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SINOP CUIABÁ

COLÍDER SORRISO

L.R.VERDE VÁRZEA GRANDE

SÉRIE B

Ônibus Lilás
oferece
atendimentos
em comunidades
O Ônibus Lilás, da Secretaria de Estado de As-
sistência Social e Cidadania, continua percor-
rendo diversos municípios do Estado de Mato 
Grosso. A ação, que faz parte do Programa Ser 
Mulher, visa fortalecer o combate à violên-
cia contra as mulheres, causa defendida pela 
primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. 
Na quinta, as mulheres que residem na comu-
nidade Vila Pedro Neca, localizada em Porto 
Esperidião, receberam as atividades do Ônibus 
Lilás. Nesta sexta, o ônibus visitou a comuni-
dade Porto.                                                Página  -8

O elenco do Cuiabá voltou 
aos treinamentos na tarde de 
quinta após a primeira partida 
das quartas de fi nal da Copa do 
Brasil, diante do Grêmio, que 
terminou com vantagem para 
os gaúchos por 2 a 1. Ainda 
sem anunciar o seu novo téc-
nico, o Dourado foi comandado 
no treino pelo auxiliar-técnico 
Franco Muller e o foco total é 
na partida deste sábado (14), 
pela 21ª rodada da Série B do 
Brasileiro.    
          Página -7
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AINDA SEM 
TÉCNICO, 
CUIABÁ
PEGA O 
AMÉRICA-MG 
NA ARENA

Juarez mais próximo de vencer Abílio e Pinheiro empatados!

Noburo lidera para reeleição Lafi n lidera com pequena vantagem

Vaz tem vantagem sobre Binotti Kalil deve vence com facilidade

QUEM SERÃO OS NOVOS PREFEITOS EM MATO GROSSO?

SÁBADO



    

“Um candidato democrático é aquele que 
por princípios respeita as regras do jogo”

O primeiro turno das eleições municipais Brasil 
afora acontece neste domingo 15), iniciando na par-
te da manhã e seguindo até o fim da tarde. Além de 
prefeito, os cidadãos vão eleger os vereadores de suas 
respectivas cidades. Em Mato Grosso, haverá tam-
bém o voto para senador, visto que a eleita Selma Ar-
ruda, em 2018, foi cassada e vagou o espaço no Sena-
do Federal. Diante disso, 11 candidatos colocaram seu 
nome à disposição.

Em um ano extremamente atípico em virtude 
da pandemia do novo coronavírus, que forçou o adia-
mento de tais eleições, e com um tempo menor de 
campanha como já visto nos últimos pleitos, a per-
gunta que fica: estariam os eleitores realmente pre-
ocupados com o rumo que sua cidade e estado vão 
tomar?

É normal e tradicional os políticos serem recri-
minados, mesmo antes de assumirem seu primeiro 
cargo público – afinal, tantos e tantos já alavancaram 
e trouxeram à tona a premissa de serem corruptos. 
No estado, os 141 municípios vão escolher seus repre-
sentantes no Executivo e no Legislativo. A promessa 
é de enorme renovação.

Os candidatos a prefeito, como também é tra-
dicional, criticam gestões anteriores, atacam seus 
adversários, usam de todos os meios para cativar ao 
máximo o eleitor. Este, hoje em dia com maior acesso 
à informação, já não é mais aquele bobinho que acre-
dita no conto do vigário. Sabe quem esconde dinhei-
ro no terno, dentro da cueca, ou mesmo responde a 
mais de uma centena de processos. Por vezes, fica na 
dúvida se vota no melhor ou no menos bandido. Situ-
ação triste, mas real.

Apesar de ser um país “democrático”, no Brasil o 
voto é obrigatório aos alfabetizados maiores de 18 e 
menores de 70 anos. Não estão obrigados apenas os 
analfabetos, maiores de 70 anos e nem para os que 
têm entre 16 e 18 anos.

Se ir às urnas é uma obrigação, seja ela positiva 
ou não na interpretação de cada cidadão, é melhor 
que tal esforço seja compensatório. Por isso, o Diá-
rio do Estado MT incentiva que você, que vai às urnas 
neste domingo, justamente no dia da Proclamação 
da República, faça do voto sua arma contra a corrup-
ção e por uma cidade melhor. Afinal, é você quem a 
habita e é você quem terá o direito de reclamar casos 
as promessas não sejam cumpridas. Não jogue seu 
voto no lixo.

Lembre-se: o horário de votação foi ampliado 
por conta da pandemia da Covid-19. Os eleitores po-
derão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante 
destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial 
para pessoas acima de 60 anos.

Editorial

Não jogue seu voto no lixo

DESCONFORTO
O presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Eduardo Botelho, deixou o Hospital 
Amecor, em Cuiabá, na quinta (12), após rece-
ber alta médica. De acordo com informações 
de sua assessoria, foram feitos exames car-
díacos após ele sentir um “desconforto” na 
quarta (11). O parlamentar, que testou positivo 
para Covid-19 no início do segundo semestre 
deste ano, retornará gradativamente às ati-
vidades. Ele está sendo acompanhado pelo 
cardiologista Carlos Carretoni e pelos médi-
cos Roberto Kalil, do Hospital Sírio Libanês, e 
Daniel Diehl, da Amecor.

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!

TAQUES, WITZEL...
O ex-juiz federal Julier Sebastião (PT), can-

didato a prefeito de Cuiabá, acusou os colegas 
egressos do Judiciário que ingressaram na 
política de serem todos “bolsonaristas” que 
deram “maus exemplos” ao país. A fala foi feita 
após o petista ser provocado pelo adversário 
do Psol, Gilberto Lopes, durante o debate rea-
lizado na TV Vila Real, na quarta (11). O petista 
rebateu: “Julier é Julier. Não sou como Taques, 
Selma, Moro ou Witzel, todos bolsonaristas. A 
ala do Judiciário que é bolsonarista deu maus 
exemplos no País”, afirmou.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Além de prefeito, os cidadãos vão ele-
ger os vereadores de suas respectivas 
cidades. Em Mato Grosso, haverá tam-
bém o voto para senador, visto que a 
eleita Selma Arruda foi cassada e va-
gou o espaço

“ “
Amanhã (15), a população de Mato 

Grosso vai às urnas para eleger os próxi-
mos 141 prefeitos, 1.404 vereadores mato-
-grossenses e um senador.

É um momento importante, que re-
quer muita atenção e sabedoria de todos 
nós. Mas quando chegamos neste mo-
mento em que, de fato, temos o verdadei-
ro poder em mãos, como usa-lo da melhor 
forma?

Existem alguns critérios, mas um deles 
representa acaba por abranger um leque 
mais variado de opções. Esse critério é a 
democracia. Mas afinal o que é ser um 
candidato democrático?

Partindo de um ponto mais abran-
gente, mas de certa forma essencial, um 
candidato democrático é aquele que por 
princípios respeita as regras do jogo. Um 
verdadeiro candidato democrático é aque-
le que tem por princípio defender a Cons-
tituição Brasileira.  Ele respeita as regras 
do jogo, e caso alguma delas não esteja 
mais funcionando ele busca modifica-la, 
mas ainda através de recursos legais.

A Constituição Federal de 1988 através 
de seu artigo 196, determina que a saúde 
pública é um “direito de todos e dever do 
Estado”. Portanto, é dever de todo ges-
tor público defender a manutenção, por 
exemplo, do SUS, Sistema Único de Saúde, 
considerado o maior programa de assis-
tência à saúde do mundo.

Mesmo não sendo um sistema perfeito 
ele deve ser preservado, afinal, é ele quem 
assegura o atendimento sem custo para 
toda a população. Quem acena ao contrá-
rio disso está indo contra todos os princí-
pios básicos democráticos.

As Unidades Básicas de Saúde junta-
mente com as equipes de Saúde da Fa-
mília devem ter um cuidado especial. Me-
lhorada em sua atenção primária, como é 

o caso do Programa Farmácia Popular que 
dá acesso aos medicamentos essenciais e 
que já foi ameaçado de encerramento por 
parte do ministro Paulo Guedes.

Não se resolve um corte superficial na 
mão amputando todo o braço. Devemos 
ficar atentos contra quaisquer acenos no 
sentido de tirar da população um direito 
resguardado pela Constituição.

A defesa da educação pública também 
deve ser um dos pilares de qualquer ges-
tão municipal. É na educação básica que 
se constrói o alicerce de uma sociedade 
minimamente ativa, reflexiva e questiona-
dora. Vivemos há muito tempo um suca-
teamento do ensino público que está nos 
fazendo pagar caro. A educação deve ser 
sempre um direito inviolável e inquestioná-
vel. Quem não defende isso, não tem uma 
postura democrática.

Combater a desigualdade social é um 
dos maiores desafios para uma administra-
ção pública. Mesmo sendo um tema com-
plexo a diminuição deste abismo existente 
passa por dois pontos cruciais. O primeiro 
deles é qualquer postulante ao cargo polí-
tico, seja ele na esfera executiva ou legisla-
tiva, ter um verdadeiro conhecido da reali-
dade das periferias. O segundo ponto é ter 
boa vontade. Não basta apenas ser abaste-
cido de números e de “ouvi dizer”, é preciso 
estar presente, ver com os próprios olhos, 
para que uma sensibilidade possa florescer, 
para a partir daí, com conhecimento saber 
quais políticas públicas igualitárias desen-
volver.

Falta de moradia, falta de esgoto trata-
do e o não monitoramento da qualidade 
da água são itens que se não forem trata-
dos urgentemente pelas prefeituras, infe-
lizmente só farão com que a desigualdade 
social aumente. 

Isso é agir pela coletividade. Isso é agir 
de forma democrática.  

Um candidato democrático

Com esforço e dedicação
na internet, e escolhendo algo realmente 
completo, é só estudar.

Caso você resolve encarar um curso, de-
dique um tempo para 
buscar as melhores 
opções, especialmen-
te no que diz respeito 
ao suporte. Não adian-
ta nada o curso ser 
bom e não ter a quem 
recorrer em caso de 
dúvidas.

Aprender, hoje em 
dia, depende mais de 
sua vontade que de 
qualquer outra coisa. 
A internet nos trouxe 
possibilidades inacre-
ditáveis. É lamentável 
pensar que muita gen-

te gasta seu tempo usando a grande rede 
apenas para cuidar da vida dos outros em 
redes sociais ou para conversar amenidades 
em comunicadores instantâneos.

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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Existem incontáveis opções de cursos pela internet, dos mais 
variados conteúdos, métodos e valores. Pesquisar é fundamental 
para conseguir encontrar a melhor opção dentro das suas expecta-
tivas e possibilidades. Tenha em mente que não existe “mágica”, e 
independente de qualquer coisa, sua dedicação é fundamental.

CLIC 
FINAL 

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

Na edição passada falei sobre obter 
bons resultados ao editar fotos e vídeos 
usando o computador. Expliquei que, para 
tanto, é preciso ter 
conhecimento. Como, 
então, adquirir tal co-
nhecimento para po-
der arrasar em seus 
projetos? Encarar um 
curso? Procurar ví-
deos no YouTube? As 
respostas dependem 
muito de uma série de 
fatores, sendo o prin-
cipal deles você.

Hoje em dia é pos-
sível encontrar conhe-
cimento espalhados 
por todos os lados da 
internet. Dessa forma, 
se você tem facilidade para aprender, tem 
conhecimentos que permitam filtrar o que é 
ou não útil e pode gastar tempo “caçando” 
pela grande rede, é possível, sim, sem gas-
tar nada e apenas com conteúdos postados 
por aí aprender qualquer coisa. Isso, porém, 
exige mais tempo e disciplina, e você corre 
o risco de esbarrar com informações inúteis 
ou mesmo incorretas.

Se o seu perfil é mais de pegar as infor-
mações “prontas” e apenas se dedicar ao 
aprendizado, o melhor a se fazer é buscar 
um bom curso. É possível encontrar cursos 
de praticamente tudo que se possa imaginar 

CLEMERSON DOS SANTOS 
MENDES

Valdomiro Martins de Sousa, 56 anos, morreu após tombar um tra-
to em um tanque de peixes, na zona rural de Juscimeira. A fatalidade 
aconteceu na noite de quarta, quando ele saiu para puxar um bezerro 
que havia morrido por volta de 22h. Com a demora para retornar, bus-
cas foram feitas e o corpo foi localizado preso na máquina. As polícias 
Civil e Militar estiveram com a Politec para fazer as análises necessá-
rias.
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Pesquisas divergem, mas Juarez
leva vantagem no ‘boca de urna’
DA REPORTAGEM

A disputa em Sinop 
está acirrada para este do-
mingo (15). Dois postulantes 
à cadeira de prefeito desto-
am dos demais nesta corri-
da. Enquanto Jorge Yanai 
(Podemos), Professor Ro-
berto Arruda (PT), Delegado 
Sérgio (PSL) e Marcelo Sta-
chin (PRTB) não têm chan-
ces de se eleger, a disputa 
ficou polarizada entre o ex-
-prefeito por dois mandatos 
(2009-2016) e atual depu-
tado federal, Juarez Costa 
(MDB), e o empresário do 
agronegócio e ex-suplente 
de deputado federal, Rober-
to Dorner (Republicanos).

O eleitor sinopense 
está bastante dividido. Es-
peculando-se o resultado a 
partir das últimas pesquisas 
divulgadas, tecnicamente 
é impossível apontar quem 
está à frente. Entretanto, 
o popular ‘boca de urna’, 
aquelas conversas na rua, 
nos bairros, a opinião since-
ra de quem já tem definido 
seu candidato, aponta para 
a vitória de Juarez. O ex-
-prefeito vem com prestígio 
após três vitórias consecu-
tivas – duas para prefeito e 
um para federal – e chega 
forte para o pleito de do-
mingo. O apoio é visto em 
diferentes pontos da cida-
de, ao contrário com o que 
ocorre com os concorrentes, 
bastante setorizados.

Por isso, o Diário do 
Estado MT traz um balanço 
do que foi apresentado, e já 
que cada instituto trouxe re-
sultados divergentes, todos 
queremos saber qual dos 
dois acertará.

JUAREZ VENCEDOR
O Instituto Access di-

vulgou, na última terça (10), 
no site RDNews, de Cuiabá, 
pesquisa apontando Jua-
rez Costa como líder com 
43,74%. A pesquisa dá 6 

pontos percentuais de van-
tagem sobre o segundo 
colocado, Roberto Dorner. 
Jorge Yanai tem 9,09% dos 
votos válidos, seguido de 
Sérgio Ribeiro, com 4,66%, 
Roberto Arruda com 4,4% e 
Marcelo Stachin, com 0,98%.

A pesquisa ouviu 450 
eleitores de Sinop entre os 
dias 5 a 8 de novembro. A 
pesquisa está registrada 
no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) sob o número MT 
02422/2020. A margem de 
erro é de 4,6% e o intervalo 
de confiança é de 95%.

DA REPORTAGEM

Pesquisa do Instituto 
Segmenta, realizada em Sor-
riso, aponta o atual prefeito 
Ari Lafin (PSDB) com 43% das 
intenções de voto, seguido 
pelo deputado estadual Xuxu 
Dal Molin (PSC), com 38,25%, 
e Júnior Pé no Chão com 
3,25%. Os votos nulos e bran-
cos somam 5% e os indecisos 
10,50%. A margem de erro é 
de 4% para mais ou para me-
nos. Considerando apenas os 
votos válidos, Ari tem 50,88%, 
Dal Molin 45,27% e Júnior Pé 
No Chão 3,85%. O levanta-
mento do Segmenta Pesqui-
sas foi realizado entre os dias 

DA REPORTAGEM

O empresário Miguel 
Vaz tem 44,3% das intenções 
de votos para prefeito de Lu-
cas do Rio Verde, aponta a 
pesquisa Real Dados/Só Notí-
cias. O atual prefeito, Luiz Bi-
notti, candidato à reeleição, 
aparece com 36,5%, Mano da 
Saúde tem 6% e Claudio Sena 
soma 1,8% na modalidade es-
timulada. Não sabem 5,5%, 
nulos 3,8%, branco 1,6% e não 
respondeu 0,5%. A margem 
de erro é de 5% para mais ou 
para menos.

A pesquisa foi feita en-
tre 23 e 25 de outubro, com 
400 eleitores na cidade e na 
zona rural de Lucas e o inter-
valo de confiança é de 95%.

Na estimulada, quando 
são apresentados nomes dos 

7 a 11 de novembro de 2020. O 
instituto entrevistou 400 elei-
tores. A pesquisa está regis-
trada na Justiça Eleitoral sob 
o número MT-01642/2020. A 
margem de erro estimada 
é de 4% para mais ou para 
menos e o intervalo de con-
fiança é de 95%. Se o instituto 
Segmenta apresenta pratica-
mente um empate técnico 
entre Lafin e Xuxu, outro ins-
tituto, o Ética Pesquisas Elei-
torais que foi encomendada 
esta semana pela TV Sorriso, 
mostra uma vantagem mais 
ampla do atual prefeito.

Levando em conta ape-
nas os votos válidos aferidos 
na pesquisa espontânea, 

candidatos, e consideran-
do apenas os votos válidos, 
a Real Dados aponta Miguel 
com 50% das intenções, Bi-
notti 41,2%, Mano 6,8% e 
Claudio 2%.

Na espontânea, o re-
sultado é de empate técni-
co: Miguel tem 36% e Binotti 
34%. Mano 3% e Claudio 1%. 
Não sabem 18,5%, nulos 5,5%, 
branco 1,5%, não respondeu 
0,5%.

A Real Dados também 
pesquisou a rejeição dos can-
didatos a prefeito. Claudio 
tem 29%, Binotti 24,5%, ne-
nhum 24%, Mano 11,8%, Mi-
guel Vaz 8,8%, não sabe 1,6% 
e não respondeu 0,3%. A pes-
quisa encomendada pelo site 
Só Notícias está registrada na 
Justiça Eleitoral com número 
MT-00886/2020.

Juarez ou Dorner: quem será prefeito de Sinop? 

Disputa ficou polarizada entre Lafin e Xuxu 

400 eleitores foram ouvidos pelo Real Dados 

SINOP. Pesquisa Access aponta Juarez como novo prefeito, enquanto Real Dados traz Dorner

SORRISO

Pesquisas recentes apontam números 
distintos na corrida à Prefeitura

L.R.VERDE

Pesquisa aponta Vaz com 
vantagem sobre Binotti

Foto: SinFra-Mt

Foto: SinFra-Mt

Foto: Divulgação/Só notíciaS

quando são excluídas as opi-
niões dos entrevistados que 
manifestaram intenções de 
voto em branco ou nulo, o 
atual prefeito Ari Lafin (PSDB) 
possui 83,3% das intenções 
de voto e, portanto, seria re-
eleito. Em seguida aparece 
Xuxu Dal Molin (PSC), com 
15,6% e Júnior Pé no Chão 
(PCdoB) com 1,0%.

Na pesquisa estimu-
lada, o candidato do PSDB 
aparece com 81,2% das inten-
ções de voto, com folga sobre 
o deputado Xuxu Dal Molin, 
que conta com 17,1% da pre-
ferência dos entrevistados. 
Enquanto que Júnior Pé no 
Chão aparece com apenas 

Os votos válidos foram 
calculados a partir da pes-
quisa estimulada – retiran-
do os brancos, nulos e in-
decisos. Nessa modalidade, 
em que são apresentados 
os nomes dos candidatos 
ao eleitor, Juarez somou 
35,74% das intenções de 
voto, seguido por Dorner 
com 30,32%. Yanai vem em 
seguida com 7,43%. Sergio 
com 3,81% ficou um pouco à 
frente de Arruda, com 3,61%. 
Stachin manteve a lanterna 
com 0,80%. Nulos e brancos 
somaram 12,65%. Indecisos 

e não responderam, 5,64%.
Na modalidade es-

pontânea, quando não são 
apresentados os nomes 
dos candidatos ao eleitor, 
Juarez recebeu 31,74% das 
intenções de voto. Dorner 
teve 27,64% e Yanai 6,91%. 
Sérgio registrou 2,37%. Ar-
ruda e Marcelo Stachin fi-
caram empatados com 0,43 
%. Brancos e nulos somam 
4,56%. Sem o nome dos 
candidatos apresentados, 
25,91% dos entrevistados se 
declararam como “Indeci-
sos”.

DORNER VENCEDOR
Entretanto, a pesqui-

sa Real Dados/Só Notícias, 
encomendada pelo site 
noticioso, divulgada no úl-
timo dia 6 de novembro, 
apontava Dorner liderando 
com 38,2% das intenções de 
votos. Juarez aparecendo 
em segundo, com 32,4% na 
modalidade estimulada. Ya-
nai com 11,4%, Professor Ro-
berto 4,4%, Delegado Sér-
gio 3,6% e Marcelo Stachin 
somando 1,2% - nulos 4%, 
brancos 3%, não sabe 1,8%.

Esta pesquisa apontou 
vantagem de Dorner em 
relação a Juarez de 5,8%. A 
margem de erro é de 4,3% 
para mais ou para menos. A 
pesquisa foi feita entre 31 de 
outubro a 2 de novembro, 
com 500 eleitores entrevis-
tados em Sinop, com inter-
valo de confiança de 95%.

Na espontânea, Dorner 
lidera com 35,6% das inten-
ções de votos. Juarez apa-
rece com 28,8%. A pesquisa 
está registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) com 
número MT-01579/2020.

1,7%. A pesquisa Ética aferiu, 
ainda a rejeição dos candida-
tos a prefeito de Sorriso. Os 
números mostram que Ari 
Lafin conta com 3,0% de re-
jeição dos eleitores de Sorri-
so, ou seja, entrevistados que 
afirmam que não votariam 
nele de jeito nenhum.

Com 20,5% de rejeição 
aparece Xuxu Dal Molin. Jú-
nior Pé no Chão, por sua vez, 
é rejeitado por 76,5% dos que 
declaram que não votariam 
de jeito nenhum. A pesquisa 
está registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) com 
o protocolo MT-04118/2020 e 
entrevistou 450 pessoas no 
dia 7 de novembro.



Dois institutos apontam empate 
técnico entre Abílio e Pinheiro  
DA REPORTAGEM

Pesquisa Ibope divul-
gada pela TV Centro América 
na quinta-feira (12) apontou 
números acirrados para a 
disputa ao Palácio Alencas-
tro, em Cuiabá. A estimativa 
em votos válidos apresenta 
o candidato do PODEMOS 
Abílio Júnior com 32% e o 
atual prefeito, Emanuel Pi-
nheiro (MDB) tem 31%, Gisela 
Simona (PROS) 16%, Roberto 
França (Patriota) com 14%, 
Julier do PT tem 5%, Aécio 
Rodrigues (PSL) 2% e Gilber-
to Lopes Filho (PSOL) e  Pau-
lo Henrique Grando (Novo) 
não pontuaram.

O percentual de votos 
válidos de cada candidato 
corresponde à proporção de 
votos do candidato sobre o 
total de votos, excluídos os 
votos brancos, nulos e inde-
cisos. 

A cidade de Cuiabá é a 
única em Mato Grosso com 
capacidade para existir se-
gundo turno, já que somen-
te ela detém mais de 200 mil 
eleitores, requisito essencial 
para a realização do segun-
do turno. 

O Ibope também proje-
tou simulação para o segun-
do turno entre os candidatos 
mais bem posicionados e 
Abílio aparece com 45% das 
intenções de voto, contra 
37% de Emanuel Pinheiro. 
11% dos entrevistados disse-
ram votar em branco e 7% 
não souberam ou não quise-
ram responder. 

A pesquisa tem uma 
margem de erro de 4 pon-
tos percentuais para mais ou 
para menos e foram ouvidos 
602 eleitores da cidade de 
Cuiabá entre os dias 10 a 12 
de novembro e registrada na 
Justiça Eleitoral com o nú-
mero de identificação MT-
05359/2020.

OUTROS
INSTITUTOS
Diferente do que apon-

ta a pesquisa Ibope, o ins-

tituto RealTime Big Data 
contratado pela CNN Brasil 
aponta que os candidatos 
Abílio Júnior (Podemos), 
28% e o atual prefeito Ema-
nuel Pinheiro (MDB), 25%, 
empatam tecnicamente na 
disputa para a Prefeitura de 
Cuiabá. A margem de erro é 
de três pontos para mais ou 
para menos.

O levantamento foi 

DA REPORTAGEM

Nova rodada de pes-
quisa aplicada pelo instituto 
ACCESS em Várzea Grande 
aponta a consolidação da 
candidatura de Kalil Baracat 
(MDB) no processo eleitoral 
deste ano na cidade indus-
trial. Na disputa estão ainda 
o empresário Flávio Frical 
(PSB), o deputado Federal 
Emanuelzinho (PTB) e repre-
sentando o PSOL o candida-
to Miltão.

DA REPORTAGEM

A cidade de Rondonó-
polis vive nos últimos 20 dias 
uma enxurrada de pesquisas 
com problemas de veracida-
de. Tudo indica que a tática 
é confundir o eleitor e detur-
par o cenário real das elei-
ções para prefeito da terceira 
maior cidade do estado. Mas 
o que não se imaginava era 
a velocidade da Justiça Elei-
toral.

Quatro pesquisas elei-
torais foram analisadas pela 
justiça, sendo que três foram 
barradas por inconsistência 

Baracat aparece na pro-
jeção estimulada com 50,14% 
dos votos válidos. Já Frical 
vem na segunda posição 
com 26,22%. Emanuelzinho 
tem 17,87% na terceira posi-
ção e Miltão na quarta colo-
cação com 5,77% dos votos 
válidos. 

A Pesquisa Quantitati-
va foi realizada pelo método 
Survey com adequação es-
pacial e proporcional às va-
riáveis de Escolaridade, Sexo 
e Idade do entrevistado, com 

de dados. Os levantamentos 
suspensos foram realizados 
pelos institutos Viva Voz, Ibo-
pe e Voice.

Nestes três casos, a Jus-
tiça Eleitoral pontuou que a 
divulgação de resultados de 
pesquisa exerce enorme in-
fluência no eleitorado, princi-
palmente naqueles cidadãos 
que, ainda, se encontram 
indecisos, razão pela qual é 
indiscutível a importância de 
se noticiar dados verdadeiros 
e confiáveis.

Uma quarta pesquisa, 
esta promovida pelo Seg-
menta Pesquisas, também 
foi analisada pela Justiça 

Foto: Divulgação

Corrido ao Alencastro está pegando fogo 

Instituto Access aponta consolidação de Kalil 

Justiça validou apenas uma pesquisa 

CUIABÁ. Pesquisas de TVCA e CNN indicam disputa acirrada. No Olhar Direto Pinheiro tem vantagem

VÁRZEA GRANDE

Última pesquisa mostra vantagem
tranquila de Kalil contra Frical 

RONDONÓPOLIS

Após pesquisas inválidas, Zé do
Pátio e Muniz estão bem próximos

Foto: Divulgação Foto: Divulgação
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registrado no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) com 
o número de identificação 
MT08387/2020. Foram entre-
vistadas 1.050 pessoas, por 
telefone (entrevistadores 
humanos), entre os dias 3 e 
4 de novembro. 

Já a projeção do insti-
tuto Olhar Dados revela que 
o atual prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), 

chega às vésperas da eleição 
do dia 15 de novembro com 
35,4% das intenções de voto 
na capital, seguido pelo ve-
reador Abílio Júnior (PODE), 
que totaliza 21,8% da prefe-
rência do eleitorado.

O terceiro lugar está 
em empate técnico entre o 
ex-prefeito Roberto França 
(PATRI), com 11,3%, e Gisela 
Simona (PROS), que totaliza 

10,8%. Os outros quatro con-
correntes não alcançaram 1% 
das intenções de voto. 

A pesquisa foi realizada 
entre os dias sete e oito de 
novembro, no fim de sema-
na que antecede as eleições. 
A margem de erro é de 4%.

Neste levantamento o 
instituto realizou 601 entre-
vistas entre os dias 7 e 8 de 
novembro para captar a per-

cepção geral da população 
de Várzea Grande a respeito 
do cenário eleitoral de 2020.

A pesquisa é quanti-
tativa com técnica survey 
de opinião. O levantamento 
está registrado junto à Jus-
tiça Eleitoral sob a inscrição 
MT-06732/2020. A margem 
de erro é 4,0 pontos percen-
tuais para mais ou para me-
nos.

base em dados do IBGE e do 
cadastro eleitoral do TRE/MT. 
Foram realizadas 400 entre-
vistas pessoais no domicílio, 
com aplicação de questioná-
rio estruturado e padroniza-
do, A coleta de dados se deu 
entre os dias 07 e 10/11/2020. 
A margem de erro estimada 
é de 4,7% para mais ou para 
menos e o intervalo de con-
fiança é de 95%. A Pesquisa 
está registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral sob o nº 
MT-00418/2020.

Eleitoral. Mas nesta, ao con-
trário das outras, a inten-
ção de votos foi confirmada 
como verdadeira. A juíza elei-
toral Milene Aparecida Bel-
tramini considerou que não 
há sequer indícios de irregu-
laridade no levantamento.

Segundo a magistrada, 
foi cumprida “a totalidade 
das regras atinentes a pes-
quisa eleitoral descrita na 
Resolução TSE nº 23.600/19”.

O levantamento apre-
senta empate técnico entre 
Zé Carlos do Pátio (26,7%) e 
Thiago Muniz (24,16%), den-
tro da margem de erro de 4% 
para mais ou para menos.



AUTO POSTO MADEIRA LTDA. Torna público que reque-
re a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença 
de Operação (LO), atividade comercio varejista de comb. 
p/ veic. automotores, Av. Rio Grande do Sul, n.º s/n, Cen-
tro, União do Sul/MT. CNPJ: 00.063.243/0001-79. Não 
EIA/RIMA.

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE 
PETROLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Ampliação de Tancagem, 
atividade de comercio atacadista de comb. realizado por 
transp.. retalhista TRR, Rua Tom Jobim, n.º 485, INDL 
Nova Prata, Sorriso/MT. CNPJ: 00.579.990/0001-64. Não 
EIA/RIMA.

TRANS MASTER TRANSPORTES LTDA. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Licença Operação (LO) e Alteração de Endereço, ativida-
de de transporte rodoviário de produtos perigosos, Av. Ja-
tobás, n.º 853, sala 01, Jardim Celeste, Sinop/MT. CNPJ: 
36.927.770/0001-21. Não EIA/RIMA.
Papelaria Eliane

MARLON MENZEL MORITA. Torna público que requere 
a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO), atividade de comercio varejista de comb. p/ 
veic. automotores, Av. Joaquim Socreppa, esq. c/ Estrada 
Claudete, Lote 01/02/03 e Quadra 01, Jardim Curitiba/MT. 
CPF: 039.352.209-10. Não EIA/RIMA.

RL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licen-
ça de Operação (LO), atividade de comercio varejista de 
comb. p/ veic. automotores, Rua Itaubas, s/n Lote 01 – 
Quadra 06 Setor F, Recanto do Pássaros, Itaubas/MT. 
CNPJ: 37.761.604/0001-60. Não EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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Ipiranga do Norte-MT, 13 de Novembro de 2020.

Adisonir Schneiders de Paula

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

Presidente da CPL

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
02/12/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada para Perfuração de um Poço Tubular para Captação de 
Água Subterrânea  no 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

EMPRESA ITENS VLR. TOTAL  

H2W – SOLUÇÕES LTDA 01 R$ 112.428,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
 RESULTADO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO N°
 
033/2020 -

 
SRP

 A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Prego eira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2020, cujo objeto é o registro de Preços 
para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de Pó de Pedra, para serem utilizados na 
aplicação de Lama Asfáltica em Diversa Ruas no Munícipio de Marcelândia – MT. Sagrou-se vencedora a 
empresa: 

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2020 .
 
Publique-se.

 

Raphaella Espíndola Benício
 

Pregoeira Oficial

 

EMPRESA ITEM VLR. TOTAL 
BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 01 R$ 229.485,85 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO
 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
 
022/2020

 
O Sr. ARNóBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, comunica 
a quem possa interessar que, após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 
conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 022/2020, a favor da contratação da empresa HANAUER 
SUPERMERCADO EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 13.533.956/0001-09, objetivando a aquisição de cestas 
básicas para atender as famílias vulneráveis usuárias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de 
interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Cultura do Município de Marcelândia/MT,  
no valor de R$ 5.315,50 (cinco mil trezentos e quinze reais e cinquenta centavos). 
Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2020.  

Arnóbio Vieira de Andrade 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2020 - SRP 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe d e Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 031/2020, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de cimento CP-II – 32 para serem utilizados na manutenção das atividades de 
diversas Secretarias Municipais de Marcelândia/MT. Sagrou -se vencedora a empresa: 

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2020.
 
Publique-se.

 

Raphaella Espindola Benicio
 

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2020

Nova Mutum - MT, 12 de Novembro de 2020.

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 13 de Novembro de 2020, 
com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa para execução de serviços de limpeza, 
higienização, manutenção e conservação dos prédios do Esquadrão 
Independente de Policiamento Montado e do prédio do Sine/Procon. Da 
qual foi vencedora a empresa: Itens 829959, 838242, BOB ESPONJA 
TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 11.554.619/0001-64 no valor de R$ 46.800,00. Fica 
aberto o prazo para interposição de recursos, de acordo com o artigo 4°, 
inciso XVIII, Lei 10.520/02. Nova Mutum - MT, 13 de Novembro de 2020.

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 12 de 
Novembro de 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto o registro 
de preços para futura e eventual contratação de serviços de instalação, 
desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 
condicionado com fornecimento de peças e materiais. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Lote 001 - Itens 827508, 827509, 833219, 
833221, 833225, 833228, 833234, 833238, 833242, 833245, 833248, 
833251, 833254, 833257, 833259, 833261, 833387, 838196, 838197, 
838198, 838199, 838200, 838201, 838202, 838203, 838204, 838205, 
838206, 838207, 838208, 838209, 838210, 838212, 838213, 838214, 
838215, 838216, 838217, 838218, 838219, 838220, 838221, 838222, 
838223, 838224, 838225, 838226, TRENTIN E CIA LTDA - ME inscrita no 
CNPJ sob o número 13.337.273/0001-78 no valor de R$ 265.900,00; Lote 
002 - Itens 823307, 823883, 833217, 833218, 833224, 833231, 833233, 
833239, 833243, 833244, 833249, 833252, 833255, 833258, 833262, 
833263, 833264, 833265, 833268, 833388, 833398, K2 CLIMATIZACAO 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 20.365.143/0001-04 no valor de 
R$ 124.837,63. Não houve manifestação para interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de camisetas 
esportivas para as crianças e adolescentes do programa despertando 
talentos e uniformes para os servidores e eventos esportivos - Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 27 de novembro de 2020. 
HORÁRIO: 09h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site 
do município <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
ou telefone ** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-
mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 110/2020

Nova Mutum – MT, 13 de novembro de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 055/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 30 de novembro de 2020 às 08h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA 
PATRIMONIAL DA DECORAÇÃO NATALINA EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE 
MATUPÁ”. Maiores informações através do Edital nº. 124/2020, que está disponível no 
site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 13 de novembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO (ITENS FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
023/2020), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE”. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 16/11/2020 até às 08:00 horas do dia 27/11/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 27/11/2020 as 
10:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 018/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS 
PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DO LOTEAMENTO LEONEL BEDIN I, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, 
CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, Valor Global da Licitação de R$ 
2.703.633,94.

AVISO DE LICITAÇÃO

DE TOMADA PREÇO N° 018/2020

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO
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Olhar Dados indica vantagem de
Noboru na busca da reeleição 
DA REPORTAGEM

O atual prefeito de 
Colíder, Noboru Tomiyoshi, 
desponta em primeiro lugar 
em uma pesquisa realizada 
pela empresa Olhar Dados 
(Malujoa Comunicações 
Ltda), de Cuiabá. Com 610 
amostras e 250 entrevista-
dos, a pesquisa traz uma 
margem de erro de 4% para 
mais ou para menos. A pes-
quisa está registrada no TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral) 
com o número 05235/2020.

A pesquisa aponta 
uma aprovação de mais de 
50% do atual gestor, entre 
os que consideram sua ges-
tão entre regular, bom e óti-
ma. 

Já nas intenções de 
voto, na modalidade esti-
mulada, Noboru aparece 
com 26% das intenções de 
votos dos eleitores. Jaime 
Marques com 21,02%, Ma-
ninho com 20,8% e Osmar 
Serafini com 9,6%. Um to-
tal de 12% não sabe ou não 
respondeu. E 10% disse que 
pretende votar em branco 
ou nulo.

Na modalidade espon-
tânea, o número de indeci-
sos é de 39,6%; 19,6% disse 
que pretende votar em No-
boru; Maninho aparece em 

segundo com 16% e Jaime 
Marques em terceiro, com 
15,2%. Osmar Serafini está 
na lanterna com 5,2% e 

Foto: Divulgação

Margem de erro da pesquisa é de 4 pontos 

COLÍDER. Disputa está acirrada, mostrando candidatos parelhos, mas atual prefeito lidera

DA REPORTAGEM

Pesquisa do instituto 
Percent ao Senado mostra 
que a Coronel Fernanda (Pa-
triota) tem 13,6% das inten-
ções de votos na modalida-
de estimulada. Ela é seguida 
pelo procurador Mauro 
(PSOL), com 11,3%; Nilson 
Leitão (PSDB), com 11,1%; Fá-
varo (PSD), com 10,8%, e Pe-
dro Taques (Sol), com 9%. 

Em seguida estão José 
Medeiros (Podemos), com 
6%; Eliseu Nascimento, com 
4,6%; Valdir Barranco (PT), 
com 3,9%; Euclides Ribeiro, 
com 1,8%; Reinaldo Morais, 
com 1,5%; e Feliciano Azuaga 

DA REPORTAGEM

O agricultor Chico 
Gamba (PSDB) despontou 
entre os candidatos a prefei-
to em uma pesquisa realiza-
da pela MGS Marketing & Da-
dos com o eleitorado de Alta 
Floresta, no período de 09 a 
11 de novembro. Teve um to-
tal de 370 entrevistados, com 
margem de erro de 5% para 
mais ou para menos. Foi rea-
lizada entre os dias 09 a 11 de 

(Novo), com 1,2%. Os votos 
nulos e brancos somam 5% 
e os indecisos 20,2%. 

Na modalidade espon-
tânea, coronel Fernanda 
tem 8,7%; procurador Mau-
ro 6,5%; Leitão 6,2%; Fávaro 
5,9%; Medeiros 3,8%; Taques 
2,8%; Elizeu 2,8%; Barranco 
2,6%; Euclides 0,8%; Reinal-
do 0,8%. Votos brancos e nu-
los somam 3,3% e indecisos, 
53,6%. A margem de erro é 
de 2,83% para mais ou para 
menos. O intervalo de con-
fiança é de 95%.

A pesquisa foi feita com 
recursos do próprio instituto 
e está registrada no TSE com 
o número MT-03440/2020. A 
pesquisa foi feita com 1200 

novembro e está registrada 
no TRE com o número MT-
05823/2020.Na modalida-
de estimulada (quando são 
apresentados os nomes dos 
candidatos aos entrevista-
dos), Chico Gamba aparece 
com 33,51% das intenções de 
votos seguido por Robson 
Silva (MDB) com 17,30%.

Em seguida vem o 
delegado Vinícius Nazário 
(PODE) com 12,97%; Dida 
Pires - PDT com 11,08%. Não 
responderam 2,97%. Rogério 

Um deles deve ficar com a vaga de Selma Arruda 

Pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de novembro 

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Percent aponta páreo acirrado
na disputa da vaga ao Senado

ALTA FLORESTA

Gamba e Robson estão na frente 
em pesquisa da MGS à prefeitura

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

eleitores dos 141 municípios 
de Mato Grosso, com abor-
dagem pessoal ou via tele-
fônica entre os dias 5 e 9 de 
novembro. 

O candidato Pedro Ta-
ques lidera a rejeição segun-
do a pesquisa: 29% disseram 
que não votariam nele para 
o Senado. Em seguida vem 
Leitão, com 6,7%; Fávaro, 
com 4,7%; Barranco, com 
3,2%; coronel Fernanda com 
3,2%; procurador Mauro com 
3%; Medeiros, com 1,8%; Eli-
zeu e Azuaga, ambos com 
1%. Um total de 29,5% não 
soube dizer quem rejeita, 
14% não respondeu e 2,9% 
disse que não rejeita nin-
guém.

Colicchio – PT, aparece com 
2,70%; Luiz Araujo – PP, com 
1,08%. Nulos somaram 0,81% 
e Brancos 0,27%.

Na modalidade espon-
tânea, o agricultor Chico 
Gamba aparece com 30%. 
Em seguida vem Robson 
Silva 17,03%; Delegado Viní-
cius com 10,54%; Dida Pires 
10,54%; Rogério Colicchio 
2,16% e Luiz Araújo com 
0,81%. Um total de 26,49% 
não soube e 2,43% não res-
ponderam.

4,4% pretende votar nulo ou 
branco.

A pesquisa foi realizada 
nos dias 24 a 27 de outubro, 

nos seguintes bairros: São 
Gonçado, Alvorada, Celídio 
Marques, Centro, Teles Pires, 
Jardim Vânia, Jardim Ale-

gria, São João, Jardim Amé-
rica, Eldorado, João Jorge, 
Bom Jesus, Nossa Senhora 
da Guia, Estrela da Guia, Ma-

ria Antônia, Jardim Europa, 
Santa Clara, Boa Esperança, 
Bairro da Torre e Nossa Se-
nhora de Lourdes.
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Ainda sem um novo treinador,
Cuiabá enfrenta América-MG
DA REPORTAGEM

O elenco do Cuiabá 
voltou aos treinamentos na 
tarde de quinta (12) após a 
primeira partida das quartas 
de final da Copa do Brasil, 
diante do Grêmio, que termi-
nou com vantagem para os 
gaúchos por 2 a 1. Ainda sem 
anunciar o seu novo técnico, 
o Dourado foi comandado 
no treino pelo auxiliar-téc-
nico Franco Muller e o foco 
total é na partida deste sá-
bado (14), pela 21ª rodada da 
Série B do Brasileiro, diante 
do América-MG, na Arena 
Pantanal.

Será o duelo entre o 
segundo e o terceiro coloca-
do, ambos com 36 pontos e 
campanhas idênticas: 10 vi-
tórias, seis empates e quatro 
derrotas. O time mineiro fica 
em segundo somente no cri-
tério de saldo de gols: 8 con-
tra 6 do Dourado.

SAÍDE DE
CHAMUSCA
A saída do treinador 

Marcelo Chamusca ainda é 
assunto no Cuiabá. O ata-
cante Marcinho afirma que 
os jogadores já viraram a pá-
gina e aguardam a definição 
de um novo treinador para 
que o trabalho siga trilhan-
do o acesso. “O Chamusca 

com certeza vai fazer falta. 
Ele vinha fazendo um gran-
de trabalho aqui, mas nós 
jogadores viramos a chavi-
nha e esperando o próximo 
treinador chegar”, disse o 
atacante.

A troca de treinadores 
no futebol brasileiro tem 
acontecido com muita fre-
quência. Seja por vários mo-
tivos. No caso do Cuiabá, foi 
o bom trabalho desenvolvi-
do por Chamusca, que des-
pertou interesses de outros 
clubes. Antes, o treinador 
havia recusado a proposta 
do Cruzeiro, mas aceitou re-
cebendo a do Fortaleza, que 
pagou a multa rescisória que 
gira em torno de R$ 100 mil.

“Foi um pouco ruim 
isso acontecer na véspera do 
jogo (contra o Grêmio). Mas 
temos grandes jogadores, 
que já passaram por diversas 
situações e sabem lidar com 
isso. Eles entraram em cam-
po e fizeram o melhor, joga-
ram de igual pra igual e po-
deriam ter vencido o jogo”.

No Cuiabá, Marcelo 
Chamusca dirigiu a equipe 
em sua primeira disputa de 
Série B. Foi sob o comando 
do ex-treinador que o time 
conquistou a Copa Verde 
2019, liderou a segundona 
deste ano por muitas roda-
das e chegou às quartas da 

DA REPORTAGEM

Além de Luan e Gabriel 
Menino, o Palmeiras diagnos-
ticou três atletas com Covid-19 
após os testes realizados na 
última quinta-feira: o meio-
-campista Danilo e os atacantes 
Rony e Gabriel Silva também 
testaram positivo.

O trio está assintomáti-
co e já foi isolado do restante 
do grupo de jogadores. A in-
formação foi confirmada pelo 
próprio Palmeiras, em comu-
nicado no fim da manhã desta 
sexta. O clube segue realizando 
dois testes por semana, sem-
pre após partidas (o primeiro às 
segundas-feiras e o segundo na 
quinta ou na sexta, dependen-
do da rodada).

“Os atletas Danilo, Rony e 
Gabriel Silva foram diagnosti-
cados com Covid-19 nos testes 
desta quinta-feira (12), estão 
assintomáticos e foram pron-
tamente isolados. O clube per-
manecerá com o protocolo de 
segurança para mitigar o risco 

DA REPORTAGEM

Uma operação da Secre-
taria de Estado de Meio Am-
biente (Sema-MT), realizada 
entre os dias 19 de outubro e 
6 de novembro em 34 pontos 
de Marcelândia, aplicou R$ 26 
milhões em multas e embar-
gou 752 hectares. Os fiscais 
também apreenderam três 
tratores de esteira, um trator 
de pneu, 50 metros quadra-
dos de madeira serrada e uma 
caminhonete Hilux.

Uma outra operação, 
que foi deflagrada entre os 
dias 13 e 23 de outubro, na 
região de Colniza e envolveu 
Sema, Polícia Militar, Institu-
to de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso (Indea) 
e o Exército Brasileiro autuou 

DA REPORTAGEM

A cidade chinesa de 
Wuhan comunicou nesta sex-
ta (13) que detectou o novo 
coronavírus em embalagens 
de um lote de carne bovina de 
um carregamento de agosto 
da empresa Marfrig, informou 
a agência de notícias Reuters.

A Comissão de Saúde de 
Wuhan disse que encontrou 3 
amostras positivas na parte ex-
terna de embalagens de carne 
bovina congelada e desossada 
do Brasil. O código de registro 
do exportador de embarque 
de carne bovina indicou que 
o produto veio da unidade de 
Várzea Grande, da Marfrig Glo-
bal Foods.

Essa unidade teve as ex-
portações suspensas para a 
China do fim de junho até o dia 
23 de outubro, quando o país 
voltou a autorizar produtos 
vindos do frigorífico matogros-
sense. A carne bovina entrou 
no país no porto de Qingdao 
em 7 de agosto e chegou a 
Wuhan em 17 de agosto, onde 
permaneceu em um frigorífico 

até recentemente.
Como a exportação de 

carne ocorre por navios, as 
mercadorias podem demorar 
meses para chegar ao destino, 
isso pode explicar a entrada 
do produto durante o período 
o embargo, ou seja, a carne 
pode ter sido comprada pelos 
chineses antes da suspensão. 
A Marfrig informou à Reuters 
que não vai comentar o assun-
to. O Ministério da Agricultura 
disse que não foi notificado 
pelas autoridades sanitárias 
da China. Não é a primeira vez 
que as autoridades chinesas 
encontram a presença do novo 
coronavírus em embalagens 
de produtos brasileiros.

No início de outubro, 
o governo chinês detectou 
o novo coronavírus em uma 
carga de carne bovina da Mi-
nerva Foods, suspendendo a 
empresa por uma semana. O 
embargo já acabou e o frigo-
rífico pode voltar a exportar 
normalmente. Recentemente, 
também houve problemas em 
cargas de carne de frango e 
pescados.

Foto: AssCom DourADo

Cuiabá treina ainda sem técnico

Rony, do Palmeiras, também foi diagnosticado com Covid-19

SÉRIE B. O auxiliar-técnico Franco Muller é quem segue comandando a equipe

PALMEIRAS

Danilo, Rony e Gabriel Silva
estão com Covid: 5 no total

NORTÃO

Operação aplica R$ 41 mi
em multas ambientais

CIDADE CHINESA

Coronavírus em
embalagens de carne
bovina brasileira?

Foto: mArCos ribolli

Copa do Brasil - após elimi-
nar o Botafogo. Ao todo, es-
teve a frente do time por um 
ano e um mês - 42 jogos, 22 
vitórias 14 empates e 6 der-

uma área total de 4,5 mil hec-
tares por desmatamento den-
tro e fora da Resex Guariba 
Roosevelt e por descumpri-
mento de embargo. Foram 
aplicadas aproximadamente 
R$ 15 milhões em multas.

Foram apreendidos em 
colniza uma motobomba, um 
motor de barco, duas motos-
serras, três armas de fogo e 
uma pessoa foi conduzida a 
delegacia. Também foram re-
alizados 10 autos de infração, 
10 termos de embargos e fis-
calizadas cinco madeireiras, 
oito caminhões e 10 áreas no 
total. As duas operações fa-
zem parte da Arco Norte, uma 
ação conjunta que envolve 
órgãos do governo do estado 
, representado pela Sema, Se-
cretaria de Segurança Pública 

Madeira apreendida na operação em Marcelândia e Colniza

Wuhan afirma que detectou 3 amostras do vírus na parte externa de pacotes

Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

rotas.
Marcinho também co-

mentou os bons números 
da temporada, que pode ga-
rantir o acesso à Série A do 

Brasileiro, principal objeti-
vo do clube nesse ano. “Nós 
jogadores queremos muito 
esse acesso. Independente-
mente do treinador, a gente 

vai dar o melhor, fazendo um 
trabalho bom para que con-
tinuemos assim. Agora é só 
esperar a decisão de quem 
vai vir”, finalizou.

(Sesp), Indea, Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de Bom-
beiros, além de Ibama, Minis-

tério Público do Estado de 
Mato Grosso (MPMT) e Minis-
tério Público Federal (MPF).

de novas infecções”, informou o 
clube. O Palmeiras começou a 
sofrer com o novo coronavírus 
nesta semana, após o jogo con-
tra o Vasco, em São Januário. O 
primeiro caso positivo foi Luan, 
zagueiro titular e que acabou 
cortado do duelo contra o Ce-
ará pela Copa do Brasil. Com 
sintomas leves, Luan está isola-
do em um hotel, já que decidiu 
também não expor parentes do 
grupo de risco. 

O defensor vai voltar para 
a casa somente após receber 
alta e retornar aos treinos na 
Academia de Futebol do Pal-
meiras.

O segundo caso ocorreu 
na noite de quinta. Convocado 
para a seleção brasileira, Ga-
briel Menino testou positivo na 
Granja Comary e retornou a São 
Paulo para cumprir o isolamen-
to. 

A CBF e o Palmeiras deci-
diram que o lateral/meio-cam-
pista retornasse de carro, com 
um motorista e um segurança 
que já se curaram da doença.
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Ônibus Lilás oferece atendimentos
para mulheres de comunidades
DA REPORTAGEM

O Ônibus Lilás, da Se-
cretaria de Estado de As-
sistência Social e Cidadania 
(Setasc-MT), continua per-
correndo diversos muni-
cípios do Estado de Mato 
Grosso. A ação, que faz par-
te do Programa Ser Mulher, 
visa fortalecer o combate à 
violência contra as mulhe-
res, causa defendida pela 
primeira-dama do Estado, 
Virginia Mendes.

Na quinta (12), as mu-
lheres que residem na co-
munidade Vila Pedro Neca, 
localizada em Porto Esperi-
dião, receberam as ativida-
des do Ônibus Lilás. Nesta 
sexta (13), o ônibus visitou a 
comunidade Porto. Outras 
comunidades como Vila 
Cardoso e Vila Picada tam-
bém receberam as ativida-
des nesta semana.

A unidade móvel de 
atendimento itinerante leva 
serviços de orientação, aco-
lhimento e prevenção da 
violência contra a mulher às 
localidades mais distantes, 
como assentamentos, al-
deias indígenas, comunida-
des rurais e quilombolas. Já 
entre os dias 24 e 27 de no-
vembro, a iniciativa será re-
alizada em Barra do Garças. 
No primeiro dia o ônibus irá 
passar em duas comunida-
des, no período da manhã 
no Vale do Sonho e a tarde 
em Indianópolis.

A iniciativa é realiza-
da pelo Núcleo Estadual de 
Política Para Mulheres em 
parceria com o Centro de 
Referência em Direitos Hu-
manos de Cáceres, Centro 
de Referência de Assistên-

cia Social (Cras), Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas) e o 
Núcleo Estadual de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pes-
soa (Netrap).

No dia 25 de novem-
bro (quarta) o veículo se-
gue para o assentamento 
Serra Verde e depois para a 
comunidade Voadeira. Nos 
dias 26 e 27 (quinta e sex-
ta) os atendimentos serão 
prestados nos assentamen-
tos Passa Vinte e Wilmar Pe-
res respectivamente.

No começo do mês 
Cáceres também recebeu 
os serviços do Ônibus Lilás. 
Entre as comunidades visi-
tadas estiveram: Caramu-
jo, Limão, Vila Aparecida e 
Vila Sadia. A secretária da 
Setasc, Rosamaria Carva-
lho, ressalta que a primeira-
-dama tem se dedicado ao 
combate à violência femi-
nina e que ações como a 
do Ônibus Lilás contribuem 
para a garantia dos direitos 
das mulheres.

“A prova disso é a 
implantação da primei-
ra delegacia 24 horas de 
atendimento à violência 
doméstica e familiar, em 
Cuiabá, que na inauguração 
contou com a presença da 
primeira-dama Michele Bol-
sonaro”, disse.

Além disso, outra im-
portante iniciativa do Ser 
Mulher, é o pagamento de 
auxílio às mulheres vítimas 
de violência doméstica por 
meio de aporte financeiro 
de até um salário mínimo, 
exclusivo para o pagamento 
de aluguel, por um período 
máximo de seis meses.

A assistente social da 

Ação em comunidades quilombola de Vila Bela da Santíssima Trindade 

PORTO ESPIRIDIÃO E BARRA DO GARÇAS. Ação visa fortalecer combate à violência contra mulheres
Foto: João Reis

Setasc, Fátima Vieira do 
Prado, que tem conduzido 
as visitas, destacou a impor-
tância de políticas públicas 
efetivas para o processo de 
enfrentamento da violên-
cia contra a mulher. “Esta-

mos buscando sensibilizar 
e orientar as mulheres que 
sofrem algum tipo de vio-
lência. Em cada lugar que 
visitamos sempre tem uma 
vítima, então alertar essas 
mulheres com informações 

tem sido o melhor caminho 
para combater tal crime”.

Fátima salientou ainda 
a relevância da atuação em 
conjunto com Netrap, devi-
do os municípios estarem 
localizados em regiões de 

fronteira. “Dados apontam 
o alto índice de tráfico de 
pessoas nesses municípios. 
Ações como essas visam 
o combate do tráfico para 
fins de exploração sexual de 
mulheres”, completou.


