
ORGANIZAR O CLUBE

Mixto EC
elege novo
presidente

A nova diretoria do Mixto 
foi eleita e com uma votação 
unânime, Vinícius Falcão é o 
novo presidente. Márcio Alen-
car e Fause Chauchar com-
põem o novo conselho gestor 
como vice-presidente admi-
nistrativo e vice-presidente 
financeiro. Falcão é advogado 
e trabalhava no departamento 
jurídico da equipe. Conhece as 
dificuldades pelas quais o Tigre 
passa, e mesmo assim assu-
miu o desafio de ser o coman-
dante nos próximos três anos.                              
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O médico Emerson Dias Martins, que atende na UPA de Sorriso, capotou uma L200 na estrada vicinal que dá acesso ao Pontal do Verde. As causas 
não foram apontadas, mas junto com ele foi encontrada uma porção de cocaína e, também, um vídeo foi divulgado nas redes sociais mostrando 
Martins dando ‘cavalinho de pau’ na mesma estrada antes de tomar a caminhonete.                          Página- 7 

SORRISO

Médico tomba caminhonete 
e polícia encontra cocaína

AMAZÔNIA LEGAL

40 cartórios
fazem a
comunicação
obrigatória

Proprietários que precisem 
comunicar a venda de seus 
veículos podem realizar o 
serviço em 40 cartórios de 
diversos municípios, inter-
ligados com o Detran-MT. O 
serviço é possível por meio 
de um termo de parceria en-
tre o Detran e a Associação 
dos Notários e Registradores 
do Estado de Mato Grosso 
(Anoreg).
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Presidentes das federações de agricultura e pecuária de sete dos nove estados que compõem a 
Amazônia Legal se reuniram na última semana com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina. 
O encontro “virtual” colocou em pauta a necessidade de alinhar o discurso sobre a produção 
agropecuária no bioma.                               Página -4

Clemerson mendes

divulgação

divulgação

Mato Grosso 
terça-feira, 21 de julho de 2020
Ano II - Edição 338 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 32 | Mín 22

ATENÇÃO À CIÊNCIA



    

fi cou por 15 dias preso em uma pe-
quena cela, e depois de um grande 
processo militar, o pequeno homem 
foi compulsoriamente aposentado, 
e ganhou uma nova grande patente 
militar

A educação brasileira avança de modo apenas 
vegetativo, em ritmo insufi ciente para superar de-
fi ciências históricas. Assim se deu em 2019, con-
forme dados que acabam de ser divulgados pelo 
IBGE.

Segundo a pesquisa, a taxa de pessoas de 15 
anos ou mais que não sabiam ler nem escrever caiu 
de 6,8% para 6,6%. O Plano Nacional de Educação 
previa chegar a 6,5% em 2015 —e à erradicação do 
analfabetismo em 2024. Na velocidade atual, isso 
não acontecerá.

Houve alguma melhora no percentual de pes-
soas de 25 anos ou mais que concluíram ao menos 
o ensino básico obrigatório, que passou de 47,4% a 
48,8%. Menos da metade dos brasileiros, portanto.

As cifras do abandono escolar seguem vexa-
tórias. De acordo com o IBGE, dos 50 milhões de 
brasileiros entre 14 e 29 anos, 20,2% (10,1 milhões) 
não completaram alguma etapa da educação bá-
sica. O principal motivo para a saída da escola, 
apontado por 39,1%, é a necessidade de trabalhar. 
Alarmantes 29,2% responderam que o fi zeram pura 
simplesmente por desinteresse em estudar.

O enfrentamento desse quadro depende dos 
três níveis de governo. Enquanto estados e muni-
cípios são os principais provedores da educação 
básica, cabe ao governo federal aportar recursos 
e coordenar políticas nacionais —um exemplo é a 
reforma do ensino médio, que visa reduzir a eva-
são.

Entretanto o governo Jair Bolsonaro rebaixou 
as expectativas quanto ao desempenho do Minis-
tério da Educação, assumido na quinta (16) pelo 
quarto titular em pouco mais de 18 meses. Pas-
tor presbiteriano, formado em teologia e direito 
e doutor em educação, mas sem experiência em 
gestão pública, Milton Ribeiro declarou que pro-
curará o diálogo com o setor e se comprometeu a 
respeitar a laicidade do ensino.

Não deixa de ser algum progresso após as pas-
sagens desastrosas de Ricardo Vélez Rodríguez e 
Abraham Weintraub, não apenas desqualifi cados 
para o posto como mais empenhados em cruzadas 
ideológicas e obscurantistas. O terceiro nomeado 
para o MEC, Carlos Alberto Decotelli, que também 
prometia moderação, caiu em poucos dias devido 
à descoberta de falsidades em seu currículo.

Ribeiro será testado por desafi os imediatos, 
casos da renovação do Fundeb, da retomada das 
aulas presenciais após o pior da pandemia e da re-
alização do Enem. Um ano e meio já foi perdido.

Editorial

MEC, 4ª tentativa

Ranking dos Políticos - Facebook

ATRITO EM
CHAPADA
O Comitê de Enfrentamento ao Corona-

vírus de Chapada dos Guimarães divulgou 
acusando a CDL de orquestrar uma ação 
política para “desestabilizar as medidas 
de proteção à saúde pública” na cidade. 
O estopim foi a decisão dos supermerca-
dos, farmácias, postos de combustíveis e 
distribuidoras de não fazer mais entregas 
e nem abrir as suas portas alegando falta 
de estrutura de ordem logística e particu-
lar. O setor comercial vem pressionando 
a prefeita Thelma de Oliveira a relaxar as 
medidas restritivas de contenção ao vírus.

BRASIL TÓXICO
O Jornal O Globo revelou que o ministro 

do STF Gilmar Mendes fez um grave alerta 
ao presidente Jair Bolsonaro. Conforme o 
jornal, o Gilmar disse que, pela forma como 
tem conduzido a crise do coronavírus, Bol-
sonaro poderá ser notifi cado pelo Tribunal 
Penal Internacional durante uma viagem 
para a Europa. Mendes teria se assustado 
com a imagem do País na Europa, onde es-
teve nos últimos dias. ‘O Brasil se tornou 
tóxico’, lamentou.

RISCO DE
CONTAMINAR
O governador Mauro Mendes sancio-

nou uma lei do deputado Eduardo Botelho 
que obriga a identifi cação do lixo que con-
tiver máscaras e Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) de infectados com o 
novo coronavírus. De acordo com a medi-
da, o descarte da máscara deve ocorrer em 
lixo separado, em sacos duplos, um dentro 
do outro, com até dois terços de sua capa-
cidade preenchida com máscaras, guarda-
napos, lenços e EPIs, como protetor ocular, 
luvas, aventais, capote e macacões descar-
táveis.
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“Não deixa de ser algum progresso após 
as passagens desastrosas de Rodríguez 
e Weintraub, não apenas desqualifi cados 
para o posto como mais empenhados em 
cruzadas ideológicas e obscurantistas

“

Todas os grandes fatos da história têm 
um pequeno começo, como um pequeno 
homem que sonhava em ser um grande 
homem, e um dia esse pequeno homem, 
pensou: “Quero ser um grande general”.

E lá foi ele, com passos pequenos, se-
guir o passo dos grandes homens, que por 
mais que seguissem pequenas ambições, 
realizaram grandes feitos, como derrubar 
uma monarquia decrépita e escravista, e 
instaurar a república, e outro pequeno ho-
mem em estatura, mas com grande visão 
e ambição, modernizar o país.

Mas nosso pequeno homem tinha 
uma grande insatisfação, e já formado 
como um pequeno ofi cial militar, acredi-
tava que seu soldo era pequeno, ainda que 
fosse muito grande em comparação com 
a média nacional.

E sentado numa pequena escrivani-
nha, com seus grandes olhos, desenhou 
um pequeno plano, coisa banal para um 
militar. Planejava colocar grandes bom-
bas em pequenos quartéis, e deu até uma 
pequena entrevista para uma grande re-
vista, e pensou: “Minhas ideias são gran-
des como dinamites”. Por essa grande 
insubordinação, ele fi cou por quinze dias 
preso em uma pequena cela, e depois de 
um grande processo militar, o pequeno 
homem foi compulsoriamente aposenta-
do, e ganhou uma nova grande patente 
militar. E na pequena cabeça, com o pas-
sar dos grandes dias e pequenas horas, 
ele pensou: “Serei um grande político”.

Passou um grande tempo, e teve uma 
pequena votação, mas com grande resul-
tado. Reclamou da pequena nota no jor-
nal, deitado em uma grande cama com a 

pequena esposa, e na grande empolgação, 
seus pequenos lábios, sentiram grandes 
beijos, pequenas mordidas, grande lín-
gua, pequenos gemidos contidos pela pe-
quena duração.

Com o passar dos grandes anos, vie-
ram pequenos fi lhos, grandes churras-
cos, pequenas dores de cabeça, grandes 
salários, pequenos trabalhos, e grandes 
eleições, com pequenas ansiedades, e um 
novo grande cargo político, e pequeno ho-
mem pensou: “Posso ser um grande presi-
dente”.

Pequenos homens de um partido se 
envolveram em grandes corrupções, e a 
pequena elite deste país, derrubou esse 
grande partido do poder, e prendeu um pe-
queno homem, que outrora governou esse 
grande país.

Foi quando nosso pequeno homem, 
agora um grande deputado, viu uma pe-
quena brecha no grande jogo político. 
Sentiu-se grande, e se aliou a um pequeno 
partido, e começou sua grande campanha. 
E em pequenos dias e grandes meses, viu 
sua pequena candidatura a presidente a 
fi car grande. Chegou ao grande segundo 
turno das eleições, com pequenas brigas 
e grandes novos aliados, pequenas lágri-
mas percorrem a grande face, ao saber da 
grande vitória. Vieram grandes confl itos 
em Brasília, um de seus pequenos fi lhos 
se envolveu em grandes escândalos de 
rachadinhas e pequenos laranjas, uma 
gripezinha se transformou numa terrível 
pandemia com mais de 70 mil mortos, e 
nosso invencível pequeno homem que se 
dizia imune, pois tinha um grande históri-
co de atleta, pegou a pequena gripe. Ditado 
latino: “Quem muito se esforça para cha-
mar atenção, geralmente é quem menos 
tem poder”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
grande circo e pequeno palhaço

Lento, mas nem tanto...
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siva. Existe, claro, a boa e velha lógica 
por trás de tudo isso: hoje navegamos 
em sites e serviços em alta resolução. 
Tudo tem imagem, som, cor e por aí 
vai. Tudo é extremamente bem defi ni-

do, atraente, brilhan-
te. Naquela época a 
coisa era diferente e 
a experiência com a 
internet era baseada, 
em linhas gerais, em 
texto. Os sites tra-
ziam informações em 
textos, com nenhum 
(ou com pouquíssi-
mos) efeitos visuais.

Dessa forma a ve-
locidade da conexão 
era compatível com 

o conteúdo, e a velocidade, em si, era 
boa. Ela se tornava ainda melhor por 
estarmos navegando em algo comple-
tamente inimaginável, uma rede mun-
dial de computadores, o que tornava a 
experiência ainda mais inacreditável.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfi l em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Não vai existir uma “hipervelocidade” que torne o acesso à in-
ternet “instantâneo” como muito se especula quando o assunto 
é tecnologia de navegação em alta velocidade. À medida que as 
conexões se tornarem mais velozes os sites, portais e serviços 
também vão se tornando mais “pesados”, abusando da veloci-
dade disponível para oferecer conteúdos de resoluções mais 
expressivas e, no fi m das contas, vamos continuar tendo mais 
ou menos a mesma experiência, no que diz respeito ao tempo 
de carregamento em nossas viagens pelo ciberespaço.
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Recentemente minha internet re-
sidencial, de fi bra optica, teve proble-
ma (certo, isso tem sido muito mais 
comum do que deveria nessa modali-
dade de acesso) 
e fi cou tão lenta 
que sequer os 
testes mais bá-
sicos apresen-
tavam resulta-
dos. Em outras 
palavras: não 
era possível na-
vegar em nada.

Foi então 
que resolvi fazer 
alguns cálculos 
e comparei a 
velocidade, insatisfatória, com minhas 
primeiras navegações na grande rede 
(que, na época, não era tão “grande” 
assim), e cheguei à um resultado bas-
tante interessante: a velocidade regis-
trada no momento do problema, que 
representava uma mínima fração da 
velocidade do plano e não conseguia 
carregar nem mesmo os sites mais 
“simples”, era cerca de 200 vezes mais 
rápida que minhas primeiras experi-
ências online.

Quando comento isso normalmen-
te as pessoas me perguntam para que 
servia, então, uma conexão com a in-
ternet, se a velocidade era tão inexpres-

EDUARDO FACIROLLI

O médico que atende na UPA de Sorriso, Emerson Dias Martins, capotou 
uma L200 na estrada vicinal que dá acesso ao Pontal do Verde. As causas não 
foram apontadas, mas junto com ele foi encontrada uma porção de cocaína e, 
também, um vídeo foi divulgado nas redes sociais mostrando Martins dando 
‘cavalinho de pau’ na mesma estrada antes de tomar a caminhonete.
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DA REPORTAGEM

O governo quer limitar 
os recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) que 
poderão ser utilizados para 
o pagamento de salários de 
professores, além de repas-
sar parte dos recursos para 
o novo programa Renda 
Brasil e adiar a entrada em 
vigor das mudanças em dis-
cussão no fundo para 2022.

Contrário a pontos do 
projeto, o governo nego-
cia com líderes partidários 
mudanças às vésperas de a 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) do Fundeb 
ser votada pela Câmara dos 
Deputados, o que está pre-
visto para ser iniciado nesta 
semana.

As modificações foram 
criticadas por entidades e 
especialistas da área da edu-
cação, que disseram que o 
adiamento para 2022 cria 
um “vácuo de recursos para 
2021”, já que as regras para 
o fundo atual acabam neste 
ano. O texto da PEC estabe-
lece que as novas regras co-
meçam a valer no ano que 
vem.

“[Cria-se] um “apagão” 
para o financiamento e um 
colapso para a educação 
básica no Brasil no ano de 
2021″, afirmou o Conse-
lho Nacional de Secretários 
da Educação (Consed), em 
nota.

Fontes do governo ouvi-

FUNDEB | Governo quer limitar recursos do Fundeb para salários e adiar mudanças para 2022

As modificações foram criticadas por entidades e especialistas da área da educação 

INFRAESTRUTURA

Governo abre 
licitação para obras 
depavimentação e 
melhorias da MT-100

Serão executadas obras de infraestrutura rodoviária em 
63,4 quilômetros 

Presidente evitou usar nome de CPMF para falar de novo imposto 

DA REPORTAGEM

O Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), abriu 
processos licitatórios para 
contratação de empresas de 
engenharia para execução 
da pavimentação de um tre-
cho da MT-100, além da re-
alização dos serviços de me-
lhorias para adequação da 
capacidade e segurança da 
rodovia, na região Araguaia 
de Mato Grosso.

Serão asfaltados 18 qui-
lômetros que faltam para 
interligar os municípios de 
Torixoréu e Pontal do Ara-
guaia por vias asfaltadas. Já 
os serviços de melhoramen-
to serão realizados em 45,4 
quilômetros do trecho que 
compreende o entronca-
mento da MT-461, que dá 
acesso a Ribeirãozinho, até 
o entroncamento da MT-
466, em Torixoréu.

Ao todo serão execu-
tadas obras de infraestru-
tura rodoviária em 63,4 
quilômetros da MT-100. O 
orçamento estimado às lici-
tações é de R$ 57,2 milhões, 
sendo R$ 24,7 milhões para 
as obras de pavimentação e 
R$ 32,5 milhões para servi-
ços de melhoramento.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, as obras são de 
suma importância para ga-
rantir a trafegabilidade dos 
usuários da via, além do es-
coamento da produção agrí-
cola da região,  pois a MT-
100 é umas das principais 
rodovias estruturantes de 
Mato Grosso  e que interliga 
os municípios do Sul até a 

região Araguaia.
“Vamos concluir o as-

falto que falta para ligar 
Torixóreu e Pontal do Ara-
guaia. Já entre Ribeirãozi-
nho e Torixoréu, nós va-
mos refazer o asfalto neste 
trecho que é considerado 
de péssimo estado para o 
tráfego, pois possui inúme-
ras avarias que dificultam 
o trânsito. Essas são obras 
fundamentais para a me-
lhoria da MT-100, que hoje 
é o corredor utilizado por 
diversos produtores para o 
escoamento da produção de 
todo Araguaia”, disse.

Ainda segundo o se-
cretário, com as licitações 
lançadas faltará somente 
um trecho de 93,67 quilô-
metros, entre Alto Araguaia 
e Ponte Branca, a ser asfalto. 
O projeto para pavimenta-
ção desse trecho já está em 
fase de conclusão do termo 
de referência, para posterior 
licitação. “Esse último tre-
cho da MT-100 está em fase 
final para lançarmos o edital 
para licitação. Uma obra que 
está paralisada desde 2013 e 
que vamos retomar graças 
ao esforço do Governo do 
Estado para valorizar toda a 
região do Araguaia”, afirmou 
o secretário.

Todas licitações serão 
realizadas na modalidade 
Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC), do tipo 
menor preço. No caso da 
licitação das obras de pa-
vimentação, a entrega das 
propostas ocorrerá durante 
sessão pública no dia 11 de 
agosto, enquanto a entrega 
das propostas para o pro-
cesso licitatório dos serviços 
de melhoramento será em 4 
de agosto.

Foto: Secom/mt
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Futuro da Educação Básica está em jogo 

Foto: aSSeSSoria

SORRISO

Prefeitura e Sebrae ofertam Programa
de Desenvolvimento para Fornecedores

NOVO IMPOSTO

Bolsonaro diz que tributação 
digital não é nova CPMF

Capacitação para os fornecedores 

ASSESORIA

DE IMPRENSA

De 27 de julho à 20 de 
novembro os empresários 
de Sorriso poderão parti-
cipar de um Programa de 
Desenvolvimento para For-
necedores (PDF) para Admi-
nistração Pública. Realizado 
pela Prefeitura de Sorriso, 
em parceria com o Sebrae, 
o programa dará o passo a 
passo para que as pequenas 
empresas se preparem para 
participar de licitações e ain-
da serem fornecedoras do 
Setor Público e de grandes 
empresas.

“Esta é uma oportuni-
dade dos empresários locais 
aprenderem e se prepara-
rem para comercializar com 
a Administração Pública ou 
para grandes empresas, visto 
que todos os anos são reali-
zados centenas de processos 
licitatórios, gerando assim 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) negou 
que o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, esteja queren-
do recriar a CPMF. Segundo 
Bolsonaro, que conversou 
com apoiadores à distância 
por conta de seu diagnóstico 
de coronavírus, a proposta 
servirá para “financiar um 
programa”. “O que o Paulo 
Guedes está propondo não 
é CPMF, é uma tributação 
digital pra financiar um pro-
grama”, disse o presidente.

Para o presidente, a 
ideia é que o novo tributo 
seja uma compensação para 
desonerar a folha de paga-
mento. “É uma compensa-
ção, é eliminar um montão 
de encargo em troca de ou-
tros”, disse.

A Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) foi uma 
cobrança que incidiu sobre 
todas as movimentações 
bancárias — exceto nas ne-
gociações de ações na Bolsa, 
saques de aposentadorias, 
seguro-desemprego, salários 
e transferências entre contas 
correntes de mesma titulari-
dade — e vigorou no país por 

das pelo Broadcast/Estadão 
dizem que em 2021 conti-
nuaria valendo o aporte de 
10% de recursos da União e 
que nunca foi proposto que 
2021 não houvesse transfe-
rência de recursos. 

Isso não está claro, porém, 
no texto encaminhado a lí-
deres do Congresso Nacio-
nal.

O projeto da relatora, de-
putada Dorinha Rezende 
(DEM-TO), estabelece um 
mínimo de 70% dos recursos 
para pagamento de salários 
dos professores na ativa. O 
governo transforma esse pa-
tamar em teto, porque quer 
que sobrem recursos para 
infraestrutura escolar.

As entidades criticam a 
mudança com o argumen-
to de que a maior parte dos 
municípios e alguns Estados 
já usam acima desse por-
centual de 70% para o paga-
mento da folha, e que essa 
limitação inviabilizaria os 
pagamentos.

De acordo com o Institu-
to Educadores, que reúne 
ex-secretários de educação, 
80% dos municípios utili-
zam 100% dos recursos do 
fundo para bancar a folha e 
seis Estados mais de 90%.

“É uma situação extrema-
mente preocupante, espe-
cialmente se consideramos 
que os dados são de um ano 
anterior à crise, e ficarão 
ainda piores com a queda da 
arrecadação e o crescimen-
to vegetativo da folha”, afir-

novas oportunidades para as 
empresas de Sorriso”, explica 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Claudio 
Drusina. Durante o progra-
ma serão repassados deta-

11 anos.
Em entrevista à rádio 

Jovem Pan, Paulo Guedes 
afirmou que quer propor 
uma contribuição equiva-
lente à antiga CPMF, mas de 
forma “digital”. “A ideia é co-
locar uma terceira base sobre 
pagamentos comércio ele-
trônico”, afirmou o ministro.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 

Foto: Divulgação

lhes de como participar de 
processos licitatórios, fazer 
análise do edital, o estudo da 
legislação e toda preparação 
pré, durante e pós licitação.  
Os interessados devem en-

Maia (DEM-RJ), já afirmou 
que qualquer proposta nesse 
sentido não será aprovada da 
Casa. Durante reunião da co-
missão especial que discute 
o tema, ele defendeu a união 
de esforços entre governo, 
Câmara e Senado para apro-
var um texto mais consensu-
al sobre uma futura reforma 
tributária, que Guedes pro-
meteu mandar para o Con-

trar em contato pelo tele-
fone (66)3520-1800. Após 
preencher o cadastro de in-
tenção, aguarde o contato do 
Consultor do Sebrae para o 
Diagnóstico Inicial.

gresso no dia de hoje (21).
“Tomara que o Senado 

venha conosco, não é pres-
são nossa [da Câmara], a 
pressão é da sociedade em 
relação ao parlamento. A so-
ciedade espera do governo e 
do parlamento soluções para 
ter as condições para o Brasil 
voltar a crescer e gerar, prin-
cipalmente, o emprego for-
mal”, acrescentou Maia.

mou a entidade, em nota.
Até agora, a equipe econô-

mica se opunha a aumentar 
a participação da União no 
fundo. Pelo texto da relato-
ra, a complementação fede-

ral passaria dos atuais 10% 
para 20%, ao longo de seis 
anos.

Na contraproposta, o go-
verno aceita subir o mon-
tante, mas vincula cinco 

pontos percentuais à trans-
ferência direta de renda 
para famílias com crianças 
em idade escolar que se en-
contrem em situação de po-
breza ou extrema pobreza.

Isso seria parte do chama-
do Renda Brasil, novo pro-
grama social que vem sendo 
elaborado pela equipe do 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes.



Foto: Divulgação

CARNE SUÍNA

Exportação deve crescer 33% em 2020

FGTS

Caixa credita saque emergencial
para nascidos no mês de abril

Até junho, exportações totalizaram cerca de 479 mil 
toneladas

DA REPORTAGEM

As exportações de car-
ne suína devem crescer cerca 
de 33% até o final do ano de 
2020, totalizando um mi-
lhão de toneladas, contra as 
750 mil toneladas exporta-
das no ano passado, segun-
do a Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA). 
De acordo com a entidade, 
a peste suína africana (PSA) 
fez com que a Ásia recorres-
se ao produto brasileiro.

Sendo assim, a produ-
ção brasileira de carne suína 
também deve aumentar, mas 
com menos intensidade. A 
APBA estima que serão pro-
duzidas 4,2 milhões de tone-
ladas, contra 3,9 milhões de 
2019, um aumento de cerca 
de 6,5%. Mesmo com as ex-
portações ganhando muito 
mais força do que a produ-
ção, o consumo per capita 
deve manter os 15,3 kg por 
habitante, mesmo número 
levantado no ano passado.

Até junho de 2020, as 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Caixa creditou on-
tem (20) o saque emergen-
cial do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
para trabalhadores nascidos 
em abril. O novo saque tem 
como objetivo enfrentar o 
estado de calamidade pú-
blica em razão da pandemia 
de covid-19. No total, serão 

Foto: Divulgação

Projeto-piloto incluído no Pronaf 

SEGURO RURAL

Mapa inclui banana 
no projeto-piloto
DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), publicou 
a Resolução 76, do Comitê 
Gestor Interministerial do 
Seguro Rural, que aprovou 
a inclusão da cultura da ba-
nana no projeto-piloto de 
subvenção ao prêmio do se-
guro rural para operações 
enquadradas no Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pro-
naf). Além da banana, as cul-
turas de milho 1ª safra, soja, 
maçã e uva já estavam pre-
vistas no âmbito do Progra-
ma de Seguro Rural (PSR), no 
exercício de 2020. O objetivo 
dessa iniciativa específica de 
incluir a cultura da banana 
no projeto-piloto é possibi-
litar a contratação de seguro 
rural com uma subvenção 
maior para os agricultores 
familiares do Pronaf, muitos 
deles atingidos pelas intem-
péries climáticas, principal-
mente do “ciclone bomba” 
que afetou a produção de ba-
nana e outras atividades em 
Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Paraná. Além disso, 
o Mapa está estudando, junto 

ao Ministério da Economia 
e às instituições financeiras, 
outras medidas que devem 
ser adotadas em auxílio aos 
produtores atingidos pelo 
ciclone-bomba.

PROJETO- PILOTO
Neste projeto-piloto, os 

produtores com operações 
de crédito rural enquadra-
dos no Pronaf podem acessar 
o seguro agrícola de julho a 
meados de setembro com 
subvenção de 60% para ba-
nana, maçã e uva. Os demais 
produtores, que não aces-
sam ou não são enquadrados 
no Pronaf, podem também 
acessar o seguro agrícola com 
subvenção de 40% do prêmio 
nessas culturas.

Para soja e milho verão, 
no projeto piloto a subven-
ção é de 55%, e o produtor do 
Pronaf conta com um seguro 
de multirrisco (para diversos 
riscos climáticos), com nível 
de cobertura mínimo de 70% 
da produtividade estipula-
da. Para produtores que não 
acessam ou não estão enqua-
drados no Pronaf, a subven-
ção é de 20% a 30%, depen-
dendo do tipo de seguro e 
das coberturas.

liberados, de acordo com 
todo o calendário, mais de 
R$ 37,8 bilhões para aproxi-
madamente 60 milhões de 
trabalhadores. O pagamento 
do saque emergencial será 
feito por meio de crédito na 
Conta Poupança Social Digi-
tal, aberto automaticamente 
pela Caixa em nome dos tra-
balhadores. O valor do saque 
é de até R$ 1.045, conside-
rando a soma dos saldos de 

AGRONEGÓCIO 

Pressão maior contra a agropecuária na Amazônia Legal 

‘É preciso dar atenção à ciência
do que à ignorância e má fé’
DA REPORTAGEM

Presidentes das federa-
ções de agricultura e pecuá-
ria de sete dos nove estados 
que compõem a Amazônia 
Legal se reuniram na última 
semana com a Ministra da 
Agricultura Tereza Cristina. 
O encontro “virtual” foi pro-
movido pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) e colocou 
em pauta, a necessidade de 
alinhar o discurso sobre a 
produção agropecuária no 
bioma, diante da crescente 
pressão ambiental contra a 
produção agropecuária na 
região. Pressão esta que “está 
sendo injusta”, na avaliação 
de Normando Corral, presi-
dente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato). “Colocaram 
no mesmo balaio toda pro-
dução agropecuária realizada 
na Amazônia Legal como se 
fosse criminosa”, alerta.

Para Corral, é preci-
so deixar claro que há uma 
grande diferença entre cri-
minosos e produtores rurais, 
ou seja, é fundamental sepa-
rar o “joio do trigo”. “Quando 
se fala que tem aumentado o 
desmate na Amazônia a gen-
te tem que saber o quanto é 
de desmate ilegal. O desmate 
ilegal não é acobertado, ob-
viamente, por nenhuma das 
Federações. Se o desmate é 
ilegal ele é um crime e tem 
que ser punido, indepen-

dentemente se tenha sido 
cometido por algum produ-
tor, por quem extrai madeira 
para vender ou mesmo para 
garimpo. Qualquer atividade 
ilegal e, portanto, criminosa 
tem que ser punida. Mas a 
imensa maioria esmagadora 
produz de forma legal, tanto 
na questão fundiária, quanto 
trabalhista e ambiental. Não 
podemos ser punidos por 
isso”, afirma.

O presidente da Fama-
to também critica aqueles 
que denigrem “por interesses 
próprios” a imagem do setor 
produtivo. “Há várias práticas 
de crime sendo imputadas a 
nós, produtores. Aqueles que 
realmente cometeram cri-
mes, que realizaram desmate 
de forma ilegal, precisam ser 
punidos como manda a Lei. 
Agora, é preciso enxergar que 
também há uma outra práti-
ca de crime correndo hoje… 
e contra nós – produtores 
– contra a produção agrope-
cuária. É o crime de calúnia 
e difamação. Foi colocado no 
mesmo balaio toda produção 
agropecuária na Amazônia 
Legal como sendo criminosa, 
e não é. É permitido que se 
produza na Amazônia e nós 
produzimos amparados em 
dados técnicos e científicos. 
Não podemos ser criminali-
zados por um crime que não 
cometemos”, reforça. “É pre-
ciso dar mais atenção à ciên-
cia e à legalidade do que à ig-
norância e à má fé”, conclui.

AMAZÔNIA LEGAL | Famato defende discurso transparente e diz que quem produz dentro da lei não 
pode ser criminalizado

Foto: Divulgação
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exportações totalizaram cer-
ca de 479 mil toneladas, con-
tra 350 mil no ano de 2019, 
o que representa um acrés-
cimo de 37% nas vendas até 
este período. Na questão das 
receitas, as vendas no pri-
meiro trimestre do ano ren-
deram mais de 1 bilhão de 
reais, contra pouco mais de 
700 mil reais no ano passa-
do, um aumento de mais de 
52%.

Dentre os principais 
destinos da carne suína bra-
sileira, a China se destaca 
com 49% das compras, ou 
231 mil toneladas, seguida 
por Hong Kong, que adqui-
riu 20%, ou 93 mil toneladas 
e Singapura, que comprou 
6%, ou 28 mil toneladas do 
produto nacional. 

A China movimentou, 
neste último ano, 44% do 
mercado mundial de suí-
nos, além das aquisições do 
Brasil, comprou 47% da pro-
dução do Canadá, 56% da 
produção da União Europeia 
e 36% da produção dos Esta-

todas as contas ativas ou ina-
tivas com saldo no FGTS. O 
calendário foi estabelecido 
com base no mês de nasci-
mento do trabalhador.

Caso não haja movi-
mentação na conta de eco-
nomia social digital até 30 
de novembro deste ano, o 
valor será devolvido à conta 
do FGTS com a devida re-
muneração do período, sem 
prejuízo para o trabalhador. 

Se após esse prazo o traba-
lhador decidir fazer o saque 
emergencial, poderá solici-
tar pelo Aplicativo FGTS até 
31 de dezembro de 2020.

A Caixa disponibiliza 
os seguintes canais de aten-
dimento para informações 
sobre o saque emergencial 
do FGTS: site fgts.caixa.gov.
br, Telefone 111 - opção 2, In-
ternet Banking Caixa e apli-
cativo do FGTS.

dos Unidos, de acordo com 
informações da ABPA, citan-
do dados do Departamento 

de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), Eurostat e 
Statistics Canada.



Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma 
e corte a laser, com experiência e 
conhecimento em AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com expe-
riência em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com ex-
periência com almoxarifado / estoque 
e recebimento de mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio 
período, conhecimento em informáti-
ca básica;
5-Técnica de enfermagem, com 
COREN ativo;
6- Enfermeira, com COREN ativo;
7- Auxiliar contábil, curso técnico em 
contabilidade ou cursando ensino 
superior    em contabilidade, com 
experiência; 
8- Atendente de padaria, com experi-
ência em atendimento; 
9-Auxiliar financeiro, com experiên-
cia; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com expe-
riência;
12-Vendedora, com experiência em 
redes sociais; 
13-Operadora de caixa, com experi-
ência; 
14-Secretária do lar, com experiência 
e referências; 
15-Auxiliar de farmácia, 12/36 – 
período diurno e noturno, cursando 
ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfil e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 028/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E 
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFOR-
ME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas ALVARO 
JOSÉ CAMARGO DA SILVA - ME (CNPJ 30.035.241/0001-98), com o valor 
total de R$ 207.995,76 (Duzentos e sete mil, novecentos e noventa e cinco 
reais e setenta e seis centavos); ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EI-
RELLI (CNPJ 15.337.202/0001-09), com o valor total de R$ 72.411,76 (Setenta 
e dois mil, quatrocentos e onze reais e setenta e seis centavos); BELAFOR-
TE COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.296.486/0001-15), com o valor total de R$ 
147.143,88 (Cento e quarenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e oitenta 
e oito centavos); COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP (CNPJ 02.545.557/0001-
33), com o valor total de R$ 556.995,14 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos); MARLUCE BE-
ZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME (CNPJ 17.992.596/0001-56), com 
o valor total de R$ 89.188,00 (Oitenta e nove mil, cento e oitenta e oito re-
ais); NABELLA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (CNPJ 
27.981.389/0001-50), com o valor total de R$ 19.274,44 (Dezenove mil, du-
zentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); NUTRICENTER 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 
- ME (CNPJ sob o nº 06.372.763/0001-40), com o valor total de R$ 46.746,00 
(Quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais); R C MACCARI - EPP 
(CNPJ sob o nº 05.121.635/0001-60), com o valor total de R$ 950.309,01 (No-
vecentos e cinquenta mil, trezentos e nove reais e um centavo) e SBORCHIA 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 05.356.919/0002-17), 
com o valor total de R$ 71.746,69 (Setenta e um mil, setecentos e quarenta e 
seis reais e sessenta e nove centavos). Na fase de habilitação as concorrentes 
atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta 
decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 17 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

ANDRÉ MARCIO BRIZOLA, CPF: 535.198.091-68, torna-
-se público que requereu à SEMA/MT a Licença Flores-
tal – LF para o Projeto de Exploração Florestal PEF/AD, 
para propriedade rural denominada Fazenda Pindorama II, 
zona rural, Campo Novo do Parecis – MT, coordenadas 
geográficas 57º44’12,905 e 13º41’57,416. Não determina-
do elaboração de Estudo de Impacto Ambiental.

“TECNOSUL SERVIÇOS EDITORIAIS E CONTÁBEIS 
LTDA, CNPJ nº 10.942.078/0001-89, torna público que 
requereu junto a SAMA/ Sorriso/MT, a Licença Previa 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para a atividade de:  69.20-6-01 - Atividades de Con-
tabilidade, (Licença para construção do prédio) empreen-
dimento localizado na Rua Carazinho, 242, Centro, Mun. 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.”

S & S IND E COMERCIO DE CERAMICA LTDA-ME, 
CNPJ:02.404.887/0001-09 , torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso - MT - SAMA, a Renovação da Licença de Operação 
(LO) da atividade de Fabricação de artefatos de cerâmica 
e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e 
pisos , implantada no Município de Sorriso - MT, Rodovia 
BR 163, n° 12596, Bairro Industrial. Não foi determinado 
EIA/RIMA

W. KAFMANN JUNIOR - ME, CNPJ n° 
27.464.099/0001-39,torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção 
e reparação de veículos automotores (automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, caminhões, tratores etc.), localizada na 
Avenida Integração , N. 1005, Bairro Jardim Terra Rica , 
município de SINOP-MT.

COLONIZADORA SORRISO LTDA, CNPJ: 
03.989.563/0001-42, torna-se público que requereu à 
SEMA/MT a Licença Florestal – LF para o Projeto de Ex-
ploração Florestal PEF/AD, para propriedade rural deno-
minada COLONIZADORA I - Lotes 45, 46, 47, 51 e 52, 
zona rural, Santa Rita do Trivelato – MT, coordenadas geo-
gráficas 55°27’4,558”W e 13°24’12,045”S. Não determina-
do elaboração de Estudo de Impacto Ambiental.

ATOS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA-USINA TERMELÉ-
TRICA  CNPJn°18.997.370/0001-00 E Inscrição Estadual 
No. 13.515.261-5 Localizada Est. Planalto, S/N, Chácara 
61, , Bairro Zona Rural, Município De Nova Bandeirante-
-Mt, Torna Público Que Requereu A Secretaria De Estado 
De Meio Ambiente – Sema A Alteração Da Licença De 
Operação, Para Atividade De Usina Termelétrica, Co-
mercio Atacadista De Residuos E Sucatas E Geração De 
Energia Elétrica E Fabricação De Artefatos Diversos De 
Madeira, Exceto Móveis – Produção De Cavacos. Não 
Eia/Rima

SAGA SORRISO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME, 
CNPJ 37.687.521/0001-79, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
atividade de Serviços de manutenção e reparação mecâ-
nica de veículos automotores / Serviços de manutenção 
e reparação elétrica de veículos automotores / Serviços 
de alinhamento e balanceamento de veículos automoto-
res, localizada na AV Perimetral Sudoeste, N 3791, Flor 
do Cerrado, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000967-88.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 23/10/2018 
Valor da causa: R$ 16.452,55 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)   
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

MARCOS ADRIEL DIAS RODRIGUES 
(REQUERIDO) 

 

MARA CRISTINA SAES DIAS 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES 
(REQUERIDO) 

 

RENATA LOPES PRADO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 86/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000967-88.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (11) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.171,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 41, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Ficha 01, Livro, 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 

 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 7 de outubro de 2019. 
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MARTINS & MARTINS LTDA. Torna público que reque-
reu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop, a 
renovação da Licença de Operação (LO), para atividade 
com. varejista de mercadorias em geral, c/ predominância 
de prod. alimentos supermercado, Avenida das Itaúbas, nº 
4001, Centro, Sinop/MT. CNPJ: 03.790.896/0003-00. En-
genheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

MARTINS & MARTINS LTDA. Torna público que reque-
reu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop, 
a renovação da Licença de Operação (LO), para ativi-
dade com. varejista de mercadorias em geral, c/ predo-
minância de prod. alimentos supermercado, Rua das 
Primaveras, n.º 3.300, Setor Comercial, Sinop/MT. CNPJ: 
03.790.896/0001-48. Engenheira Agrícola e Ambiental Ca-
tiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

TRATORMAX COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS  
LTDA, CNPJ nº 15.007.583/0002-30, torna público que re-
quereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
DE MATUPÁ/MT, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação, para atividades de Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res, instalada na Rua 01, nº 221, ZI- 003, Zona Industrial, 
Matupá-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Al-
cantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 
08.061.626/0001-10, localizada na R 01 A, nº 5247W, Se-
tor 40, Quadra 026B, Lote 02, Setor Industrial VI, município 
de Lucas do Rio Verde (MT) torna público que requereu 
junto a SEMA/MT – Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te a Renovação da LO, e a LP e LI de ampliação para a 
atividade de “Beneficiamento, moagem e preparação de 
outros produtos de origem vegetal”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

MARTINS & MARTINS LTDA. Torna público que requereu 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop, a reno-
vação da Licença de Operação (LO), para atividade com. 
varejista de mercadorias em geral, c/ predominância de 
prod. alimentos supermercado, Rua Alberto Baranjak, s/n, 
São Cristovão, Sinop/MT. CNPJ: 03.790.896/0006-52. En-
genheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001182-64.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 29/11/2018 
Valor da causa: R$ 11.750,88 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) 

ALPE - ASSOCIACAO DE LAZER E 
PESCA (REQUERIDO)  

AILTON GOMES JORGE 
(REPRESENTANTE) 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 08/2020 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001182-64.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ALPE - ASSOCIACAO DE LAZER E PESCA e outros (8) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,7950 ha, composta de uma área de 1,0138 ha, 
parte de um todo maior com 847,00 ha, localizada no Município de Sinop/MT, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Sinop/MT e; de uma área de 2,7812 ha, parte de um todo maior com 253,3396 ha, 
devidamente matriculada sob o n. 31.763, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a 
fazer parte desta decisão, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
SINOP, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 
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21,22/07/2020. 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000957-44.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 22/10/2018 
Valor da causa: R$ 16.579,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA 
(REQUERIDO) 

 

LURDES PAULINO DE SOUZA 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 76/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000957-44.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.180,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 44, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 4 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000902-93.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/10/2018 
Valor da causa: R$ 10.318,23 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

RUBENS SILVEIRA 
SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA 
(ADVOGADO) 

IRACEMA AGULHAO 
SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL 
(ASSISTENTE) 

 

OSCAR FERREIRA 
BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 
GONCALVES 
(ADVOGADO) 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 06/2020 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000902-93.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 2,1479ha, parte de um todo maior com 275,80 
ha, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer 
parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 13.252, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 16 de março de 2020.  

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
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Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE 
FOSSAS SÉPTICAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E 
FORNECIMENTO DE INSUMOS, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT E SEUS 
DISTRITOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. O 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. 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 ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
L ic i tação,  torna públ ico aos in teressados que se fará  a 
ADESÃO/CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2020, 
REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 021/2020, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE LUCAS 
DO RIO VERDE – MT. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E PÓ DE PEDRA PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT. Empresa contratada: COPACEL INDUSTRIA E COMÉRCO DE 
CALCÁRIO E CEREAIS LTDA, CNPJ nº 00.951.459/0002-51, valor 
global R$ 98.000,00.

Marisete M. Barbieri
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

ADESÃO N° 062/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 30 DE JULHO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PROTETORES DE ACRÍLICOS DEVIDAMENTE INSTALADOS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”. O 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. 
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 ou através do telefone (66) 3545-4700.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 012/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO 
DE POSTES DA REDE ELÉTRICA NO PERÍMETRO URBANO DE MATUPÁ/MT, aonde 
sagrou-se vencedor o Licitante PETINE E PETINE LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB 
O Nº 07.386.288/0001-23 COM VALOR TOTAL DE R$ 25.200,00. Matupá – MT, 20 de 
julho de 2020.  RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - 



CRUZEIRO

Caso envolvendo lateral Dodô está
entregue à Fifa desde janeiro

MIXTO

Para organizar o clube, Vinícius
Falcão é eleito novo presidente

Foto: Marcos ribolli

Foto: assessoria

Foto: trinity leeds

Caso Dodô virou imbróglio

Novo presidente do Mixto é Vinícius Falcão 

Reprodução de como deve ser a placa com o nome da rua 
“Marcelo Bielsa” 

DA REPORTAGEM

O caso envolvendo o con-
trato do lateral Dodô vem 
sendo discutido em duas 
frentes, pelo menos. Uma na 
Justiça do Trabalho, na qual 
Cruzeiro e o lateral travam 
uma batalha em relação à 
reativação do contrato. Ou-
tra é na Fifa. E desde janei-
ro, quando a Sampdoria, da 
Itália – clube que negociou 
com a Raposa –, acionou a 
entidade, comunicando o 
não cumprimento do acordo 
fechado em 2019.

Uma carta da Sampdo-
ria endereçada ao “setor de 
transferências e conformi-
dades globais” da Fifa, em 20 
de janeiro deste ano, explici-
tou todo o imbróglio entre 
os clubes e requisitou duas 
decisões: instauração de um 
procedimento disciplinar 
contra o Cruzeiro e, em caso 
de comprovação, que o mes-
mo fosse levado ao Comitê 

DA REPORTAGEM

A nova diretoria do Mixto 
foi eleita e com uma votação 
unânime, Vinícius Falcão é 
o novo presidente. Márcio 
Alencar e Fause Chauchar 
compõem o novo conselho 
gestor como vice-presidente 
administrativo e vice-presi-
dente financeiro, respectiva-
mente. Falcão é advogado e 
trabalhava no departamento 
jurídico da equipe. Conhece 
as dificuldades pelas quais o 
Tigre passa, e mesmo assim 
assumiu o desafio de ser o 
comandante nos próximos 
três anos.

“O maior desafio nosso é 
recuperar o orgulho de ser 
mixtense. Começamos a es-
crever uma nova história no 
time mais vitorioso do Esta-
do. Não será fácil, uma vez 
que o clube passa por dificul-
dades, sem muito orçamento 
e com dívidas, por isso pre-
cisamos nos reinventar, fazer 
com que os torcedores nos 
apoiem, que a torcida venha 
participar”, afirmou via as-
sessoria. A eleição teve chapa 
única e os 36 conselheiros 
aptos a votar, que compare-
ceram a eleição, foram favo-

Disciplinar da Fifa.
O caso continua sendo 

aguardado pelo clube ita-
liano, que requisita o paga-
mento dos 300 mil euros 
(hoje R$ 1,83 milhão), pre-
visto no contrato de cessão 
de Dodô ao Cruzeiro, caso o 
jogador atingisse metas esta-
belecidas: 3 jogos pelo clube 
ou 15 pontos conquistados 
no Brasileiro de 2019.

A meta foi batida rapi-
damente. Tanto que, em 26 
de agosto do ano passado, 
a Sampdoria enviou um e-
-mail ao Cruzeiro, comu-
nicando o fato. Em 27 de 
novembro, o processo de 
cessão definitiva do jogador 
foi iniciado, mas o Cruzeiro 
não o concluiu com o paga-
mento. Pelo acordo, a Ra-
posa deveria assinar por três 
anos cm o jogador.

Na carta endereçada, a 
Sampdoria ainda afirma que 
Dodô, em 8 de janeiro deste 
ano, confirmou a intenção 

ráveis. O novo conselho ges-
tor já tê algumas estratégias 
para reestruturar o time 24 
vezes campeão estadual.

Entre as propostas de 
trabalho da nova diretoria 
estão organizar o clube ad-

DA REPORTAGEM

Foi preciso contratar 
um técnico argentino, com 
apelido de Louco, que não 
conquistava um título por 
clubes há 20 anos, para o 
Leeds United voltar à glória. 
Marcelo Bielsa revolucionou 
a tradicional equipe inglesa. 
E, desde a última sexta-feira, 
quando o acesso à Primei-
ra Divisão foi confirmado, 
a cidade do norte inglês foi 
completamente tomada pela 
Bielsamania.

O Leeds é tricampeão in-
glês. Foi o último a vencer 
antes da criação da Premier 
League, em 1992. Mas caiu 
em 2004. E nesses 16 longos 
anos de espera, houve três 
duras temporadas na Tercei-
ra Divisão. Mas tudo mudou 
após a chegada de “El Loco” 
Bielsa, que completa 65 anos 
nesta terça. Com o acesso e o 
título da Segundona, o trei-
nador argentino, que já tinha 
uma estátua em sua home-
nagem virou até nome de 
rua.A rua que liga um impor-
tante shopping de Leeds até 
um centro comercial passará 
a se chamar “Marcelo Bielsa 
Way”. A iniciativa é do esta-
belecimento comercial, que 
contou com apoio das auto-
ridades locais. A inauguração 
da placa com o novo nome 
da via será na quarta-feira, 

BIELSAMANIA

Título e acesso do 
Leeds United fazem o 
treinador virar estátua 
e nome de rua

antes do último compro-
misso do United na Cham-
pionship, contra o Charlton. 

Pouco depois que o aces-
so foi confirmado, fãs cer-
caram o muro de uma casa 
onde Bielsa estava. O trei-
nador se aproximou e cum-
primentou todos. Se des-
culpou por não falar inglês 
e apenas repetiu: thank you, 
thank you, thank you (obri-
gado, obrigado, obrigado). 
No domingo, o Leeds vence 
o Derby County por 3 a 1, 
em seu primeiro jogo como 
campeão. Fora de casa. No 
vestiário, todos abraçam 
Bielsa e gritam “Campeones, 
campeones!”. Quem foi para 
as ruas de Leeds festejar o 
título – mais uma vez, vale 
o reforço: evitem aglomera-
ções! – pode ter se deparado 
com uma cena curiosa: uma 
caminhonete andava com 
uma estátua de Bielsa em sua 
carroceria.

Mas a história por trás 
dessa obra é ainda mais in-
sólita. Ela pertence a um tor-
cedor da equipe, Tony Clark. 
Em 2002, Clark estava em 
Bali, como turista, e foi um 
dos sobreviventes no atenta-
do terrorista que matou 202 
pessoas e deixou 209 feridas. 
O pior da história da Indo-
nésia. Desde então, Clark diz 
que viveu um “inferno físico 
e mental”.
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Caso Everson liga alerta para
onda de pedidos de rescisão
DA REPORTAGEM

A semana do Santos 
começa com motivos para 
preocupação. O clube foi 
surpreendido ao ser aciona-
do pelo goleiro Everson na 
Justiça, pedindo rescisão de 
contrato, e teme que outros 
jogadores sigam o mesmo 
caminho. Everson, assim 
como todos os outros atletas, 
recebeu 30% do salário em 
carteira de trabalho nos últi-
mos três meses. Isso porque 
a diretoria do Santos cortou 
os 70% restantes dos funcio-
nários que recebem mais de 
R$ 6 mil.

No caso dos jogadores, 
porém, não houve acordo 
assinado, o que abre prece-
dente para mais nomes pedi-
rem quebra de vínculo com 
o Santos e liga o alerta na 
Vila Belmiro. O clube acredi-
ta que Everson não tem base 
jurídica para pedir a rescisão, 
já que vinha pagando 30% do 
salário. Além das dívidas dos 
salários em CLT, Everson 
cobra o pagamento de di-
reitos de imagem, atrasados 
em mais de quatro meses. O 
clube também deve outros 

jogadores que recebem a bo-
nificação (não são todos do 
elenco).

Direção e jogadores do 
Santos seguem em busca de 
um acordo sobre como os 
valores que não foram pagos 
nos últimos meses serão de-
volvidos. O clube não demi-
tiu colaboradores por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus e prometeu estabili-
dade de mais três meses após 
o término do corte.

Nos bastidores, o San-
tos entende que o goleiro 
tem um acerto apalavrado 
com outro clube – a aposta 
é no Atlético-MG, treina-
do por Jorge Sampaoli, o 
responsável por levar Ever-
son para o Santos em 2019, 
quando o jogador estava no 
Ceará. Coincidência ou não, 
no último domingo o Galo 
liberou o goleiro Michael 
para jogar em Portugal.

Everson era muito 
prestigiado por Sampaoli e, 
em poucos meses de clube, 
desbancou Vanderlei, que 
era titular absoluto do San-
tos desde 2015 e hoje de-
fende o Grêmio. O goleiro 
seguiu como o número 1 da 

Foto: ivan storti

Everson entrou na Justiça contra o Santos 

SANTOS | Clube teme que outros jogadores vão à Justiça e fica atento a Sampaoli

de se transferir permanen-
temente ao clube mineiro. 
Tanto que se apresentou 
para a pré-temporada, mas 
não ficou no clube devido ao 
não pagamento do valor.

Por causa disso, o lateral 
levou a discussão à Justiça do 

Trabalho, em que pede que o 
acordo seja cumprido. Neste 
momento, as duas partes já 
expuseram os argumentos 
e aguardam uma definição 
judicial. O clube mineiro ar-
gumenta que houve má fé na 
execução do contrato.

ministrativo, desenhar um 
modelo de negócios para 
atrair investidores e nego-
ciar um contrato para uso do 
CT Ranulfo Paes de Barros. 
Além disso, a nova equipe já 
planeja ir em busca do Ato 

Trabalhista para tirar certi-
dões negativas, rever todos 
os contratos ainda penden-
tes, estruturar parcerias para 
o futebol profissional, assim 
como para as categorias de 
base.

posição com Jesualdo Ferrei-
ra, mas Vladimir, o reserva, 
já vinha se destacando nos 
treinos e chamando a aten-
ção do português. Interna-
mente, o entendimento é de 
que Everson estava tentando 
cavar a saída.

O Galo já se mostrou 
atento à situação de outros 
jogadores do Santos. Ainda 
neste ano, o clube mineiro 
fez propostas pelo zagueiro 
Lucas Veríssimo e pelo ata-
cante Soteldo – a dupla re-
novou contrato com o Peixe 
também em 2020.

No primeiro semestre, 
o presidente do Santos, José 
Carlos Peres, criticou Sam-
paoli por fazer ligações a jo-
gadores do Peixe na tentativa 
de levá-los ao Atlético-MG. 
O técnico negou que isso te-
nha ocorrido, e Sérgio Sette 
Câmara, presidente do Galo, 
também.

NÃO TEMIA
PROCESSOS
Em entrevista à Santa 

Cecília TV no mês passado, 
Peres disse que “confiava no 
elenco” e que “não haveria 
risco” de jogadores entrarem 

na Justiça contra o clube. Es-
pecialistas em direito des-
portivo haviam opinado que 
a atitude do Peixe de forçar a 
redução salarial era um risco 
e abria precedente para que 
os atletas pedissem a rescisão 
unilateral do contrato.

“Confio muito nos jo-

gadores e não acredito que 
algum deles fará isso. Estão 
felizes no clube e continua-
rão felizes. Faremos o pos-
sível para liquidar todas as 
pendências com eles. Tenho 
plena certeza de que haverá 
o bom senso, tanto do lado 
do Santos quanto dos joga-

dores. (...) Não há risco ne-
nhum”, afirmou Peres.

Everson, inclusive, era 
um dos líderes do elenco nas 
conversas com a diretoria 
por um acordo. Ele foi con-
tratado pelo Santos no início 
do ano passado. Fez 52 parti-
das pelo clube.
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SORRISO

Motorista capota L200 em estrada vicinal

SORRISO

GOL anuncia voos diretos para
Brasília previstos para agosto

POCONÉ

Operação apreende 
avião com 470 kg
de cocaína e prende 
4 suspeitos

Foto: Portal SorriSo

Foto: Polícia civil

Foto: JoSé roberto GonçalveS

PM foi ao local e percebeu sinais de embriaguez no motorista 

Operação apreende avião com 470 kg de cocaína 

GOL começa a operar em Sorriso em agosto 

DA REPORTAGEM

Na manhã de domingo 
(19), o motorista de uma ca-
minhonete Mitsubishi L200, 
cinza, capotou o veículo na 
estrada vicinal que dá aces-
so ao Pontal do Verde, em 
Sorriso. Não há informação 
de feridos e nem de quantas 
pessoas estavam na cami-
nhonete.

Segundo informações 
apuradas no local, o moto-
rista teria perdido o controle 
da direção do veículo e ca-
potado. A Polícia Militar foi 
ao local e percebeu sinais 
de embriaguez no motorista 
que se recusou a fazer o tes-
te do bafômetro. O homem 
foi conduzido à delegacia da 
Polícia Civil e o veículo reti-
rado do local pelo guincho 
autorizado, que presta servi-
ço às forças de segurança do 
município.

O motorista foi identi-
ficado como Emerson Dias 
Martins, médico que atende 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) em Sorriso. 
Com ele ainda foi encontra-
da uma porção de cocaína. O 
mesmo médico já havia sido 
detido em junho do ano pas-

DA REPORTAGEM

A GOL Linhas Aéreas 
começa a operar em Sorri-
so em parceria com a VO-
EPASS com voos diretos a 
Brasília. O início das vendas 
está previsto para o dia 31 de 
julho e o primeiro voo está 
marcado para 31 de agosto. 
O modelo da aeronave que 
fará este trecho é um ATR 
com capacidade para 72 
passageiros.

O secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Cláudio Drusina, explica 
que todos os voos seguirão 
todas as medidas de preven-
ção à Covid-19. “Sabemos 
que esses voos não estarão 
lotados e a Gol terá toda a 
responsabilidade de higie-
nização. Muitas pessoas pre-
cisam deste deslocamento, 
como por exemplo, para 
realizar tratamentos e negó-
cios. Não é um voo turístico, 
mas sim, de necessidade”.

Às segundas, quartas 
e sextas, os voos partem de 
Brasília a Sorriso às 9h05 e 

DA REPORTAGEM

Uma operação das po-
lícias Civil e Federal apre-
endeu um avião, 470 kg de 
cocaína e prendeu quatro 
suspeitos em uma fazenda 
na localidade de Porto Jofre, 
em Poconé, no Pantanal ma-
to-grossense. A ação ocorreu 
no sábado (18).

De acordo com a polí-
cia, os suspeitos foram pre-
sos em flagrante por tráfico 
internacional de drogas. 
Além da aeronave, modelo 
PT KKY, também foi apre-
endida uma grande quan-
tidade de combustível de 
aviação. Durante investiga-
ções da Polícia Civil, foram 
recebidas informações de 
que os criminosos utiliza-
riam a aeronave para bus-
car grande quantidade dro-
gas na Bolívia, país vizinho. 
Diante do levantamento, 

os policiais mobilizaram as 
demais forças de segurança 
para desencadeamento da 
operação.

A ação conjunta, que 
reuniu as forças de seguran-
ça foi realizada na região sul 
do estado, contando com a 
participação das equipes da 
Polícia Civil, Polícia Militar, 
Polícia Federal, Centro Inte-
grado de Operações Aéreas 
(Ciopaer), Grupo Especial de 
Fronteira (Gefron), e Força 
Aérea Brasileira (FAB).

A droga foi encontra-
da em uma região de mata, 
já pronta para ser carregada 
na aeronave. Quatro pessoas 
que estavam na propriedade 
foram presas e responderão 
por tráfico internacional de 
drogas. Todo material en-
contrado no local foi apre-
endido e os suspeitos foram 
encaminhados para a Polícia 
Federal.

DA REPORTAGEM

Proprietários que preci-
sem comunicar a venda de 
seus veículos podem reali-
zar o serviço em 40 cartó-
rios de diversos municípios, 
que estão interligados com 
o Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT).

Segundo informações 
da assessoria de imprensa, 
o serviço de comunicação 
de venda direto no cartório 
é possível por meio de um 
termo de parceria entre o 
Detran-MT e a Associação 
dos Notários e Registradores 
do Estado de Mato Grosso 
(Anoreg), assinado em agos-
to de 2019.

A obrigatoriedade de ir 
até o cartório sempre existiu, 
para fazer reconhecimento 
de firma de vendedor e com-
prador. Porém, no modelo 
antigo, ambos precisavam ir 
até o Detran para fazer a co-
municação de venda e, quem 
comprou, fazer a transfe-
rência para o nome do novo 
proprietário.

Agora, os proprietários 
dos veículos podem fazer a 
comunicação de venda di-
reto no cartório e não pre-
cisam mais ir até ao Detran 
para comunicar. Somente 

quem comprou precisa com-
parecer, para realizar a trans-
ferência.

Entretanto, o Detran-MT 
ressalta que o prazo para re-
alizar a transferência de pro-
priedade do veículo está sus-
penso pela Resolução n° 782 
de 18 de junho de 2020, do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), em razão da 
proliferação do contágio do 
novo coronavírus em todo o 
país. “Ou seja, quem vender 
seu veículo neste momento 
poderá fazer a comunicação 
da venda em algum dos 40 
cartórios associados ao De-
tran e quem comprou o veí-
culo usado estará com prazo 
suspenso temporariamente 
para realizar a transferência 
de propriedade”, explicou o 
diretor de Veículos do De-
tran-MT, Augusto Cordeiro.

No caso da comunicação 
de venda do veículo, o dire-
tor explica que, além de ser 
um procedimento obriga-
tório do proprietário ven-
dedor, que está previsto no 
Código de Trânsito Brasi-
leiro, também é uma forma 
do vendedor se proteger do 
recebimento de pontuações 
de eventuais infrações co-
metidas pelo comprador e 
também de débitos gerados 
a partir da venda.

Foto: DivulGação

São 40 cartórios no estado realizando serviço 

40 cartórios fazem a comunicação
obrigatória de venda de veículos
MATO GROSSO | Proprietários podem realizar serviço em cartórios interligados com o Detran

chegada às 11h35. O retorno 
é às 12h05, com chegada às 
14h40. Às terças, quintas e 
domingos, os voos partem 
de Brasília às 14h25 e che-
gam às 16h55. O retorno é às 
17h25, com chegada às 20h 
(datas e horários estão sujei-
tos a alterações).

PREVENÇÃO
À COVID-19
As equipes da Secre-

taria de Saúde de Sorriso 
continuarão com o trabalho 
de acompanhamento e mo-
nitoramento dos passagei-
ros que desembarcarão no 
Aeroporto Regional Ado-
lino Bedin. Para os voos, a 
Gol reforça que estão sendo 
seguidos todos os procedi-
mentos regulares, além dos 
já rígidos padrões de saniti-
zação da aviação civil esta-
belecidos pelos órgãos res-
ponsáveis. Entre as medidas 
nas aeronaves operadas pela 
VOEPASS, estão o aumento 
do tempo de solo para pro-
cedimentos de desinfecção 
antes de cada etapa de voo, 

uso obrigatório de máscara 
para tripulação, colabora-
dores e passageiros, dispo-

nibilização de álcool em 
gel e desembarque setorial, 
para evitar aglomerações.

sado portando drogas.
Um vídeo filmado por 

uma testemunha, que mos-

tra o médico fazendo ma-
nobras conhecidas popular-
mente como “cavalinho de 

pau” antes de tombar a cami-
nhonete, está circulando nas 
redes sociais.
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