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Allan e E. Ribeiro serão os meias,
com Jesus, Pombo e Firmino à frente
DA REPORTAGEM

Técnico da Seleção 
Brasileira, Tite comandou 
seu primeiro treino com o 
grupo todo à disposição - 
com exceção de Neymar, 
em tratamento para recu-
peração de lesão no adutor 
- na Granja Comary. Ele es-
calou Allan e Everton Ribei-
ro no meio e Gabriel Jesus 
e Richarlison no ataque. A 
seleção enfrenta a Vene-
zuela, nesta sexta-feira (13), 
às 20h30, em São Paulo, no 
Estádio do Morumbi.

Com cinco cortes da 
lista original, o treinador 
escalou a seguinte equipe 
na penúltima atividade em 
Teresópolis: Alisson; Danilo, 
Marquinhos, Thiago Silva e 
Renan Lodi; Allan, Douglas 
Luiz e Everton Ribeiro; Ga-
briel Jesus, Richarlison e Ro-
berto Firmino.

A formação do meio-
-campo teve Allan centra-
lizado, Douglas Luiz pela 
esquerda e Everton Ribeiro, 
na direita. Na frente, Gabriel 
Jesus substitui Richarlison, 
que atuou desta maneira 
contra o Peru, no lado direi-
to de ataque.

Um detalhe para o po-
sicionamento do Pombo. 
Ele ficou mais centralizado 
do que Firmino. Foi possí-
vel ver em alguns minutos 

de atividade o atacante do 
Liverpool mais solto para 
receber a bola recuado no 
meio de campo ou tabelan-
do com Renan Lodi.

O time reserva treinou 
com: Ederson; Gabriel Me-
nino, Diego Carlos, Felipe e 
Alex Telles; Bruno Guima-
rães, Arthur e Lucas Paque-
tá; Vini Jr, Everton Cebolinha 
e Pedro. No fim das ativida-
des, sem imagens da CBF 
TV (que exibe partes do trei-
no em período de pande-
mia), Tite praticou, como de 
hábito, jogadas ensaiadas. 
Com duas vitórias em duas 
partidas e 100% de aprovei-
tamento, o Brasil lidera as 
Eliminatórias Sul-america-
nas para a Copa do Mundo 
do Catar em 2022 com seis 
pontos, empatado com a 
Argentina. A Venezuela, por 
sua vez, está em 9º lugar, 
sem pontos, à frente apenas 
da Bolívia, que tem saldo de 
gols pior (-4 contra -6).

Na próxima terça (17) 
a Seleção terá sua primei-
ra pedreira de verdade na 
competição. Vai até Monte-
vidéu encarar o Uruguai, no 
Estádio Centenário. A parti-
da encerra a temperada da 
equipe neste ano, voltando 
apenas a disputar partidas 
da Eliminatória em março 
de 2021 diante da Colômbia, 
também fora de casa.

DA REPORTAGEM

O árbitro paraguaio 
Juan Benítez vai apitar Brasil 
x Venezuela. Juiz Fifa desde 
o ano passado, ele passou 
por situação inusitada justa-
mente em 2019. Foi suspenso 
por oito jogos. No confron-
to entre Sportivo Luqueño 
e Nacional, pela 15ª rodada 
do Apertura do Paraguai, ele 
expulsou o jogador Marcos 
Riveros, aos 35 minutos do 
primeiro tempo - a partida 
estava 1 a 0 e terminou 1 a 1. 
Dez minutos antes, aplicou 
cartão amarelo.

Depois do jogo, em 
casa, ele assistiu aos lances 
da partida e considerou sua 
decisão injusta. Ato contínuo 
enviou informe à Associação 
de Futebol do Paraguai para 
anular a decisão. Pois ava-
liava que cometeu um erro. 
Resultado: levou gancho de 
oito partidas.É realmente 
nítido no lance que Riveros 
não atinge o rosto do adver-
sário. Mas a cena - o jogador 

do Luqueño, que empataria 
a partida com um a mais por 
mais de 50 minutos - o enga-
nou. Não foi o bastante para 
o aliviarem internamente. O 
tribunal disciplinar da APF 
considerou que houve erro 
administrativo do árbitro pa-
raguaio.Apesar do episódio, o 
prestígio de Benítez é gran-
de. Ele apitou 78 jogos des-
de 2016, entre campeonatos 
paraguaios, Libertadores e 
Sul-Americana - distribuindo 
392 cartões amarelos e 16 car-
tões vermelhos.

Nas primeiras rodadas, 
o VAR - o verdadeiro - atuou 
bastante nos jogos do Brasil. 
Contra o Peru, o auxílio da 
ferramenta foi fundamental 
em dois pênaltis a favor do 
Brasil e na expulsão do joga-
dor peruano. 

A atuação do chileno 
Julio Bascuñán virou tema de 
desabafo até do presidente 
peruano Martín Vizcarra. Ali-
ás, nesta semana, ele foi des-
tituído do cargo depois de 
processo de impeachment.

Foto: Lucas Figueiredo

Tite durante treino na Granja Comary

Benítez dá o cartão amarelo para Riveros

SELEÇÃO BRASILEIRA. Brasil encara a Venezuela hoje à noite, pela 3ª rodada das Eliminatórias

APITA HOJE

Árbitro paraguaio usou “VAR
caseiro” e foi suspenso

Foto: reprodução

DA REPORTAGEM

O técnico da seleção 
peruana, o argentino Ricar-
do Gareca, disse nesta quinta 
(12) que seu time está focado 
em vencer o Chile hoje, em 
Santiago, em um duelo de 
alta tensão das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo do Catar-2022. “É 
sempre um bom momento 
(para vencer em Santiago). Só 
pensamos em vencer”, disse 
Gareca em videoconferên-
cia para a imprensa algumas 
horas antes de viajar para o 
Chile, onde a seleção peruana 
nunca venceu nas Eliminató-
rias. “Sabemos que vamos en-
frentar uma equipe muito di-
fícil, que vem mostrando isso 
há anos, mas a nossa intenção 
é sempre a de vencer”, acres-
centou o treinador.Em Santia-
go, o atacante ítalo-peruano 
Gianluca Lapadula (que joga 
no Benevento da Serie A ita-
liana) vestirá pela primeira vez 
a camisa branca e vermelha, 
e será uma das opções para 

Garega só pensa na vitória no “Clássico do Pacífico”

substituir o artilheiro Paolo 
Guerrero (do Inter). “Estamos 
analisando o que é melhor 
para o jogo. Estamos vendo, 
estamos analisando a equipe. 
Vamos chegar bem à parti-
da”, disse Gareca, sem an-
tecipar a escalação. O duelo 
contra o Chile pela 3ª rodada 
das Eliminatórias é uma nova 
edição do efervescente ‘Clás-
sico do Pacífico’, e deve trazer 
lembranças da semifinal da 
Copa América-2019 que os 
peruanos venceram por 3 a 
0 em Porto Alegre. “A seleção 
precisa vencer para ter uma 
chance e sabemos bem dis-
so. Mas temos um grupo ar-
mado. O torneio está apenas 
começando mas os primeiros 
jogos nas Eliminatórias são 
fundamentais”, disse Gareca.
Peru e Chile somam apenas 
um ponto cada, dos seis dis-
putados no início do torneio 
que classifica para a Copa do 
Catar-2022. A seleção perua-
na encara na próxima terça a 
poderosa Argentina de Messi 
em Lima, pela 4ª rodada.

ELIMINATÓRIAS

Peru só pensa em 
vencer o Chile,
garante Gareca

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

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 – SRP 53/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 117/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal, através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 57/2020 - SRP 53/2020, REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT. Conforme anexo I do edital em con-
formidade com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 039/2009.

1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 08:00 às 08:30 horas (ho-
rário de Brasília-DF) do dia 26 de novembro de 2020, com abertura da sessão 
oficial do pregão presencial às 08:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
informações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licita-
cao@santacarmem.mt.gov.br.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 13 de novembro de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 161/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2020
Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 01/12/2020, às 
08H00, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 
E OBRAS DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações 
do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço 
desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min 
e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 12 de novembro de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal


