
MT-140

Conheça o Pix:
pagamentos e
transferências
instantâneas

Concluída
pavimentação
de Vera a
Santa Carmem

Novo sistema de paga-
mentos e transferências 
instantâneas, gratuito 
para pessoas físicas, 
o Pix vai funcionar de 
forma parecida com as 
transferências DOC e 
TED. A vantagem é que 
permitirá um acesso 
mais simples do que os 
serviços que existem até 
agora.   
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A Sinfra finalizou a pavimen-
tação de 30,5 km da MT-140 
entre Vera e Santa Carmem. 
Faltam somente os serviços 
de drenagem e sinalização 
para a conclusão e entrega 
definitiva da obra. A obra é 
executada pela Sinfra, por 
meio de um convênio com as 
prefeituras de Vera e Santa 
Carmem.      
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 Divulgação

Divulgação

EM QUEDA

Inter quer
evitar pior
sequência
desde 2016

Enquanto trabalha por 
soluções ao time do Inter, Eduar-
do Coudet paga um preço pela 
queda de produção recente. O 
aproveitamento da equipe no 
segundo semestre desabou em 
relação ao apresentado antes do 
recesso em função da pandemia 
do novo coronavírus. Há cinco 
jogos sem vencer, tenta se recu-
perar para evitar a repetição de 
uma sequência incômoda. Em 
2016, chegou a sete partidas 
sem ganhar no fim da tempo-
rada.
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Divulgação

Divulgação

GOVERNO
PROMETE
ESCOLAS
COM AR

INCÊNDIO
DESTRÓIS
ARMAZÉM
DE GRÃOS

MP QUER QUE
CANDIDATOS
APRESENTEM
PROPOSTAS

ESCULTURA
DESAPARECE
APÓS REFORMA
DE PRAÇA
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Manhã Tarde Noite

Máx 41 | Mín 27

O estado de Mato Grosso, maior produtor nacional 
de soja e de milho, foi alçado à primeira posição no 
ranking de valor da produção total, com 16,2% da par-
ticipação nacional, à frente de São Paulo, destaque na 
produção de cana-de-açúcar.     Página -4

Segundo pesquisa, MT é líder
em valor da produção agrícola

QUARTA-FEIRA
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ATÉ 2022 SORRISO PARA AS CRIANÇAS CUIABÁ

PAM-IBGE



    

Avesso a tomar decisões que contrariem grupos de 
interesse, inebriado com sua popularidade e obcecado 
pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro conduz o país 
no rumo da instabilidade econômica, que poderá resul-
tar em inflação crescente e mais recessão.

A proposta de financiar um novo programa social 
batizado de Renda Cidadã com recursos reservados para 
o pagamento de precatórios judiciais e verbas da educa-
ção expõe a desfaçatez de um governo incapaz de lidar 
com a situação.

Deixar de honrar precatórios, que representam 
dívidas líquidas e certas, é dar calote em aposentados, 
servidores públicos e outros na fila de credores do Tesou-
ro. Adiar sua quitação, para aplicar o dinheiro em outros 
fins, é pedalar a despesa e aumentar a dívida pública.

Anunciada com fanfarra por Bolsonaro e seu minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, como resultado de um 
acordo com os líderes partidários no Congresso, a pro-
posta tresloucada foi recebida com enorme desconfian-
ça em toda parte.

O efeito imediato foi reduzir ainda mais a credibi-
lidade da equipe liderada por Guedes, que se mostra 
inepto quando tenta persuadir o presidente a fazer es-
colhas difíceis e agora parece inclinado a contornar as 
resistências com malabarismo.

No mercado financeiro, as taxas de juros de longo 
prazo dispararam nas horas que se seguiram ao anúncio, 
indicando que os investidores cobrarão mais caro para 
financiar o governo se ele continuar gastando sem con-
trole e se endividando.

Mantido o teto constitucional dos gastos públicos, 
não há meio de custear a ampliação do Bolsa Família 
como o presidente deseja sem abater outras despesas. 
Bolsonaro não quer mexer no teto e rejeitou sugestão 
anterior da equipe econômica, que incluía corte de be-
nefícios sociais e congelamento de pensões e aposen-
tadorias.

O presidente poderia abrir espaço no Orçamento 
para novos gastos se demonstrasse empenho para ace-
lerar reformas em discussão no Congresso, em especial a 
administrativa. Mas falta a Bolsonaro a convicção neces-
sária para fazê-lo.

O Brasil já ostenta o maior passivo do mundo entre 
os países emergentes, com uma dívida pública que deve 
alcançar 95% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano. 
A desconfiança dos investidores torna sua gestão mais 
difícil e custosa.

A desvalorização do real frente ao dólar pode fazer 
os preços voltarem a subir, obrigando o Banco Central 
a aumentar os juros para evitar que a inflação estoure a 
meta oficial. Assim, o descompromisso do governo com 
o equilíbrio das contas públicas aproxima o país do risco 
de insolvência financeira e ameaça a retomada do cres-
cimento econômico nos próximos anos, com efeitos dra-
máticos para todos.

Editorial

Risco de insolvência

SEM LICITAÇÃO
A Prefeitura de Sinop contratou, com 

dispensa de licitação, uma empresa com 
sede no Paraná para fazer a coleta de lixo 
na cidade. A empresa contratada é a Sa-
netran Saneamento Ambiental, que vai 
receber R$ 3.785.381,85 por seis meses de 
contrato. A dispensa de licitação especifica 
que o serviço contratado é o de coleta con-
vencional dos resíduos sólidos urbanos, 
domésticos e comerciais com característi-
cas domiciliares.

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!

MORTO EM
TREINAMENTO
Um agente da Polícia Federal de Mato 

Grosso morreu na noite de segunda (5) ao 
ser atingido por um suposto tiro acidental 
durante um treinamento no estande do Co-
mando do 58° Batalhão de Infantaria Motori-
zado em Aragarças/GO. De acordo com a PF, 
Frederico Moreira de Oliveira, 43 anos, era 
instrutor de tiro do Serviço de Armamento e 
Tiro da Polícia Federal (SAT/PF) e trabalhava 
em Barra do Garças. Ele foi atingido por um 
tiro no tórax, recebeu os primeiros-socorros 
de um socorrista, sendo encaminhado com 
urgência ao hospital.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Infelizmente, todas as estatísticas e estudos 
apontam que aproximadamente 90% destes 
acidentes têm como causa principal os fatores 
humanos

O presidente poderia abrir espaço no 
Orçamento para novos gastos se de-
monstrasse empenho para acelerar 
reformas em discussão no Congresso, 
em especial a administrativa

“ “

Na semana passada, celebramos a Sema-
na Nacional de Trânsito. Conforme disposto 
no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), ela é comemorada anualmente entre 
os dias 18 e 25 de setembro.

O tema definido oficialmente pelo Con-
selho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para a 
Campanha Educativa de Trânsito de 2020 foi 
“Perceba o risco, proteja a vida”, o qual bus-
cou chamar a atenção sobre os perigos no 
trânsito, bem como outros riscos à saúde do 
cidadão.

O objetivo da Semana é conscientizar a 
população sobre a importância da mudança 
de atitude, evidenciando que cada um é res-
ponsável pela segurança de todos e, por isso, 
deve perceber os riscos e proteger a própria 
vida e a dos demais ao seu redor. Espera-se 
que as pessoas adotem novos comporta-
mentos, valorizando a vida e, assim, seja pos-
sível reduzir o elevado número de lesões e de 
mortes causadas pelos acidentes de trânsito 
no Brasil.

Sob a ótica do Código de Trânsito Brasi-
leiro, trânsito seria “a utilização das vias por 
pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de cir-
culação, parada, estacionamento e operação 
de carga ou descarga” (Art. 1º §1º do CTB).

No campo da sociologia do trânsito, esse 
conceito deve valorizar as dimensões polí-
ticas e sociais, uma vez que o trânsito impli-
ca em conflitos na circulação urbana. Desse 
modo, o trânsito seria um processo contínuo 
de negociação pelo direito de ocupação dos 
espaços.

Contudo, embora os diferentes aspectos 
conceituais, a essência do fenômeno do trân-
sito é exatamente o homem e o seu compor-
tamento, haja vista que o bom trânsito exige 
que os indivíduos equilibrem entre si os seus 
desejos, interesses e necessidades, pois, caso 
contrário, acabarão se afastando das normas 
sociais, causando conflitos e provocando, até 
mesmo, graves acidentes.

Nesse sentido, a própria Abramet, alerta 
para a necessidade de se conhecer alguns dos 
comportamentos de risco que, por sua preva-
lência, são responsáveis por grande número 
de acidentes, haja vista ser esta uma alterna-
tiva para se intervir em determinadas condu-
tas, reduzindo os impactantes números que o 
cercam.

Infelizmente, todas as estatísticas e es-
tudos apontam que aproximadamente 90% 
destes acidentes têm como causa principal os 
fatores humanos.

Esses dados comprovam a necessidade 
de se avaliar de que forma o comportamento 
humano, como uma das importantes variáveis 
dentre as causadoras de acidentes, pode ser 
determinante para um deslocamento seguro 
nas vias públicas, evidenciando-se, com isso, a 
relevância de estudos sobre o tema.

O conhecimento sobre os aspectos do 
comportamento humano no trânsito é, além 
de uma necessidade social, também uma ne-
cessidade científica, já que o trânsito é deter-
minante da qualidade de vida e do trabalho de 
um grande número de pessoas. Portanto, bus-
car meio de se compreender esse fenômeno 
se configura como uma importante contribui-
ção na redução das intercorrências no trânsito.

Podemos considerar alguns fatores ligados 
ao comportamento humano como determi-
nantes na gravidade dos acidentes de trânsito, 
citando, entre outros, a falta de atenção, o des-
respeito à legislação de trânsito, especialmen-
te no que diz respeito ao consumo de bebidas 
alcóolicas e ao abuso de velocidade.

Logo, conclui-se que o estudo do compor-
tamento humano torna-se, dentro dessa pers-
pectiva, ainda mais importante, pois reconhe-
cendo como ele ocorre pode-se pensar e criar 
estratégias capazes de aumentar os níveis de 
tolerância no trânsito. É importante, sobretu-
do, ressaltar que o comportamento não é algo 
rígido e inflexível. Ele pode ser mudado, mol-
dado, rearranjado. É possível, portanto, trans-
formá-lo, e sem dúvida alguma, esta transfor-
mação depende de cada um de nós.

THIAGO FRANÇA É ADVOGADO

O comportamento humano
no trânsito

Nos tempos do “orelhão”
vitáveis. Por ser algo de acesso público era 
praticamente impossível falar sem que al-
guém ouvisse sua conversa, e isso era algo 
“normal” na época. Falar ao telefone embai-
xo de sol e chuva também era comum, afi-
nal, se você precisasse fazer uma ligação e 

o orelhão estivesse 
“no tempo”, não ti-
nha muito o que se 
fazer.

A “concha” 
(ou “orelha”) era 
justamente para 
isso: proteger das 
intempéries (o 
aparelho, não o 
usuário), mas suas 
limitações eram 

mais do que evidentes. Mas isso não nos 
impedia de usar o telefone, afinal, em uma 
época onde o celular era algo exclusivo dos 
filmes de ficção científica, tínhamos que 
nos contentar com o que estava disponível 
e, pode acreditar, era algo muito, mas muito 
útil em nossas vidas!

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus 
quiser!
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Ao contrário do que muita gente acredita o uso dos telefones 
públicos não era restrito a quem não tinha telefone em casa. Inde-
pendentemente de você ter ou não uma linha em sua residência 
qualquer necessidade de comunicação quando estivesse na rua 
seria resolvida pelo bom e velho orelhão. Inclusive, é claro, para 
ligar para casa!

CLIC 
FINAL 

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

Na edição passada eu falei sobre a ques-
tão da hora certa e, entre os recursos que 
contávamos na época um dos mais utiliza-
dos era o “hora certa”, onde você ligava para 
o número 130 e ouvia a hora atual. Esse ser-
viço era muito acionado a partir de telefones 
públicos, visto que ter 
um telefone era privi-
légio para poucos.

Me lembrei, então, 
de como os orelhões 
fizeram parte de nos-
sas vidas. Eu, nascido 
em 1979, usei muito 
tais aparelhos. Por 
muito tempo seu uso 
foi com “fichas”, que 
eram inseridas no apa-
relho e “caíam” para dentro do mesmo no 
momento do atendimento e a cada intervalo 
pré-determinado de tempo. Foi daí, inclusi-
ve, que surgiu a expressão “cair a ficha”.

Com a “modernidade” os telefones pú-
blicos passaram a operar com cartões, o que, 
evidentemente, facilitava muito a vida de 
quem utilizava tal dispositivo e não precisa-
ria mais carregar as incômodas fichas.

Nem sempre existia um aparelho desses 
por perto, embora fossem bastante comuns. 
Sua manutenção era bem rigorosa, e mesmo 
em casos de vandalismo a operadora se pre-
ocupava em resolver todo e qualquer pro-
blema no menor tempo possível.

As filas para usar os orelhões eram ine-

THIAGO FRANÇA

Um jovem foi preso suspeito de maus-tratos contra uma cadela em 
Nova Olímpia. Ele foi denunciado por vizinhos. Segundo a Polícia Civil, a 
prisão foi feita com base na nova lei federal contra maus-tratos a animais. 
A Lei Sansão entrou em vigor no dia 29 de setembro. O suspeito teria es-
pancado a cadela de estimação da família. A cadela estava presa a uma 
corrente curta e tinha marcas de espancamento. A nova lei prevê pena de 
2 a 5 anos de prisão para quem maltratar animais domésticos.
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TAQUES QUER VOLTAR 1... 
Depois de uma passagem desastrosa pelo Governo do Es-

tado de Mato Grosso, Pedro Taques quer sair do inferno astral 
que entrou. Mesmo negando veementemente que não dispu-
taria o cargo de senador na eleição suplementar, ele decidiu 
concorrer. Deixou o PSDB onde ficou totalmente isolado no fi-
nal do seu mandato, viu as portas fechadas no antigo partido o 
PDT que o elegeu e vou a encontrar refúgio nos braços do So-
lidariedade. Mas as perguntas que ficam são: Teria ainda o ex-
-governador, capital político suficiente para enveredar em mais 
uma grande disputa como essa? Como a população receberia 
a tentativa de Taques de voltar a um cargo eletivo depois de 
todos os escândalos?

TAQUES QUER VOLTAR 2...
Recentemente em entrevista ao site O Documento, Ta-

ques disse que tem grandes serviços prestados ao estado de 
Mato Grosso. Relembrou seus quinze anos como Procurador 
da República e o bom desempenho como senador (cargo que 
agora quer voltar), tendo sido escolhido por três anos o melhor 
senador do país. Na entrevista fez questão de ressaltar que não 
liga para as críticas e para os ataques que por ventura virão. 

Agora enquanto se vê praticamente isolado politicamen-
te, Taques vê como única alternativa, se agarrar ao que fez num 
passado distante como procurador e senador, e assim, conven-
cer os mato-grossenses que merece uma segunda chance.

INFERNO ASTRAL DE SELMA 1...
A ex-juiza Selma Arruda deve estar morrendo de sauda-

des da sua época de magistrada. Lá ela costuma ser pedra ao 
invés de vidraça. Desde que deixou o judiciário para se arriscar 
na vida política ela não teve paz. Após sua eleição para o sena-
do seu inferno astral começo quando as primeiras denúncias de 
irregularidade na campanha apareceram.

Depois veio o desentendimento com o filho do presiden-
te, o senador Flávio Bolsonaro. O atrito culminou com sua saída 
do PSL, sigla a elegeu como a senadora de Bolsonaro. Então ela 
partiu para o PODEMOS já em vias de perder seu mandato, o 
que acabou ocorrendo.

INFERNO ASTRAL DE SELMA 2...
Agora o desentendimento é com o partido que a acolheu. 

Antes recebida com pombas pelo PODEMOS, agora ela se vê 
na encruzilha por infidelidade partidária. A sigla tem em Mato 
Grosso o deputado José Medeiros como candidato à vaga que 
era dela. Mas ela se coloca publicamente contra e faz campa-
nha contra o colega de partido, apoiando o candidato do PSC 
Reinaldo Morais. Há inclusive, um vídeo em poder do diretório 
nacional do PODEMOS com Selma ao lado de Morais. Isso criou 
uma saia justa interna e a presidente da sigla Renata Abreu já 
coleciona alguns pedidos para a sua expulsão. Selma se sente 
traída e nem o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem es-
capando de suas críticas públicas.

 
EMANUEL QUER ABÍLIO FORA...
O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que disputa a reelei-

ção a reeleição em Cuiabá entrou com uma representação na 
Justiça Eleitoral pedindo a cassação da chapa que tem o verea-
dor do PODEMOS, Abílio Júnior como adversário. O motivo, foi 
o “adesivaço” feito por Abílio no último domingo em frente da 
Câmara dos Vereadores da capital. Segundo alega a represen-
tação de Emanuel, o ato vai contra o que é determinado pela 
Justiça Eleitoral. O atual prefeito pede a cassação do registro 
de candidatura de Abílio e também de seu vice Felipe Wellaton 
(Cidadania) e ainda a aplicação de multa em valor a ser esta-
belecido entre cinco a cem mil Unidades Fiscais de Referência 
(Ufir).

NÃO É A HORA DE BOTELHO...
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduar-

do Botelho (DEM), afirmou ontem (06) que desistiu de concor-
rer nas eleições municipais deste ano porque ainda não se via 
nas “graças do povo”. A resposta foi dada ao ser questionado 
pelo radialista Lino Rossi, no Programa Chamada Geral, sobre 
a razão de não ter “montado no cavalo arreado” que passou na 
sua frente. “Será que estava arreado na minha frente? Eu não vi 
assim. Várzea Grande estava mais tranquilo, mas Cuiabá é mui-
to mais complicado. E eu ainda não estava me vendo na graça 
do povo para ser candidato a prefeito de Cuiabá”, afirmou Bote-
lho. O parlamentar disse, porém, que o sonho de administrar a 
Capital mato-grossense continua vivo.

PREVIDÊNCIA DOS MILITARES...
O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que segue 

irredutível quanto à cobrança de 14% referente à alíquota 
previdenciária dos policiais e bombeiros militares. De acordo 
com Mendes, os servidores devem ser tratados com isonomia e 
devem contribuir de forma igual para manter uma previdência 
equilibrada. Segundo Mendes, as medidas tomadas pelo Gover-
no irão garantir que, no futuro, os servidores possam se apo-
sentar e efetivamente receber por isso. “Se não acontece o que 
aconteceu em alguns países e, aqui no Brasil está acontecendo 
em alguns estados, de ter salários há meses atrasados. Então, 
precisamos fazer o que é certo para colher um fruto melhor”, 
disse.

MORO PRESSIONADO... 
A mulher de Moro, Rosângela Moro, já manifestou diver-

sas vezes a interlocutores que o seu marido já contribuiu com 
o país e que a política partidária não é para ele. Segundo a co-
lunista, Moro também já teria dito a políticos que o visitam que 
não estaria confortável com a eventual disputa eleitoral. Tam-
bém foi dito na coluna que Moro revelou que não deveria ter 
saído do governo disparando contra o governo, além da notável 
mudança de tom sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) nas redes sociais. A família se preocupa com a segurança, 
em outubro Moro perde o direito a escolta da Polícia Federal, 
após cumprir quarentena obrigatória depois de deixar o Minis-
tério da Justiça e Segurança Pública.

DE OLHO NO PODER
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Governo promete 100% das escolas
de Mato Grosso com ar-condicionado
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Educação tem trabalhado 
para instalar ar-condicionado 
em 100% das escolas estadu-
ais até 2022. A revelação foi 
feita pelo governador Mau-
ro Mendes durante visita às 
obras de escolas estaduais 
no município de Barra do 
Bugres ao lado de diretores e 
professores da rede estadual 
de ensino.

Mendes afirmou que a 
instalação dos aparelhos é 
uma questão de necessida-
de para alunos, professores 
e profissionais da Educação, 
tendo em consideração o cli-
ma de Mato Grosso.

“Estamos trabalhando 
para isso, estamos compran-
do agora 4 mil ar-condiciona-
dos. Está sendo feita a licita-
ção. Isso vai dar para equipar 
mais de 200 escolas. São mais 
de 350 escolas que precisam 
desse equipamento. Então 
no ano que vem a gente 
compra o restante para que 
até 2022 nós possamos ter-
minar esse grande programa 
de melhorar a infraestrutura 
na Educação”, afirmou.

O governador destacou 
que, somente neste ano, mais 
de R$ 150 milhões foram in-
vestidos em melhorias de 161 
escolas em toda as regiões de 
Mato Grosso, desde reformas, 
ampliações e construções.

Já para o ano que vem, 
além dos R$ 76 milhões pre-
vistos na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), também serão 

investidos mais R$ 550 mi-
lhões para estruturar a Edu-
cação de Mato Grosso, por 
meio de um financiamento.

De acordo com Mauro 
Mendes, o ambiente de ensi-
no adequado é um fator fun-
damental para a melhoria na 
aprendizagem.

“Nosso grande desafio é 
melhorar a qualidade de en-
sino dentro da sala de aula, 
investir nos professores, mu-
dar um pouco a nossa técnica 
educacional, o nosso sistema 
pedagógico. Vão vir grandes 
investimentos na Educação, 

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) rescin-
diu o Termo de Ajustamento 
de Gestão (TAG) firmado em 
2015 com a então Secretaria 
de Estado de Cidades (Secid), 
a Controladoria-Geral do Es-
tado (CGE-MT) e a empresa 
Exímia Engenharia e Con-
sultoria Ltda. O acordo teve 
o objetivo de corrigir falhas 
em contrato para obras de 
pavimentação asfástica e de 
obras de arte especial de tra-
vessia e mobilidade urbana 
em Cuiabá e Várzea Grande, 
relativas à Copa do Mundo de 
2014.

O TAG foi rescindindo 
em julgamento de monito-
ramento realizado na sessão 
ordinária remota do último 

dia 29. Conforme o relator, 
conselheiro João Batista Ca-
margo, não foram cumpridas 
seis cláusulas do acordo, tais 
como o envio ao Tribunal  de 
Contas de relatórios parciais 
de execução de forma men-
sal, o envio de informações 
pendentes para o sistema 
Geo-Obras, no prazo de 30 
dias, bem como manter atu-
alizados os informes no re-
ferido sistema e a revisão do 
cronograma físico-financeiro 
sempre que houvesse modi-
ficação no avanço das obras 
para o fim de pagamento, o 
qual deveria se dar de acordo 
com o ritmo das obras efe-
tivamente executadas e su-
pervisionadas. Também não 
foi cumprida a determinação 
de adesão, pela secretaria, ao 
Plano de Desenvolvimento 

DA REPORTAGEM

O presidente da Câma-
ra, RO Ministério Público de 
Mato Grosso quer conhecer 
as propostas dos candidatos 
a prefeito nos 141 municípios 
do estado, para verificar se 
o atendimento às crianças e 
adolescentes será prioriza-
do, conforme estabelece a 
Constituição Federal. Os can-
didatos serão notificados até 
amanhã (08) pelos promoto-
res de Justiça para que infor-
mem as propostas de campa-
nha voltadas a esse público. 
Após o pleito, o MPMT fará o 
acompanhamento, por meio 
de procedimento específico, 
para verificar se o prefeito 
eleito está cumprindo o que 
foi colocado em seu plano de 
governo. “Se a Constituição 
Federal diz lá no artigo 227 
que criança e adolescente 
é prioridade absoluta, e se o 
Estatuto da Criança e do Ado-

lescente garante a doutrina 
da proteção integral, o Minis-
tério Público de Mato Grosso 
quer saber o que os candi-
datos a prefeito pretendem 
fazer para garantir tudo isso”, 
argumentou o procurador de 
Justiça Paulo Roberto Jorge 
do Prado.

Para auxiliar os promo-
tores, o CAO da Infância e da 
Juventude elaborou um “kit 
de atuação” com modelos 
de peças como portaria de 
instauração de procedimen-
to administrativo, ofício aos 
candidatos e decisão de ar-
quivamento do procedimen-
to. “O material, produzido 
com apoio do CAO Eleitoral, 
visa auxiliar os promotores 
de Justiça de todo o Estado. 
O procedimento foi pensado 
e redigido com o único pro-
pósito de o Ministério Público 
tomar conhecimento e, na 
medida do possível, dar pu-
blicidade às propostas dos 

A instalação dos aparelhos é uma questão de necessidade

Não foram cumpridas seis cláusulas do acordo 

Os candidatos serão notificados até amanhã 

ATÉ 2022. Mendes afirmou que estruturar as escolas é um passo necessário para melhorar a qualidade de ensino

PELA INTERNET

TCE-MT multa ex-gestores 
por descumprimento de TAG

DIREITOS DA CRIANÇA

MPMT quer conhecer as propostas dos
candidatos a prefeito em Mato Grosso

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: assessoria

Foto: assessoria tce

candidatos”, acrescenta o co-
ordenador do CAO da Infân-
cia e da Juventude, promotor 
de Justiça Nilton César Pado-
van. Estão sendo levantadas 
informações relacionadas às 
vagas em creches; estrutu-
ração do Conselho Tutelar; 

vítimas de abuso sexual; de-
pendentes de substâncias 
químicas; profissionalização 
de adolescentes e inserção 
no mercado de trabalho; me-
didas socioeducativas em 
meio aberto; orçamento e 
outros.

Institucional Integrado (PDI) 
e a emissão de relatório men-
sal acerca do objeto do Ter-
mo de Ajustamento.

Por maioria, o Tribunal 
Pleno aplicou multas ao ex-
-gestores da Secretaria de 
Estado das Cidades, no valor 
de 10 UPFs/MT, e ao gestor 
da Controladoria Geral do Es-
tado, no valor de 6 UPFs/MT. 

O valor da Unidade Padrão 
Fiscal em Mato Grosso para o 
mês de outubro de 2020 é de 
R$ 165,54. Foi declarada ainda 
a inidoneidade da empresa 
Exímia Engenharia e Consul-
toria Ltda. pelo período de 
um ano para participar de li-
citações promovidas pela ad-
ministração pública estadual 
e municipal.

vocês vão se assustar com o 
pacote tecnológico e muitas 
coisas boas que irão melho-
rar o nosso ensino e fazer do 
ensino público uma fonte de 
oportunidades para a grande 
maioria dos mato-grossenses 
filhos dessa terra”, concluiu.  

VISTORIAS
Em Barra do Bugres, 

Mauro vistoriou as obras de 
construção da nova escola 
estadual no bairro Nova Ma-
racanã. A unidade de ensi-
no vai contar com refeitório, 
cobertura com telha isotér-

mica, quadra poliesportiva, 
vestiários, parte administra-
tiva e adaptação para aces-
sibilidade. A construção está 
sendo feita em parceria com 
o Governo Federal, num total 
de R$ 5,1 milhões em inves-
timentos. “A obra começou 
em 2010, olha que vergonha, 
tinha dinheiro na conta, di-
nheiro do Governo Federal. 
E o Governo do Estado não 
dava conta por incompetên-
cia. O que cabe a nós é fazer 
o que estamos fazendo, com 
obras a pleno vapor”, regis-
trou.

Por Clemerson Mendes
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Mato Grosso é o campeão em
valor da produção agrícola
DA REPORTAGEM

O estado de Mato Gros-
so, maior produtor nacional 
de soja e de milho, foi alça-
do à primeira posição no 
ranking de valor da produ-
ção total, com 16,2% da parti-
cipação nacional, à frente de 
São Paulo, destaque na pro-
dução de cana-de-açúcar, 
aponta a pesquisa Produ-
ção Agrícola Municipal 2019 
(PAM), do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).

O estudo é uma das 
principais fontes de estatís-
ticas municipais, levantando 
informações sobre área plan-
tada, área destinada à co-
lheita, área colhida, quanti-
dade produzida, rendimento 
médio obtido e valor da pro-
dução das culturas tempo-
rárias e permanentes, com 
informações relevantes para 
os planejamentos público 
e privado desse segmento 
econômico, bem como para 
a comunidade acadêmica e 
o público em geral. A PAM 
mensura as variáveis funda-
mentais que caracterizam 
informações sobre 64 produ-
tos em todo o país.

Segundo a pesquisa, o 
valor de produção de Mato 
Grosso foi de R$ 58,3 bilhões, 
uma alta de 16,3% em rela-
ção ao ano anterior. A re-
gião Centro-Oeste alcançou 

o maior valor de produção, 
107,9 bilhões de reais, 12,5% 
superior ao ano anterior, 
sendo a soja a principal la-
voura, seguida do milho e 
da cana-de-açúcar. Já o va-
lor da produção brasileira 
subiu 5,1% no ano passado e 
chegou ao recorde de R$ 361 
bilhões.

Considerando a área 
colhida, com 16,6 milhões de 
hectares (alta de 7,2%), MT 
tem uma participação de 
20,6% no total nacional. Pa-
raná aparece em segundo e 
Rio Grande do Sul em tercei-
ro. Dentre os 50 municípios 
com os maiores valores de 
produção agrícola do Bra-
sil, 22 deles ficam em Mato 
Grosso. O valor de produção 
alcançado nestas 22 cida-
des totalizou R$ 37,1 bilhões. 
Goiás, Bahia e Mato Grosso 
do Sul, com seis municípios 
cada, aparecem na sequên-
cia.

O maior valor de pro-
dução agrícola dentre os 
municípios brasileiros foi 
registrado em Sorriso, que 
sozinho respondeu por 1,1% 
do valor de produção gerado 
no país. Em 2019, foram R$ 
3,9 bilhões, um crescimento 
de 19,7% no ano, retomando 
a posição perdida em 2018 
para São Desidério/BA.

Com importante par-
ticipação na produção de 
grãos, Sorriso destacou-se 

DA REPORTAGEM

Os preços do milho 
continuam em alta na maior 
parte das regiões acompa-
nhadas pelo Cepea. Na pra-
ça de Campinas, o Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa segue 
renovando as máximas nomi-
nais. Em setembro, a média 
do Indicador, de R$ 60,06/sc, 
foi a maior, em termos nomi-
nais, de toda a série mensal 
do Cepea, iniciada em 2004.

Já em termos reais, tra-
ta-se da maior média desde 
março/20, quando foi de R$ 
62,7 (os valores foram de-
flacionados pelo IGP-DI de 
agosto/20). Segundo pes-
quisadores do Cepea, esse 

aumento está atrelado à re-
tração de vendedores, que 
estão atentos ao clima seco 
e quente e aos possíveis im-
pactos desse cenário sobre 
a safra verão. Além disso, a 
forte desvalorização do Real 
frente ao dólar deixa o milho 
brasileiro mais competitivo 
no mercado externo, elevan-
do a demanda internacional.

Assim, muitos vendedo-
res adiantaram a comercia-
lização do cereal, o que tem 
reduzido a disponibilidade 
doméstica, mesmo diante 
de uma produção recorde. 
Do lado comprador, muitos 
mostram maior interesse em 
novos negócios, reforçando 
as altas nos preços do milho.

DA REPORTAGEM

O ritmo acelerado de 
processamento e a aquecida 
demanda, especialmente ex-
terna, reduziram rapidamen-
te os estoques domésticos 
de soja e derivados, mesmo 
em um ano de recorde de 
produção. Segundo pesqui-
sadores do Cepea, agora, a 
disputa acirrada pelo produ-
to restante e os valores altos 
da paridade de exportação, 
sustentada pelo dólar valori-
zado, estão alavancando as 
cotações domésticas do grão 
e dos derivados, que operam 
nas máximas nominais e se 
aproximam dos recordes re-
ais.

No caso específico do 
óleo de soja, indústrias ali-
mentícias relatam não con-
seguir competir com as de 
biodiesel nas aquisições do 
óleo. 

Este coproduto está 
sendo ofertado atualmente 
acima dos R$ 7 mil/tonelada, 
cenário não visto desde 2002.

DA REPORTAGEM

A falta de chuva está 
prejudicando a evolução da 
semeadura da soja em Mato 
Grosso. Até o dia 2 de outubro, 
os trabalhos a campo alcan-
çaram 1,7% das áreas, valor 
4,94 p.p. inferior ao registra-
do no mesmo período da sa-
fra 19/20, conforme o Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea). Em 
setembro, foram registrados 
apenas 7,78 mm de chuva no 
estado (Aproclima/Tempo-
Campo), volume 77,59% me-
nor que a média dos últimos 
cinco anos. A consequência 
disso pode ser percebida nos 

dados históricos: desde que o 
Imea começou seu levanta-
mento de semeadura (safra 
08/09), apenas em quatro sa-
fras o atraso foi semelhante 
ou maior que o atual. Os que 
mais perdem com esta de-
mora são o algodão e o milho 
(ambos 2ª safra).

Porém, é importante 
lembrar que o produtor é o 
mesmo (soja + milho e soja 
+ algodão), ou seja, o risco 
a campo do agricultor está 
aumentando de qualquer 
forma. De acordo com as pre-
visões, volumes mais consis-
tentes de chuva somente de-
vem cair a partir do fim desta 
semana.

Foto: Divulgação

Estudo foi feito pelo IBGE na pesquisa PAM-2019

Preços seguem disparados

Coproduto está sendo ofertado acima dos R$ 7 mil/ton

Plantio atrasado: 77% a menos de chuva

PESQUISA APONTA. Estado é o maior produtor nacional de soja e de milho, com 16,2% da participação nacional

MILHO

Baixa disponibilidade interna 
mantêm preço em alta

EM UM ANO

Valorização do óleo de soja atinge 75%

SOJA

Sem chuva, 
plantio atrasa

Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação

como maior produtor nacio-
nal de milho e de soja. Em 
2019, o município teve uma 
produção de 3,1 milhões de 
toneladas de milho, o que re-
presentou um acréscimo de 
11,4% no volume, e uma re-
tração de 4% na produção de 
soja (2,1 milhões toneladas).

Destaque também 
para a produção de algodão 
herbáceo (179 mil toneladas), 
onde Sorriso aparece com o 
10º maior volume produzido 
entre os municípios do Bra-
sil.  A produção de feijão (74,7 
mil toneladas) e arroz (19,4 
mil toneladas), que também 
apresentaram crescimen-
to no ano, fecham a lista de 
produtos agrícolas de maior 
valor gerado no município.

Sapezal apresentou o 
segundo maior valor agrí-
cola do país, totalizando R$ 
3,3 bilhões, alta de 1,1% em 
relação ao gerado em 2018. 
Neste município, foram en-
contrados seis produtos 
pela pesquisa, sendo eles, 
em ordem decrescente de 
valor de produção: algodão 
herbáceo, soja, milho, feijão, 
arroz e girassol. A produção 
de algodão (em caroço) to-
talizou 894,8 mil toneladas, 
acréscimo de 18,2%, geran-
do um valor de produção de 
R$ 1,9 milhão. Este volume 
fez com que o município se 
destacasse como o maior 
produtor de algodão do país, 

com participação de 13% do 
total nacional.

Segundo a pesquisa, a 
produção de soja de Sapezal, 
mesmo com queda de 3,4%, 

atingiu 1,2 milhão de tonela-
das, e colocou o município 
na 9º posição nacional em 
geração de valor de produ-
ção da oleaginosa, com R$ 

1,2 bilhão. 
Já a produção de milho 

apresentou uma retração de 
39,3%, totalizando 753 mil to-
neladas.

Na cidade de São Paulo, 
o valor do óleo de soja (com 
12% de ICMS) em setembro 
teve média de R$ 6.348,30/

tonelada, expressivos 18,4% 
superior à de agosto e 74,5% 
acima da de setembro/19, em 
termos reais.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800814700  1009841
279745200002400  006438749
279002701124500  36943111
279002800680700  324178962
279002800698400  34651181
279002800384500  29300091
279002700395500  15288341
279002700242800  204600018
279002800305100  903952201
279002800851600  569966241
279002701022200  51643799
279002701521200  32158631
279002701487900  458667591
279002800919400  34008270

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:

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-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 

VENDAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 20/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realiza-
rá a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 20/2020, cujo objeto é o: 
Prestação de serviços técnicos automotivos especializados – manutenções 
preventivas e corretivas – através de serviços mecânicos, elétricos e de lan-
ternagem, Serviços de Torno e Solda nos veículos e maquinários das diver-
sas marcas e modelos, pertencentes à Frota do Município de Nova Guarita 
- MT, tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos 
descritos em Edital. Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data 
prevista para abertura no dia 21/10/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 
11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulá-
rio/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento 
de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 06 de Outubro de 2020.
Yana Maria Marcon
 Pregoeira Oficial

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020 

AVISO DE LICITAÇAO  
PROCESSO Nº 094/2020/CPL/PP 

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso 
torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações 
subsequentes a abertura de processo licitatório para contratação de 
empresa especializada para execução de obra de recuperação e 
pavimentação asfáltica no Município de Santo Antônio do Leste. A 
abertura dos processos dar-se-á às 08:00 horas do dia 23 de outubro de 
2020, na Escola Municipal Domingos Azzolini, localizada na rua Domingos 
Azzolini, nº 703, Centro de Santo Antônio do Leste – MT. O edital completo 
poderá ser adquirido das 07:00 as 11:00 h e das 13:00 as 17:00 h, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste situado a rua A, 367 
Jardim Santa Inês, telefone (66) 3488-1080 – 3488-1459 – 3488-1292 ou 
pelo E-mail: (licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). 

 
Santo Antônio do Leste – MT, 06 de outubro de 2020. 

 
MIGUEL JOSÉ BRUNETTA 

PREFEITO MUNICIPAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ABERTURA: 26 de outubro de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 

08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 26 de outubro às 08h15min. OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de plantio de grama com 

fornecimento de mudas, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico no paisagismo da cidade. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Reuniões dos 

Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, centro, Campo Novo 

do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão 

de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 

5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 

www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020

Pregoeiro

Leandro Nery Varaschin

Campo Novo do Parecis-MT, 06 de outubro de 2020.

balbinoleiloes.com.br

LEILÃO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Dias: 15 e 16/10 

Lote c/ 02 imóveis: A) SÍTIO 69HA, 
PRIMAVERA DO LESTE/MT, Faz. Vale do 

Kuluene III, Rod. MT-130 e MT-251. B) FAZENDA 
200HA, PRIMAVERA DO LESTE/MT,
Faz. Kuluene IV, Rod. MT-130 e MT-251. 

Inicial R$ 3.198.056,00 (PARCELÁVEL)

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
23/10/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Restruturação 
Asfáltica com Aplicação de Lama Asfáltica em Diversas Ruas do 
Perímetro Urbano do Município de Ipiranga do Norte - MT”, conforme 
especificações constante no Edital. Os interessados poderão consultar o 
Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

Presidente da CPL
Adisonir Schneiders de Paula

Ipiranga do Norte-MT, 06 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE – MT
O Município de Ipiranga do Norte-MT torna público que atendendo a 
solicitação da Secretaria Mun. de Gestão, Planejamento e Finanças 
procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços n.° 013/2020 – Pregão 
Presencial nº 016/2020 da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte – 
MT – PROMITENTE FORNECEDRA: GEOPLUS INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 
24.311.168/0001-86, com OBJETO: “Adesão ao Registro de Preços nº 
013/2020, proveniente do Presencial nº 016/2020 da Prefeitura Municipal 
de Guarantã do Norte – MT para aquisição de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente em atendimento ao Município de Ipiranga do Norte-
MT”. -Ipiranga do Norte – MT, 06 de Outubro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2020
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

Prefeito Municipal
Pedro Ferronatto

AVISO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 23 de outubro de 2020, as 

08:00 horas (Horário de Mato Grosso), no Anfiteatro Municipal realizar-

se-á abertura da Tomada de Preço nº 008/2020, a qual tem por objeto a 

“Contratação de empresa especializada para Construção Guia (meio fio) 

e Sarjeta, conjugados de concreto em ruas da Vila Isabel, estrada 

Boiadeira Trecho I e estrada Boidadeira Trecho II , na Cidade de 

Marcelândia/MT”. 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). Publique-se. Marcelândia/MT, 06 de outubro de 2020.

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Nova Mutum - MT, 06 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2020
O Município de Nova Mutum, torna público que foi houve alterações no 
texto edital, no item 8.5 (qualificação técnica), sendo incluído o subitem 
letra “C” que trata do certificado e autorização do IQB. Já no anexo I 
(termo de referência), foi excluído o texto do item 5.1, e modificado o texto 
do item 3.6, tornando desnecessário a apresentação de nota fiscal 
juntamente com atestado de capacidade técnica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO 
Nº 19/2020 TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A  E  E V E N T U A L  A Q U I S I Ç Ã O  D E  M AT E R I A I S 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”, CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESA DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF Nº 21.504.525/0001-34 
ITENS VENCEDORA - 840182 - R$3,07, - 840188 - R$3,75, - 840187 - 
R$24,00, - 840336 - R$37,00, - 840361 - R$53,92, - 840358 - R$18,00, - 
840350 - R$1,24, - 840534 - R$1,24, - 840532 - R$1,24, - 840531 - 
R$1,24, - 840538 - R$1,24, - 840539 - R$1,24, - 840540 - R$1,24, - 
840542 - R$1,24, - 840550 - R$1,24, - 840562 - R$1,24, - 840556 - 
R$1,24, - 840565 - R$1,24, - 841782 - R$1,24, - 841783 - R$1,24, - 
841784 - R$1,24, - 840596 - R$104,00, - 840599 - R$6,84, - 841387 - 
R$11,35, - 841388 - R$11,55, - 840640 - R$10,00, - 840655 - R$134,00, - 
840654 - R$250,00, - 840637 - R$2,74, - 841795 - R$14,00, - 840669 - 
R$28,00, - 840684 - R$21,50, - 840686 - R$21,00, - 840691 - R$21,50, - 
841371 - R$19,00, - 841370 - R$19,00, - 840687 - R$18,99, - 840728 - 
R$18,99, - 840730 - R$18,99, - 840731 - R$2,97, - 840734 - R$20,00, - 
841720 - R$5,50, - 841049 - R$1,13, - 841043 - R$0,32, - 841721 - 
R$5,50, - 841057 - R$7,00, - 841065 - R$4,05, - 841068 - R$135,00, - 
841072 - R$7,00, - 841076 - R$3,67, - 841078 - R$12,00, - 841312 - 
R$4,00, - 841282 - R$58,00, - 841722 - R$58,00, - 841314 - R$58,00, - 
841283 - R$3,30, - 841317 - R$4,40, - 841307 - R$24,00, - 841033 - 
R$40,00, - 841007 - R$18,60, - 840905 - R$1,25, - 840906 - R$1,50, - 
840910 - R$4,80, - 840909 - R$18,18, - 840862 - R$35,80, - 840872 - 
R$3,50, - 840843 - R$5,24, - 840824 - R$2,50, - 840787 - R$7,16, - 
840785 - R$5,53, - 840774 - R$11,20, - 840773 - R$10,93, - 840770 - 
R$4,53, - 840759 - R$0,99, - 840767 - R$27,00, - 840769 - R$5,00, 
VALOR TOTAL R$ R$149.623,90. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.788.510/0001-14 ITENS VENCEDORA - 841794 - R$285,50, - 840329 
- R$27,50, - 841326 - R$24,38, - 841724 - R$66,00, - 840362 - R$4,73, - 
840524 - R$360,24, - 840356 - R$532,97, - 840530 - R$1,25, - 840549 - 
R$1,25, - 840552 - R$3,18, - 840558 - R$1,25, - 840636 - R$4,64, - 
840597 - R$136,25, - 840601 - R$72,31, - 841728 - R$50,23, - 840735 - 
R$7,73, - 840752 - R$7,73, - 840751 - R$7,73, - 841053 - R$3,49, - 
841041 - R$7,23, - 841061 - R$3,30, - 841063 - R$8,63, - 841285 - 
R$4,00, - 841286 - R$8,13, - 841288 - R$8,13, - 841289 - R$13,00, - 
841290 - R$8,13, - 841291 - R$8,13, - 841293 - R$8,13, - 841369 - 
R$8,13, - 841318 - R$11,61, - 841310 - R$13,15, - 841311 - R$27,22, - 
841028 - R$29,98, - 841003 - R$15,68, - 841002 - R$19,00, - 841023 - 
R$19,00, - 841786 - R$175,88, - 840861 - R$3,38, - 840871 - R$72,50, - 
840869 - R$16,88, - 840844 - R$3,50, - 840835 - R$37,38, - 840832 - 
R$19,38, - 840847 - R$43,11, - 840826 - R$43,11, - 840816 - R$10,68, - 
840802 - R$10,60, - 840801 - R$9,38, - 841781 - R$18,63, - 840784 - 
R$16,13, - 840783 - R$14,99, - 840776 - R$0,90, - 840772 - R$21,85, - 
840762 - R$3,25, VALOR TOTAL R$ R$52.183,26. EMPRESA 
HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 
13.994.852/0001-93 ITENS VENCEDORA - 840189 - R$1,20, - 840337 - 
R$5,96, - 841923 - R$4,00, - 839064 - R$33,20, - 840354 - R$12,50, - 
841384 - R$2,53, - 840594 - R$4,50, - 840661 - R$26,00, - 840663 - 
R$23,96, - 840665 - R$1,20, - 840667 - R$17,65, - 840727 - R$28,00, - 
840749 - R$12,50, - 840748 - R$12,50, - 840747 - R$12,50, - 841052 - 
R$19,00, - 841045 - R$8,00, - 841058 - R$28,00, - 841070 - R$31,50, - 
841284 - R$63,00, - 841316 - R$2,60, - 841308 - R$7,00, - 841296 - 
R$32,20, - 841035 - R$9,48, - 841032 - R$29,90, - 841031 - R$29,90, - 
841018 - R$29,00, - 841019 - R$29,90, - 841020 - R$34,98, - 840881 - 
R$2,50, - 840882 - R$2,50, - 840884 - R$2,50, - 840892 - R$2,50, - 
840893 - R$200,00, - 840874 - R$58,55, - 840876 - R$114,00, - 840863 - 
R$15,00, - 840868 - R$61,00, - 840842 - R$52,00, - 841383 - R$26,00, - 
840833 - R$7,56, - 840746 - R$76,30, - 840799 - R$31,00, - 840800 - 
R$14,99, - 841800 - R$0,60, - 841386 - R$0,85, - 840788 - R$0,55, - 
840786 - R$4,10, - 840775 - R$12,00, - 840760 - R$16,10, VALOR TOTAL 
R$ R$297.739,70. EMPRESA F. K. PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI CNPJ/CPF Nº 12.655.741/0001-90 ITENS VENCEDORA - 
840186 - R$33,50, - 840566 - R$1,70, - 840598 - R$2,70, - 840595 - 
R$16,50, - 840745 - R$10,35, - 841281 - R$22,54, VALOR TOTAL R$ 
R $ 2 2 . 7 6 6 , 0 0 .  E M P R E S A D E N TA L  H I G I X  P R O D U T O S 
ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF Nº 
26.240.632/0001-16 ITENS VENCEDORA - 840342 - R$1,92, - 840360 - 
R$15,00, - 840533 - R$1,00, - 840551 - R$1,74, - 840568 - R$1,74, - 
840579 - R$1,74, - 841040 - R$15,90, - 841305 - R$37,71, - 841727 - 
R$58,38, - 841034 - R$2,45, VALOR TOTAL R$ R$26.484,00. EMPRESA 
E .C .  DOS SANTOS COMERCIAL E IREL I  CNPJ /CPF  Nº 
02.136.854/0001-25 ITENS VENCEDORA - 840357 - R$10,57, - 840352 - 
R$13,38, - 841799 - R$22,90, - 840553 - R$5,33, - 840554 - R$7,40, - 
840560 - R$7,40, - 840580 - R$4,13, - 840581 - R$15,20, - 841796 - 
R$6,31, - 841797 - R$6,65, - 840582 - R$49,40, - 840583 - R$49,40, - 
840584 - R$49,40, - 840585 - R$49,40, - 840586 - R$49,40, - 841380 - 
R$9,80, - 841381 - R$9,80, - 841374 - R$9,80, - 841373 - R$9,80, - 
841375 - R$9,80, - 841377 - R$9,80, - 841379 - R$9,80, - 841376 - 
R$9,80, - 841378 - R$10,60, - 840587 - R$5,33, - 841723 - R$11,15, - 
841390 - R$8,10, - 840662 - R$3,11, - 840682 - R$18,00, - 840683 - 
R$18,00, - 840732 - R$6,20, - 840742 - R$9,07, - 841047 - R$11,67, - 
841785 - R$41,31, - 841055 - R$1,83, - 841315 - R$12,30, - 841306 - 
R$4,30, - 841025 - R$47,50, - 841021 - R$16,20, - 841022 - R$16,20, - 
841004 - R$16,20, - 841001 - R$15,18, - 840999 - R$16,20, - 840997 - 
R$15,00, - 840994 - R$18,90, - 840982 - R$18,90, - 840981 - R$18,60, - 
840980 - R$18,60, - 840979 - R$12,30, - 840978 - R$12,30, - 840977 - 
R$146,16, - 840975 - R$266,00, - 840974 - R$266,00, - 840973 - 
R$266,00, - 840972 - R$187,75, - 840911 - R$198,75, - 840912 - 
R$176,83, - 840921 - R$173,83, - 840920 - R$166,83, - 840919 - 
R$187,50, - 840918 - R$165,83, - 840929 - R$193,00, - 840928 - 
R$12,30, - 840927 - R$12,30, - 840926 - R$12,30, - 840870 - R$7,10, - 
840845 - R$185,90, - 840846 - R$162,49, - 840831 - R$22,95, - 840823 - 
R$4,00, - 840821 - R$0,42, - 840814 - R$55,95, - 840812 - R$35,40, - 
840810 - R$35,40, - 840808 - R$30,70, - 840806 - R$30,71, - 840805 - 
R$39,45, - 840804 - R$35,40, - 840803 - R$17,80, - 840795 - R$30,40, - 
840798 - R$15,80, - 840777 - R$21,88, VALOR TOTAL R$ R$141.353,75. 
EMPRESA PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 29.700.587/0001-23 ITENS VENCEDORA - 841798 - 
R$68,45, - 840658 - R$20,62, - 841060 - R$3,73, - 841074 - R$37,94, - 
841725 - R$15,17, - 841726 - R$15,17, - 841292 - R$12,99, - 841300 - 
R$1,49, - 840860 - R$17,55, - 840756 - R$5,77, VALOR TOTAL R$ 
R$21.976,10. EMPRESA ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 25.066.271/0001-70 ITENS 
VENCEDORA - 841044 - R$0,40, VALOR TOTAL R$ R$200,00. 
EMPRESA RITA DE CASSIA COSTA CAMPOS PEPATO CNPJ/CPF Nº 
34.066.877/0001-05 ITENS VENCEDORA - 840875 - R$74,00, VALOR 
TOTAL R$ R$10.360,00. VALOR TOTAL GERAL R$722.686,71.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros



Inter tenta evitar pior
sequência desde 2016
DA REPORTAGEM

Enquanto trabalha por 
soluções ao time do Inter, 
Eduardo Coudet paga um 
preço pela queda de produ-
ção recente. O aproveitamen-
to da equipe no segundo se-
mestre desabou em relação 
ao apresentado antes do re-
cesso em função da pande-
mia do novo coronavírus. Há 
cinco jogos sem vencer, ten-
ta se recuperar para evitar a 
repetição de uma sequência 
incômoda. Em 2016, ano em 
que o Inter foi rebaixado para 
a segunda divisão do Cam-
peonato Brasileiro, chegou a 
sete partidas sem ganhar no 
fi m da temporada - a con-
tar dois compromissos com 
o Atlético-MG pela Copa do 
Brasil.

Depois da paralisação 
do futebol neste ano, os ri-
vais, em sua maioria, se tor-
naram mais qualifi cados. A 
“subida da régua” custou a 
inimizade com os números. 
O Colorado, que ostentava 
um aproveitamento de 71% 
e chegou a merecer elogios 
quando o futebol foi paralisa-
do, agora patina e apresenta 
52% depois da retomada das 
competições.

As razões para o desem-
penho abaixo do esperado 

são inúmeras, além dos ad-
versários. Lesões, suspensões, 
Covid-19, chegadas e saídas 
de atletas. Coudet disse al-
gumas vezes que o “grupo 
curto” é um entrave para este 
momento. Mas o treinador 
ainda se mantém fi rme ao 
esquema 4-1-3-2. Uma de 
suas ideias, a predileção pela 
saída de bola dos zagueiros, 
já não é uma prioridade. Ro-
drigo Moledo voltou a ser ti-
tular ao lado de Víctor Cuesta 
no empate em 0 a 0 com o 
América de Cali, na Colômbia, 
pela Libertadores. No empa-
te em 1 a 1 no Gre-Nal, Zé Ga-
briel estava suspenso. Para o 
embate com o Bragantino, 
na próxima quinta, ele volta a 
fi car à disposição, mas a ten-
dência é que Moledo perma-
neça na zaga. Na lateral-di-
reita, Coudet perdeu Saravia, 
que passou por uma cirurgia 
no joelho direito e só volta no 
ano que vem. Rodinei está 
recuperado após contrair Co-
vid-19, mas Heitor deu boa 
resposta no Gre-Nal 428.

Na esquerda, Moisés 
está afastado justamente 
por ter testado positivo para 
Covid-19. Uendel, com quem 
disputava posição, foi o titu-
lar no clássico do último fi nal 
de semana. Há ainda o ga-
roto Leo Borges, que atuou 

DA REPORTAGEM

Fernando Diniz precisa 
ajudar o São Paulo a vencer o 
Atlético/GO, nesta quarta (7). 
Qualquer resultado diferente 
poderá resultar em sua saída 
do comando tricolor.

O mundo dá voltas e o 
do futebol é ainda mais re-
dondo. Há um ano, Vagner 
Mancini deixou o São Paulo, 
quando entendeu ter sido es-
colhido como substituto de 
Cuca, depois de seu pedido 
de demissão, após derrota 
para o Goiás por 1 a 0.

Já havia uma mágoa 
anterior, porque o São Paulo 
viveu seu melhor momento 
em 2019 no período em que 
Mancini assumiu o posto in-
terinamente, enquanto Cuca 
se recuperava de problemas 
de saúde. 

Depois de classifi car o 
Tricolor para a semifi nal do 
Campeonato Paulista e de 
empatar o primeiro jogo do 
mata-mata com o Palmeiras, 

Cuca entendeu que já tinha 
condição física sufi ciente 
para assumir o São Paulo. 

Classifi cou-se com em-
pate por 0 x 0 no Allianz Par-
que e, depois, vitória nos pê-
naltis.

Mancini voltou para o 
cargo de coordenador, até a 
derrota para o Goiás e o pedi-
do de demissão de Cuca. 

No dia seguinte à saída, 
deu o treino da manhã e se 
preparava para dirigir o São 
Paulo contra o Flamengo, no 
Maracanã, quando soube de 
reunião da diretoria com par-
te do elenco. Pediam a che-
gada de Fernando Diniz.

Depois do anúncio ofi -
cial da chegada do novo téc-
nico, Mancini deixou claro 
que não tinha nada contra 
Diniz, mas, por dignidade, 
pediu para sair. 

Um ano depois, o en-
contro entre São Paulo e 
Atlético-GO pode determinar 
a saída de Diniz. Só há certe-
za de que isto não acontecerá 

DA REPORTAGEM

Titular nas duas últimas 
partidas do Santos, as vitó-
rias por 3 a 2 contra Olimpia 
e Goiás, o volante Jobson 
voltou a ganhar a confi an-
ça do técnico Cuca e espera 
continuar no time no clássi-
co contra o Corinthians, nes-
ta quarta-feira (7), às 18h, na 
Neo Química Arena.

Jobson superou uma 
“geladeira” de cinco jogos 
sem entrar em campo após 
uma atuação ruim ao ser 
improvisado como zagueiro 
diante do Atlético-MG. Em 
sua posição de origem, en-
controu espaço em meio aos 
desfalques e às variações táti-
cas de Cuca e tem agradado 
ao treinador.

O jogador de 26 anos 
tem atuado ao lado de Die-
go Pituca, pouco à frente da 
zaga, e infi ltra entre os defen-
sores para auxiliar na saída 
de bola do Santos. Diante do 
Goiás, foi de Jobson o passe 
entre as linhas de marcação 
para Lucas Braga sofrer o pê-
nalti que deu início à reação 
santista.

“Estou muito feliz com a 
oportunidade que estou ten-
do de mostrar meu futebol. 
Quero seguir contribuindo e 
ajudando meus companhei-
ros. Estou à disposição do 
professor e tenho certeza que 
ele sabe da minha capacida-
de. O Santos merece brigar 
por títulos e quero fazer par-
te disso, honrar essa camisa 
como nossa torcida merece”, 

DA REPORTAGEM

A liderança do Atlético-
-MG no Brasileirão está com 
cinco pontos de vantagem 
em relação a Internacional e 
Palmeiras. E ela poderá ser 
ainda mais dilatada em rela-
ção ao Colorado, já que o Galo 
tem um jogo a menos (12 na 
13ª rodada). O bom momen-
to refl ete a diferença do ano 
passado. O time de Sampa-
oli já tem os mesmos pontos 
que a equipe de 2019 somou 
durante todo o 1º turno.

Na última edição dos 
pontos corridos, o Atlético 
teve oito vitórias, três empa-
tes e oito derrotas ao fi m das 
19 rodadas da primeira eta-
pa. Era o 9º colocado, com 27 
pontos. Agora, são 9 vitórias 
e três derrotas, com um jogo 
atrasado contra o Athletico-
-PR da sexta rodada. Em re-
lação aos gols, a campanha 
atual já é melhor do que a do 
1º turno de 2019.

A ofensividade do Galo, 
capaz de virar jogos - como 
foi contra o Vasco neste do-
mingo - produziu 25 gols em 
12 jogos. Mais de dois gols 

por partida em média. Foram 
apenas 24 gols em 19 jogos 
do Brasileirão de 2019.

Desses 25 gols, sete fo-
ram marcados pelo atacante 
Keno apenas nas últimas três 
apresentações. É o artilheiro 
da equipe no ano e no Bra-
sileirão, que tem Marinho (8) 
e Thiago Galhardo (10) como 
principais goleadores.

Por falar no ano passa-
do, dados curiosos que tor-
nam a campanha de Jorge 
Sampaoli no Santos em 2019 
parecida com o caminho do 
Atlético-MG nestas 13 pri-
meiras rodadas. A diferença 
é o desfecho, o Galo quer ser 
campeão, contra o vice do 
Peixe.

No ano passado, o San-
tos era o líder com 12 jogos 
realizados. Na 12ª rodada, o 
time paulista venceu o Avaí 
em casa por 3 a 1, estando na 
primeira colocação. Em 2020, 
o Atlético, em casa, venceu 
o Grêmio por 3 a 1 na 12ª ro-
dada. Na rodada seguinte, o 
Santos (2019) goleou o Goi-
ás por 6 a 1 e se manteve na 
ponta. O Atlético faz 4 a 1 no 
Vasco e fi ca na liderança.

FOTO: EDUARDO MOURA

Coudet tenta recolocar o Inter no caminho das vitórias

Técnico corre o risco de demissão se perder para o Atlético-GO hoje

Jobson em ação contra o Goiás

Vasco sofreu na mão do Atlético de virada

EM QUEDA. Colorado tinha 71% de aproveitamento no 1º semestre e agora aparece com 52% de rendimento

O MUNDO DÁ VOLTAS

Mancini saiu do São Paulo
para a chegada de Diniz...

SANTOS

Jobson supera “geladeira”
e ganha confi ança de Cuca

EM 12 JOGOS

Atlético-MG iguala 
pontos e supera
gols feitos no 1º 
turno do BR-2019
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Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 07 de outubro de 2020 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

disse Jobson.
Com a grave lesão sofri-

da por Sánchez, que passará 
por cirurgia após romper um 
ligamento do joelho esquer-
do, Jobson pode ganhar cada 

vez mais espaço no Peixe. 
Diante do Corinthians, o San-
tos ainda não contará com 
Arthur Gomes, suspenso, que 
também vinha atuando no 
meio de campo.

contra o América de Cali. O 
primeiro volante, uma peça 
estratégica no esquema de 
Coudet, também inspira cui-
dados. Homem de confi ança 
do técnico, Damián Musto 
voltou a prejudicar o time ao 
ser expulso novamente con-
tra o Grêmio. A lógica é que 
Rodrigo Lindoso ganhe sequ-
ência. Johnny sofreu uma le-
são muscular na coxa direita 
e Rodrigo Dourado, que pas-
sou por duas cirurgias no joe-
lho esquerdo, segue sem pre-
visão de volta aos gramados.

Em meio a este cená-
rio, se é verdade que tem o 
terceiro melhor ataque do 
Brasileirão com 17 gols em 13 
jogos, o Colorado tem mar-
cado pouco ultimamente. 
Nos últimos cinco jogos, só 
balançou as redes em duas 
oportunidades. Esta sequên-
cia, aliás, é sem vitória. São 
três empates e duas derrotas 
no período, entre Brasileiro 
e Libertadores. Coudet não 
corre risco de demissão, mas 
o período sem triunfos já cus-
tou o cargo de antecessores. 
Odair Hellmann foi demitido 
no ano passado após o quar-
to compromisso longe dos 
três pontos, a derrota por 1 a 0 
ao CSA. Já Guto Ferreira caiu 
em 2017 também depois da 
quarta partida sem vitória, ao 

empatar em 1 a 1 com o Vila 
Nova no Beira-Rio, pela Série 
B. Em busca da retomada e 

melhora de aproveitamen-
to, o Inter volta a campo na 
quinta, quando duela com o 

Bragantino às 20h, no Nabi 
Abi Chedid, em Bragança 
Paulista.

se o Tricolor ganhar em casa, 
o que é o resultado mais pro-
vável. 

Em caso contrário, de vi-

tória do Dragão, não estranhe 
nem sequer se o São Paulo 
cogitar o retorno de Mancini 
ao Morumbi.
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Novo sistema de pagamentos e
transferências instantâneas
DA REPORTAGEM

Novo sistema de pa-
gamentos e transferências 
instantâneas, gratuito para 
pessoas físicas, o Pix vai fun-
cionar de forma parecida 
com as transferências DOC e 
TED. A vantagem é que per-
mitirá um acesso mais sim-
ples do que os serviços que 
existem até agora.

Outra diferença fun-
damental é que o dinheiro 
passa do pagador ao recebe-
dor de forma praticamente 
imediata. O sistema não tem 
restrições, podendo ser aces-
sado a qualquer hora ou dia 
da semana.

As transações feitas pelo 
sistema serão compensadas 
instantaneamente. Apenas 
nos casos em que houver 
suspeita de fraude, os paga-
mentos ou transferências po-
dem demorar até 30 minutos 
para serem verificados. As 
transações podem ser feitas 
pelos aplicativos de bancos 
e de pagamentos para tele-
fone celular ou pelo internet 
banking em computadores.

O Pix também ganha 
velocidade porque não é ne-
cessário informar todos os 
dados do beneficiário. Os 
usuários do serviço podem 
cadastrar de uma até cin-
co chaves associadas a uma 

conta bancária. Com a chave 
é possível localizar o destina-
tário do pagamento sem ou-
tros dados de identificação.

Poderão ser usados 
como chave o CPF, o CNPJ, 
o número do celular, o en-
dereço de correio eletrônico 
(e-mail) ou um código de 32 
dígitos gerado especifica-
mente para o Pix (EVP). Basta 
informar a chave do benefici-
ário para que o sistema locali-
ze o recebedor do pagamen-
to e realize a transação. No 
caso de não ter uma chave, o 
usuário precisará repassar os 
dados bancários ao outro en-
volvido na transação.

O código EVP permite 
receber pagamentos sem 
informar nenhum dado pes-
soal, sendo um código com 
letras e números criado es-
pecificamente para as tran-
sações por meio do Pix. O có-
digo aleatório vai possibilitar 
ainda a geração de códigos 
de barra do tipo QR Code, 
que podem ser lidos por câ-
mera de celular para fazer 
pagamentos. Os códigos po-
dem ser fixos, com um mes-
mo valor de venda (em locais 
de preço único), ou variáveis, 
criados para cada venda.

Os usuários podem ca-
dastrar as chaves fazendo 
contato com as instituições 
com as quais têm relaciona-

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra), 
finalizou a pavimentação de 
30,5 km da MT-140 entre Vera 
e Santa Carmem. Faltam so-
mente os serviços de drena-
gem e sinalização para a con-
clusão e entrega definitiva da 
obra.

A obra é executada pela 
Sinfra, por meio de um con-
vênio com as prefeituras de 
Vera e Santa Carmem – e vai 
interligar definitivamente os 
dois municípios por vias as-
faltadas. Por meio do convê-
nio foram investidos R$ 17,3 
milhões, sendo R$ 15 milhões 
pelo Governo do Estado e o 
restante empenhado pelos 
municípios.

Conforme o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística, Marcelo de Olivei-
ra, esse modelo de parceria 
é fundamental para que as 

DA REPORTAGEM

Um armazém de grãos 
foi destruído pelo fogo du-
rante um incêndio registra-
do em uma empresa agrí-
cola no bairro Leonel Bedin, 
em Sorriso, na segunda (5). 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, as guarnições 
encontraram três focos de in-
cêndio quando chegaram no 
local. Um foco estava em um 
armazém de grãos de crota-
lária e outros dois em um es-
toque de caixa de papelão e 
isopor. Foi iniciado o comba-
te dos focos com água trans-
portada e Líquido Gerador 
de Espuma (LGE) cedido de 
uma empresa vizinha, além 
do resfriamento de estrutu-
ras próximas. Os bombeiros 
informaram que, além de 
cinco viaturas, houve o apoio 
de quatro caminhões-pipa e 
dois tratores da prefeitura e 
de vizinhos. Foram cerca de 
4 horas de combate ao in-
cêndio. Não houve vítimas. A 
empresa ainda não calculou 
o valor do prejuízo.

DA REPORTAGEM

A escultura “Árvore de 
Todos os Povos” que seria re-
colocada na Praça 8 de Abril, 
em Cuiabá, após ser revitali-
zada, sumiu. A escultura de 
Wlademir Dias Pino estava 
guardada na Secretaria de 
Segurança Urbana depois de 
ter sido substituída por uma 
fonte coberta de pássaros. 
Após protestos de artistas da 
capital, ela seria recolocada. 
A Praça 8 de Abril passou por 
obras no ano passado e foi 
reinaugurada em dezembro 
de 2019, com investimento de 
R$ 400 mil. Nela havia duas 
obras de artistas plásticos de 
Mato Grosso, sendo um pai-
nel de Adir Sodré e a escultu-
ra “Árvore de Todos os Povos” 
de Wlademir Dias Pino.

O painel foi coberto por 
uma tinta verde e a escultura 
foi substituída por uma fonte 
coberta de pássaros. Vários 
artistas protestaram, alegan-
do que o espaço perdeu im-
portantes características cul-
turais após ter sido alterado.

Em janeiro, o secretário 
de Cultura, Francisco Vuo-
lo, anunciou que a escultura 
seria recolocada e o painel 
seria pintado novamente por 
Adir Sodré, mas ele faleceu 
em agosto deste ano e a es-
cultura sumiu. Em nota, a Se-
cretaria de Cultura do Estado 
diz que está providenciando 
a construção de uma réplica 
para substituir a antiga estru-
tura, mas ainda não há defi-
nição se a obra será recoloca-
da na Praça 8 de Abril ou em 
outro espaço.

Foto: Divulgação

Usuários podem cadastrar até cinco chaves associadas a uma conta bancária

Obra é executada por meio de convênio com as prefeituras

Bombeiros combatendo fogo em armazém de grãos em Sorriso

Escultura “Árvore de Todos os Povos” sumiu

CONHEÇA O PIX. Saiba como funciona o sistema, que é gratuito para pessoas físicas

MT-140

Governo conclui pavimentação de
30 km entre Vera e Santa Carmem

SORRISO

Incêndio deixa armazém de grãos destruído

CUIABÁ

Escultura desaparece 
após ser retirada de 
praça para reformaFoto: SinFra-Mt

Foto: Corpo De BoMBeiroS

Foto: aSSeSSoria
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mento. Estão aptos a fazer 
transações pelo Pix bancos, 
instituições financeiras e pla-
taformas de pagamento.

Os valores que poderão 
ser transacionados pelo novo 
sistema vão variar de acordo 
com o perfil de cada cliente, 
do mesmo modo que com 
outros serviços bancários. Os 
limites variam de no mínimo, 
segundo a regulamentação 
do Banco Central, 50% do 
valor das transferências tipo 
TED até o valor autorizado 
para compras em débito.

Os limites vão variar de 
acordo com o dia da semana 
e o horário em que for utiliza-
do o serviço. O Pix vai funcio-
nar 24 horas por dia, sete dias 
por semana. As transferên-
cias e pagamentos também 
podem ser agendadas, da 
mesma forma que acontece 
com o DOC e a TED.

O Pix é gratuito para 
transferências ou recebimen-
to por pessoas físicas. Pode-
rão ser cobradas tarifas caso 
o sistema seja usado como 
meio de recebimento para 
vendas de produtos ou ser-
viços. As instituições podem 
ainda tarifar o uso presencial 
ou por telefone do sistema. 
As instituições são livres para 
tarifar os usuários pessoas ju-
rídicas (empresas). O sistema 
vai entrar em operação, em 

fase experimental, a partir 
do dia 3 de novembro. Nessa 
etapa, vai funcionar apenas 
para um número reduzido 

de clientes e em horário li-
mitado. Ainda não foram de-
finidos os critérios que vão 
determinar como serão esco-

lhidos os usuários nessa fase 
experimental. O sistema será 
aberto para toda a população 
a partir de 16 de novembro.

obras possam ser realizadas 
com maior celeridade e eco-
nomia de recursos, uma vez 
que a união dos esforços per-
mite que cada ente envolvido 
na parceria seja o fiscal da 
execução da obra.

“Seguindo a determi-
nação do governador Mauro 
Mendes, estamos priorizando 
as parcerias. É uma forma de 
envolver as prefeituras não só 
na fiscalização, mas também 
no andamento das obras. 
Com o convênio, as obras 
são executadas com o apoio 
das prefeituras e fiscalizadas 
por todos os moradores da 
região. Assim, dividimos os 
investimentos e comparti-
lhamos a responsabilidade 
para que a obra seja conclu-
ída mais rapidamente, sem 
perder a qualidade”, disse o 
secretário. Com a pavimen-
tação, não apenas Vera e 
Carmem serão beneficiados, 
mas também a região Médio 
Norte, especialmente no que 
diz respeito ao escoamento 

da produção agrícola e o de-
senvolvimento econômico. 
Isso porque a pavimentação 
vai criar uma rota alternativa 
e paralela à BR-163, em uma 

parte do trecho entre Sorriso 
e Sinop. Além disso, vai per-
mitir a ligação de Vera e San-
ta Carmem com Sinop e Feliz 
Natal por vias pavimentadas.
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