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DADOS PESSOAIS

Plataforma
permite
o registro
de tratores

O Ministério da Agricultura lan-
çou na última semana a Platafor-
ma Digital de Registro e Gestão 
de Tratores e Equipamentos 
Agrícolas (ID Agro), que vai per-
mitir o registro ofi cial de tratores 
e equipamentos agrícolas, sem 
custo para o produtor rural.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

ENTERPRISE

Veículos de
luxo, imóveis
e aeronaves:
apreendidos
R$ 400 mi

A Polícia Federal cumpriu 
215 mandados judiciais, sendo 
66 de prisão e 149 de busca e 
apreensão, em uma operação 
contra tráfi co internacional de 
drogas e lavagem de dinheiro. 
Os mandados foram cumpridos 
em cidades do Paraná, San-
ta Catarina, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Pará, Minas Gerais, Rio Grande 
do Norte, Bahia e Pernambuco. 
R$ 400 milhões em bens dos 
investigados foram sequestra-
dos..      Página - 7

DIVULGAÇÃO

LIBERTADORES

Um caso de amor ainda com espaço para a primeira vez. De quebra, com dois ingredientes ex-
tras para tornar tudo ainda mais especial. Este é o roteiro reservado para Rogério Ceni no duelo 
entre Flamengo e Racing, terça-feira, em Buenos Aires.                               Página -6

DIVULGAÇÃO

Flamengo encara hoje o Racing

Desconfi ar de preços muito abaixo do valor de mercado e for-
necer dados apenas a sites seguros são algumas das principais 
medidas para evitar modalidades de golpes que crescem a cada 
dia. Em Mato Grosso, os casos de estelionato aumentaram 58% 
este ano, em comparação com o ano passado.          Página -3

Casos de estelionato sobem
58% neste ano no estado

TERÇA-FEIRA

MULTAS DE
R$ 4,2 MI
NA REGIÃO
AMAZÔNICA

PRESSÃO
COMPRADORA
ENFRAQUECE
O VALOR

33 SUSPEITOS 
SÃO PRESOS 
POR GARIMPO
ILEGAL

CARRO RODA
E ATINGE
OUTROS DOIS
ESTACIONADOS
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OPERAÇÃO ABAFA ARROBA DO BOI PONTES E LACERDA SINOP



    

percebemos a importância da implantação 
de delegacias especializadas no combate a 
crimes contra a pessoa movido por motiva-
ção política

Em meados de setembro, surgiram indícios de 
que uma segunda onda da pandemia começava na 
Europa. De lá para cá, a taxa de mortes diárias por Co-
vid-19 saltou de 0,5 por milhão de habitantes para qua-
se 7 na União Europeia.

O doloroso exemplo europeu e, agora, os indícios 
de repique do contágio no Brasil suscitam o debate 
se aqui também haverá segunda onda. Não há, cabe 
dizer de antemão, definição precisa de tal conceito; 
no caso brasileiro, nem mesmo chegou a ser obtido o 
controle da epidemia; ademais, existem problemas na 
contabilidade oficial.

Considerações à parte, há indícios menos equí-
vocos de que o número de mortes cresce em alguns 
estados, tanto naqueles em que a taxa de mortes acu-
muladas é maior, como na região Norte, como menor, 
a exemplo do Sul. Evidência preocupante, o número 
de internações aumentou em diversas cidades, como 
em São Paulo.

Diante dos dados, o país não pode se entregar à 
negligência contemplativa e teórica —mesmo com as 
perspectivas mais otimistas para a chegada de uma 
vacina. As autoridades não podem hesitar em caso de 
necessidade de soar o alerta geral. Neste final de ano, 
cumpre enfatizar a necessidade do uso de máscaras e 
reiterar que aglomerações são uma irresponsabilidade 
pessoal e social. Adiar medidas para depois do fim as 
eleições seria o pior exemplo de estelionato eleitoral.

Providência urgente é sanar o fracasso do pro-
grama de testes e de procura de focos da doença, bem 
como rever a desmobilização de hospitais de campa-
nha. Os governos devem ainda ponderar, a cada dia, 
se é preciso reestabelecer normas obrigatórias de dis-
tanciamento e mesmo de fechamento de atividades 
que propiciam o espalhamento do vírus. Pesquisa Da-
tafolha revelou que cerca de dois terços dos morado-
res de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife apoiam tais 
possibilidades.

Quanto a vacinas, há de fato esperanças cada vez 
mais fundamentadas. Entretanto os dois imunizantes 
com eficácia já comprovada não estarão tão cedo à 
disposição em quantidade relevante para o Brasil, que 
restringiu seus contratos de compra antecipada aos 
produtos da Universidade de Oxford-Astra-Zeneca e 
da Sinovac.

Ainda não foram concluídos os testes decisivos 
desses imunizantes. Se eles se mostrarem eficazes, 
ainda terão de ser aprovados pelas autoridades, dis-
tribuídos e aplicados em dezenas de milhões de pes-
soas antes que comecem a fazer efeito no controle da 
doença.

Trata-se de processo que levará até meados de 
2021, ao menos. Até lá, o país terá de combater o risco 
de piora da epidemia, com mais disciplina do que de-
monstra hoje.

Editorial

Antes da vacina

HISTÓRICO
INCOMUM
Dados estatísticos revelam que viradas 

no segundo turno, que é o que o prefeito 
Emanuel Pinheiro precisa para se reeleger 
em Cuiabá, são incomuns no Brasil. Uma 
análise feita pelo site Poder360 mostra que, 
entre 1996 e 2016, houve 242 disputas defini-
das no segundo turno, que acontece nas ci-
dades com mais de 200 mil eleitores e onde 
nenhum dos candidatos alcança 50% dos vo-
tos mais 1. Em apenas 23,6% desses casos (57 
vezes), houve viradas entre os turnos, ou seja, 
o candidato que terminou o primeiro turno 
em segundo lugar acabou se elegendo.

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!

DEPUTADOS
NA PIOR
Os deputados federais Juarez Costa (foto), 

José Medeiros e Emanuelzinho, que dispu-
taram eleições no domingo e perderam, não 
estão sozinhos em suas derrotas. Dos 70 par-
lamentares que se candidataram nas elei-
ções, só quatro se elegeram. Outros 14 ainda 
disputam o segundo turno.  E um total de 52 
amargaram derrotas nas urnas. Como se sabe, 
Juarez tentou ser prefeito de Sinop, enquanto 
Emanuelzinho disputou em Várzea Grande. Já 
Medeiros concorreu na eleição suplementar ao 
Senado.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Neste final de ano, cumpre enfatizar 
a necessidade do uso de máscaras e 
reiterar que aglomerações são uma 
irresponsabilidade pessoal e social
“ “

O Brasil sempre foi um país que 
registrou diversos casos de violên-
cia contra políticos, principalmente 
no período de campanha eleitoral. 
Ameaças, atentados e assassinatos, 
lamentavelmente, fazem parte da ro-
tina do processo eleitoral brasileiro. 
O Grupo de Investigação Eleitoral, o 
GIEL, da Universidade Federal do Es-
tado do Rio de Janeiro (Unirio), tem 
feito levantamentos periódicos sobre 
essa violência.

Sob a coordenação do professor 
e cientista político Felipe Borba, o 
GIEL constatou que esse padrão se 
repetiu no pleito de 2020 e com um 
agravante, os números aumentaram 
significativamente e muitos ataques 
se deram de forma não velada, as 
vezes até mesmo diante da popula-
ção, como o caso do candidato a ve-
reador por Guarulhos, Ricardo Moura 
(PL), que foi baleado enquanto fazia 
uma transmissão ao vivo pelas redes 
sociais ou o de Cássio Remis (PSDB), 
candidato a vereador em Patrocínio 
MG, assassinado a tiros enquanto 
fazia denúncias contra a Prefeitura, 
também durante uma transmissão 
ao vivo pelas redes sociais.

Se comparada com as disputas 
anteriores, até o final do terceiro tri-
mestre, o pleito de 2020 teve a maior 
taxa de homicídios desde as eleições 
de 2008, onde foram registradas 25 
mortes de políticos em todo país, nú-

mero que se repetiu esse ano e que 
pode ser maior, já que ainda não fo-
ram divulgados os levantamentos do 
último trimestre e que tende a ser o 
período com maior casos de violência 
por se aproximar do dia da votação.

Do início do ano até final de setem-
bro, quando foi encerrado o terceiro 
trimestre e feitas as últimas análises, 
entre homicídios, atentados, agres-
sões e ameaças, foram registrados 
297 casos.

No período que compreende os 
meses de julho, agosto e setembro, 
na região centro-oeste, Mato Grosso 
liderou as estatísticas com o maior nú-
mero de casos (18) impulsionado pela 
câmara de vereadores de Cuiabá.

Foram registradas 12 ameaças, 
quatro agressões e duas atentados 
contra políticos ou seus familiares. A 
nível nacional, foram 39 ameaças, 24 
agressões, 16 atentados e 38 homicí-
dios, tanto de políticos quanto de seus 
familiares.

Diante desses dados e da baixa elu-
cidação desse tipo de crime, percebe-
mos a importância da implantação de 
delegacias especializadas no combate 
a crimes contra a pessoa movido por 
motivação política, para dar uma res-
posta rápida à sociedade e para que 
essas ações não prejudiquem o pro-
cesso eleitoral, a representatividade, a 
liberdade de escolha dos eleitores e a 
nossa tão jovem democracia.

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA É 
GRADUANDO EM CIÊNCIA POLÍTICA

A violência política eleitoral
no pleito de 2020 no Brasil

Coisa de Papai Noel?
no Mercado Livre (que, via de regra, tem 
valores menores que no comércio “nor-
mal”) não sai por menos de 2 mil reais, 

estava a “venda” por apenas 
R$ 840,00. Perguntei se ela 
não achou estranho e a res-
posta foi tão absurda quanto 
o golpe: “com um preço tão 
bom desses a gente não tem 
tempo de ficar pensando, vai 
que acaba”. Pois é, acabou. 

Da pior forma possível.
Isso é crime, e você deve, sim, regis-

trar boletim de ocorrência, ao menos para 
tentar impedir que o bandido faça novas 
vítimas. Seu dinheiro, provavelmente, 
jamais vai encontrar o caminho de volta, 
e a única coisa que sobra da “super pro-
moção” é uma cara lição, que poderia ter 
sido aprendida “de graça”. Tomara que 
você não esqueça que anúncio que pa-
rece coisa de Papai Noel só vai levar seu 
dinheiro e fazer você se incomodar.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 
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Por mais que um anúncio com grande diferença de valor com rela-
ção ao preço “normal” pareça seguro e atraente, as chances de ser 
golpe são muito, mas muito grandes. É comum esse tipo de “oferta” 
limitar tempo ou supostas quantidades de forma a fazer com que 
o consumidor se preocupe mais em perder a “oportunidade” que 
em checar sua segurança. A regra básica é a mesma de sempre: se 
parecer muito bom para ser verdade provavelmente é um verdadei-
ro “atalho” para um baita prejuízo.

CLIC 
FINAL 

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

O fim de ano está chegando e, com 
ele, os golpes “temáticos”. Com a justi-
ficativa e o “embalo” das promoções de 
final de ano os golpistas 
também adotam a abor-
dagem natalina para justi-
ficar seus “preços baixos”. 
E muito baixos, diga-se de 
passagem. Coisas tão ab-
surdas que, para acreditar, 
só mesmo botando fé na existência do 
bom velhinho.

Nessa época costumo receber pedi-
dos de ajuda de pessoas que compraram 
um produto “que estava em promoção” e 
o mesmo, claro, não chegou. Eu fico de-
sesperado pelo fato dessas pessoas não 
buscarem a informação antes, afinal, é 
muito mais inteligente se prevenir, mas 
não é bem assim que a banda toca, espe-
cialmente no nosso amado Brasil.

Só para você ter uma ideia nem se-
quer passou a Black “fraude” (sim, no 
Brasil as “promoções” são, digamos, “di-
ferentes”) e já tem gente sendo lesada 
pelo Papai Noel. Uma pessoa entrou em 
contato após ter sido bloqueada no “zap” 
pelo vendedor após enviar o comprovan-
te de pagamento de seu celular novo. 
Bastou olhar o item adquirido para ver 
que algo estava completamente errado: 
um celular que, no Brasil, em anúncios 

LUCAS ALEXANDRE DE
ALMEIDA

Policiais penais da Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, reali-
zaram a apreensão de dois drones, cinco celulares, cinco chips e uma porção 
de drogas. Os dois casos ocorreram sábado, no entanto, nenhum dos sus-
peitos foi localizado. A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h. Já 
a segunda ocorrência foi registrada pouco depois, às 15h30. A polícia penal 
ainda fez rondas nas imediações da unidade penitenciária, mas nenhum sus-
peito foi localizado.
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Construção de centro de formação das
forças policiais terá R$ 25 milhões
DA REPORTAGEM

Com foco na formação, 
capacitação e treinamento 
dos servidores que atuam 
nas forças de segurança do 
Estado, o Governo de Mato 
Grosso vai destinar, por 
meio do Programa Mais MT, 
R$ 25 milhões para a cons-
trução de uma Academia 
Integrada da Segurança 
Pública.

A previsão é de que a 
execução inicie ainda no 
primeiro semestre de 2021 
e seja finalizada em 18 me-
ses. O local onde será cons-
truído o espaço integrado 
é o atual Centro Oficial de 
Treinamento (COT) do Pari, 
em Várzea Grande, constru-
ção iniciada com vistas para 
a Copa do Mundo de 2014, 
sediada no Brasil e que teve 
Cuiabá como uma das cida-
des sede. Contudo, a obra 
não foi concluída.

No espaço de 10 mil 
metros quadrados está pre-
vista a construção de dois 
parques esportivos, como 
quadras poliesportivas, pis-
cina semiolímpica, tanque 
de mergulho, pista de di-
reção defensiva e ofensiva, 
pista de combate a incên-
dio, stand de tiros, aloja-
mentos, salas de aula, setor 
administrativo e demais 
construções que servirão 
para capacitação e treina-
mento dos servidores.

“Hoje a deficiência de 
locais para capacitação é 
muito grande, em matéria 
de equipamento e estrutu-
ra. A ideia do governador 
Mauro Mendes é criar um 

centro de excelência para 
treinamento de bombeiros, 
policiais militares e civis e 
grupos táticos especializa-
dos, visando a formação de 
profissionais e, consequen-
temente, a capacitação 
deste mesmo público em 
treinamento. Teremos um 
local de modelo interna-
cional, como todo projeto 
do governo, com estruturas 
de qualidade para que cada 
vez mais as forças policiais 
tenham excelência no trei-
namento para dar a socie-
dade maior segurança”, 
assegurou o secretário de 
Segurança Pública, Alexan-
dre Bustamante.

O assessor do Escritó-
rio Diretivo de Projetos Es-
peciais da Sesp-MT, coronel 
BM Marcos Roberto Hüb-
ner, enfatizou que o pla-
nejamento é dar utilidade 
para a obra que começou e 
não foi entregue.

“O projeto já foi cria-
do e agora aguardamos a 
finalização do processo ju-
dicial entre a construtora e 
o Governo de Mato Grosso 
quanto ao que está previsto 
para ser entregue e o que 
já foi pago. Esta obra é de 
extrema importância para 
nossos profissionais, pois o 
treinamento e aperfeiçoa-
mento é uma das premis-
sas da atividade policial”, 
destacou.

Além da necessidade 
de capacitação permanen-
te, os servidores que ingres-
sam nas forças de segu-
rança pública por meio de 
concurso público precisam 
também cumprir as exi-

DA REPORTAGEM

Na defesa dos direitos 
dos consumidores, o depu-
tado estadual Silvio Fávero 
(PSL) é autor do PL nº 181/19, 
que visa dar mais transpa-
rência e ampliar medidas de 
proteção aos consumidores 
durante a aguardada Black 
Friday. No aguardo da sanção 
do governo, esse projeto foi 
elaborado pelo parlamentar 
contra a publicidade engano-
sa, abusiva e práticas recor-
rentes de aumentos de preço 
propositais nos dias anterio-
res às famosas promoções, 
em especial a famosa Black 
Friday, realizada tradicional-
mente no mês de novembro.

Na prática, o projeto 
prevê que seja exibido de 
forma destacada o preço do 
produto ou serviço nos últi-
mos 12 meses e, para cada 

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

O Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) 
publicou ontem (23) a reso-
lução com diretrizes para a 
inclusão de famílias de povos 
indígenas nos serviços e be-
nefícios ofertados pela rede 
socioassistencial. A inclusão 
vale para as famílias indíge-
nas residentes ou não em 
terras e territórios indígenas 
reconhecidos ou não oficial-
mente pelo Estado brasileiro, 
incluindo acampamentos, 
assentamentos, áreas de re-
tomada e de conflito.

De acordo com a nor-
ma, a União, os estados, os 
municípios e o Distrito Fe-
deral devem incluir as fa-
mílias que manifestarem 
ou demandem interesse na 

DA REPORTAGEM

Durante cinco dias de 
atuação, a operação conjun-
ta Caseus V prendeu 33 sus-
peitos e apreendeu veículos, 
barcos, gerador de energia, 
entre outros equipamentos. 
A operação ocorreu entre os 
dias 16 e 20 de novembro e 
teve como objetivo o comba-
te à exploração ilegal de mi-
nérios na Terra Indígena Sa-
raré, localizada em Pontes e 
Lacerda (440 km de Cuiabá).

Além da participação 
do Grupo Especial de Segu-
rança na Fronteira (Gefron), 
a força tarefa teve atuação da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai), Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e das forças espe-

mês, o menor preço cons-
tante em nota fiscal. Dessa 
forma, os consumidores po-
derão ter um parâmetro para 
comparar se aquele produto 
se encontra mesmo com o 
preço vantajoso. 

“A obrigatoriedade dos 
fornecedores de informarem 
o histórico de preços de pro-
dutos ou serviços, divulga-
dos em promoção, possibi-
lita maior transparência aos 
consumidores, assegurando, 
assim, a idoneidade das pro-
moções ou liquidações ofere-
cidas ao consumidor, o prote-
gendo e ainda resguardando 
o varejista idôneo durante o 
evento promocional”, argu-
mentou o parlamentar.

Ainda de acordo com o 
projeto, o descumprimento 
das normas previstas pode, 
entre outras sanções, gerar 
multa aos estabelecimentos 

inclusão em serviços e be-
nefícios ofertados pela rede 
socioassistencial, que reúne 
os serviços e benefícios do 
Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), juntamente à 
rede do Cadastro Único e de 
seus programas usuários. O 
CNAS também determinou 
que a inclusão dessas famí-
lias deve observar o direito à 
autodeterminação dos povos 
indígenas. De acordo com a 
resolução, o Estado brasileiro 
deve “garantir a participação 
livre, consentida e informa-
da em políticas públicas que 
eventualmente impactem 
seu desenvolvimento econô-
mico, costumes, instituições, 
práticas e valores culturais, 
bem como as terras e territó-
rios que ocupa, independen-
te de sua situação jurídica”.

Os entes também deve-

cializadas da Polícia Militar 
de Mato Grosso, como Polí-
cia Ambiental e Batalhão de 
Operações Especiais (Bope). 
Além da identificação e pri-
são dos 33 suspeitos, as forças 
policiais destruíram acam-
pamentos, ferramentas, ca-
nos, combustíveis, barcos, 
motores e diversos materiais 
utilizados para a prática de 
garimpagem ilegal. Entre as 
apreensões realizadas estão 
um total de cinco veículos, 12 
barcos, 14 motores de popa, 
um motor estacionário e um 
gerador de energia. O prejuí-
zo ao crime foi estimado em 
R$ 5 milhões, entre multas 
aplicadas e materiais apre-
endidos. Os suspeitos foram 
conduzidos para a Polícia Fe-
deral de Cáceres para as pro-
vidências que o caso requer.

A previsão é do término da construção acabar em 18 meses

Proteção contra publicidade enganosa aguarda sanção do 
governo 

Diretrizes para o atendimento foram definidas pelo CNAS

SEGURANÇA. O local será construído no espaço integrado do atual COT do Pari, em Várzea Grande

PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Projeto de lei busca combater fraudes
em promoções de Black Friday em MT

REDE SOCIOASSISTENCIAL

Famílias indígenas são incluídas em serviços 

PONTES E LACERDA

Operação em terra 
indígena prende 
33 suspeitos de 
garimpagem ilegal

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação tv Brasil

Prejuízo ao crime é de R$ 5 milhões 

Foto: geFron 

Foto: secom mt

e em caso de reincidência a 
cassação da eficácia da ins-
crição no cadastro de con-
tribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circu-

lação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunica-
ção (ICMS).

gências de posse do cargo 
no quesito de aprovação 
nos treinamentos exigidos 
pelas unidades.

Serão beneficiados 
com a academia, os servi-
dores da Polícia Militar (PM-
-MT), Polícia Judiciária Civil 

(PJC-MT), Corpo de Bom-
beiros Militar (CBM-MT), Pe-
rícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec), Departa-

mento Estadual de Trânsito 
(Detran), Sistema Peniten-
ciário e Sistema Socioedu-
cativo.

rão esclarecer previamente as 
famílias sobre os objetivos, os 
critérios e o funcionamento 
dessas iniciativas. Além disso, 
a resolução determina que 
deve ser assegurado o direito 
dos povos indígenas serem 
esclarecidos em linguagem 
acessível e, se necessário, na 

própria língua indígena.
As famílias também 

devem ser informadas sobre 
possíveis impactos no desen-
volvimento econômico, cos-
tumes, instituições, práticas, 
formas de orientação e valo-
res culturais desses povos in-
dígenas.



Nova plataforma permite registro
de tratores e máquinas agrícolas
DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) lançou na 
última semana a Plataforma 
Digital de Registro e Gestão 
de Tratores e Equipamen-
tos Agrícolas (ID Agro), que 
vai permitir o registro oficial 
de tratores e equipamentos 
agrícolas, sem custo para o 
produtor rural. O sistema foi 
desenvolvido em parceria 
entre a Secretaria de Inova-
ção, Desenvolvimento Rural 
e Irrigação do Mapa e o Insti-
tuto CNA (ICNA).

O registro vai permitir o 
trânsito de veículos em vias 
públicas, sem necessidade 
de licenciamento e empla-
camento, além de facilitar a 
comercialização de tratores 
usados, o acesso ao crédito 
e as ações de segurança em 
relação a roubos e furtos.

A plataforma foi lan-
çada em evento realizado 
na sede da CNA. A ministra 
Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) 
lembrou que o sistema foi 
implementado rapidamente 
pelo Mapa e pela CNA, para 
adequar os equipamentos 

agrícolas à legislação de 
trânsito do Brasil. “São ferra-
mentas como esta, simples, 
sem custo para o agricultor, 
mas de grande valia, que 
queremos ter cada vez mais 
em nossa agricultura, por-
que é isso que precisamos”.

O secretário de Inova-
ção, Desenvolvimento Rural 
e Irrigação do Mapa, Fer-
nando Camargo, disse que 
o lançamento atende a uma 
aspiração histórica dos pro-
dutores rurais. “Eles terão 
a carteira de identidade de 
seus equipamentos e vão 
poder transitar nas vias pú-
blicas sem ter o risco de ter 
uma multa”, disse.

O vice-presidente da 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) e 
deputado federal José Mário 
Schreiner, destacou que o 
registro dos tratores e má-
quinas agrícolas terá custo 
zero, permitindo ao produtor 
usar os recursos que gastaria 
para fazer o registro em in-
vestimentos na propriedade, 
como compras de melho-
res sementes e insumos. “O 
que estamos fazendo hoje é 
o dinheiro no bolso do pro-
dutor”, disse Schreiner, que 

DA REPORTAGEM

Após o Indicador do boi 
gordo CEPEA/B3 ter atingido 
R$ 292 no dia 11, os valores da 
arroba se enfraqueceram nos 
dias seguintes. Segundo pes-
quisadores do Cepea, muitos 
frigoríficos, especialmente 
os que trabalham apenas 
com o mercado doméstico, 
postergam as compras de 
novos lotes de animais nos 
atuais patamares.

Com isso, esses agen-
tes se afastam do mercado, 
trabalham com escalas cur-
tas e adquirem lotes apenas 
quando há necessidade. No 
entanto, a oferta de animais 
prontos para abate ainda é 
muito baixa, contexto que 
limita quedas mais intensas 
nos preços de negociação.

Na última semana, o 
Indicador CEPEA/B3 fechou 
a R$ 282,15, com recuo de 
3,37% frente à semana ante-
rior. No acumulado da parcial 
de novembro, no entanto, 
ainda se verifica avanço nos 
valores, de 1,35%.

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A Caixa fez no domingo 
(22) uma nova rodada de pa-
gamentos do auxílio emer-
gencial. Serão contempla-
das 3,4 milhões de pessoas 
que recebem o benefício. Os 
selecionados são beneficiá-
rios nascidos em janeiro do 
ciclo 5. No total, serão repas-
sados R$ 1,1 bilhão. Dentro 
deste valor ainda há parce-
las remanescentes do auxí-
lio emergencial, que serão 
pagas a 157,5 mil pessoas.

O restante - cerca de 
3,2 milhões de pessoas – te-

DA REPORTAGEM

Característica cada vez 
mais exigida por investidores 
internacionais, a sustentabi-
lidade de indústria, comér-
cio e empreendimentos tem 
atraído uma larga fatia de 
recursos disponíveis no mer-
cado mundial. Para ajudar 
empresas brasileiras a ex-
plorarem fundos climáticos, 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) lançou nesta 
semana o guia Financiamen-
to para o Clima: Guia para 
Otimização de Acesso pela 
Indústria.

“Cada vez mais conso-
lida-se o entendimento de 
que iniciativas que respon-
dam aos desafios ambien-
tais, sociais e de governança 
de forma mais efetiva dão 
mais retorno e são mais sus-
tentáveis. E é nisso que in-
vestidores estão de olho”, 
destaca o gerente executivo 
de Meio Ambiente e Sus-

tentabilidade da CNI, Davi 
Bomtempo. Segundo o ór-
gão, as iniciativas climáticas 
movimentaram cerca de US$ 
612 bilhões em 2017 e US$ 
546 bilhões em 2018. Desses 
recursos, apenas 4,5% foram 
para empreendimentos lo-
calizados na América do Sul 
e Caribe, enquanto a Ásia 
- considerada em rápida ex-
pansão de negócios susten-
táveis - abocanhou 38% das 
verbas. O documento lança-
do pela CNI lista informações 
relevantes para buscar fi-
nanciamentos em 16 fundos 
diferentes, disponíveis para 
quem pretende ampliar se-
tores em conformidade com 
as exigências ambientais 
modernas. Segundo a carti-
lha, empresas de qualquer 
porte podem participar. São 
exigidas garantias econô-
micas de viabilidade e pla-
nejamento antecipados de 
impactos econômicos e am-
bientais no país.

Foto: Divulgação

Registro vai permitir o trânsito de veículos em vias públicas 

Oferta de animais prontos para abate ainda é muito baixa

3,4 milhões de pessoas foram contempladas com o benefício

Empreendimentos ambientalmente conscientes poderão concorrer a verbas

TECNOLOGIA. A ID Agro permite registro oficial de tratores sem custo ao produtor rural

PECUÁRIA

Pressão compradora enfraquece 
o valor da arroba do boi

NO DOMINGO

Caixa faz novo pagamento
do auxílio emergencial

SUSTENTABILIDADE

Guia de financiamento 
ajuda empresas
interessadas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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representou o presidente da 
CNA, João Martins, na ceri-
mônia de lançamento.

O secretário-executivo 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, Tercio Is-
sami Tokano, destacou que, 
com o ID Agro, os órgãos 
de segurança terão acesso 
a dados confiáveis sobre a 
movimentação das máqui-
nas agrícolas no país, como 
nomes dos proprietários e lo-
cais onde são usadas.

Durante o evento, foi 
realizado o primeiro regis-
tro de trator pelo sistema ID 
Agro. O produtor rural Anto-
nio Inda, de Cabeceira Gran-
de (MG), fez a impressão do 
QR Code do Renagro e colou 
o adesivo no seu novo trator. 
Para ele, o registro é um mar-
co para os produtores rurais. 
“Isso vai significar uma segu-
rança muito grande para nós 
produtores”, disse.

REGISTRO
Para fazer o registro, 

é necessário ter cadastro 
no aplicativo ID Agro, inse-
rindo dados pessoais; ter a 
nota fiscal do bem e procu-
rar uma agência autorizada 
da marca do bem. Somen-

rão valores depositados em 
suas contas poupança digi-
tais relativos à modalidade 
de expansão do benefício, 
aprovada em novas parcelas 

nestes meses em função da 
continuidade da pandemia.

Quem for contempla-
do com os recursos poderá 
movimentá-los por meio do 

aplicativo Caixa Tem, que 
permite transações pela In-
ternet, compras em comér-
cio eletrônico e pagamentos 
em casas lotéricas.

te as agências autorizadas 
poderão fazer o registro. A 
concessionária irá analisar 
os documentos originais do 
proprietário, a nota fiscal e 
a numeração do chassi ou 
de série do bem. O regis-
tro pode ser feito tanto para 

equipamentos novos como 
para usados.

De acordo com o Cen-
so Agropecuário do IBGE de 
2017, existem 1.229.907 tra-
tores em 734.280 estabele-
cimentos agropecuários no 
Brasil. Destas propriedades, 

14,5% possui pelo menos um 
trator. A Associação Nacional 
de Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) es-
tima que sejam adquiridos 
aproximadamente 35 mil 
novos tratores a cada ano no 
Brasil.



DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA, CNPJ: 
15.593.975/0001-48, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO para atividade médica ambulatorial com recur-
sos para realização de exames, localizado na Avenida das 
Acácias, número 618, bairro Jardim Botânico, município 
de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DA TERCEIRA AS-
SEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA Na matéria pu-
blicada na edição nº 0419 de 17 de novembro de 2020, 
à página nº 05, a empresa LADAL PARTICIPAÇÕES S/A 
- CNPJ nº 31.617.851/0001-01, torna público a errata do 
valor de redução do capital social. ONDE SE LÊ: redução 
do capital social de R$ 3.304.226,00 (três milhões, trezen-
tos e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais) para R$ 
3.104.226,00 (três milhões, cento e quatro mil, duzentos 
e vinte e seis reais). LEIA-SE: redução do capital social 
de R$ 3.304.226,00 (três milhões, trezentos e quatro mil, 
duzentos e vinte e seis reais) para R$ 2.968.816,00 (dois 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e 
dezesseis reais). Ratifica-se as demais informações.

R. C DA SILVA MADEIRAS - ME (DA SILVA MADEIRAS), 
CNPJ: 33.691-583/0001-01, torna ao público que reque-
reu da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT, a Alteração de Razão Social – Mudança de Titulari-
dade da Licença Operação – LO, com aproveitamento 
da licença, para L. GONÇALVES DOS REIS MADEIRAS 
- ME (L. GONÇALVES DOS REIS MADEIRAS), CNPJ: 
39.616.185/0001-07, com a atividade de Serrarias com 
Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Localiza-
da na Rua João Pedro Moreira de Carvalho II, Nº 8685, 
lote 44, Bairro Angélica, Sinop/MT. Eng. Florestal Evandro 
Missasse, F:(66) 99965 4772.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE ARTE FARMA SINOP 
LTDA, CNPJ n° 39.538.067/0001-03, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, As Licenças 
Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativida-
de: Farmácia de Manipulação de Arte Farma Sinop Ltda , 
localizada Avenida das Embaúbas, N: 979 – Bairro Setor 
Residencial Sul, município de Sinop-MT.

TRANSPEDRA MINERAÇÃO LTDA – EPP
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA, a renovação da Licença de 
Operação n. 316982/2018, referente à extração de Grani-
to para brita, na CH-10, Lote 52, 004, zona rural, município 
de Matupá, estado de Mato Grosso.

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone/Fax: (065) 3661-1097/99983-8660

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
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O Presidente da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do 
Município de Sinop, JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca todos os COOPERADOS, para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL 
ESPECIAL, sito Rua dos Cajueiros, nº 60, Setor Industrial Norte, CEP 78.550-516, em Sinop 
– MT, dia 12 de dezembro de 2020, às 7h em primeira convocação com a presença de 2/3 dos 
Cooperados; 8h em segunda convocação com metade mais um dos cooperados e 9h em última 
convocação, com presença de no mínimo 20% (vinte por cento) do total de sócios, portanto, 
05 (cinco) Cooperados dos 20 (vinte) associados com direito a voto, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

 
1) FIXAR VALOR DA COTA CAPITAL 2021; 
2) FIXAR VALOR DA COTA INVESTIMENTO 2021; 
3) FIXAR LIMITE PARA TOMADA DE EMPRÉSTIMOS; 
4) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021/2022; 
5) ELEGER META PRIORITÁRIA PARA 2021/2022; 
6) APROVAR PARÂMETROS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO; 
7) ATRIBUIÇÃO DE AULAS COOPERADOS E CAPACIDADE DE OPERACÕE; 
8) APROVAR VALOR DA HORA/AULA POR HABILITAÇÃO; 
9) APROVAR JORNADA MÍNIMA DE TRABALHO. 
 
 
Cumpra-se, 

 
Sinop – MT, 19 de novembro de 2020. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2020
AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 074/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustíveis para abastecimentos fora do município, para atender os 
veículos da frota municipal, nos municípios do Estado de Mato Grosso, 
dentre eles: Barra do Bugres, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá “Região Central”, 
Várzea Grande, Sinop, Nobres e Rosário Oeste, teve como vencedora a 
empresa: SUELMEI CAMPOS BARBOSA - ME com valor total de R$ 
271.550,00 (duzentos e setenta e um mil e quinhentos e cinquenta reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 23 de novembro de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal nº 230/2020, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que sagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
040/2020, referente ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Fornecimento de Cargas de Oxigênio Medicinal”, a seguinte empresa: 1) 
OXIGENIO NORTÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
01.920.296/0001-21, localizada na Avenida Perimetral Sudeste, n.° 
11101, Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78890-000, 
vencedora da presente licitação com valor global de R$ 123.960,00 
(Cento e Vinte  e Três Mil, Novecentos e Sessenta Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 23 de Novembro de 2020.

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa 
especializada no serviço de armazenamento temporário, coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos de 
Serviços de Saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento do município de Marcelândia – MT. ABERTURA DA 
SESSÃO DE LANCES: 07 de dezembro de 2020, às 09h00min. (Horário 
de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; 
INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.
Marcelândia/MT, 23 de novembro de 2020.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2020 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA - MT, através de sua 
Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO em sua forma 
ELETRÔNICO sob o Nº 037/2020; TIPO: Menor Preço por Item; 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais/insumos para uso em pacientes nas ESF´s e Hospital Municipal 
Maria Zélia do Município de Marcelândia – MT. ABERTURA DA SESSÃO 
DE LANCES: 09/12/2020 às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); 
REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: 
por meio do s i te:  www.bl l .org.br e no s i te da Prefei tura: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.
Marcelândia/MT, 23 de novembro de 2020.

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO
O Município de Nova Mutum, através do pregoeiro Sr. Eduardo Henrique 
Correia Miiller, nomeado pela Portaria nº 020 de 28 de fevereiro de 2020, 
comunica os interessados que foi retificado o item 03, subitem 01 do 
Termo de Referência, e após alteração, passa a ter a seguinte redação: 
Onde se lê:

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO.

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
1. O fornecimento será efetuado de forma única, com prazo de entrega 
não superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da Ordem 
de Fornecimento, se for o caso.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Nova Mutum – MT, 23 de novembro de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller

1. O fornecimento será efetuado de forma única, com prazo de entrega 
não superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem 
de Fornecimento, se for o caso. Deve se Ler:

Pregoeiro

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 041/2020
Objeto: contratação de empresa para restauração de pavimentação com 
lama asfáltica Faixa IV em ruas e avenidas da cidade, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 10 de dezembro de 2020. 
Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
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 email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 23 de novembro de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2020

Objeto: Contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviços 
técnicos profissionais na área da saúde, para realização de exames 
especializados, para atender as necessidades no atendimento aos 
Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 08 de dezembro de 2020. HORÁRIO: 14h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, e-mail: 
<licitacao@novamutum.mt.gov.br>, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 23 de novembro de 2020.

Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 089/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (TERRITÓRIO 
NACIONAL) ,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) ' 
CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA: JOTAMAR 
COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. 
CNPJ/CPF Nº 14.378.830/0001-61 - DESCONTO TOTAL 40,00%.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 054/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 23 de novembro de 2020 na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR 
KM RODADO - AMBULÂNCIA DO TIPO B E TIPO D – UTI MÓVEL, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
R. R. MACIEL & CIA LTDA inscrita no CNPJ 19.235.717/0001-40 com valor total de R$ 
74.000,00. Matupá – MT, 23 de novembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 



Estado de Mato Grosso, terça-feira, 24 de novembro de 2020 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

Ceni prepara Flamengo
para encarar o Racing
DA REPORTAGEM

Um caso de amor 
ainda com espaço para a 
primeira vez. De quebra, 
com dois ingredientes ex-
tras para tornar tudo ain-
da mais especial. Este é o 
roteiro reservado para Ro-
gério Ceni no duelo entre 
Flamengo e Racing, terça-
-feira, em Buenos Aires. 
Será a estreia do ex-goleiro 
como técnico em uma Li-
bertadores que se acostu-
mou a ser tão íntimo, em 
duelo onde busca marcar 
a volta por cima rubro-ne-
gra e contra um velho al-
goz: Sebestián Beccacece.

Era o atual técnico do 
Racing quem comanda-
va o modesto Denfensa y 
Justicia na Sul-America-
na de 2017, quando o São 
Paulo de Ceni foi elimina-
do ainda na primeira fase. 

Motivo suficiente 
para o treinador debruçar 
em vídeos e estudos sobre 
um adversário que inspira 
cuidados apesar da péssi-
ma fase.

As quatro derrotas 
consecutivas no Campe-
onato Argentino e a saída 
iminente do ídolo Diego 
Milito da diretoria ficaram 
em segundo plano na ava-
liação de Rogério. 

O próprio admitiu em 
coletiva que deixou a aná-
lise do Coritiba para seus 
pares de comissão técni-
ca e focou no Racing nos 
últimos dias. “Comecei a 
estudar, conheço muito o 
Beccacece, sei como ele 
gosta de jogar. Não pode-

mos ficar nos iludindo pe-
los últimos resultados”.

“Não temos que 
comparar os últimos re-
sultados, porque até nós 
tivemos uma vitória, um 
empate e duas derrotas. 
É um time argentino, jo-
gando Libertadores e na 
Argentina. É muito difícil 
para qualquer time”.

Diagnóstico de quem 
conhece como poucos a 
principal competição do 
continente. Rogério Ceni 
foi moldado nos corredo-
res de um Morumbi que 
pulsava a Libertadores no 
início da década de 90. 
Ainda jovem, foi campeão 
em 1993 no histórico São 
Paulo de Telê Santana e 
estabeleceu uma relação 
familiar com o torneio em 
11 participações ao longo 
da carreira.

Campeão duas vezes 
(1993 e 2005), Rogério é o 
brasileiro com mais jogos 
na história da Libertado-
res, com 90 aparições (Fá-
bio, do Cruzeiro, tem 83), 
e quinto no geral. Como 
se não bastasse, ostenta o 
posto de artilheiro do São 
Paulo, com 14 gols, ao lado 
de Luís Fabiano.

Experiência de sobra 
para comandar um Fla-
mengo que defende o tí-
tulo e chega a Buenos Ai-
res com bom retrospecto 
diante de argentinos. Na 
16ª participação, o clube 
encarou clubes do país em 
11 oportunidades, com seis 
vitórias, três empates e so-
mente duas derrotas.

Em partidas elimina-

Foto: Marcos ribolli

Rogério Ceni e Beccacece se enfrentaram em 2017

ENGASGADO. Má fase dos argentinos não ilude técnico, que passou análise do Coritiba para auxiliares

Inter tropeçou em casa para o Fluminense

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Os jogadores do Bahia 
se reapresentaram no do-
mingo, após a derrota para 
o RB Bragantino em partida 
disputada na última sexta, 
pela 22ª rodada do Brasilei-
rão. Agora, a equipe se pre-
para para enfrentar o Unión 
Santa Fe, pela Sul-Americana.

No CT Evaristo de Mace-
do, a primeira atividade com 
bola do dia teve a presen-
ça dos jogadores que foram 
titulares diante da equipe 
paulista, diferente do que ge-
ralmente ocorre em dias de 
reapresentação. Em campo, 
os atletas fizeram um intenso 
trabalho focado na posse de 
bola. Em seguida, os titulares 
fizeram o tradicional rege-

nerativo, com barris de gelo 
e banheiras de hidromassa-
gem. Os demais jogadores 
trabalharam marcação sob 
pressão em campo, que con-
tou com a presença do za-
gueiro Ernando, recuperado 
de lesão. O goleiro Douglas 
fez um trabalho específico da 
posição.

Quem ficou fora dos tra-
balhos foi o zagueiro Lucas 
Fonseca, que fez tratamento 
para dores na coxa no depar-
tamento médico. Recupera-
do de uma cirurgia no joelho, 
o lateral-direito João Pedro 
fez um treino físico em cam-
po. A partida contra o Santa 
Fe está marcada para hoje, às 
18h15, na Arena Fonte Nova, 
pelas oitavas da Sul-Ameri-
cana. Gilberto e Daniel em treino do Bahia

SUL-AMERICANA

Bahia se prepara para
enfrentar o Santa Fe

Foto: Felipe oliveira

DA REPORTAGEM

Dos 17 Brasileiros por 
pontos corridos, 9 foram ven-
cidos pelo melhor mandante. 
O índice não é tão alto. Foram 
13 os conquistados pelo me-
lhor visitante. Acontece que 
este Brasileirão, o mais equili-
brado desde 2005, com cinco 
pontos de distância entre o 1º 
e o 8º colocados, cada detalhe 
pode ser relevante.

Até quarta, havia três ti-
mes invictos dentro de casa. 
Então, o Atlético perdeu do 
Athletico/PR. No domingo, o 
Internacional caiu contra o 
Fluminense e, apesar de so-
frer, o São Paulo manteve-se 
como o único invicto em casa 
como empate por 1 x 1 com o 
Vasco. O melhor mandante é 
o Atlético, mas possui três tro-
peços, empates contra Flumi-
nense e Sport e derrota para o 
Athletico Paranaense. Segun-

do colocado, o Flamengo tem 
os mesmos 39 pontos do Galo 
e é o melhor visitante. Perdeu 
14 pontos no Maracanã (cin-
co vitórias, quatro empates e 
duas derrotas) e deixou pelo 
caminho 13 pontos em visitas 
(seis vitórias, dois empates e 
três derrotas).

O diagnóstico atual é 
que o campeonato virou uma 
corrida com mais obstáculos 
do que normalmente é. Pelos 
casos de Covid-19 (59 no início 
da rodada), pelas lesões mus-
culares, possivelmente am-
pliadas pelo tempo de parali-
sação, e também a ausência 
de torcida, tudo isto faz com 
que os líderes tenham a me-
nor pontuação desde 2005 
-- o Corinthians campeão da-
quele ano também tinha 39. 
Há um ano, o líder tinha 49 
pontos, nesta rodada. Há dois, 
o São Paulo liderava com 46. 
Hoje, tem 39.

BRASILEIRÃO

Erros dos mandantes
podem decidir o título

DA REPORTAGEM

O Santos fez cinco tro-
cas na lista de jogadores ins-
critos na Libertadores antes 
do início do mata-mata. 

Na terça (24), às 18h15, 
o Peixe encara a LDU, em 
Quito, no Equador, pela ida 
das oitavas de final. As no-
vidades na relação são o 
zagueiro Laércio, o volan-
te Guilherme Nunes e os 
atacantes Ângelo Gabriel 
e Brayan Krüger, todos do 
elenco profissional, e o za-

gueiro Wellington Tim, da 
base. 

O lateral-esquerdo Lu-
cas Sena, o meia Donizete e 

LIBERTADORES

Santos faz cinco trocas
na lista de inscritos

Inscrito na Libertadores, Laércio está lesionado

Foto: Divulgação

tórias, o embate aconte-
ceu duas vezes: em 1991, o 
Boca Juniors de Batistuta 
ficou com a vaga nas se-
mifinais com um 3 a 0 na 
Bombonera, após perder 
por 2 a 1 no Maracanã. Já 
há exatamente um ano, 
em 23 de novembro de 
2019, o Flamengo ficou 
com o título diante do Ri-
ver Plate no Monumental 

U, em Lima, no Peru.
Rival da vez, o Racing 

nunca cruzou o caminho 
rubro-negro na Liberta-
dores e o confronto tem 
retrospecto equilibrado: 13 
jogos, cinco vitórias para 
cada lado e três empates. 

A maioria dos encon-
tros, no entanto, aconte-
ceu em amistosos, como 
o último, em 2003: 2 a 1 a 

favor dos brasileiros, gols 
de André Gomes e Edílson, 
em Sergipe.

A única vez que Ra-
cing e Flamengo se en-
frentaram em disputa ofi-
cial foi em 1992. 

Com um empate por 
3 a 3 no Rio e vitória por 1 a 
0 em Buenos Aires, o time 
argentino se classificou 
para decisão da Superco-

pa, quando perdeu para o 
Cruzeiro.

Flamengo e Racing 
se enfrentam no Cilindro 
de Avellaneda nesta terça-
-feira (24), às 20h30, pela 
partida de ida das oitavas. 
A volta está marcada para 
uma semana depois, no 
Maracanã. 

Quem avançar terá 
pela frente Inter ou Boca.

o atacante Andrey Quintino 
deixaram a lista do Santos 
na Libertadores. Laércio, po-
rém, lesionou o tornozelo di-

reito na derrota para o Ath-
letico, no último sábado, em 
Curitiba, pelo Brasileirão, e 
não viajou para o Equador.
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Apreendidos R$ 400 milhões entre 
carros de luxo, aviões e imóveis
DA REPORTAGEM

A Polícia Federal cum-
priu 215 mandados judiciais, 
sendo 66 de prisão e 149 de 
busca e apreensão, em uma 
operação contra tráfico in-
ternacional de drogas e la-
vagem de dinheiro. Os man-
dados foram cumpridos em 
cidades do Paraná, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso, Pará, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Norte, Bahia e Pernambuco.

Segundo a Receita Fe-
deral, oito mandados tam-
bém foram cumpridos na Es-
panha, Colômbia, Portugal e 
Emirados Árabes Unidos. A 
ação foi batizada de Enter-
prise e R$ 400 milhões em 
bens dos investigados foram 
sequestrados por determi-
nação da Justiça. Os policiais 
apreenderam armas, dinhei-
ro e drogas.

MAIOR OPERAÇÃO
Ainda segundo as infor-

mações da Receita Federal, 
foram concedidos 37 pedi-
dos de arresto, o mesmo que 
apreensões, de aeronaves. 
Além disso, entre os bens 
dos investigados, que são 
alvos de sequestro judicial, 
estão imóveis e veículos de 
luxo. A operação Enterprise é 
considerada a maior do ano 

no combate à lavagem de di-
nheiro do tráfico de drogas e 
uma das maiores da história 
na apreensão de cocaína nos 
portos brasileiros, de acordo 
com a PF.

Ao todo, 670 policiais 
federais e mais 30 servidores 
da Receita Federal partici-
param da ação, e mais de 50 
toneladas de cocaína foram 
apreendidas desde o início 
das investigações, segundo 
a PF.

INVESTIGAÇÃO
Segundo a PF, a inves-

tigação durou mais de dois 
anos e aponta que os dois 
portos mais usados pelos 
traficantes eram os de San-
tos, no litoral paulista, e de 
Paranaguá, no litoral do Pa-
raná. A droga, ainda de acor-
do com as as investigações, 
era enviada, em grande par-
te, para a Europa.

O esquema de lavagem 
de dinheiro, ainda conforme 
a PF, envolvia multimilioná-
rios no Brasil e no exterior 
com uso de várias inter-
postas pessoas, conhecidas 
como laranjas, e empresas 
de fachada, com o objetivo 
de dar aparência lícita ao lu-
cro do tráfico.

A Receita Federal disse 
que as investigações inicia-
ram a partir de uma apreen-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema-MT) rea-
lizou mais uma etapa da Ope-
ração Abafa, em parceria com 
a Polícia Militar, entre os dias 3 
e 13 de novembro, nas regiões 
de Peixoto de Azevedo, Marce-
lândia e União do Sul. Foram 
fiscalizadas 17 propriedades e 
aplicados R$ 4,2 milhões em 
multas. Grande parte das in-
frações verificadas in loco está 
relacionada ao desmatamento 
a corte raso de vegetação nati-
va, objeto especial preservação 
consumado mediante uso do 
fogo. Também foram flagrados 
instalação de atividade pecuá-
ria sem licença e desmatamen-
to em área embargada. Outros 
danos verificados foram corte 
de espécie proibida, vegetação 
severamente danificado pelo 
fogo, uso de recursos hídricos 
sem licença ambiental e ativi-
dades agrícolas em área em-
bargada. A operação ocorreu 
em período que estava proi-
bido o uso de fogo em áreas 
rurais para limpeza e manejo, 
levando em consideração o 
risco de incêndios florestais de 
grandes proporções. O decreto 
que estabelece o período proi-
bitivo seguiu ativo até o dia 12 
de novembro. A Operação Aba-
fa Amazônia foi lançada pela 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema-MT) e de Se-
gurança Pública (Sesp-MT) no 
mês de agosto de 2019 com ob-
jetivo de combater crimes am-
bientais e incêndios.

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O acidente envolven-
do um VW Gol, um Hyundai 
HB20 e um Hyundai Creta 
aconteceu domingo de ma-
nhã na Avenida Dom Hen-
rique Froehlich, próximo ao 

DA REPORTAGEM

Um motorista morreu e 
outras cinco pessoas ficaram 
feridas no começo da tarde de 
domingo (22) no Jardim Umu-
arama, em Cuiabá. O motorista 
perdeu o controle e capotou 
na via parando sobre o cantei-
ro central da avenida. Edvan de 
Moraes Evangelista, 36 anos, 
foi arremessado para fora do 
veículo enquanto capotava e 
não resistiu aos ferimentos.

Ele estava com os filhos, 
um de 3 anos e outro de 13 
anos. O cunhado do motorista 
estava com o filho de 6 anos e 
um amigo. Segundo a Polícia 
Civil, o acidente aconteceu na 

avenida principal do bairro que, 
de acordo com moradores, foi 
asfaltada recentemente e não 
tem nenhum tipo de redutor 
de velocidade.Segundo o bo-
letim de ocorrência, depois do 
acidente as três crianças e os 
dois adultos que sobreviveram 
chamaram um carro de aplica-
tivo e foram para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do 
bairro Morada do Ouro antes 
mesmo da chegada do res-
gate. Uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) constatou que 
o motorista já estava morto. 
O acidente é investigado pela 
Delegacia Especializada em 
Delitos de Trânsito (Deletran).

Foto: RepRodução

PF apreendeu armas e dinheiro durante o cumprimento dos mandados

Propriedades foram vistoriadas na região de União do Sul, Peixoto de Azevedo e Marcelândia

OPERAÇÃO ENTERPRISE. Investigações começaram em 2017 e levaram à apreensão de 50 toneladas de cocaína

17 PROPRIEDADES

Operação aplica R$ 4,2 milhões
em multas na Região Amazônica

SINOP

Carro ‘roda’ em avenida e
atinge outros 2 estacionados

CUIABÁ

Motorista morre e outros 
cinco ficam feridos após 
carro capotar

Foto: Sema

são realizada em setembro 
de 2017, quando 776 quilos 
de cocaína, que estavam 
sendo exportados pelo Porto 
de Paranaguá com destino 
ao Porto de Antuérpia, na 
Bélgica, foram apreendidos.

campus da Unemat no cen-
tro de Sinop, mas não deixou 
ninguém ferido.

O condutor do Gol, 24 
anos, contou que seguia 
sentido Avenida dos Ingás 
quando teria sido ‘fechado’ 
por outro carro (marca e mo-
delo não detalhados). Por 

Acidente aconteceu em avenida no Jd. Umuarama 

Foto: divulgação

A partir dessa apreen-
são, ainda de acordo com a 
Receita, a PF instaurou um 
inquérito policial e os dois 
órgãos públicos atuaram em 
conjunto nas investigações 
até descobrir a organização 

criminosa.

O NOME
Batizada de Enterprise, 

o nome da operação faz alu-
são à dimensão da organiza-
ção criminosa investigada, 

que atua como um grande 
empreendimento interna-
cional na lavagem de dinhei-
ro e exportação de cocaína, o 
que trouxe alto grau de com-
plexidade à investigação po-
licial, explicou a PF.

conta disso, rodou na aveni-
da, perdeu o controle da di-
reção, atingiu o HB20 na la-
teral esquerda de trás. Com 
impacto, acabou avançando 
a batendo no Creta, que es-
tava na frente. 

Os dois estavam esta-
cionados. O motorista afir-

mou ainda que estava indo 
trabalhar. Uma equipe da 
Guarda Civil Municipal já foi 
acionada para registrar a 
ocorrência. 

O HB20 teve o eixo tra-
seiro danificado. 

Já o Gol, danos na porta 
esquerda do passageiro
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Uso indevido de dados pessoais
lidera casos de estelionato
DA REPORTAGEM

Desconfiar de preços 
muito abaixo do valor de 
mercado e fornecer dados 
apenas a sites seguros são 
algumas das principais me-
didas para evitar modalida-
des de golpes que crescem 
a cada dia. Em Mato Gros-
so, os casos de estelionato 
aumentaram 58% este ano, 
em comparação com o ano 
passado. Houve 11.664 casos 
registrados entre janeiro e 
outubro de 2020 e 7.377 no 
mesmo período de 2019.

O levantamento foi fei-
to pela Superintendência 
do Observatório de Segu-
rança da Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública 
(Sesp-MT) e nele está inclu-
ído o período de isolamen-
to social causado pela pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), que intensificou 
compras online e recebi-
mento do auxílio emergen-
cial.

A situação contribuiu 
para elevar os registros, já 
que em 36,3% dos casos, o 
golpe ocorreu pelo uso in-
devido de dados pessoais 
em situações como recebi-
mento de Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço 
(FGTS), auxílio emergencial 
ou transação bancária. Em 
seguida, está a clonagem 
de WhatsApp, responsável 
por 20,2%. A modalidade 
de boleto falso é a terceira 
mais utilizada, com 12,4% 
dos casos totais do estado.

O restante das ocor-
rências registradas em 
Mato Grosso estão distri-
buídas da seguinte forma: 
9,3% de golpes por redes 

sociais (Facebook, Insta-
gram); 7,3% golpes por si-
tes de comércio eletrônico 
(OLX, Mercado Livre); 3,2% 
de venda simulada/produto 
não entregue; 2,9% outros 
(golpes pessoais, cobrança 
indevida); 2,7% cartão clo-
nado; 1,9% golpe por con-
tato telefônico/WhatsApp; 
1,1% cheque falso/adulte-
rado; 0,9% site falso; 0,6% 
golpe das panelas (produto 
de qualidade inferior); 0,1% 
golpe do falso sequestro; 
0,1% depósito com envelo-
pe vazio.

Em Cuiabá, o estelio-
nato gerou 3.234 registros 
entre janeiro e outubro de 
2020. Em comparação com 
o mesmo período de 2019, 
quando houve 2.390 ocor-
rências, o aumento é de 
35%. A crescente demanda 
gerada por estes crimes foi 
responsável pela criação de 
uma delegacia especializa-
da, que deve ser instalada 
no próximo ano.

“É um crime que se 
moderniza, buscamos 
sempre nos atualizar, mas a 
cada dia surgem novas mo-
dalidades. Com o ingresso 
dos novos delegados, re-
centemente, conseguimos 
incluir no planejamento 
de 2021 a instalação da De-
legacia Especializada de 
Estelionatos e Outras Frau-
des, que já foi criada por lei, 
e agora trabalhamos na es-
truturação”, ressalta o dele-
gado regional de Cuiabá da 
Polícia Civil, Rodrigo Bastos 
da Silva.

COMO EVITAR?
Com a proximidade 

das festas de final de ano 

Fazer compras online é prático, mas requer atenção

MATO GROSSO. Modalidade foi responsável por 36,3% dos casos; houve aumento de 58% somente este ano
Foto: Divulgação

e também recebimento de 
gratificações, como déci-
mo terceiro e férias, é pre-
ciso redobrar a atenção. As 
orientações principais são 
certificar os meios eletrôni-
cos, no caso de compra on-
line, optando por sites con-
fiáveis e com certificado 
de segurança. Os bancos 
também oferecem algu-
mas medidas, como cartão 
virtual, que só pode ser uti-

lizado na internet.
Também é orientado 

ao cidadão que não acre-
dite em qualquer conversa 
de estranhos, desconfie de 
preços abaixo do custo de 
mercado, procurar saber a 
idoneidade de quem está 
vendendo e, em caso de 
dúvidas, consultar alguém 
da família ou de confiança 
antes de transferir qual-
quer valor. No caso de apli-

cativos como WhatsApp e 
Instagram, que costumam 
ser clonados, é importan-
te adotar a autenticação 
de dois fatores ou de duas 
etapas. É um procedimen-
to simples que, se ativado, 
exigirá, além do código de 
ativação, mais uma senha 
para acesso da rede social 
em outro aparelho ou na 
web.

Caso o número seja 

clonado, o fato deve ser 
formalizado ao administra-
dor do aplicativo para que 
o número seja bloqueado 
imediatamente e é funda-
mental informar seus con-
tatos por outros meios de 
comunicação. Caso você 
receba mensagem solici-
tando transferência de va-
lor em dinheiro, ligue para 
a pessoa e cheque antes de 
transferir qualquer valor.


