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COLÍDER RIBEIRÃO CASCALHEIRA PEIXOTO E MATUPÁ PONTES E LACERDA

SUINOCULTURA

Av. do CPA:
interditada
para contagem
dos votos

Exportações:
acumulam
uma alta de
40,4% em 2020

O Tribunal Regional Eleito-
ral de Mato Grosso solicitou 
a interdição de 1,3 km da 
Avenida Rubens de Mendon-
ça, mais conhecida como 
Avenida do CPA, sentido 
Centro-CPA – passando pelo 
Parque Massairo Okamura, 
TRE-MT, Casa da Demo-
cracia, Justiça Federal, no 
sábado a partir das 6h, e das 
18h do sábado até às 22h do 
domingo serão interditadas 
as duas pistas.              Página  -7

As exportações brasileiras de 
carne suína (considerando todos 
os produtos, entre in natura e 
processados) acumulam em 
2020 alta de 40,4%, com 853,4 mil 
toneladas, de acordo com levan-
tamentos feitos pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal. 
Nos 10 primeiros meses de 2019, 
o volume exportado foi de 607,7 
mil toneladas.
                Página  -4

Divulgação

Divulgação

NOVA CANAÃ
Jovem é
violentamente
espancada
e internada
no Regional

A jovem Eunice Lopes 
Ferreira, 18 anos, foi violenta-
mente espancada pelo com-
panheiro, 21, em uma casa no 
Residencial Santa Terezinha, em 
Nova Canaã do Norte. O caso 
foi registrado na segunda-feira 
e a vítima precisou ser encami-
nhada ao Hospital Regional de 
Colíder devido à gravidade das 
lesões causadas principalmente 
no lado esquerdo da cabeça. De 
acordo com um investigador, o 
suspeito conseguiu fugir.

                    Página - 7

Divulgação

Divulgação

Com 43,7% dos votos válidos, Juarez Costa (MDB) lidera a campa-
nha pela prefeitura de Sinop. Realizada pelo instituto Access, a 
pesquisa mostra ainda que Juarez está seis pontos acima do se-
gundo colocado, Roberto Dorner, do Republicanos. Essa pesquisa 
da Acess confirma o resultado da pesquisa MT DADOS, que atribui 
a Juarez Costa 50% dos votos válidos.                        Página -3

Pesquisa Access coloca Juarez na
liderança com seis pontos acima

RETA FINAL



    

‘caso Mariana Ferrer’ trouxe inúmeras medi-
tações. A ‘cultura do estupro’ é realidade em 
nosso meio

Não era Mariana Ferrer que estava sendo julga-
da, mas assim pareceu. Declarando ter sido vítima de 
estupro aos 21 anos em 2018, num clube de luxo em 
Florianópolis, a influenciadora catarinense foi sub-
metida, em audiência da 3ª Vara Criminal de Floria-
nópolis, a constrangimentos por quem deveria, por 
ofício, defender a lei.

Imagens reveladas pelo site The Intercept mos-
tram cenas da audiência que inocentou o empre-
sário acusado do crime, André de Camargo Aranha. 
Nas imagens, pode-se ver o sistema judicial em fun-
cionamento para intimidar a acusadora com mora-
lismo tacanho e incabível num fórum judicial.

A título de exemplo, imagens revelam o advo-
gado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, exi-
bindo fotos sensuais produzidas pela jovem quando 
era modelo, sem relação com a data dos fatos, para 
reforçar o argumento de que a relação teria sido con-
sensual. O que estava em jogo naquele momento era 
a moralidade da jovem, tema que não deveria nem 
sequer ser debatido por um tribunal.

O advogado de defesa e o Ministério Público de 
Santa Catarina afirmaram que as cenas foram tira-
das de contexto ou editadas, o que precisa ser escla-
recido. O que foi exibido, de todo modo, é absurdo 
em qualquer contexto imaginável. Viu-se o advoga-
do qualificar fotos da acusadora como “ginecológi-
cas” e afirmar que “jamais teria uma filha do nível” de 
Mariana Ferrer, em estratégia humilhante.

Popularizou-se nas redes sociais a versão de que 
se alegou um “estupro culposo” na ocasião. Definida 
com base no que o juiz entendeu como insuficiência 
de provas, a sentença que absolveu o réu não men-
ciona o termo, o que seria incabível juridicamente.

Qualquer que seja a evolução do caso, haja ou 
não reversão da absolvição em instâncias superiores, 
o tratamento dispensado à influenciadora durante o 
julgamento e a cogitação pelo promotor da figura ju-
rídica de um estupro sem dolo são inaceitáveis numa 
sociedade que considera homens e mulheres iguais 
perante a lei.

Cabe a entidades como OAB e conselhos de 
Justiça e do Ministério Público averiguar eventuais 
faltas éticas que possam ter sido cometidas durante 
o julgamento, ouvindo os envolvidos.

Passa da hora de levar a sério a violência —físi-
ca e psicológica— contra mulheres, a ser prevenida 
com políticas públicas e punida por uma Justiça dig-
na desse nome.

 

Editorial

A mulher julgada

BIKE INDOOR
A empresária Patrícia Ramos, mãe da 

adolescente Isabele Ramos, que foi morta por 
uma amiga em julho em Cuiabá, vai aos pou-
cos retomando a normalidade em sua vida. 
Neste sábado (14), ela e seu sócio Eric Araújo 
inauguram uma unidade do Studio Velocity 
no Shopping Estação, na Capital. Velocity é 
uma experiência de bike indoor que promete 
a queima de até mil calorias por aula. “A pro-
posta é melhorar o condicionamento físico e 
elevar a autoestima”, diz material de divul-
gação.

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!

MONOCROMÁTICO
Candidato a prefeito de Cuiabá, o vereador 

Abílio Junior (Podemos) chama atenção por 
usar sempre o mesmo figurino nos eventos pú-
blicos de que participa: camiseta cinza e calça 
jeans. O candidato revelou que sua inspiração 
foi o fundador da Apple, Steve Jobs, que afir-
mou que usava a mesma roupa para se privar 
de tomar decisões logo pela manhã e focar as 
escolhas em ações relevantes. “Há 10 anos uso 
o mesmo tipo de roupa e sempre que vejo al-
guma parecida eu compro. Tenho 37 camisetas 
cinzas e sete calças do mesmo tipo”, revelou.
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O que estava em jogo naquele mo-
mento era a moralidade da jovem, 
tema que não deveria nem sequer ser 
debatido por um tribunal
“ “

No Brasil é um grande tabu falar sobre 
igualdade de gênero e sexualidade. Todavia, 
o que não estão a perceber é que o estudo, 
além de libertar, é capaz de salvar muitos e 
muitas. Desmistificar situações através do 
estudo faz alcançar conhecimento, livrando 
da ignorância, que a tantos e tantas está a 
aprisionar. Aprendemos que podem nos ex-
trair tudo que é material, mas o conhecimen-
to, aquele que nos é enxertado na mente, é 
impossível furtar.

O ‘caso Mariana Ferrer’ trouxe inúmeras 
meditações. A ‘cultura do estupro’ é realida-
de em nosso meio. Mesmo aqueles e aque-
las que se dizem preparados e preparadas 
para desempenhar papeis de destaque so-
cialmente cometem “deslizes”, quando a 
questão envolve liberdade sexual ou corpo.

Sim, muitos e muitas não conseguem 
lidar com ocorrências a envolver crimes se-
xuais, ou, algo relacionado à sexualidade. A 
compreensão é minúscula, ficando implí-
cita a criação e educação patriarcal de que 
os homens são os senhores, principalmente, 
quando o tema é sexo ou corpo.

Esse emblemático caso que movimen-
tou o Brasil e o mundo, escancarou duas 
situações bem distintas. A uma, daqueles e 
daquelas que se indignaram imediatamente 
com a forma de tratamento e desrespeito à 
vítima. Porém, de outro lado, é de se confes-
sar que em minoria, uma camada a eviden-
ciar e escancarar que as mulheres devem, de 
fato, receber tratamento desigual. Por que 
ainda se discute quanto à forma que as mu-
lheres devem ser tratadas? Justamente por 
não possuírem o mesmo tratamento dispen-
sado aos homens.

Quando um homem foi chamado a aten-
ção por alguma vestimenta? Quando eles 
foram chamados a atenção por algo que 
tenham postado em redes sociais, ou que 
tenham ofertado a conotação de estarem à 
disposição para serem assediados? Quando 
em uma audiência em que se analisa a práti-
ca de um crime, diga-se de passagem grave, 

falou-se que o homem é bem bonito? Tam-
bém, olhe as fotos que você expõe homem? 
É, nunca...

Os corpos precisam ser mostrados em 
todos os aspectos, para que não pairem dú-
vidas quanto a qualquer de suas partes. Nas 
carcaças estão as materializações humanas. 
Não deveria ser tudo muito comum, tanto o 
corpo masculino, quanto o feminino? Justa-
mente esse deveria ser um ponto dos mais 
importantes a ser tratado nos bancos escola-
res, desde a tenra infância. Se a inocência é 
retirada pela malícia, pois, alguns temas são 
proibidos, as dúvidas surgem com facilidade, 
acompanhando os seres humanos para todo 
o sempre.

O termo ‘ideologia de gênero’ foi difun-
dido, enquanto deveria ser buscada a ‘igual-
dade de gênero’. Esse mito criado dá lugar a 
pensamentos ou crendices que nos distan-
ciam da almejada educação sexual. O que 
se busca é a igualdade. Entender e respeitar 
cada gênero, só isso. Afirmaram erroneamen-
te que estudar sobre gênero poderia deturpar 
os conceitos de homem e mulher, destruindo 
a ‘família tradicional brasileira’.

As famílias não abordam a sexualidade 
conforme deveriam, deixando que os peque-
nos e pequenas aprendam com a ‘escola da 
vida’. Ensinar que toques nesses corpos só po-
dem acontecer com a permissão das donas e 
donos evitaria a ocorrência de muitos crimes. 
Aliás, eles e elas estariam a ensinar, se apren-
dessem também na escola.

Os crimes contra a dignidade sexual, que 
ferem a liberdade sexual das vítimas, e que 
são em sua maioria mulheres, poderiam ser 
evitados com ensino. Se os corpos se respei-
tam independente do gênero, o julgamento 
das atitudes e a forma de tratamento não fa-
voreceria à cultura do estupro. Buscar refle-
xões sobre o triste episódio ‘Mariana Ferrer’ 
é, de fato, saber que vivemos no século XXI, 
mas, ainda, tendo seres humanos com a ca-
beça ‘Neandertal’.

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS É 
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

Ensino que salva

Décadas olhando para telas...
mentar” o dia para poder usar ainda mais 
o dispositivo). Em intervalos regulares 
de tempo você deve focar sua atenção 
em objetos em distâncias diferentes, re-
laxar procurar “descansar” a vista e não 

esquecer de piscar 
ou usar colírio lu-
brificante, se esse 
for o caso.

Mas o bom mes-
mo é não exagerar. 
Procure ficar em 
frente a esse tipo 
de dispositivo ape-
nas o tempo ne-

cessário. Otimize suas tarefas. Busque 
outras formas de entretenimento que 
não dependam, necessariamente, da tec-
nologia.

Tomando todos os cuidados, procu-
rando se desconectar sempre que for 
possível e evitando excessos você con-
segue preservar sua saúde, com ou sem 
modo escuro e outros recursos similares.

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Configurar adequadamente suas telas, de forma a oferecer maior 
conforto visual, ajuda a melhorar seu desempenho em suas tarefas 
e preserva a saúde dos seus olhos. Se tiver dúvidas de como proce-
der procure orientação profissional. Pode ter toda a certeza que o 
resultado faz valer o investimento.

CLIC 
FINAL 

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

Na edição passada eu falei sobre o 
“modo escuro” e os supostos benefícios 
que ele traz aos olhos de quem faz uso 
de telas (o que, atualmente, representa 
uma parcela mais do que expressiva da 
população). Como 
mencionei no tex-
to, não vi grandes 
vantagens em tal 
modo, e sigo usan-
do o “claro” mesmo.

Isso não signi-
fica que não tenha 
minhas preferên-
cias no que diz res-
peito ao uso de telas. Tirando o tempo 
em frente à televisão, já são quase 30 
anos em frente à computadores e demais 
dispositivos do gênero. E, cá entre nós, 
para quem já “fritou” o olho em um mo-
nitor de fósforo verde, uma tela de LED é 
quase a visão do paraíso.

Acompanhando essa evolução toda 
sempre procurei tomar cuidado com o 
brilho, evitando exageros. As cores mais 
“frias” também me agradam mais, então 
busco sempre configurações com esse 
perfil. Controlar o tempo em frente às 
telas também é importante, e isso já foi 
tema de grandes debates em outros tem-
pos, caindo no “esquecimento” em uma 
época onde o celular é companheiro 25 
horas por dia (tem gente que parece “au-

ROSANA LEITE ANTUNES DE 
BARROS

A imagem é forte. Trata-se da jovem Eunice Lopes Ferreira, 18 anos, 
que foi violentamente espancada pelo companheiro, 21, em uma casa 
em Nova Canaã do Norte. O caso foi registrado segunda-feira e a víti-
ma precisou ser encaminhada ao Hospital Regional devido à gravida-
de das lesões, causadas principalmente no lado esquerdo da cabeça. 
Com as agressões, o rosto da jovem ficou bastante machucado. Ela 
também teve ferimentos nos braços e outras partes.
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Evento será realizado hoje, com transmissão pelo Facebook

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Instituto Access aponta Juarez
com 43,7% dos votos válidos  
DA REPORTAGEM

Com 43,7% dos votos vá-
lidos, Juarez Costa (MDB) li-
dera a campanha pela prefei-
tura de Sinop. Realizada pelo 
instituto Access, a pesquisa 
mostra ainda que Juarez está 
seis pontos acima do segun-
do colocado, Roberto Dor-
ner, do Republicanos. Essa 
pesquisa da Acess confi rma 
o resultado da pesquisa MT 
DADOS, que atribui a Juarez 
Costa 50% dos votos válidos.

Já na pesquisa estimu-
lada, Juarez aparece em pri-
meiro lugar com 35,74% dos 
votos; Roberto Dorner em se-
gundo, com 30,32%; Jorge Ya-
nay, do Podemos, em terceiro 
lugar, com 7,43%; Delegado 
Sergio aparece em quarto, 
com 3,81%. Em quinto apa-
rece Roberto Arruda, do PT, 
com 3,61% e, em último lugar, 
Marcelo Stachin, do PRTB, 
com 0,8%. Brancos e nulos 
somam 12,65% e indecisos, 
5,64%.

A pesquisa do Institu-
to Acces News foi publicada 
no último dia 10 pelo site RD 
News, de Cuiabá. Registrada 
na Justiça Eleitoral sob o nú-
mero MT- 02422/2020, a pes-

quisa foi realizada entre os 
dias cinco e oito de novem-
bro, e ouviu 450 moradores 
de Sinop. O Índice de con-
fi ança da pesquisa é de 95%, 
com uma margem de erro de 
4,6%.

SEGURANÇA
NO PLEITO
A Secretaria de Estado 

de Segurança Pública (Sesp-
-MT) vai empregar 4.523 pro-
fi ssionais nos 141 municípios 
durante as eleições munici-
pais e a suplementar do Se-
nado Federal, que serão rea-
lizadas no domingo (15). Mais 
de 2,3 milhões de eleitores 
devem comparecer nos 1.478 
postos de votação e 57 zonas 
eleitorais. Ao todo, 1.347 via-
turas, três helicópteros e três 
aviões darão suporte às ações 
de prevenção e repressão aos 
crimes eleitorais. O anúncio 
sobre o emprego do efetivo 
durante o pleito foi feito na 
manhã desta terça-feira (10), 
na sede da Sesp, e contou 
com representantes das for-
ças de segurança estaduais, 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), Polícia Federal (PF), Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) 
e o Exército Brasileiro.

DA REPORTAGEM

O juiz da 33ª zona elei-
toral, Evandro Juarez Rodri-
gues, suspendeu a divul-
gação na terça-feira (10), de 
quatro pesquisas realizadas 
pelo Real Dados e Pesquisas, 
três da cidade de Matupá e 
uma da cidade Peixoto de 
Azevedo.

As pesquisas eleitorais 
estão sendo divulgados pelas 
coligações ”MATUPÁ PARA 
TODOS SEMPRE”, de Matupá, 
que tem como candidato a 
prefeito Mano, “O TRABALHO 
CONTINUA”, de Peixoto de 
Azevedo, que tem como can-
didato o atual gestor Maurí-
cio Ferreira, e também por 
um site de notícias da cidade 
de Sinop, e devem ser remo-
vidas no prazo de 24 horas, 
sob pena de multa.

As pesquisas não apre-
sentaram em quais bairros 
das cidades de Matupá e 
Peixoto de Azevedo em que 
os dados foram levantados, 

causando assim, as irregulari-
dades previstas na resolução 
TSE nº 23.600/2019, no Artigo. 
2º parágrafo 7º, sendo que tal 
dispositivo, busca preservar 
a lisura das pesquisas eleito-
rais, para que não sejam ge-
rados dados que não repre-
sentem a realidade.

No dia 09, o Juiz Eleito-
ral de Guarantã do Norte, au-
torizou uma investigação por 
abuso de poder econômico, 
em desfavor do candidato a 
prefeito Érico Stevan e can-
didato a vice-prefeito Márcio 
Caovilla. A AIJE (ação de in-
vestigação judicial eleitoral) 
foi proposta para investigar 
a relação econômica da em-
presa Real Dados e Pesquisa 
Ltda com Érico Stevan e Már-
cio Caovilla. A Real Dados é a 
empresa que divulgou pes-
quisa há alguns dias, na qual 
colocava Érico Stevan/Márcio 
Caovilla na frente da disputa 
e que virou piada na cidade.

A questão central do 
abuso de poder econômico 

DA REPORTAGEM

O último debate entre 
os candidatos à Prefeitu-
ra de Sinop será realizado 
nesta quinta (12), às 20h, e 
é promovido pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
Sinop e Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). O even-
to será transmitido pelo 
Facebook das entidades or-
ganizadoras.

No último dia 4, as en-
tidades apresentaram as re-
gras do debate, que foram 
aceitas pelos representan-
tes dos seis candidatos de 
Sinop: o médico Jorge Ya-
nai (Podemos), o ex-prefeito 
e deputado federal Juarez 
Costa (MDB), o empresário 
Marcelo Stachin (PRTB), o 
professor universitário Ro-
berto Arruda (PT), o empre-
sário e ex-deputado federal 
Roberto Dorner (PRB), e 
o delegado Sérgio Ribei-
ro (PSL). Até o fechamento 
desta edição, cinco candida-
tos já haviam apresentado a 
lista dos assessores que irão 
lhes acompanhar durante o 
debate, apenas o candidato 

Roberto Dorner – para variar 
– ainda não havia confi rma-
do e, provavelmente, não 
deve comparecer.

Segundo as regras, o 
debate está programado 
para durar uma hora e meia, 
com quatro blocos. No pri-
meiro, os candidatos farão 
uma apresentação pesso-

Pesquisa realizada entre os dias cinco e oito de novembro 

As pesquisas não apresentaram em quais bairros os dados 
foram levantados 

EM SINOP. Pesquisa divulgada esta semana coloca o emedebista 6 pontos acima do republicano

DADOS INCOMPLETOS

Justiça eleitoral suspende 4 pesquisas
da Real Dados em Matupá e Peixoto 

SINOP

CDL e OAB promovem debate
entre candidatos a prefeito

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Governador alega economia para fechamento 

FOTO: MAYKE TOSCANO

DA REPORTAGEM

O deputado estadu-
al Lúdio Cabral (PT) vai re-
querer a convocação do 
secretário de Estado de 
Educação, Alan Porto, e do 
chefe da Casa Civil, Mauro 
Carvalho, para prestarem 
esclarecimentos sobre o fe-
chamento de dezenas de 
escolas estaduais promovi-
das pelo governo de Mato 
Grosso, sob o argumento de 
corte de gastos. A situação 
é especialmente grave no 
caso de escolas rurais e dos 
21 Centros de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) do 
estado. O primeiro a ter o 
fechamento ofi cializado é o 
Ceja Anísio Spínola Teixeira, 
em Diamantino. Lúdio deve 
apresentar o requerimento 
no retorno das sessões na 
Assembleia Legislativa, na 
próxima semana.

“O governador colecio-
na maldades contra a edu-
cação pública e acaba de 
anunciar mais uma: o fecha-
mento de escolas estaduais, 
de todos os CEJAs em Mato 
Grosso, em um estado que 
tem quase 1 milhão de adul-
tos que não conseguiram 
concluir o ensino básico. 

Outra maldade foi anunciar 
o fechamento de escolas ru-
rais, que são a única oportu-
nidade das crianças e jovens 
fi lhos dos trabalhadores do 
campo acessarem a educa-
ção. Além de anunciar um 
caminho de privatização 
dos Centros de Formação 
dos Profi ssionais da Educa-
ção Básica (Cefapro)”, afi r-
mou Lúdio.

Na avaliação de Lúdio, 
essas medidas são fruto da 
mentalidade do governador 
Mauro Mendes (DEM), que 
está mais preocupado em 
economizar do que prestar 
serviços essenciais à popu-
lação. 

“O governador, que 
pensa com a cabeça de pa-
trão, quer reduzir custos e 
economizar, sem levar em 
consideração o custo social 
que essa economia produz, 
sem entender que o papel 
mais importante que o Esta-
do tem é tornar realidade os 
direitos da população. Um 
Estado que gasta cada vez 
mais e mantém privilégios 
para os barões não pode 
desmontar dessa forma a 
educação pública estadual. 
Não podemos aceitar isso”, 
disse.

ALMT

Membros do governo 
serão convocados
para explicar 
fechamento de escolas

al, falando da sua história e 
currículo. No segundo, o es-
paço será dedicado ao pla-
no de governo. No terceiro, 
responderão perguntas 
feitas pelas duas entidades 
promotoras do debate. Es-
sas perguntas, que serão 
sorteadas aos candidatos, 
fazem parte de uma lista 

com 14 temas de interesse 
público (saúde, educação, 
transporte, infraestrutura, 
etc.). E no quarto os candi-
datos farão perguntas entre 
si. A ordem será defi nida por 
sorteio e o questionamento 
também deve obedecer a 
lista de temas previamente 
estabelecida.

que será investigado a partir 
de agora, circunda a contra-
tação da empresa de pesqui-
sa Real Dados, feita e paga 

pelos cofres públicos da Pre-
feitura Municipal de Guaran-
tã do Norte, em junho deste 
ano.



Exportações acumulam alta
de 40,4% durante este ano
DA REPORTAGEM

As exportações brasilei-
ras de carne suína (conside-
rando todos os produtos, en-
tre in natura e processados) 
acumulam em 2020 alta de 
40,4%, com 853,4 mil tonela-
das, de acordo com levanta-
mentos feitos pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA). Nos 10 primeiros me-
ses de 2019, o volume exporta-
do foi de 607,7 mil toneladas.

Em receita, a alta acu-
mulada no ano chega a 48,5%, 
com US$ 1,876 bilhão em 
2020, contra US$ 1,264 bilhão 
nos 10 primeiros meses do 
ano anterior.

Considerando apenas o 
mês de outubro, as vendas de 
carne suína brasileira para o 
exterior chegaram a 88,5 mil 
toneladas, número 21,5% su-
perior ao registrado no mes-
mo período de 2019, com 72,8 
mil toneladas. A receita em 
dólar dos embarques do mês 
chegou a US$ 199,4 milhões, 
resultado 24,5% superior em 
relação ao mesmo período 
comparativo, com US$ 160,1 
milhões em outubro de 2019.

Entre os cinco maiores 
importadores da carne suína, 
a China segue como principal 
destaque, com 423,2 mil tone-
ladas embarcadas nos 10 pri-
meiros meses de 2020, volu-
me 123% maior em relação ao 

mesmo período do ano ante-
rior. No mesmo período com-
parativo, Hong Kong impor-
tou 143,1 mil toneladas (+10%). 
Singapura e Vietnã foram 
destinos de, respectivamen-
te, 45,5 mil toneladas (+57%) 
e 36,9 mil toneladas (+222%). 
Chile, no quinto posto, impor-
tou 33,5 mil toneladas (-10%).

“As vendas para a Ásia 
seguem sustentadas, espe-
cialmente para os destinos 
impactados por crises sanitá-
rias de Peste Suína Africana. A 
tendência é de continuidade 
deste quadro, apontando para 
projeções totais de um milhão 
de toneladas embarcadas 
pelo Brasil nos 12 meses des-
te ano”, avalia Ricardo Santin, 
presidente da ABPA.

POR ESTADO
Considerando as ex-

portações por estado, Santa 
Catarina se mantém como 
principal exportador do setor, 
com 435,7 mil toneladas en-
tre janeiro e outubro, número 
51,6% superior em relação à 
2019. Em segundo lugar, o Rio 
Grande do Sul exportou 215,6 
mil toneladas no mesmo perí-
odo (+25,5%). 

No terceiro posto, o Pa-
raná embarcou 117,4 mil tone-
ladas nos 10 primeiros meses 
do ano (+13,9%).

A ABPA
É a representação políti-

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de re-
vitalizar a nascente do Cór-
rego Fundo, em Barra do 
Garças, foram plantadas 310 
mudas de árvores em outu-
bro. A ação foi a conclusão 
do treinamento “Refloresta-
mento para Recuperação de 
Áreas Degradadas”, minis-
trado pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de 
Mato Grosso (Senar-MT) em 
parceria com o Sindicato Ru-
ral.

O curso foi uma solicita-
ção do Programa de Revita-
lização da Bacia do Córrego 
Fundo, iniciativa criada pelo 
Comitê Bacia Hidrográfica 
Alto Araguaia. Participaram 
representantes de institui-
ções parceiras e membros 
do Projeto. A capacitação te-
órico-prática e o plantio das 
mudas foram um marco na 
iniciativa, que visa a recupe-

ração da bacia hidrográfica.
Segundo o presidente 

do Sindicato Rural, Eduardo 
Baroni, a preocupação sur-
giu a partir de imagens aé-
reas que demonstraram o ní-
vel de assoreamento do Rio 
Garças. “O Córrego Fundo é 
o pioneiro de recuperação de 
nascentes e será uma vitri-
ne dessas recuperações das 
Áreas de Preservação Perma-
nentes”.

Instrutora credenciada 
junto ao Senar-MT, Waldete 
Gomes de Santana conta que 
o curso foi uma oportunida-
de para que os integrantes 
do Programa aprendessem 
na prática, a recuperação 
ambiental. “Foram dias in-
tensos em que todos ‘pe-
garam firme’ no plantio de 
espécies nativas, dando o 
ponta pé inicial do Projeto.  
Todos aprenderam na práti-
ca as técnicas de restauração 
da vegetação nativa”.

DA REPORTAGEM

Pesquisa realizada pela 
Provokers em 2020 mostra 
que 40% dos consumidores 
brasileiros pretendem com-
prar exclusivamente nas lojas 
digitais nesta Black Friday, um 
aumento de 7% em relação ao 
ano passado. 

Pensando nisso, o Ins-
tituto de Pesos e Medidas de 
Mato Grosso (Ipem-MT) listou 
dicas importantes para que o 
consumidor não tenha surpre-
sas desagradáveis no período 
de intensas promoções.

De acordo com o presi-
dente do Ipem, Bento Bezerra, 

é fundamental que o cliente 
busque todas as informações 
possíveis da loja.

Outro ponto que o con-
sumidor precisa se atentar é 
em relação aos pequenos de-
talhes, como tamanho, cor, 
origem e outros. 

Nesse caso, tirar uma 
foto da tela ou print acaba 
sendo extremamente neces-
sário para evitar futuras con-
fusões.

Os eletrodomésticos, 
por sua vez, podem ser dividi-
dos em duas categorias: linha 
branca, aqueles de porte mé-
dio e grande, e os utensílios 
domésticos, pequenos que 

DA REPORTAGEM

Começou a colheita do 
pequi em 2020 em Ribeirão 
Cascalheira, cuja safra vai 
até dezembro. Entretanto, 
segundo estimativas, a safra 
deste ano vai ser menor, em 
torno de 20%, devido à seca 
que afetou o município e 
toda a região.

Em compensação, o 
preço da caixa de 30 kg está 
sendo comercializado por 
R$ 30. A previsão é que o 
município colha em média 
200 toneladas do fruto. 

A cultura é nativa e 
muitos estão utilizando a 
planta para reflorestar área 
de APP e áreas de preserva-
ção.

A área com a cultura 
está estimada em 200 hec-
tares nativos e mais 100 hec-
tares de área plantados – em 
torno de 80% das árvores em 
produção são nativas e 20% 

plantadas. Estima-se que em 
Ribeirão existam 80 produ-
tores na atividade.

A Empresa Mato-
-Grossense de Pesquisa, As-
sistência e Extensão Rural 
(Empaer) tem acreditado na 
possibilidade de maior ge-
ração de renda através do 
pequi, inclusive, proporcio-
nando cursos e orientação 
para o melhor aproveita-
mento do fruto na região. 
Mais recentemente, por tan-
tas possibilidades que o fruto 
apresenta, o manejo do pe-
qui tem aumentado conside-
ravelmente.

O pequizeiro é uma ár-
vore típica do cerrado bra-
sileiro dentre as espécies da 
região de maior valor econô-
mico, de grande potencial.  
Seu fruto é de grande valor 
nutritivo, com uma infini-
dade de produtos derivados 
como doces, conservas, lico-
res e afins.

Foto: Jonas oliveira

Receita acumulou 48,5% de crescimento no período 

Trabalho visa revitalizar nascente do Córrego Fundo

Ipem listou dicas importantes para o consumidor não ter surpresas desagradáveis

Safra do pequi vai até dezembro

SUINOCULTURA. Nos 10 primeiros meses de 2019, o volume exportado foi de 607,7 mil toneladas

BARRA DO GARÇAS

Mais de 300 mudas são plantadas
em revitalização de nascente

BLACK FRIDAY

Pesquisa: 40% dos consumidores 
pretendem comprar pela internet

RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Começa a colheita 
de pequi

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

apresentam corrente elétrica, 
como as batedoras. Quando 
o caso for de roupas, as infor-

mações são as marcas, o ta-
manho, a composição textual 
e o CNPJ.
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co-institucional da avicultura 
e da suinocultura do Brasil. 
Congrega mais de 140 empre-
sas e entidades dos vários elos 
da avicultura e da suinocultu-
ra do Brasil, responsáveis por 
uma pauta exportadora supe-

rior a US$ 8 bilhões.
Sob a tutela da ABPA 

está a gestão, em parceria 
com a Apex-Brasil, das quatro 
marcas setoriais das exporta-
ções brasileiras de aves, ovos e 
suínos: Brazilian Chicken, Bra-

zilian Egg, Brazilian Breeders 
e Brazilian Pork.

Por meio de suas mar-
cas setoriais, a ABPA promove 
ações especiais em mercados-
-alvo e divulga os diferenciais 
dos produtos avícolas e suiní-

colas do Brasil – como a qua-
lidade, o status sanitário e a 
sustentabilidade da produção 
– e fomenta novos negócios 
para a cadeia exportadora de 
ovos, de material genético, de 
carne de frangos e de suínos.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701440500  009965961
279972200006200  621962431
279002701665700  033428869
279002701388500  337462848
279002701577600  005464781
279002701591800  031648941
279677600   079561230001
279025800015200  428641511
279365400   025472140001
279002701717500  056170891
279002701616400  034233341
279002700295600  054728999
279002700947500  054728999
279002701545800  003427911
279002701264100  034097031
279002800492300  791617661
279002800640500  055533958
279002700192600  912713041
279002800375200  943042031
279002701506900  987211942
279583100   239666320001
279002700749800  850091561
279002701326500  043809621
279002701414100  060970961
279002700862900  034663861
279002800606200  378595281
279002701212200  060557171
279002700259100  988972091
279002700550500  014959441
279002701579000  006283431
279002701040500  946815031
279002701043700  033963191
279002701559000  052333841
279002800935000  012529211
279002701287200  036215741
279002700937400  023663461
279002800646100  050212529
279002701616500  044047581
279002700469100  046844761
279002701691300  000731441
279002701666900  027948019
279002701729200  044560971
279792100   115004300001
279002700682300  726885139
279002701618700  043064861
279002701581500  050495841
279002701131700  010251291
279002800528300  516802541
279002800276000  009484661
279002701625300  036531351
279002701051200  707494691
279002701486200  003726421
279002701705900  046770351
279002701587900  055364071
279002100292600  007801301
279002700221100  809462081
279002701574200  042327071
279002701452700  042186935
279002701073500  044857021
279002800503400  024964971
279002700946300  018544269
279002700177200  012612111

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:

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 , 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação Dispensa 02.2020

Chamada Pública para Credenciamento 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da CPL, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na mo-
dalidade dispensa 02.2020 do tipo Chamada Pública Para Credenciamento, 
cujo objeto é a Seleção de profissionais para atuar nas atividades a serem de-
senvolvidas pelo Centro de Referência da Assistência Social- CRAS durante 
o exercício de 2021, 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, as Inscrições serão realizadas no perío-
do de 12 de Novembro a 25 de Novembro de 2020, das 07:00 ás 11:00horas. 
Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Av. dos Migrantes, 
Travessa B, CRAS, em Nova Guarita – MT, de forma presencial no horário 
das 07:00 ás 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br.Fones para 
Contato:Fone/Fax (66) 3574-1084Fone/Fax (66) 3574-1404 Nova Guarita – 
MT, em 11 de Novembro de 2020.

Graciela Schuster
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação Deserta 02 e repetição do 

Pregão Presencial n.º 21/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que a licita-
ção na modalidade Pregão  Presencial n.º 21/2020, cujo objeto é: Seleção de 
melhor proposta objetivando a aquisição de materiais para uso na ampliação 
do barracão de obras municipal, tudo em conformidade com as características 
técnicas e quantitativos descritos em Edital, não houve nenhum interessado 
em participar do evento, ocasionando uma licitação DESERTA.Diante do ex-
posto, comunica aos interessados que a nova sessão de abertura do Pregão 
Presencial 21/2020 realizar-se-á em 25/11/2020 as 08:30 horas (horário de 
Mato Grosso).  Cópia do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:00 
hs as 12:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o de-
partamento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
Informações: (66) 3574-1404.

Nova Guarita – MT, em 11 de Novembro de 2020.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERRALHERIA 
HABILITADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS ME-
TÁLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PROJETO, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E TERMO DE 
REFERÊNCIA. Decorrido o prazo de tolerância, restou constatada a inexis-
tência de propostas. Dessa forma o Pregoeiro declara o certame DESERTO. 

Peixoto de Azevedo-MT, 11 de Novembro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Oficial

ROSSI MONTENEGRO LIRA inscrito no CPF sob o nº 
052.989.944-23, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO para a ativi-
dade de Condomínio Residencial, o empreendimento está 
localizado na Rua Pontes de Miranda, S/N, Quadra 57 
Lote 02 – Aquarela das Artes Residencial - CEP 78.555-
738 – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 LEANDRO ESTEVES WESTPHAL - CPF: 849.663.869-
34, torna público que requereu junto a SEMA/MT – Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a LP, LI 
e LO para a atividade de “PA – Posto de abastecimento de 
combustível” da Fazenda Cruzeiro I, S/N, BR-163, sentido 
Terra Nova, +120Km após passar o trevo de Marcelândia, 
Zona Rural, município de Nova Santa Helena/MT (Coor-
denadas Geográficas: 10°47’46.27”S / 55° 8’12.57”O). 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA NILDO BOR-
GES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

AX Mineração de Metais Preciosos Ltda., CNPJ 
23.334.047/0001-97, torna público que recebeu da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – 
SEMA/MT, a Licença Prévia nº 313383/2020 e Licença de 
Instalação nº 72257/2020 até a data de 19/10/2023, para 
atividade de Extração de minério de metais preciosos, na 
Fazenda Morro Alto, Zona Rural, situada no município de 
Nova Xavantina-MT.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento e 
disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no financeiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e noturno, 
cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de Sinop 
– MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência em 
escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Deficiência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote office;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verificar nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

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 

VENDAS

Informações: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

LEI Nº 9.514/97 - ON-LINE E PRESENCIAL
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FERNANDO DOMINGUES DE OLIVEIRA JR. leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 1124, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO SECURITIZADORA 
DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária 
em Garantia de Bens Imóveis firmado em 03/02/2014, onde figuram como fiduciantes ALESSANDRO NICOLI, RG nº 982.582 SSP/MT, CPF/ME nº 630.307.051-53 e ALESSANDRA 
CAMPOS DE ABREU NICOLI, RG nº 1.347.398-0 e CPF/ME nº 909.366.801-30 e na forma da Lei nº 9.514/97, promoverá a venda em LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” 
e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) dos imóveis abaixo descrito, em conjunto. O PRIMEIRO LEILÃO será realizado no dia 23/11/2020, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234 - 
Cond. Edifício Cons. Paranaguá - 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, às 09h00, com lance mínimo igual ou superior a R$ 15.200.540,46 (quinze milhões, duzentos 
mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos). DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, 
correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 398,2230 Has (Trezentos e noventa e oito hectares, vinte e dois área e trinta centiares), denominada “FAZENDA 
SANTA CLARA I”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 9.437,99 metros. Matrícula 1971. Um Imóvel Rural, situado no Município 
e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 350,1408 Has (Trezentos e cinquenta hectares, quatorze ares e oito 
centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VI”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.177,69 metros. Matrícula 1976. 
Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 329,7482 Has (Trezentos 
e vinte e nove hectares, setenta e quatro ares e oitenta e dois centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VII”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has 
com perímetro demarcado de 8.042,36 metros.  Matrícula 1977. Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área 
GEORREFERENCIADA com área de 330,2828 Has (Trezentos e trinta hectares, vinte e oito ares e vinte e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VIII”, desmembrada 
de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.054,72 metros. Matrícula 1978. Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 25/11/2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 14.571.857,18 (catorze milhões, quinhentos 
e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos). Os imóveis estão ocupados e serão vendidos em caráter “ad corpus” e no estado em que 
se encontram, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97.Providências e encargos para regularização de eventuais 
divergências, pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão 
se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) hora antes do início do leilão presencial.  Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar 
de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante pagará 
no ato do encerramento do leilão o valor total da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais 
condições deste leilão obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933.

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 07/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0011/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PLANTONISTAS E 
PARA REMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT a Empresa SANCHES & 
SANCHES LTDA CNPJ: 34.920.425/0001-30 para o Tópico 4.1 do Edital 098/2020. 
Matupá – MT, 11 de novembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 049/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO E REFORMA DE MÓVEIS DE MADEIRA E MDF EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO”, aonde consagrou-se vencedor o 
Licitante: MICHELY APARECIDA DOS SANTOS INSCRITA NO CNPJ N° 
37.408.121/0001-87 COM VALOR TOTAL DE R$ 99.353,00. Matupá – MT, 11 de 
novembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA   BATISTA - Pregoeira Oficial – 
 

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 11 de novembro de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: aquisição de material permanente do tipo Descensor Manual de 
Ferro com Rodas para uso no Cemitério Municipal - Tipo: Aberto e 
Fechado Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 25 de 
novembro de 2020. Horário: 15h00min – local: www.bll.org.br Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 112/202O

Nova Mutum - MT, 11 de Novembro de 2020.

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2020

Nova Mutum – MT, 11 de novembro de 2020.
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para a atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência Social e seus departamentos, bem como os 
Programas Sociais e Programa Despertando Talentos da Secretaria de 
Esportes e Lazer. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 25 de 
novembro de 2020. HORÁRIO: 08h30min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  j u n t o  a o  s i t e  o fi c i a l  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, no 
e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no Departamento 
de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Novembro de 2020, 
com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preços para futura 
e eventual contratação de serviços de fabricação e instalação de toldos, 
cortinas, cobertura com telha isotérmica e aquisição de tenda piramidal. 
Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 829431, 838266, 
838267, 838268, 838269, 838270, 838271, LC TENDAS EIRELI inscrita 
no CNPJ sob o número 35.067.125/0001-13 no valor de R$ 245.470,00; 
Itens 829429, 829430, AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 27.679.382/0001-88 no valor de R$ 65.585,00. Não 
houve manifestação para interposição de recursos.

AVISO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: o registro de preço para futura e eventual aquisição de veículo 
utilitário (tipo caminhão i cab curta) e baú com motor refrigerador – para 
temperatura 0°. - Tipo: Aberto e Fechado, Disputa: MENOR PREÇO por 
ITEM – Data de abertura: 25 de novembro de 2020. Horário: 09h10min – 
local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 11 de novembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
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Palmeiras decide no 1º tempo
e abre vantagem sobre o Ceará
DA REPORTAGEM

O Palmeiras abriu uma 
boa vantagem na briga para 
alcançar as semifinais da 
Copa do Brasil na tarde des-
ta quarta-feira (11). 

Em sua sétima vitória 
seguida, com os dois times 
desfalcados, a equipe alvi-
verde decidiu ainda no pri-
meiro tempo e ganhou do 
Ceará por 3 a 0, no Allianz 
Parque. Em um intervalo 
de apenas cinco minutos, o 
Palmeiras por meio de Gus-
tavo Scarpa, Raphael Veiga 
e Gabriel Veron na etapa 
inicial. O árbitro Bráulio da 
Silva Machado chegou a as-
sinar um pênalti para o Cea-
rá no segundo tempo, mas 
anulou a marcação após 
rever o lance no monitor do 
VAR.

O segundo jogo está 
marcado para as 18h de 
quarta (18), no Castelão. 
Pela 21ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, o Ceará 
pega o Grêmio às 18h deste 
sábado, em Porto Alegre. Já 
o Palmeiras enfrenta o Flu-
minense às 20h30 do mes-

mo dia, no Allianz Parque.

O JOGO
Depois de um começo 

com poucas oportunidades, 
o Palmeiras inaugurou o 
marcador aos 34 minutos do 
primeiro tempo. Escalado 
como lateral esquerdo, Gus-
tavo Scarpa pegou a sobra 
após bate-rebate dentro da 
área e chutou cruzado para 
superar Fernando Prass. O 
Palmeiras soube como ex-
plorar o momento favorável 
e aumentou três minutos 
depois. Gabriel Veron rece-
beu lindo lançamento de 
Danilo pela esquerda e cru-
zou rasteiro. Willian e Lucas 
Lima deixaram a bola pas-
sar para finalização certeira 
de Raphael Veiga.

Com o Ceará atordoa-
do, o Palmeiras ainda mar-
cou seu terceiro gol aos 39 
minutos do primeiro tem-
po. Gabriel Veron recebeu 
de Zé Rafael pela esquerda, 
cortou para dentro e bateu 
colocado, procurando o ân-
gulo oposto de Fernando 
Prass, que saltou e não con-
seguiu evitar o golaço do jo-

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Nova Mutum EC ven-
ceu o Sinop FC por 1 a 0 pelo 
jogo de ida das quartas de 
final do Campeonato Mato-
-grossense 2020 na tarde 
desta quarta-feira (11). O 
gol foi marcado por Welder 
aos 15 minutos do segun-
do tempo, em partida que 
aconteceu no Estádio Wal-
dir Doilho Wons. Agora, no 
jogo de volta, o NMEC joga 
pelo empate no Estádio Gi-

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Dom Bosco, mes-
mo sem jogar desde o iní-
cio da pandemia do novo 
coronavírus, derrotou o 
Operário-VG por 1 a 0 no 
jogo de ida das quartas de 
final do Campeonato Mato-
-grossense 2020. O gol foi 
marcado por Heltinho, aos 
17 minutos do segundo 
tempo.A partida foi realiza-
da na tarde desta quarta-
-feira (11) no Estádio Dito 
Souza, em Várzea Grande. 
O duelo de volta será no 
mesmo local, às 16h.

Mesmo mandante, o 
Dom Bosco estava jogando 
no campo do Operário-VG 

DA REPORTAGEM

O Santos fez um treino 
técnico, de troca de passes 
em campo reduzido e fi-
nalizações, na tarde desta 
quarta-feira, no CT Rei Pelé, 
sob o comando do auxiliar 
Marcelo Fernandes e do 
preparador físico Omar Fei-
tosa.

gantão, quarta (18), às 15h.
Mesmo jogando fora 

de casa, o Sinop tomou a ini-
ciativa e criou boas oportu-
nidades de gol no primeiro 
tempo. O fato de estar um 
pouco mais entrosado por 
estar em atividade jogando 
a Série D do Campeonato 
Brasileiro contribuiu para o 
Galo do Norte tivesse maior 
intensidade.

O Nova Mutum, porém, 
tinha a seu favor estar trei-
nando há mais tempo, ape-
sar de não ter jogos oficiais 

no Dito Souza e equilibrou 
a partida. O adversário, que 
está na lanterna de seu 
grupo na Série D do Cam-
peonato Brasileiro, partiu 
para cima buscando abrir o 
placar, sem êxito.

No segundo tempo, o 
Azulão da Colina veio para 
cima e conseguiu o gol aos 
17 minutos com Heltinho. 
O Chicote da Fronteira foi 
para o ataque, mas não 
conseguiu empatar. 

Agora, no jogo de 
volta, o Operário precisa 
vencer por dois gols de di-
ferença para avançar às 
semifinais. Vitória por 1 a 0 
leva a decisão aos pênaltis. 
Empate dá a vaga ao Dom 
Bosco.

Para não atrapalhar os 
times de base, o Peixe cha-
mou quatro atletas para 
completar a atividade: os 
goleiros Diogenes e Enzo, o 
zagueiro Fabián Noguera e 
o meia Athos.

O Santos tem, além 
de Cuca e dos auxiliares 
Cuquinha e Eudes, 10 joga-
dores com o novo coronaví-

Foto: Divulgação

Jogadores do Palmeiras comemoram gol em vitória sobre o Ceará 

NMEC venceu Galo por 1 a 0 

COPA DO BRASIL. Com gols em menos de cinco minutos, Verdão fez 3 a 0 no Vozão e vai com vantagem pra volta

MATO-GROSSENSE

Nova Mutum vence Sinop
e agora joga por empate

MATO-GROSSENSE

Dom Bosco vencer o Operário-VG
por 1 a 0 e reverte com vantagem

COM NOVIDADES

Santos treina nesta quarta
após desfalques por Covid

Foto: RepRoDução

Treino foi coordenado por Marcelo Fernandes 

Treino foi coordenado por Marcelo Fernandes 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

vem atacante.
O Palmeiras desperdi-

çou uma grande chance de 
marcar o quarto gol logo no 
começo da etapa comple-
mentar. Em mais uma joga-
da pela esquerda, Gustavo 
Scarpa recebeu belo lança-
mento de Renan e cruzou 
para Willian. Livre, na cara 
de Fernando Prass, o ata-
cante bateu por cima.

Aos 24 minutos do se-
gundo tempo, Abel Ferrei-
ra sacou Lucas Lima para 
promover a estreia de Alan 
Empereur e o Palmeiras fi-
cou com três zagueiros em 
campo. Pouco depois, Wes-
cley recebeu de Fernando 
Sobral e bateu para fora na 
melhor chance do Ceará.

Aos 36 minutos, Bráulio 
da Silva Machado assinalou 
pênalti de Renan sobre Le-
andro Carvalho, mas, após 
rever o lance pelo monitor 
do VAR, anulou a marcação. 
Antes de voltar ao campo, 
porém, expulsou Abel Fer-
reira. Com uma vantagem 
confortável, o Palmeiras jo-
gou de forma conservadora 
até o final.

desde o início da pandemia 
do novo coronarívus.

Entretanto, no segun-
do tempo, foi o Nova Mu-
tum partiu para cima e Wel-
der aproveitou e marcou 
o primeiro e único gol do 
jogo. O Sinop foi para cima 
em busca do empate, mas 
não teve êxito. 

Agora, a equipe vai 
precisar vencer por dois 
gols de diferença para avan-
çar às semifinais. Vitória por 
um gol leva para os pênaltis. 
Se empatar, está fora.

rus: Alison, Alex, Diego Pitu-
ca, Jean Mota, João Paulo, 
Jobson, Lucas Veríssimo, 
Madson, Sandry e Vladimir. 

Yeferson Soteldo, 
convocado para a seleção 
venezuelana, é mais um 
desfalque, além de Carlos 
Sánchez, Raniel e Renyer, 
todos no departamento 
médico.
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Trecho da Avenida do CPA será
fechada para contagem de votos
DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT) solicitou a inter-
dição de 1,3 km da Avenida 
Rubens de Mendonça, mais 
conhecida como Avenida 
do CPA, sentido Centro-CPA 
– passando pelo Parque 
Massairo Okamura, TRE-MT, 
Casa da Democracia, Justiça 
Federal, no sábado (14) a par-
tir das 6h.

Já das 18h do sábado 
até às 22h do domingo (15) 
serão interditadas as duas 
pistas (Centro-CPA e CPA-
-Centro) no mesmo trecho, 
até a unidade do Batalhão 
do Bope.

As interdições serão 
feitas pela Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de Cuiabá 
e pelo Batalhão de Trânsito 
Urbano e Rodoviário da PM/
MT. A medida está prevista 
no Plano de Segurança Or-
gânico, criado por uma equi-
pe multidisciplinar da Secre-
taria de Segurança Pública 
de Mato Grosso e que será 
aplicado, no dia da eleição, 
no prédio do Tribunal. A apu-
ração e totalização os votos 
das eleições municipais de 
Cuiabá e da suplementar 
para um cargo de senador(a) 
acontecerá nas dependên-
cias do Tribunal.

O tráfego de veículos 
nos trechos interditados será 
exclusivo para servidores e 
demais colaboradores que 
estiveram a serviço da Jus-
tiça Eleitoral, bem como de-
legados/fiscais de partidos 
e coligações devidamente 
credenciados. Os veículos 
estarão identificados com o 
dístico da Justiça Eleitoral.

A interdição da avenida 
prevista no Plano foi aprova-
da pelo Gabinete de Gestão 
Integrada das Eleições 2020 
(GGI), órgão composto por 
representantes da Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Exército, Marinha, 
Casa Militar, Secretaria de 
Segurança Pública, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo 
Militar de Bombeiros, Secre-
taria de Mobilidade Urbana, 
além do apoio das empresas 
de energia e de comunica-
ção. No dia da Eleição o GGI 
ficará instalado no Centro In-
tegrado de Comando e Con-
trole da SESP (CICC).

O Plano de Segurança 
Orgânico prevê ainda, a pre-
sença de policiais militares, 
viatura de combate a incên-
dio, viatura de busca e sal-
vamento, ambulância com 
médico socorrista, controle 
armado de acessos e rondas 
ostensivas da Rotam nos en-
tornos do prédio do TRE-MT.

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Polícia Civil de Nova 
Canaã do Norte confirmou 
que Eunice Lopes Ferreira, 18 
anos, foi violentamente espan-
cada pelo companheiro, 21, em 
uma casa no Residencial Santa 
Terezinha. O caso foi registra-
do na noite de segunda (9) e 
a vítima precisou ser encami-
nhada ao Hospital Regional de 
Colíder devido à gravidade das 
lesões causadas principalmen-
te no lado esquerdo da cabeça.

De acordo com um inves-
tigador, o suspeito conseguiu 
fugir, e segundo informações 
de populares foi visto pela re-
gião pedindo carona. “A PM foi 
acionada, mas ele conseguiu 
foragir. Já passamos informa-
ções a outras unidades poli-
ciais. Ele está sem documen-
tos pessoais, mas esperamos 
o prender o mais rápido pos-
sível”, explicou ele ao site Só 
Notícias. Com as agressões, o 
rosto da jovem ficou bastante 
machucado. Ela também teve 
ferimentos nos braços e outras 
partes.

Ainda conforme o inves-
tigador, a vítima foi ouvida ao 
receber alta médica. Não há, 
no entanto, informações sobre 
o atual de saúde. Não foi deta-
lhado se esta foi a primeira vez 
que a mulher acabou agredi-
da. O caso deve ser investiga-
do.

DA REPORTAGEM

A inauguração do novo 
prédio da Gerência Regional 
da Perícia Oficial e Identi-
ficação Técnica (Politec) de 
Pontes e Lacerda, que estava 
prevista para esta quarta (11), 
com a presença do governa-
dor Mauro Mendes, teve que 
ser reagendada. A nova data 
da solenidade será divulgada 
em breve.

A obra custou R$ 850 

DA REPORTAGEM
Ângela Fogaça

Colíder está mais alegre e 
colorida com diversas obras de 
arte em grafite espalhadas por 
pontos da cidade, como Centro 
de Eventos, Lago dos Pioneiros, 
Unemat e terminal rodoviário.

Os artistas Wilson do Es-
pírito Santo e Gonçalo Bento 
de Mello foram contemplados 
com a premiação Aldir Blanc 
de isolamento social. Trata-
-se de um repasse do Governo 
Federal e, por meio da Prefei-
tura e Secretaria de Cultura, os 
agentes culturais receberam o 
recurso para a realização das 
ações. Os artistas utilizam-
-se da técnica do grafite, com 
mensagens e imagens que 

mostram a importância da 
preservação da biodiversidade 
local, com reflexos positivos 
para a qualidade de vida dos 
moradores. Assim, estão sen-
do grafitadas figuras de espé-
cies da flora e fauna e também 
pontos turísticos do município.

De acordo com o artigo 
65 da Lei de Crimes Ambien-
tais, Lei 9605/98, o grafite não 
constitui crime, quando a prá-
tica é realizada com o objeti-
vo de “valorizar o patrimônio 
público ou privado mediante 
manifestação artística, desde 
que consentida pelo proprie-
tário”. A legislação também 
prevê que as artes devem ser 
autorizadas previamente pelos 
órgãos governamentais autori-
zados.

Foto: Michel AlviM

Avenida do CPA será fechado dias 14 e 15

Jovem de 18 anos ficou com o rosto bastante lesionado

CUIABÁ. Uma das principais avenidas da Capital será interditada no sábado e no domingo

COLÍDER

Jovem é violentamente espancada 
e internada no Hospital Regional

PONTES E LACERDA

Novo prédio da Politec: data
de inauguração reagendada

COLÍDER

Arte em grafite transforma 
o visual pela cidade

Foto: DivulgAção

As eleições munici-
pais – e para escolha de um 
senador – deste ano serão 

mil e é resultado da parceria 
entre a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp), 
Prefeitura de Pontes e Lacer-
da, Conselho Comunitário de 
Segurança Pública (Conseg), 
Ministério Público Estadual e 
Poder Judiciário.

As chaves do novo es-
paço foram entregues aos 
servidores já em setembro 
deste ano. A nova unidade da 
Politec em Pontes e Lacerda, 
que tem área total de 700 m², 

Inauguração estava prevista para ontem, mas foi adiada

Vários pontos de Colíder estão mais alegres e coloridos

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

realizadas no dia 15 de no-
vembro, das 7h às 17h, e fo-
ram adiadas em virtude da 

pandemia do novo coronaví-
rus. Em Cuiabá, nenhum dos 
candidatos deve vencer no 

primeiro turno. O atual pre-
feito Emanuel Pinheiro bus-
ca a reeleição.

contemplará as três áreas de 
atuação em um único lugar 
(Identificação Técnica, Medi-
cina Legal e Criminalística), 

facilitando, assim, o acesso da 
população e das demais enti-
dades da segurança pública 
aos serviços da Politec.



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 12 de novembro de 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Forças de Segurança vão empregar
mais de 4 mil profissionais
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-
-MT) vai empregar 4.523 
profissionais nos 141 muni-
cípios durante as eleições 
municipais e a suplementar 
do Senado Federal, que se-
rão realizadas no domingo 
(15). Mais de 2,3 milhões de 
eleitores devem compare-
cer nos 1.478 postos de vota-
ção e 57 zonas eleitorais.Ao 
todo, 1.347 viaturas, três heli-
cópteros e três aviões darão 
suporte às ações de preven-
ção e repressão aos crimes 
eleitorais. O anúncio sobre o 
emprego do efetivo durante 
o pleito foi feito nesta sema-
na na sede da Sesp e contou 
com representantes das for-
ças de segurança estaduais, 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), Polícia Federal (PF), 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e o Exército Brasileiro.

“É muito importante 
que a sociedade tenha cer-
teza que as forças de segu-
rança estarão nas ruas. A 
participação da sociedade 
nas eleições tem que trans-
correr de forma tranquila. 
Por isso nós vamos intensi-
ficar o trabalho preventivo. 
A área de segurança está 
à disposição do TRE para o 
que for necessário”, asse-
gurou o secretário da Sesp, 
Alexandre Bustamante.

O juiz auxiliar da Presi-
dência do TRE, Lídio Modes-
to da Silva Filho, enalteceu a 
união entre os órgãos visan-
do promover o cumprimen-
to do direito à votação. “Esta-
mos desde o mês de março 
realizando encontros entre 
os representantes para de-

finirmos a atuação de cada 
unidade e, neste sentido, 
temos o apoio incondicio-
nal da Sesp e das forças de 
segurança de Mato Grosso”. 
Ainda segundo o juiz, o mo-
mento de pandemia não 
será motivo para aumento 
de abstenções de voto. 

“Já fizemos um levan-
tamento prévio antes mes-
mo da queda intensa do 
número de contaminações 
e mortes no Estado de Mato 
Grosso e a estatística que 
temos é que será parecida 
com as dos anos anteriores, 
em torno de 20 a 22% de 
abstenção. Eu não acredito 
que haverá abstenção por 
conta de pandemia, uma 
vez que as pessoas estão 
em todos os lugares co-
muns e se aglomerando”, 
asseverou.

Por parte do Exército 
Brasileiro, a atuação será 
em 32 pontos, operando 
com oito bases e com o em-
prego de dois helicópteros, 
viaturas e embarcações. Já 
a Polícia Federal atuará de 
forma preventiva e repres-
siva, com ênfase na função 
da Polícia Judiciária Eleito-
ral. Ao todo, serão empre-
gados 240 profissionais e 
50 viaturas.“A Polícia Fede-
ral se sente muito honrada 
em fazer parte da demo-
cracia, de garantir o voto, 
mas é preciso dizer que a 
PF não atua somente na 
semana das eleições. Nós 
temos uma atuação per-
manente de apuração de 
crimes eleitorais. Para o fi-
nal de semana das eleições, 
estamos prevendo rondas 
ostensivas com a ideia de 
diminuir a possibilidade 

Operação Segurança atuará nos 141 municípios nas eleições de domingo 

PLEITO DE DOMINGO. Mais de 2,3 milhões de mato-grossenses devem ir às urnas; segurança será reforçada
Foto: Marcos Vergueiro

de crimes, apuração de de-
núncias das mais variadas, 
compra de votos, boca de 
urna, transporte irregular de 
eleitor. Para isso, contamos 
com tecnologia moderna, a 
exemplo do uso de drones. 
Também vamos atuar em 
14 aldeias indígenas para 

garantia da lei e da ordem e, 
notadamente, para apurar 
as denúncias e registrar as 
ocorrências que surgirem”, 
destacou o delegado fede-
ral, Marcel Fernandes.

APURAÇÃO
Neste ano, devido as 

precauções do enfrenta-
mento à pandemia, o TRE 
decidiu que a apuração dos 
votos será realizada na Casa 
da Democracia, com nú-
mero reduzido de pessoas 
visando a não aglomeração 
de eleitores e candidatos.

O primeiro turno das 

eleições será no dia 15 de 
novembro. Nos locais em 
que houver segundo turno, 
a data é 29 de novembro. O 
horário de votação será das 
7h às 17h. Importante desta-
car que o horário entre 7h e 
10h é preferencial para pes-
soas acima de 60 anos.


