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Ganhou elenco e virou mais
que um técnico no Santos
DA REPORTAGEM

Em meio ao caos polí-
tico do Santos, com o afasta-
mento de José Carlos Peres 
da presidência e o início da 
“era Orlando Rollo”, vice que 
assumiu a função de pre-
sidente em exercício, uma 
frase de Marinho chamou a 
atenção. O atacante disse que 
o técnico Cuca é o “presiden-
te” do clube e, como porta-
-voz do elenco, demonstrou 
gratidão pela forma com que 
o treinador “arrumou a casa” 
no Santos.

A declaração de Mari-
nho foi a seguinte: “O Cuca 
é um pai para mim. Depois 
que ele chegou no Santos, vi-
rou praticamente nosso pre-
sidente. Ele entrou, mudou 
tudo, ajeitou a casa. Temos 
tanta dificuldade. O clube 
sem dinheiro, sem contratar. 
A gente sem receber. O Cuca 
mudou muita coisa. Eu não 
gosto de me meter muito em 
política, não seria a pessoa 
certa para falar, mas é como 
falei: ele (Cuca) é o nosso 
presidente. Tinha muita coi-
sa errada que não conseguí-
amos resolver. Todo mundo 
esperava pelo menos alguém 
vir falar para a gente”, disse 
Marinho.

Mas como Cuca ganhou 
os jogadores e amenizou os 
graves problemas financei-
ros e de relacionamento 
entre atletas e diretoria no 
Santos? Cuca tem agido nos 

bastidores como uma espé-
cie de pacificador em sua ter-
ceira passagem pelo Santos, 
diferentemente de quando 
esteve no comando em 2018, 
quando críticas à diretoria e 
reclamações eram públicas e 
constantes.

No comando do Santos 
há quase dois meses, Cuca 
assumiu um elenco racha-
do com a diretoria, à época 
ainda chefiada por José Car-
los Peres. Atrasos de salários, 
direitos de imagem e, princi-
palmente, a falta de confian-
ça nas promessas do então 
presidente eram as princi-
pais reclamações. Mesmo 
sem a solução dos proble-
mas, os atletas recuperaram 
a confiança e compraram as 
ideias do treinador.

Com o passar do tempo, 
o técnico foi, como Marinho 
destacou, um dos principais 
responsáveis por “arrumar a 
casa”, com importante papel 
nos bastidores, como na ges-
tão do elenco e nos casos en-
volvendo as saídas de Ever-
son e Eduardo Sasha para o 
Atlético-MG depois de acio-
narem o Santos na Justiça.

Diferentemente da úl-
tima passagem, Cuca voltou 
ao posto de técnico do San-
tos ciente dos problemas 
extracampo que o clube 
enfrenta. Além dos atrasos 
com os jogadores – uma das 
principais cobranças do téc-
nico à diretoria é em relação 
a isso –, o Peixe tem agora 

Foto: Ivan StortI

Cuca vira presidente em meio ao caos no Santos

“PRESIDENTE CUCA” | Declaração de Marinho sobre o treinador evidencia moral com atletas; Rollo comenta

FÓRMULA 1

Mick Schumacher testa carro
da Ferrari em Fiorano

Mick Schumacher no cockpit da Ferrari em Fiorano

DA REPORTAGEM

A Ferrari promoveu nes-
ta quarta-feira (30) um teste 
coletivo na pista particular 
de Fiorano, na Itália, com 
três pilotos de sua academia, 
o alemão Mick Schumacher, 
o russo Robert Shwartzman 
é o inglês Callum Ilott. Os 
três farão participações em 
treinos livres de sexta-fei-
ra na temporada 2020 por 
equipes que usam motores 
Ferrari. Por regulamento, 
os três tiveram de guiar um 
carro de 2018.

Filho do heptacampeão 
Michael Schumacher, Mick 
será o primeiro a figurar 
numa prática oficial num 
fim de semana, na próxima 
etapa, o GP de Eifel, em Nür-
burgring (Alemanha). Líder 
da Fórmula 2, Schumacher 
pilotará uma Alfa Romeo. O 
alemão é favorito a uma vaga 
de titular em 2021, provavel-
mente ao lado do finlandês 
Kimi Raikkonen. Rival de 
Mick na briga pelo título da 
F2, Ilott também participará 
do primeiro treino livre em 

Nürburgring, mas por outra 
equipe, a Haas. Assim como 
o alemão, o inglês havia tido 
seu último contato com um 
carro de F1 pela Alfa Romeo. 

ATLÉTICO-MG

O que sabemos sobre o interesse
no meia, agora livre no mercado

Meia-atacante Giuliano está livre no mercado

DA REPORTAGEM

O Atlético-MG tem in-
teresse na contratação de 
Giuliano, meia-atacante de 
30 anos que rescindiu con-
trato com o Al-Nassr, da 
Arábia Saudita. O Galo mo-
nitora o jogador há meses, 
mas agora tem um caminho 
teoricamente mais simples 
para tentar o negócio - ape-
nas teoricamente, já que os 
valores são altos, e há con-
corrência.

Outros clubes brasileiros 
desejam repatriar Giuliano 
- o Palmeiras, por exemplo. 
A diretoria do Verdão avalia 
a operação financeira como 
difícil. É, de fato, um joga-
dor caro, com um padrão 
salarial muito alto. No caso 
do Galo, o clube tem, desde 
o início do ano, o fortíssimo 
aporte de Rubens Menin, 
empresário que tem finan-
ciado todos os grandes ne-
gócios atleticanos no ano.

Não há, ainda, nenhu-
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ma negociação em curso. 
Com a rescisão na Arábia 
(por falta de pagamentos 
e determinação de fim de 
vínculo com a Fifa), Giulia-
no está com seu agente, em 
Dubai, à espera de propos-
tas. “Ele está aberto a ouvir 
ofertas”, disse uma fonte li-
gada ao jogador.

Um detalhe importante: 
como ficou livre fora da ja-
nela de transferências, Giu-
liano, para ser regularizado 
por um time do Brasil, pre-
cisa aguardar a nova época 
de negociações internacio-
nais, que terá início em 13 
de outubro.

No Brasil, Giuliano, que 
foi revelado pelo Paraná, 
tem boas passagens por In-
ternacional e Grêmio. Antes 
de chegar ao futebol árabe, 
o jogador passou pela Ucrâ-
nia (Dnipro), Rússia (Zenit) 
e Turquia (Fenerbahçe). 

Na temporada 2019/20, 
fez 36 jogos e 14 gols pelo 
Al-Nassr.
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duas punições da Fifa que 
impedem o registro de no-
vos jogadores. Portanto, sem 
reforços.

Assim, Cuca deu cada 
vez mais espaço aos garo-
tos da base. E um mantra 
do treinador, especialmen-
te após a segunda sanção da 
Fifa, é o seguinte: “Estou fe-
chado com os meninos”.

A gestão do elenco de 
Cuca é elogiada e reconhe-
cida não só pela maioria dos 
jogadores do elenco, mas 
também por quem acompa-
nhou “de longe” a trajetória 
até aqui.

Presidente do Santos 
em exercício, Orlando Rollo, 
que estava afastado desde 
2018, enalteceu a impor-
tância do treinador para o 
elenco e ainda falou sobre a 
declaração de Marinho. Na 
visão do dirigente, os joga-
dores estão “abandonados”.

“A vinda do Cuca trou-
xe grande ânimo ao elen-
co, que se sente protegido e 
amparado. Por isso ele está 
prestigiado. Eles vão preci-
sar muito da liderança do 
professor Cuca para blindar 
essas questões políticas. Para 
um jogador como o Marinho 
se referir ao Cuca com presi-
dente mostra que eles estão 
abandonados. Jogador gosta 
quando dirigente dá respal-
do para eles. Infelizmente 
notei que eles não tinham 
esse respaldo, então criou-
-se uma certa revolta dos jo-

gadores, que sempre foram 
profissionais”.

À frente do Santos nesta 
terceira passagem, Cuca tem 

14 jogos no comando: cinco 
vitórias, seis empates e três 
derrotas. O Peixe lidera o 
Grupo G da Libertadores e 

está a um empate da classifi-
cação às oitavas de final. Nes-
ta quinta (1º), às 18h, enfrenta 
o Olimpia, no Paraguai.

Por sua vez, Shwartzman 
jamais havia pilotado um 
carro de Fórmula 1 na vida. 
O russo, que ocupa a quin-
ta posição no campeonato 

da F2, pilotará um carro da 
Haas no primeiro treino li-
vre para o GP de Abu Dha-
bi, que encerra a temporada 
2020, em dezembro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020

Processo Licitatório Nº 043/2020 Tipo: Menor Preço Por Item A Comissão 
Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Novo Mundo – Mt, 
No Exercício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº. 015/2019, De 
02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que A Licitação, Para Registro 
De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Equipamentos Hospitalares, 
Poltronas E Televisores, Em Atendimento A Secretaria De Saúde Do Munici-
pio De Novo Mundo Mt, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A 
Data Do Presente Pregão Será 16 De Outubro De 2020. Recebimento Das 
Propostas: Á Partir Do Dia 02/10/2020. Do Encerramento Das Propostas: Dia 
16/10/2020 Às 09:00 Horas. (Horário De Brasília - Df) Data De Abertura Das 
Propostas: Dia 16/10/2020, Às 09:30 Horas. (Horário De Brasília - Df) Início 
Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 16/10/2020, Às 10:00 Horas. (Horário 
De Brasília - Df)  A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço 
Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Ci-
dade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 
11h00min, No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br E No 
Site: Www.Bll.Org.Br. Novo Mundo, Mt, 30 De Setembro De 2020. Luciana Da 
Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nas matérias publicadas nas edições nº 0378 de 17/09/2020 à página nº 05, 
nº 0379 de 18/09/2020 à página nº 05 e nº 0380 de 19/09/2020 à página nº 05, 
a empresa JC PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 28.009.080/0001-65, torna pú-
blico a errata das deliberações sobre a ordem do dia. ONDE SE LÊ: para deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Parecer da Hold Back Consultoria 
quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM; (II) Pare-
cer da contabilidade quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis 
da CORIM; (III) Parecer da Nelson Wilians e Advogados Associados quanto a 
tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM. Nada mais. LEIA-
-SE: para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Parecer da Hold Back 
Consultoria quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CO-
RIM; (II) Parecer da contabilidade quanto a tributação incidente sobre a venda 
dos imóveis da CORIM; (III) Parecer da Nelson Wilians e Advogados Asso-
ciados quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM; 
(IV) Aprovação de cisão e criação de nova empresa que irá deter as Ações da 
CORIM; (V) Apresentação da Justificação constando: (a) os motivos ou fins da 
operação; (b) o interesse da companhia na sua realização; (c) as ações que 
os acionistas preferenciais receberão; (d) a composição do capital das compa-
nhias com as ações emitidas em substituição das extintas; (VI) Apresentação 
e aprovação do número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em 
substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados 
para determinar as relações de substituição; (VII) Apresentação e aprovação 
dos elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio; 
(VIII) Apresentação e aprovação dos critérios de avaliação do patrimônio lí-
quido, o tratamento das variações patrimoniais posteriores e a Ratificação dos 
peritos nomeados pelos Diretores para elaborarem o Laudo de Avaliação; (IX) 
Definição do valor do capital da sociedade a ser criada e da redução do capital 
da JC PARTICIPAÇÕES S/A com consequente alteração do Estatuto Social; 
(X) Apresentação e aprovação do projeto de Estatuto Social da nova empresa; 
(XI) Autorização para os Diretores praticarem todos os atos que se fizerem 
necessários à formalização da cisão. Nada mais. Ratificando assim as demais 
informações quanto a data, local e horário, que realizar-se-á no próximo dia 09 
de outubro de 2020, por meio de Videoconferência, sendo que os Acionistas 
deverão solicitar o link para os endereços eletrônicos corim@shopping3ame-
ricas.com.br e karas@holdbackconsultoria.com.br, iniciando-se os trabalhos 
às 08:00 (oito horas) da manhã.

AGROPECUÁRIA CAJABI S/A
CNPJ: 04.818.803/0001-09 – NIRE: 57300017091

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão do COVID-19 “corona-
vírus”, um caso fortuito e de força maior, e; CONSIDERANDO o art. 121, § 
único da Lei das S/A, que permite a realização do feito de forma virtual; 1. Na 
forma dos arts. 123, parágrafo único, alínea b, e 124, ambos da Lei das S/A, 
ficam CONVOCADOS os acionistas da Companhia, Controladores e Admi-
nistradores a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Sociedade a ser realizada exclusivamente de forma DIGITAL, considerando-
-se o feito tido na sua sede social, à Estrada Jose Maria, S/N, Km 90, Bairro 
Cajabi, Marcelândia/MT, CEP 78.535-000, cuja participação dos Acionistas se 
dará por meio de VIDEOCONFERÊNCIA mediante voto a ser realizado du-
rante a assembleia, enviado através de e-mail para conselhofiscal.brandao@
gmail.com, para tratarem da seguinte ordem do dia: EM AGO: a) Exigir que os 
senhores Administradores apresentem em mesa os documentos referidos no 
art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas, relativos aos exercícios de 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, para que os acionistas possam tomar as 
contas, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) Eleição 
de Conselho Fiscal, bem como remuneração de seus membros; EM AGE: a) 
Questionar aos Administradores da Companhia (i) a realização de AGE em 
22/07/2020 sem a convocação dos acionistas, (ii) a deliberação da inclusão do 
parágrafo décimo primeiro do art. 5º do Estatuto Social, bem como (iii) a lista 
de debenturistas da empresa, taxa de rentabilidade dos papéis e a forma de 
contabilização na Companhia; b) Esclarecerem os Administradores em qual 
banco/agência/conta está sendo depositado o recebimento do faturamento 
dos Contratos de Arrendamento da Companhia, bem como que se dignem em 
disponibilizá-los, em mesa; c) Propor a Dissolução da Companhia, na forma 
dos arts. 122, inciso VIII, 136, inciso X e 206, inciso I, c, todos da Lei das 
Sociedades Anônimas. 2. Diante da realização do feito na forma virtual, os 
Acionistas, Controladores e Administradores que tenham interesse em partici-
par do conclave ficam cientes que deverão enviar e-mail para conselhofiscal.
brandao@gmail.com, no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização 
da Assembleia, a fim de receber instruções para participação da Assembleia 
digital. 3. Durante o feito, somente serão aceitas procurações e votos que 
sejam devidamente remetidos ao e-mail assinalado.  MARCELÂNDIA/MT, 
30/09/2020. JOSÉ CLÓVIS RIBEIRO PINTO, CRISTIANO VERARDI E JOSÉ 
MÁRIO VALLE, ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS. 01/10,02/10/,03/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro Ofi-
cial, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 060/2.020, Processo Administrativo nº 084/2.020, o qual teve 
como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM). Certa-
me fracassado pelo fato de a sessão ter sido deserta.

Nova Xavantina – MT, 30 de setembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Oficial


