinham 
até ontem para se apresenta-
rem. A entidade não determi-
nou um mínimo de saudáveis 

para cada seleção, apenas re-
comendou “ampliar o plantel 
de jogadores disponíveis en-
quanto estiverem em vigor 
as restrições relativas à pan-
demia de Covid-19”. Há me-
nos de 10 dias, a Major Lea-
gue Soccer (MLS) comunicou 
às federações sul-america-
nas que não iria liberar seus 
atletas. Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela 
contam com representantes 
nos Estados Unidos. A liga 
norte-americana disse que 
iria assumir a responsabili-
dade e livraria os clubes de 
punições. Pelas normas da 
MLS, qualquer jogador que 
chegue de outro país deve 
passar por uma quarentena 
de 10 dias antes do retorno 
aos treinos. Enquanto isso, 
o Conselho da Fifa decidiu 
criar algumas exceções que 
livram os clubes da obriga-
ção de ceder seus jogadores 
às seleções nas partidas que 
restam em 2020, incluindo 
as quatro primeiras rodadas 
das eliminatórias sul-ameri-
canas. De acordo com dados 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), sete dos 20 pa-
íses com as maiores quanti-
dades de casos confirmados 
pertencem às Américas, que 
têm mais da 50% do total de 
mortos no mundo. O cenário 
caótico dos últimos meses 
fez com que as ligas nacio-
nais fossem retomadas em 

DA REPORTAGEM

Diante de todas as cir-
cunstâncias, não chega a ser 
exagero dizer que a vitória do 
Santos por 3 a 2 sobre o Goi-
ás, no último domingo, em 
Goiânia, foi heroica. Foi um 
simples jogo da 13ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, não 
uma final ou qualquer par-
tida decisiva, mas a entrega 
dos jogadores do Santos em 
campo é digna de elogios 
diante do turbilhão que vive 
o clube nos últimos dias.

O Santos vive bastido-
res cada vez mais agitados 
em meio à crise política, com 
afastamento de presidente e 
troca de praticamente toda 
a diretoria. Se não bastasse, 
tem também o baque pelas 
graves lesões de Sánchez e 
Raniel e a falta de critério da 
arbitragem em alguns mo-
mentos. Tudo isso parece 
ter servido como motivação 
para o elenco, que chegou 
à décima partida de inven-

cibilidade na temporada e 
se aproximou dos líderes do 
Brasileirão. O Santos fez um 
ótimo jogo coletivo, principal-
mente depois da expulsão de 
Arthur Gomes. Os destaques 
foram Marinho e Marcos Le-
onardo, pelos gols. Menções 
honrosas também para Kaio 
Jorge, Jobson e Madson, que 
participaram de lances de-
cisivos para a vitória do Pei-
xe. Agora, o Santos tem um 
clássico pela frente. Nesta 
quarta, às 18h, o Peixe visita 
o Corinthians na Neo Quími-
ca Arena, em jogo válido pela 
14ª rodada do Brasileirão. O 
Santos tem problemas para 
a partida. Além de Sánchez e 
Raniel, desfalques por tempo 
indeterminado, o Peixe tam-
bém não terá Arthur Gomes 
(suspenso) e Soteldo (seleção 
venezuelana). Marinho, subs-
tituído com dores na coxa 
diante do Goiás, é dúvida. O 
técnico Cuca também está 
suspenso – o auxiliar Cuqui-
nha comandará o time.

DA REPORTAGEM

Depois de vencer o Cru-
zeiro por 1 a 0 na noite de sá-
bado (3), na Arena Pantanal, 
e se distanciar na liderança 
da Série B, com 28 pontos em 
13 jogos, o Cuiabá embarcou 
domingo (4) para o Rio Gran-
de do Sul onde enfrenta o 
Juventude, nesta terça (6), no 
Estádio Alfredo Jaconi, em 
Caxias do Sul. O adversário 
está em 3º, com 22 pontos. A 
principal novidade no elenco 
é o zagueiro Everton Sena, 
que foi preservado do jogo 
contra a Raposa e desfalcou 
o Dourado. 

Ele retorna e pode ser 
titular ao lado de Anderson 
Conceição, com Luiz Gustavo 
sendo promovido ao meio-
-campo, brigando por vaga 

com Ferrugem. Porém, o téc-
nico Marcelo Chamusca terá 
novos desfalques. Além de 
ainda não poder contar com 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro iniciou a úl-
tima semana pressionado 
e com duelos complicados, 
contra Ponte Preta e Cuiabá, 
que eram, naquele momen-
to, vice-líder e líder, respecti-
vamente. A resposta do time 
de Ney Franco foi boa contra 
a Macaca, mas não contra o 
Cuiabá, o que aumenta ainda 
mais a necessidade de pon-
tuar nas próximas rodadas. 
Para isso, no entanto, terá 
de melhorar o desempenho 
contra equipes que estão na 
parte inferior da tabela.

Os dois próximos jogos 
serão exatamente contra ti-
mes que lutam para fugir da 
degola, assim como o Cruzei-
ro. 

Na quinta, a Raposa re-
cebe o Sampaio Corrêa, no 

Mineirão, pela 14ª rodada. No 
domingo será a vez de visitar 
o Oeste, em Barueri, pela 15ª.

As duas equipes estão 
na zona de rebaixamento, as-
sim como o Cruzeiro. O Sam-
paio tem os mesmos 11 pon-
tos do Cruzeiro, está em 18º, 
mas com dois jogos a menos. 

O Oeste, por sua vez, 
está afundado na lanterna, 
com apenas seis pontos em 
13 rodadas.

As três primeiras vitórias 
do Cruzeiro na Série B foram 
contra times que, hoje, estão 
próximos da Raposa: Botafo-
go-SP, Guarani e Figueirense. 

Mas, depois disso, já 
com a competição mais “en-
gatada” e com algumas bri-
gas mais claras na tabela, o 
time celeste não conseguiu 
vencer as equipes que, hoje, 
são concorrentes diretos.

Foto: Getty ImaGes

Sorteio das eliminatórias na América do
Sul foi em dezembro/2019

Jogadores do Santos dedicam vitória para Sánchez e Raniel

Zagueiro Everton Sena retorna

Arthur Caike disputa a bola no jogo Brasil/PEL x Cruzeiro

EM MEIO À PANDEMIA. Eliminatórias começam nesta semana com dificuldades de logística

SANTOS

Invencibilidade de 10 jogos

GRÊMIO

Líder, Cuiabá encara o
Juventude fora de casa

CONFRONTOS DIRETOS

Z4: Cruzeiro 
busca melhorar 
aproveitamento 
contra rivais

Foto: Ivan stortI

Foto: roGérIo morotI

Foto: Gustavo aleIxo
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Auremir e Lucas Hernández, 
ambos em transição, os vo-
lantes Rafael Gava e Jean Pa-
trick, e o atacante Felipe Fer-

reira estão fora. 
Eles se lesionaram dian-

te do time mineiro e passarão 
por exames.

momentos distintos. Argenti-
na, Bolívia e Venezuela ainda 
não voltaram com seus cam-
peonatos locais. A Conmebol 
implementou um protocolo 
próprio para garantir a se-
gurança nos deslocamentos 
e diminuir o risco de contá-
gio, mas o continente sul-
-americano viu uma explosão 
de casos envolvendo clubes 
que disputam a Libertadores, 
como Flamengo e Indepen-
diente del Valle, e que afeta-
ra antes o Boca Juniors. Três 
seleções convocaram basi-
camente atletas que atuam 
no exterior. Da Venezuela, 
todos os 32 nomes estão fora 
do país. Do Uruguai, apenas 
Oliveros joga em casa. Ele foi 
chamado no lugar de Gimé-
nez, do Atlético de Madrid, 
confirmado com coronaví-
rus. Na Colômbia, Montero 
e Quintana são nacionais. A 
Argentina era “100% estran-
geira” até a tarde deste do-
mingo, mas o técnico Lionel 
Scaloni teve de fazer mudan-
ças na lista e convocou dois 
do Boca Juniors e três do 
River Plate. Messi fretou um 
avião desde a Espanha para 
ele e outros colegas de sele-
ção: Ocampos, Acuña, Dybala 
e Otamendi.

SELEÇÃO
Enquanto isso, a sele-

ção brasileira de Tite só vai 
ter três treinos com o grupo 

completo antes da estreia 
nas eliminatórias, justamen-
te contra os bolivianos. A Se-
leção tem cinco jogadores 
convocados que atuam no 
próprio país: Santos, Wever-
ton, Gabriel Menino, Rodrigo 
Caio e Everton Ribeiro. A prin-
cipal origem é o Campeonato 
Inglês, com seis nomes.

“Pelas informações que 
nós temos, todos (da Europa) 
vão poder vir. Acho que tam-
bém tem um prazo para os 
clubes se manifestarem em 
relação a isso. Estamos con-
fiantes de ter todos à disposi-
ção. Também temos informa-
ções de que não precisarão 
fazer quarentena na volta”, 
comentou Juninho Paulista, 
coordenador de seleções da 
CBF. O adversário do Brasil 
na segunda partida será o 
Peru, que já está treinando 
há cerca de uma semana. 
Os trabalhos foram iniciados 
com os jogadores que atuam 
no país. Dos 30 relacionados 
por Ricardo Gareca, 22 mo-
ram no exterior. Alguns vie-
ram em aviões fretados pela 
federação local e outros to-
maram voos comerciais. Ao 
chegar em Lima, é obrigató-
rio apresentar certificado de 
teste negativo para Covid-19.

Os peruanos enfrentam 
na estreia o Paraguai, que 
começou os treinos no dia 
29 de setembro, com oito jo-
gadores que estavam fora de 

competição em seus clubes. 
A convocação prévia tinha 37 
atletas, mas o Eduardo Beri-
zzo reduziu o grupo para 28 
nomes. Reinaldo Rueda con-
vocou 25 jogadores do Chile 
para as primeiras rodadas, 
número considerado normal. 
Mas o treinador já teve de li-
berar Orellana, por lesão, e 
Vilches, com coronavírus. En-
quanto isso, o novo técnico 
do Equador, Gustavo Alfaro, 
há cerca de um mês no car-

go, chamou 30 atletas, sendo 
um terço de clubes do pró-
prio país. Ele vai ter cinco dias 
de trabalho antes de encarar 
a Argentina. As eliminatórias 
sul-americanas para a Copa 
de 2022 deveriam ter come-
çado em março deste ano, 
mas foram adiadas por causa 
da pandemia. Foi só no dia 21 
de setembro que a Conme-
bol confirmou totalmente as 
datas, horários e locais do iní-
cio da competição.



Posto de atendimento distribui
mais de 2,3 mi de litros de água
DA REPORTAGEM

O Posto de Atendimen-
to Emergencial aos Animais 
do Pantanal (PAEAS Panta-
nal) já distribuiu mais de 2,3 
milhões de litros de água em 
atenção aos animais silves-
tres vítimas dos incêndios 
florestais no bioma. A força-
-tarefa também já destinou 
mais de 53 toneladas de ali-
mentos em pontos estraté-
gicos e georreferenciados 
para atendimento aos ani-
mais. Atualmente, 72 pesso-
as, entre servidores, militares, 
voluntários, funcionários da 
iniciativa privada e reeducan-
dos estão envolvidos com o 
trabalho de resgate e assis-
tência aos animais. Desde o 
início do funcionamento do 
Posto, em 30 de agosto, fo-
ram atendidos 40 animais 
pelas equipes do PAEAS Pan-
tanal de variadas espécies: 
Tuiuiú, Garça, Iguana, Jabuti, 
Jaguatirica, Queixada, Anta, 
Maritaca, Cachorro do Mato, 
Pequeno Roedor, Veado, Ja-
buti, Paca, Gavião (casaco de 
couro), Ariranha, Coruja Bu-
raqueira, Quati, Lontra, Sagui 
Marrom, Veado Mateiro e Ta-
manduá.

“O que estamos vendo 
aqui no Pantanal é a união 
entre diversos setores e de 
profissionais das mais varia-

das profissões em prol de um 
objetivo único que é dar con-
forto aos animais que estão 
sofrendo diante dos incên-
dios florestais”, destaca o co-
ronel Bombeiro Militar Paulo 
André Barroso. Para o militar, 
que coordena do PAEAS e 
responde pela secretaria exe-
cutiva do Comitê Estadual de 
Gestão do Fogo, temos, dian-
te desse desastre ambiental, 
a oportunidade de criar um 
ciclo do bem em prol do Pla-
neta. “Vemos que o homem 
tem a capacidade de se unir 
pelo bem, tanto quanto tem 
de se unir pelo mal causando 
desastres como esse. Agra-
deço ao Governo, às ONGs e 
instituições privadas que es-
tão aqui presentes e àqueles 
que estão orando por todos. 
Esta união fará diferença no 
futuro do Planeta”, comple-
menta.

CIÊNCIA
As ações de distribuição 

de água e alimentos para fa-
zer frente à seca é acompa-
nhada por especialistas. Na 
última semana, uma equipe 
de especialistas do curso de 
Engenharia Sanitária da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso esteve no local para 
avaliar as águas dos corixos.

“Estamos com suspei-
tas de botulismo nas lontras. 
Por isso, vamos avaliar a água 

DA REPORTAGEM

Um incêndio no esta-
cionamento da Cachoeira da 
Martinha em Chapada dos 
Guimarães deixou dois car-
ros destruídos no domingo 
(4). De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, as chamas 
começaram às margens da 
MT-251 e avançaram para o 
estacionamento. Os dois ve-
ículos atingidos já estavam 
destruídos pelo fogo quando 
as equipes chegaram no lo-
cal. O fogo também avançou 
para uma região de mata no 
entorno do Rio da Casca.

Os militares fizeram o 
controle das chamas nos ve-
ículos e nas regiões de mata 
atingidas pelo fogo. Duran-
te a noite desse domingo, o 
local foi monitorado pelos 
bombeiros. No entanto, por 
ser um local úmido, a chance 
de o incêndio evoluir é pe-
quena, segundo os militares.

DA REPORTAGEM

RedeTV! Canal 12.1, Or-
tomed, Anna Fotografia e 
voluntários, através da Lau-
ren Loureiro, começaram 
uma campanha de doação 
de brinquedos para destinar 
as crianças que estão sen-
do atendidas pelo hospital 
de Câncer de Mato Grosso. 
Quem quiser doar, pode le-
var brinquedos, novos e usa-
dos, até os pontos de coleta 
de Campo Novo do Parecis: 
na RedeTV!, Avenida Olacyr 
de Moraes, 362, NE, Centro; 
Ortomed, rua Roberto Carlos 
Brólio, 476 NE, bairro Nos-
sa Senhora Aparecida; Anna 
Fotografia, rua 25 de Agosto, 
55 NW, bairro Jardim Olenka. 
Segundo os organizadores 
da campanha, muitas crian-
ças internadas no hospital 
não têm brinquedos para se 
divertir enquanto estão em 
tratamento. Faça essa boa 
ação e contribua para a ale-
gria de uma criança que está 
lutando para vencer o câncer.

DA REPORTAGEM

Três homens e uma mu-
lher foram presos suspeitos 
de promover uma festa com 
adolescentes, drogas e bebi-
das em Tangará da Serra na 
madrugada de domingo (4). 
A confraternização foi inter-
rompida pela equipe da For-
ça Tática.

De acordo com a Polí-
cia Militar, os policiais foram 
informados que uma orga-
nização criminosa estava re-
alizando uma festa em uma 
chácara, com a presença de 
menores de idade, uso de 
bebida alcoólica e entorpe-
cente.

No local, a informação 
foi confirmada e iniciado o 
procedimento de aborda-
gem. Segundo a polícia, hou-
ve um princípio de tumulto, 
mas a situação foi controlada. 
Estavam no local sete adoles-

centes com idades entre 12 e 
17 anos.

Os policiais encontra-
ram porções de cocaína, ma-
conha e dinheiro com dois 
homens. Os policiais ainda 
encontraram duas garrafas 
com substâncias alucinóge-
nas, o popular ‘loló’.

Durante o procedimen-
to, uma mulher alcoolizada 
pilotava uma motocicleta e, 
segundo a polícia, de forma 
proposital, tentou atropelar 
um dos militares envolvidos 
na ação, mas foi rendida, em 
seguida. Foram encontrados 
no local 32 garrafas de bebida 
destilada, 24 litros de ener-
gético e 34 latas de cervejas 
ainda cheias. Também foram 
apreendidos dois carros com 
os aparelhos de som usados 
na festa. Os suspeitos devem 
responder por desacato, trá-
fico de droga e corrupção de 
menores.

Foto: Sema-mt

Distribuição é feita pelos Bombeiros, Exército e entidades 

Fogo também avançou para uma região de mata no entorno do Rio da Casca

Brinquedos são destinados às crianças em tratamento de câncer

Materiais e dinheiro foram apreendidos pela polícia

EM 30 DIAS. Distribuição é feita em atenção aos animais silvestres vítimas dos incêndios florestais

CACHOEIRA DA MARTINHA

Carros são destruídos durante
incêndio em estacionamento

C.N.PARECIS

Campanha arrecada brinquedos para
crianças que lutam contra o câncer

TANGARÁ

Quadrilha presa por
promover festa com
adolescentes, drogas
e bebidas
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existente nos corixos, a água 
dos caminhões pipa e tam-
bém como ficará a qualidade 
da água depois que encher-
mos os lagos”, explica a médi-
ca veterinária Karen Ramos, 
responsável técnica pelo PA-
EAS Pantanal. A população 

pode doar frutas e ovos por 
meio da ONG É O Bicho. As 
doações são recolhidas em 
diversos pontos, como a Inte-
gral Pet e IFMT Campus Bela 
Vista, em Cuiabá, e Hard Trai-
ning Academia em Várzea 
Grande. A preferência é por 

frutas, já que contém mais 
água e auxiliam a manter os 
animais hidratados por mais 
tempo, já os ovos alimentam 
os animais que necessitam 
de proteína em sua dieta. Os 
alimentos que têm surtido 
melhor efeito são banana, 

laranja, mamão, melancia, 
melão, abacaxi, maçã, goia-
ba, manga, caju, milho (in na-
tura) e chuchu.  Os alimentos 
doados devem estar em bom 
estado, já que os animais não 
podem receber alimentos es-
tragados.
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