
O Hospital Regional de Colíder recebeu o prêmio Destaque Empresarial pro-
movido pela Associação Comercial e Empresarial de Colíder, na categoria hos-
pital. O hospital concorreu com outras três unidades de saúde e foi destaque 
na categoria opinião pública 2019 com 42,1% dos votos.     Página -7

NA SAÚDE

HR Colíder recebe prêmio
de “Destaque Empresarial”

APÓS 38 ANOS

As luzes
despertam
sentimentos
e encantam
Quem passa pela praça da 
Bíblia, no coração de Sinop, 
e onde foi montada a vila do 
Natal dos Sonhos, da Prefei-
tura de Sinop, tem se encan-
tado logo à primeira vista. 
Um mix de luzes das mais 
variadas cores tem se torna-
do atração à parte. 
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Não foi fácil, longe disso, mas o Flamengo está na decisão do Mundial de Clubes. 
Após sair perdendo para o Al-Hilal, o Mengão voltou com outra dinâmica para o se-
gundo tempo e confi rmou a vaga com um triunfo por 3 a 1.             Página -6

FLA NA DECISÃO DO MUNDIAL!

VERA
Crianças 
recebem 
brinquedose 
chocolates em 
dia especial

Na tarde do último 
domingo (15), a Secretaria 
de Assistência Social de Vera, 
juntamente com parceiros e 
servidores, realizaram o Natal 
das Crianças. O evento foi 
realizado nas dependências do 
Ginásio Poliesportivo Deoclides 
Rodrigues de Freitas.  O evento 
contou com apresentações 
culturais, com a entrada do 
Papai e da Mamãe Noel em um 
jipe amarelo, e a entrega de 
brinquedos e chocolates.
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Vejo-a agora, na idade em que suas co-
legas estão sonhando com um romance 
juvenil e usando as redes sociais para 
falar de coisas triviais como convém aos 
adolescentes, preocupada com o futuro do 
universo

Nossa memória não é confiável. Ela 
costuma algumas vezes nos pregar peças 
garantindo-nos termos essa ou aquela opi-
nião no passado remoto sobre esse ou aque-
le assunto que os fatos desmentem.

Quando afirmamos, por exemplo, que 
participamos de determinado evento e os 
fatos mostram que naquele momento es-
távamos em outro lugar, não estamos ne-
cessariamente mentindo. É que narrativas 
do evento em questão feitas pelos que dele 
participaram vão incrustando em nossa 
mente e depois são resgatados não como 
histórias ouvidas, mas como experiências 
vividas.

Comumente quando queremos dar 
exemplos aos mais jovens costumamos 
afirmar que na idade deles tínhamos mais 
responsabilidades e menos privilégios, o 
que nem sempre é verdadeiro.

Mas nossa memória nos garante que 
não estávamos preocupado com o futuro do 
mundo quando tínhamos 13 ou 14 anos de 
idade, como acontece agora com a garota 
Greta Thunbergh de 16 anos, que começou a 
temer pelo fim da terra antes dos quatorze.

Vejo-a agora, na idade em que suas co-
legas estão sonhando com um romance ju-
venil e usando as redes sociais para falar 
de coisas triviais como convém aos ado-
lescentes, preocupada com o futuro do uni-
verso. Seus admiradores talvez não saibam 
que isso é uma provável consequência da 
síndrome de asperger, transtorno dentro do 
espectro autista que a acomete.  A Síndro-
me de Asperger afeta a forma como os se-
res humanos percebem o mundo. Crianças 
com este transtorno veem, ouvem e sentem 
o mundo de forma diferente de outras pes-

Levando para a internet?
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ção, publicação e divulgação. E assim 
um projeto bem mais sólido nasceu.

O projeto é tão mais concreto que 
em apenas um mês conseguimos an-
gariar um público bem interessante e, 
por conta da imensa procura por mais 

informações, for-
matamos, grava-
mos, editamos e 
publicamos um 
curso de Detetive 
inteiramente on-
line, para pessoas 
de todos os luga-
res do Brasil e do 
mundo.

A experiência 
de levar o conhecimento para a inter-
net, em um nível mais “profissional”, 
tem sido extremamente interessante, 
com uma interação espetacular com 
as pessoas e que, seguramente, vamos 
fazer questão de ampliar ainda mais.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Todo conhecedor do meio acadêmico sabe 
que, no Brasil, a qualidade do ensino superior se 
concentra nas universidades públicas, fato que no-
vos dados corroboram.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), órgão do MEC, apresentou 
outra batelada de estatísticas de avaliação de cursos 
de graduação em 2018. As notas de CPC (conceito 
preliminar de curso) vão de 1 a 5 e demonstram que 
as instituições federais compõem a nata do setor.

Esses estabelecimentos de ensino superior 
contam com 56,8% de cursos aos quais se atribu-
íram conceitos 4 e 5, considerados satisfatórios. 
Apenas 2,4% de suas graduações receberam notas 
na faixa de insuficiência, 1 e 2.

Abaixo das federais aparecem universidades 
privadas sem fins lucrativos, como as católicas, com 
33,4% de cursos satisfatórios. Seguem-se entidades 
públicas estaduais (30,8%) e, por último, as privadas 
com fins lucrativos (28,4%). Parte dessa distribuição 
se explica, com certeza, pelo fato de estabelecimen-
tos públicos e PUCs figurarem entre as universida-
des mais antigas do país. Contaram, pois, com mui-
tas décadas para acumular tradição e excelência.

No setor privado, em contrapartida, houve 
grande expansão recente. Em 1991, o segmento re-
presentava 61% das matrículas, contra 75% em 2018. 
Só de 2000 para cá, incorporou 4,6 milhões de 
estudantes de graduação. Criaram-se milhares de 
cursos na explosão do Fies e do Prouni. Vários esta-
vam mais voltados a demandas do mercado do que 
para a excelência mensurada pelo Inep.

Cursos e universidade particulares cumpriram 
a função que lhes coube, mas nunca ameaçaram a 
liderança acadêmica das instituições públicas. Essa 
evidência torna ainda mais incompreensível o ata-
que movido pelo ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, contra a reputação das universidades 
que lhe cabe fomentar.

Não que faltem problemas —e grandes doses 
de corporativismo— nesses estabelecimentos, mas 
Weintraub reincide em vilipendiá-los como antros 
de drogados. Com tal exibição de preconceito vul-
gar, o ministro perde a credibilidade para conduzir 
um programa de reforma do ensino superior.

Editorial

Superioridade 
federal

Ranking dos Políticos - Facebook

soas. Muitas vezes elas acham que os 
sintomas dessa síndrome são um tra-
ço fundamental da própria identidade.

Só esse transtorno justifica a hos-
tilidade da menina Greta, totalmente 
imprópria para uma criança de sua 
idade ao denunciar ao mundo que 
“roubaram sua infância”.

Em contraste com a falsa maturidade da 
menina sueca, que podemos atribuir ao mal 
de asperger, aparece a verdadeira infantili-
dade da imprensa, da ONU e de grande parte 
da população que, na falta de um Messias 
religioso para salvar-nos, elege uma crian-
ça para livrar o mundo dos “capitalistas que 
querem destruí-lo”.

Infantis também são o Trump e o Bol-
sonaro dispondo-se a “brigar” com uma 
pirralha (no bom sentido, claro) através 
da imprensa e com essa atitude dando-lhe 
manchetes no mundo inteiro.

A imprensa – com a Revista Time pu-
xando do coro - louva a precocidade da Greta 
que discute com os “destruidores” do planeta 
através das mídias sociais, sem se dar conta 
que essa dita precocidade vem da síndrome 
que ela tem. Assim, replicando os ataques, 
contra-ataques e respostas, expõem uma 
criança a discussões ásperas com caciques 
da política mundial.

Os adultos que parecem crianças, elege-
ram uma criança que se diz madura para 
salvar a humanidade do fim “trágico” que se 
aproxima e dessa forma irresponsável ex-
põem uma pirralha com pose de experiente 
a uma agenda imprópria à sua tenra idade. 
Os riscos são grandes: a criança pode ter a 
personalidade afetada, e o mundo afundar 
ainda mais nas previsões catastrofistas que 
prosperam por aí.

O problema é que a pregação da garota 
sueca é um evento efêmero, mas a criancice 
das pessoas parece uma tendência duradou-
ra e progressiva.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

A pirralha 
Greta

SUFOCO
A primeira-dama Virginia Mendes pas-

sou por alguns minutos de sufoco na tarde 
de segunda-feira (16) ao participar da sole-
nidade de posse do conselheiro Guilherme 
Maluf, no comando do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT). Virginia usou o elevador 
da sede do TCE para chegar onde ocorreria 
o evento. Ocorre que o elevador ficou preso 
na metade do caminho. Além dela, estavam 
a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen 
e mais outras quatro pessoas. Os bombeiros 
foram chamados para liberá-los e consegui-
ram mover o elevador após 10 minutos.

VALE R$ 3 MILHÕES
Um ex-secretário de Silval Barbosa deve-

rá se explicar, mais uma vez, perante o Mi-
nistério Público e a Justiça. Réu confesso em 
diversos crimes, ele teria omitido a compra 
de uma mansão, em nome de sua então mu-
lher. O imóvel, avaliado em mais de R$ 3 mi-
lhões, está localizado em um condomínio de 
luxo em Cuiabá - e teria sido adquirido com 
dinheiro do crime. Recentemente, a ex-mu-
lher colocou o imóvel à venda.

ISOLADO
Apesar de contar com o apoio do gover-

nador Mauro Mendes, o ex-vice-governador 
Carlos Fávaro dificilmente conseguirá aglu-
tinar mais em torno de seu nome, na eleição 
suplementar ao Senado, que deve acontecer 
em meados do ano que vem. Pesos pesados 
como Eduardo Botelho, Jaime Campos e 
Blairo Maggi já sinalizaram que não apoia-
rão Fávaro. Isso porque ele não teria cumpri-
do compromissos, com o grupo, assumidos 
durante o processo eleitoral. Além de ter, no 
final da campanha, se descolado de Jaime e 
o ameaçado nas urnas.

Por mais que tenha “nascido” um subprojeto com finalidade 
comercial, a “essência” da ideia segue a mesma, com a publi-
cação de vídeos todos os dias sem qualquer custo para quem 
nos acompanha pela grande rede. Quem quiser se apro-
fundar no assunto conta com um material especialmente 
elaborado para o desenvolvimento profissional, com certeza 
um dos melhores disponíveis no mercado, e quem não quiser 
vai conseguir ter dicas importantes de segurança ao seu 
alcance, com toda a facilidade que a tecnologia proporciona.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Crédito: Divulgação
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“Cursos e universidade particulares 
cumpriram a função que lhes coube, 
mas nunca ameaçaram a liderança 
acadêmica das instituições públicas

“
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Todo mundo (ou quase todo mun-
do) sabe que sempre dei aula e que 
sou apaixonado por compartilhar co-
nhecimento, mas, mesmo sendo um 
“entusiasta dinossauro” da tecnologia, 
poucas foram as vezes que utilizei, de 
fato, seus recur-
sos para tanto. 
Na maioria das 
vezes apenas 
e-mails, redes 
sociais e co-
municadores 
instantâneos 
fazem parte do 
meu “arsenal” 
para fazer com 
a informação ganhe novos horizontes.

Já tive, tempos atrás, um canal no 
YouTube onde publicava vídeos dia-
riamente, mas, tendo que fazer todo o 
trabalho sem deixar de lado minhas 
outras atividades acabei por ver que 
não seria um bom momento para man-
ter o projeto, que acabei abandonando. 
Tenho a mentalidade de que é melhor 
parar que fazer mal feito, e foi o que fiz.

Pouco mais de um mês atrás um 
amigo, dono de um site de notícias e 
envolvido com uma série de coisas na 
internet, ne fez uma grande proposta: 
eu forneço o material “bruto” (gravo e 
envio) e ele faz toda a parte de produ-

O motorista de um caminhão furgão morreu após bater de frente com um 
caminhão que transportava gado na BR-070, em Poconé. Conforme informa-
ções da PRF, o motorista ficou preso entre as ferragens e morreu carbonizado 
após os caminhões pegarem fogo. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no 
local e apagou o fogo, que já havia consumido praticamente todo o caminhão 
furgão. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.
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Sorriso é o primeiro 
município a aderir ao Susaf
DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin (PSDB), recebeu do 
governador Mauro Mendes 
(DEM) e do secretário Sil-
vano Amaral o Certificado 
de Adesão ao Sistema Uni-
ficado Estadual de Sanidade 
Agroindustrial Familiar e de 
Pequeno Porte (Susaf). O 
município foi o primeiro a 
aderir ao sistema e poderá a 
partir de agora comercializar 
em todo o Estado, os produ-
tos da agricultura familiar e 
de agroindústrias de Sorriso. 
Significa dizer que é o fim da 
barreira comercial entre os 
municípios e a garantia de 
aumento na renda do produ-
tor. Entre os órgãos respon-
sáveis pela execução técnica 
do Susaf estão as Secretarias 
de Estado de Agricultura Fa-
miliar, de Meio Ambiente 
(Sema), de Saúde (SES), de 
Desenvolvimento Econômi-
co (Sedec), o Instituto de De-
fesa Agropecuária (Indea), a 
Empresa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e Ex-
tensão Rural (Empaer), e a 
Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM).

A Sefaz também lançou 
a Nota Fiscal Eletrônica da 
Agricultura Familiar, que ga-
rantirá ao produtor com ren-
da anual de até R$ 780 mil, a 
emissão da nota fiscal a par-
tir de qualquer computador 
com internet. O produtor 
não precisará mais compa-
recer às agências fazendárias 
ou prefeituras para emitir o 
documento. O acesso ao sis-
tema emissor da NFA-e deve 

LARGOU NA FRENTE | O município poderá a partir de agora comercializar em todo o Estado

Este é o fim da barreira comercial 

Foto: Secom-mt

ser realizado por meio da 
área restrita do contribuinte 
(Acesso Web), no site da Se-
faz. Para emitir a nota, o pro-
dutor precisa ter Inscrição 
Estadual vinculada ao CPF 
e ativa junto à Secretaria de 
Fazenda.

Possuir a Inscrição Estadu-
al é uma das condições para 
que o produtor também te-
nha acesso a uma série de 
outras facilidades disponí-
veis pelo Estado. Pensando 
em facilitar cada vez mais 
a vida do produtor, a Seaf, 
Empaer e Prefeitura de Alta 
Floresta assinaram o Termo 
de Cooperação Técnica que 
autoriza ao município vali-
dar o tramite para acesso do 
produtor a Inscrição Estadu-
al. O benefício está disponí-
vel para adesão de todos os 
municípios do Estado.

Com o objetivo de garan-
tir competitividade aos pro-
dutos de origem familiar, 
o governador Mauro Men-
des e os secretários Silvano 
Amaral (de Agricultura) e 
César Miranda  (de Desen-
volvimento Econômico) 
tornaram pública a inclusão 
das cadeias da cebola, alho, 
banana, melão, cacau, uva e 
castanha do Brasil no Pro-
grama de Desenvolvimento 
Rural (Proder). O ato tem o 
deferimento do Conselho 
de Desenvolvimento Agrí-
cola e Empresarial (CDAE), 
e assegura a isenção de 50% 
no percentual de ICMS inci-
dente sobre os itens. Para ter 
acesso à isenção, os produto-
res deverão buscar a Sedec 
para adesão ao benefício.

Foto: Helder Faria/almt

Foto: aSSeSSoria

EDUCAÇÃO EM RISCO

Representantes da Unemat recorrem à
Assembleia para garantir autonomia

MT PRODUTIVO

Bancada Federal destina R$ 41 milhões 
para Agricultura Familiar

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Funcionalismo público 
estadual protesta contra 
reforma da previdência estadual

Servidores são contra aumento da alíquota 

Governo ganhou liminar do STF 

DA REPORTAGEM

Mais uma rodada de 
discussão foi realizada para 
garantir autonomia financei-
ra da Universidade Estadual 
de Mato Grosso (Unemat), 
na Presidência da Assem-
bleia Legislativa. Na oportu-
nidade, o presidente da Casa 
de Leis, deputado Eduardo 
Botelho (DEM), assegurou 
buscar diálogo junto ao go-
verno do estado para aju-
dar a instituição de ensino, 
que, por meio de liminar do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), deixou de ter o víncu-
lo constitucional que garan-
tia 2,5% da Receita Corrente 
Líquida do estado. O assunto 
será tema de audiência pú-
blica nesta quinta-feira (19), 
sob o comando da Comissão 
de Educação, Ciência, Tec-
nologia, Cultura e Desporto 
da ALMT, presidida pelo de-
putado Thiago Silva (MDB).

“Vamos conversar com 
o governo e buscar cami-
nhos que atendam às neces-
sidades da Unemat”, afirmou 
Botelho.

Durante a reunião, o 
reitor da Unemat, Rodrigo 
Zanin, disse que a unidade 
de ensino não foi comuni-
cada sobre a ação do gover-

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legisla-
tiva debateu, durante audi-
ência pública, a proposta do 
Poder Executivo de aumento 
da alíquota da contribuição 
previdenciária dos servido-
res do estado (Projeto de Lei 
Complementar nº 96/2019). 
Servidores e representan-
tes de diversas categorias do 
funcionalismo público de 
Mato Grosso participaram 
do encontro. O presidente 
do Mato Grosso Previdência 
(MT Prev), Elliton Oliveira de 
Souza, também esteve pre-
sente. Segundo ele, o aumen-
to da alíquota de 11% para 14% 
corresponde a 70% dos recur-
sos que devem ser adquiridos 
pela reforma da previdência 
proposta pelo estado. Isso 
equivale a R$ 17 bilhões dos 
R$ 25 bilhões do total a ser 
arrecadado a mais ou econo-
mizado em dez anos, ainda 
de acordo com o presidente 
do MT Prev. A taxação valeria 
para servidores ativos e ina-
tivos dos diferentes poderes, 
seriam isentos apenas os que 
recebem até um salário míni-
mo.   Para o advogado Bruno 
Álvares, que representa di-
versos sindicatos, entre eles 
o Sindicato de Servidores da 
Saúde (Sisma-MT), a propos-
ta de cobrança dos servidores 
inativos é inconstitucional.

“Os trabalhadores da 
iniciativa privada não con-
tribuem para a previdência 
quando aposentados, logo 
não se justifica trabalhadores 
serem taxados. Se o servidor 
público inativo também é um 
trabalhador, ele não pode ser 
taxado se recebe até o teto 
do INSS”, defende Bruno 
Álvares. “A alíquota é exces-
sivamente onerosa, especial-

DA REPORTAGEM

Durante o lançamento 
do Programa Mato Grosso 
Produtivo na o governador 
Mauro Mendes e o secretá-
rio de Estado de Agricultu-
ra Familiar (Seaf), Silvano 
Amaral anunciaram a desti-
nação de R$ 41 milhões em 
emendas da bancada federal 
para aplicação exclusiva na 
agricultura familiar. Os va-
lores serão executados em 
2020, e somados aos recur-
sos do Estado, irão atender 

mente para os aposentados”, 
completou o advogado.

O coordenador do Fó-
rum Sindical e presidente do 
Sisma-MT, Oscarlino Alves, 
critica as medidas do gover-
no estadual. “Acho que temos 
de buscar fontes alternati-
vas de financiamento dessa 
previdência. Na própria PEC 
paralela [em tramitação no 
Congresso Nacional] é libe-
rada até a contribuição pre-
videnciária sobre produtos 
de exportação”, ressaltou o 
sindicalista. Oscarlino Alves 
também acredita que o au-
mento da alíquota não vai re-
solver o déficit da previdência 
no longo prazo.

O deputado estadual 
Paulo Araújo (PP) avalia que 
outras ações devem ser fei-
tas para cobrir esse déficit. 
“Por isso defendemos que 
essa matéria deve ser trami-
tada em regime normal para 
o ano que vem, com mais 
informações e com uma pro-
posta efetiva de equilíbrio 
previdenciário”, afirmou o 
parlamentar. “Senão, daqui a 
pouco vai acontecer o seguin-
te, [a alíquota] não vai ser só 
14, vai ser 14, 16, 17, 20”, teme 
o deputado.  Ele disse ainda 
que trabalha pela ampliação 
da isenção da contribuição 
previdenciária e também pela 
criação de alíquotas menores 
para quem ganha menos.   

O prazo para aumento 
da alíquota pelos estados vai 
até o fim de julho de 2020. 
Além do deputado Lúdio 
Cabral e Paulo Araújo, tam-
bém assinaram o requeri-
mento da audiência pública 
Janaina Riva (MDB), Elizeu 
Nascimento (DC), Delegado 
Claudinei (PSL), Silvio Fávero 
(PSL), Valdir Barranco (PT) e 
João Batista (Pros).

ainda mais trabalhadores do 
campo.

Na oportunidade o go-
vernador também anunciou 
a realização do pregão ele-
trônico no valor de R$ 8,3 
milhões para a aquisição 
de 42 patrulhas mecaniza-
das. Os kits são compostos 
por trator agrícola de 110 
cavalos, carreta basculante 
e grade aradora. O investi-
mento conta com recursos 
do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) no valor de 

no que destituiu o vínculo à 
Constituição Estadual, artigo 
246, que garantia os 2,5% da 
RCL do estado. 

“Fomos pegos de sur-
presa com uma ação de in-
constitucionalidade promo-
vida pelo governo do estado, 
através da Procuradoria-Ge-
ral do Estado (PGE), junto ao 
STF, pois a liminar foi dada 
no último dia 12 de dezem-
bro, sendo que foi protoco-
lada no dia 3 de dezembro. 
Isso dá uma instabilidade 
muito grande à Unemat. Es-
tamos pedindo que a Assem-
bleia entre com recurso e 
ajude a fazer a discussão para 
que possamos voltar a ter o 
vínculo constitucional e a 
garantia de financiamento da 
Unemat”, questionou Zanin.

Segundo o reitor, a de-
cisão representa o retrocesso 
nos últimos 15 anos na histó-
ria da universidade. “Não te-
remos como planejar a longo 
prazo de como a universida-
de irá atender Mato Grosso. 
E ficaremos à mercê de uma 
discussão anual de orça-
mento e LOA”, acrescentou 
Zanin. Conforme o gestor, 
a Unemat conta com uma 
receita de R$ 392 milhões; 
aproximadamente 23 mil 
alunos; 13 câmpus, 45 polos 

(núcleos pedagógicos e cur-
sos a distância), 30 cursos de 
pós-graduação (mestrado e 
doutorado) e quase 800 pro-
fessores, sendo desses 450 
são doutores.

“Fazemos a diferença 
para esse estado por mais de 
40 anos. A reunião é positiva 
porque os deputados assu-
miram o compromisso de 
entrar com recurso e fazer 
a discussão jurídica para nos 
ajudar, junto ao Executivo, 
para encontrar uma alter-

nativa que garanta o víncu-
lo constitucional e garantia 
constitucional do financia-
mento da universidade”, des-
tacou Zanin.

A previsão para 2020 é 
de R$ 425 milhões, mas, de 
acordo com o reitor, sem 
o vínculo constitucional, a 
Unemat fica sujeita aos de-
cretos de contingenciamen-
to. “Isso prejudica e coloca 
em risco a própria manuten-
ção da Unemat a longo pra-
zo”, acrescentou.

R$ 4.895.383,10, articulados 
pelo ex-deputado federal 
Fábio Garcia, e contrapar-
tida do Governo de Mato 
Grosso na ordem de R$ 
3.405.830,38.

A ação faz parte do 
Programa MT Produtivo – 
Patrulhas Agrícolas, um bra-
ço de execução do Progra-
ma Mato Grosso Produtivo, 
elaborado pela Seaf para a 
implementação de uma sé-
rie de ações e projetos para 
o incentivo das principais 
cadeias em atividade no Es-

tado.
Entre as principais prá-

ticas desenvolvidas temos 
como destaque a produção 
de café, cacau, leite, mel, 
banana, limão, maracujá 
e a piscicultura. A execu-
ção de programas como o 
Acesso à Água e a Irrigação 
terão prioridade a partir do 
próximo ano, assim como 
o Programa MT Produtivo 
– Patrulhas Agrícolas, que 
busca aumentar a produção 
no campo com a mecaniza-
ção dos trabalhos.
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TV  e Entretenimento

Greta Thunberg vai ser 
tema de documentário do Hulu

Aos 16 anos, Greta Thunberg já é tema de do-
cumentário. A ativista sueca, a personalidade 
do ano, é o cerne da produção da Hulu (serviço 
de streaming), dirigida pelo cineasta Nathan 
Grossman, conterrâneo da estudante. De acordo 
com o site Deadline, o documentário ainda não 
tem previsão de estreia. A garota começou a se 
tornar conhecida em agosto de 2018, aos 15 anos, 
quando deu início a uma greve escolar em que 
pedia atitudes concretas dos governos contra o 
aquecimento global. “Se vocês não se importam 
com o meu futuro na Terra, por que eu deveria 
me importar com o meu futuro na escola?”, di-
ziam os cartazes que a garota e seus colegas 
mostraram para os políticos locais. A equipe de 
documentaristas acompanhou as participações 
em protestos, convenções e outros eventos. O tí-
tulo provisório da produção é “Greta”.
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John Frusciante volta ao Red Hot Chili 
Peppers; Josh Klinghoffer está fora

Ninguém esperava e caiu como uma 
bomba. No domingo (15), o Red Hot Chi-
li Peppers publicou uma mensagem nas 
redes sociais informando a saída do gui-
tarrista Josh Klinghoffer e o retorno de 
(nem mais, nem menos) John Frusciante, 
integrante da formação clássica e mais 
furtiva do grupo de Los Angeles. “O Red 
Hot Chili Peppers anuncia que está se se-
parando com o nosso guitarrista dos últi-
mos dez anos, Josh Klinghoffer. Josh é um 
belo músico que respeitamos e amamos. 
Somos profundamente gratos pelo nosso 
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tempo com ele, e os incontáveis presentes 
que ele dividiu conosco”, começa a publi-
cação. “Nós também anunciamos, com 
grande entusiasmo e corações plenos, que 
John Frusciante está retornando ao grupo. 
Obrigado.” Esta é a terceira passagem de 
Frusciante pela banda, sendo o guitarrista 
entre 1988 e 1992 e entre 1998 e 2009. Na 
última saída, ele justificou que seus inte-
resses musicais estavam o levando para 
uma direção diferente e que os exploraria 
em carreira solo. Ele é responsável por al-
guns dos instrumentais mais aclamados 

da banda, como dos álbuns “Blood Sugar 
Sex Magik” (1991) e “Californication” (1999).

Já Klinghoffer gravou dois discos com 
o grupo californiano: “I’m With You” (2011) 
e “The Getaway” (2016). Apesar da banda 
ter emplacado alguns hits com os traba-
lhos mais recentes, as guitarras do músico 
sofreram pressão da crítica e público, pela 
pressão de assumir a função de Fruscian-
te. O Red Hot Chili Peppers planeja um 
álbum para 2020, que inicialmente seria 
lançado neste ano, mas foi adiado pelos 
incêndios na região de Los Angeles.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701338500  009225329
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Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

e IPTU). Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com 
experiência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com 
experiência comprovada, conhecimento no 
autocad
4-Açougueiro, com experiência; 
5-Analista de APR, com experiência;
6-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais; 
7-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiência; 
11-Comprador, com experiência e referên-
cia; 
12-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiência; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiência 
e CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Serviços gerais para trabalhar em 
clínica veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiência 
em vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
23-Vendedor (a), com experiência;
24-Zeladora, com experiência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a 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 –
 email: rh@adestec.org.br

 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a redação 
dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER 
os notificados ALBERTO LEOPOLDO DA CESTA e MANOEL CABRERA, ora 
apontados como antigos CONFRONTANTES, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 15963, em que se requer a retificação 
de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural 
situado no lugar denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área total de 
119,3978 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 138, Livro 02, 
deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, de 
propriedade de Valdocir Paulo Rovaris o qual CONFRONTAM com o imóvel rural de 
propriedade dos já referidos notificados. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, 
CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 
publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este 
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, 
em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, 
IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é 
facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. 
 
Nova Ubiratã - MT, em 13 de dezembro de 2019.  
 

Bruno Becker 
Registrador de Imóveis 

 
17,18/12/2019. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000501-31.2017.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 10/10/2017 
Valor da causa: R$ 3.003.788,00 
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) 

ELMO LEITZKE (REQUERIDO) RAFAEL BARION DE PAULA 
(ADVOGADO) 

RODRIGO DOERNER (REQUERIDO)  
TATIANE COVATTI DOERNER 
(REQUERIDO) 

 

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES 
ASSUNCAO 

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES 
ASSUNCAO 

SEBASTIAO DOMINGUES DE OLIVEIRA 
(REQUERIDO) 

 

MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

ALEX TOCANTINS MATOS 
(ADVOGADO) 

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA  

(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

FIAGRIL LTDA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP 

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA E JEF ADJUNTO 

 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS N. 087/2017 
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS 
 
PROCESSO N.º 1000501-31.2017.4.01.3603 
CLASSE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPROPRIANTE COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A 
EXPROPRIADO(S) ELMO LEITZKE (CPF 019.619.429-68), RODRIGO DOERNER 
(862.853.001-00), TATIANE COVATTI DOERNER (CPF 865.899.701-49), FERNANDO 
DE OLIVEIRA LOPES ASSUNÇÃO (CPF 777.764.611-72), SEBASTIÃO DOMINGUES 
DE OLIVEIRA (CPF 339.943.159-72) e MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA (CPF 
445.008.749-68). 
 
FINALIDADE DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública de 247,0061ha do 
imóvel rural denominado “FAZENDA MINUANO I”, com área total de 885,7093ha, 
localizada no Município de Sinop e matriculada sob os números 55.795, 55.796 e 55.797, 
Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1º Ofício de Sinop/MT bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta 
inicial) no valor de R$ 3.003.788,00 (três milhões, três mil, setecentos e oitenta e oito 
reais) . Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas.  
 
FUNDAMENTO LEGAL art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
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 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma na lei. 
 

Sinop/MT, 26 de outubro de 2017. 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto da 1.ª Vara de Sinop/MT 
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1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
 
PROCESSO 1001184-34.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA, SANDRA SANTOS 
CAVAZZANI TROMBETTA, 
ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE TERESINHA TROMBETTA 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 1,7606ha, parte de um todo maior de 1.466,0762ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n.568, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis deSinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer 
o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 10.915,70. 
Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os 
TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júl io Campos, 1230, 
Setor Comercial , Sinop/MT, 78550-286 – e-mai l : 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 

MURILO MENDES 

Juiz Federal 
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1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
 
PROCESSO 1001184-34.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA, SANDRA SANTOS 
CAVAZZANI TROMBETTA, 
ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE TERESINHA TROMBETTA 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 1,7606ha, parte de um todo maior de 1.466,0762ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n.568, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis deSinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer 
o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 10.915,70. 
Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os 
TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júl io Campos, 1230, 
Setor Comercial , Sinop/MT, 78550-286 – e-mai l : 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 

MURILO MENDES 

Juiz Federal 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1001126-31.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA, SANDRA SANTOS 
CAVAZZANI TROMBETTA, 
ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE TERESINHA TROMBETTA 
ADV POLO PASSIVO 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE SUPRAMENCIONADA, decorrente de desapropriação por utilidade pública do 
seguinte imóvel área de 3,3960ha, parte de um todo maior registrado de 2.000,00ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n.384, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de CláudiaMT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
21.055,17. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-
se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DOS ARTS. 
33 e 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na 
Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 33 e 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 

O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1001126-31.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA, SANDRA SANTOS 
CAVAZZANI TROMBETTA, 
ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE TERESINHA TROMBETTA 
ADV POLO PASSIVO 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE SUPRAMENCIONADA, decorrente de desapropriação por utilidade pública do 
seguinte imóvel área de 3,3960ha, parte de um todo maior registrado de 2.000,00ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n.384, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de CláudiaMT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
21.055,17. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-
se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DOS ARTS. 
33 e 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na 
Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 33 e 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 

O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representado por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna pública a adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 029/2019, nos termos do Pregão Presencial n° 021/2019  , 
firmada entre o Município de NOVA SANTA HELENA MT e a empresa AGILI SOFTWARE 
BRASIL LTDA, objetivando: contratação por prazo determinado de empresa especializada 
em software de gestão pública integrada para fornecimento de licenças de uso (locação) 
com acesso ilimitado de usuários, migração de dados, implantação, treinamento, 
manutenção e suporte técnico em Gestão de Orçamento, Planejamento, Tesouraria, 
Contabilidade e Geração de Informações para TCE-MT; Folha de Pagamento e 
Gerenciamento de Recursos Humanos; Holerite Web; Controle da Arrecadação Web; Portal 
do Contribuinte Web; Controle e Emissão de NFS-e; Controle de Almoxarifado; Controle de 
Compras e Licitação Web; Controle de Frotas Web; Controle de Combustível Web; Controle 
de Patrimônio; Controle do Portal da Transparência; Controle da Vida Escolar do Município; 
Controle de Protocolo Web; e Provimento de Data Center, tudo isso com pleno atendimento 
à Lei N° 4.320/64, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à NBCASP e às normativas do TCE-
MT, conforme as condições e especificações técnicas mínimas constantes neste Edital e 
seus Anexos. A Contratação visa atender administração municipal.  Novo Mundo – MT, 17 
de dezembro de 2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representado por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna pública a adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 029/2019, nos termos do Pregão Presencial n° 021/2019  , 
firmada entre o Município de NOVA SANTA HELENA MT e a empresa AGILI SOFTWARE 
BRASIL LTDA, objetivando: contratação por prazo determinado de empresa especializada 
em software de gestão pública integrada para fornecimento de licenças de uso (locação) 
com acesso ilimitado de usuários, migração de dados, implantação, treinamento, 
manutenção e suporte técnico em Gestão de Orçamento, Planejamento, Tesouraria, 
Contabilidade e Geração de Informações para TCE-MT; Folha de Pagamento e 
Gerenciamento de Recursos Humanos; Holerite Web; Controle da Arrecadação Web; Portal 
do Contribuinte Web; Controle e Emissão de NFS-e; Controle de Almoxarifado; Controle de 
Compras e Licitação Web; Controle de Frotas Web; Controle de Combustível Web; Controle 
de Patrimônio; Controle do Portal da Transparência; Controle da Vida Escolar do Município; 
Controle de Protocolo Web; e Provimento de Data Center, tudo isso com pleno atendimento 
à Lei N° 4.320/64, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à NBCASP e às normativas do TCE-
MT, conforme as condições e especificações técnicas mínimas constantes neste Edital e 
seus Anexos. A Contratação visa atender administração municipal. Novo Mundo – MT, 17 
de dezembro de 2019. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2019 – SRP 42/2019 

Processo Administrativo Nº 86/2019 

 
1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, 
através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que a licitação pública sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL 45/2019 – SRP 42/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS VIA 
WEB EM TEMPO REAL OU TECNOLOGIA DE VALIDAÇÃO ELETRÔNICA VIA WEB EM 
TEMPO REAL. Conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições das Leis 
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009, encontra-se suspensa 
conforme recomendação expedida pelo Conselheiro João Batista de Camargo Júnior no 
processo de Representação de Natureza Externa nº 34.244-0/2019. 

 

1.2. A retomada do certame está condicionada ao esclarecimento dos fatos objeto do 

aludido processo, mediante publicação de nova data e horário para sua realização. 
 

Santa Carmem/MT, 17 de dezembro de 2019. 

 
IEDA DEISE FEYH BETTONI 

Pregoeira 

 

 

AVISO DE PRORROGAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 13/01/2020. Data 
de Abertura Dia: 13/01/2020. Hora:  12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 08 DE JANEIRO 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. 
115/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA, TACHAS, TACHÕES, SUPORTE DE PLACAS, TINTAS 
VIÁRIAS, SOLVENTES E MICROESFERA PARA ATENTER AS 
DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. 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 - Presidente da C.P.L

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 09 DE JANEIRO 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. 
116/2019, objetivando a “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS 
D`ÁGUA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E 
ROEDORES, LIMPEZA E VEDAÇÃO DE FORROS DAS 
DEPENDÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. 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
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 117/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 14 DE JANEIRO 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. 
117/2019, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
PARA A EXECUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO DA FAUNA (IPF) 
E REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DE FAUNA EM AERÓDROMO 
(PMFA) PARA O AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO - ADOLINO 
BEDIN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO GLOBAL. 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
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Prefeito Municipal

CONCURSO DE PROJETOS N° 002/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-
SORRISO/MT, as LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  da 
DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA  AVENIDA 
CLAUDINO FRANCIO ENTRE AS RUA DESVRAVADORES A RUA 
GARIBALDI DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA, localizado 
Perímetro Urbano   do Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
RIMA.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, torna público a 
HOMOLOGAÇÃO do processo de Seleção de entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para 
celebrar TERMO DE PARCERIA para formação de vínculo de 
cooperação, visando o fomento e realização de atividades de interesse 
público no desenvolvimento de projetos vinculados na área da 
assistência social, seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, 
de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.100 de 
30 de junho de 1999, Decreto Municipal nº 098 de 05 de julho de 2019, 
bem como as condições estabelecidas no Edital. Após análise da 
proposta técnica apresentada à comissão julgou como vencedora a 
OSCIP ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ – 
CNPJ/MF 21.103.364/0001-77.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE ERRATA

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2019
O Município de Sorriso – MT, PUBLICA ERRATA referente a data de 
julgamento do referido procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 
114/2019, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SINALIZAÇAO VIARIA 
PINTURA TERMOPLASTICA A QUENTE, COM CARRETA PARA 
TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”, conforme a seguir: Onde-
se-lê: que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO 
DIA 07 DE JANEIRO DE 2019. LEIA-SE: que realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020. 
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

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, PUBLICA ERRATA referente a data de 
julgamento do referido procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 
112/2019, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, 
INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(IS)”, conforme a seguir: Onde-se-lê: que realizará às 09:00 
horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019. 
LEIA-SE: que realizará às 09:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), 
DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. 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.

AVISO DE ERRATA

O Município de Sorriso – MT, PUBLICA ERRATA referente a data de 
julgamento do referido procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 
113/2019, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 
DAS EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2020, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(IS)”, conforme a seguir: Onde-se-lê: que realizará às 08:00 
horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019. 
LEIA-SE: que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), 
DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. 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.

AVISO DE ERRATA

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 49/2019 
CHAMADA PUBLICA Nº. 01/2019 

 
Objeto: Selecionar Empresa Do Segmento Da Construção Civil, Para Execução De Projetos 
E Obras, Consubstanciados Na Produção De 49 Unidades Habitacionais, Residenciais 
Horizontais, Em Empreendimento Composto Com Sala, Dois Quartos, Cozinha, Banheiro 
Social E Área De Serviço, Com Área Construída Mínima De 45 (Quarenta E Cinco) M2, 
Atendendo As Especificações Do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, Em Imóvel 
De Propriedade Do Município, Para Viabilizar A Seleção Do Município De Tabaporã/Mt, 
Objetivando A Implementação  Do  “Programa  Minha  Casa  Minha Vida – Pmcmv”, 
Disposto Na Lei Federal Nº. 11.977 De 07 De Julho De 2009, Que Tem Por Finalidade O 
Atendimento Exclusivo Da Necessidade De Moradia, De Acordo Com As Especificações 
Técnicas Constantes Neste Edital. Repartições Interessadas: Secretaria Municipal De 
Assistência Social E Cidadania; Modalidade De Licitação: Chamada Publica Tipo De 
Licitação: Melhor Técnica Conformidade: Edital E Seus Anexos, Lei Nº. 8.666 De 21 De 
Junho De 1993 E Suas Alterações, Lei Complementar Nº. 123 De 14 De Dezembro De 
2006, Lc 147/14 E Demais Legislações Aplicáveis; Em Conformidade Com O Artigo 43, 
Inciso Vi Da Lei Federal Nº. 8666/93, O Município De Tabaporã – Mt, Através De Seu 
Prefeito Municipal, Senhor Sirineu Moleta, Homologa O Objeto Desta Licitação, À 
Empresa Vencedora: Imobiliária E Construtora Satelite – Ltda, Cnpj Sob N° 
11.077.409/0001-22. Classificação De Rating Junto A Caixa Econômica Federal Avaliada 
Como “B” Homologo O Resultado Proferido Pela Comissão Municipal De Licitação. 
Tabaporã – Mt, 17 De Dezembro De 2019. 
 

Sirineu Moleta 
Prefeito Municipal 
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DA REPORTAGEM

O Hospital Regional de 
Colíder Dr. Masamitsu Taka-
no recebeu o prêmio Desta-
que Empresarial promovido 
pela Associação Comercial 
e Empresarial de Colíder 
(Acic), na categoria hospital. 
A premiação ocorreu no úl-
timo sábado (8).  O hospital 
concorreu com outras três 
unidades de saúde e foi des-
taque na categoria opinião 
pública no ano de 2019 com 
42,1% dos votos.

Conforme a Acic, a pes-
quisa de opinião pública foi 
realizada na cidade entre os 
dias 10 a 30 de setembro, 
com apuração de 1.880 for-
mulários respondidos onli-
ne. O resultado foi registra-
do no cartório do Primeiro 
Ofício da cidade, no livro B 
número 12.416.

Para a diretora do hospital, 
a enfermeira Mirian Alves 
Moreira, o reconhecimento 
só foi possível mediante a 
contribuição de cada profis-
sional que atua na unidade e 
que trabalha em prol de aju-
dar o seu semelhante, seja na 
assistência, serviços de apoio 
ou administrativamente.

“Registro também o em-
penho de todos do nível 
central, representados pelo 
Secretário de Estado de Saú-
de, Gilberto Figueiredo e a 
Secretária Adjunta de Gestão 
hospitalar, Deisi Bocalon, 
que não tem medido esfor-
ços para melhorar os traba-
lhos nas unidades de saú-
de do Estado, sendo que os 
mesmos possuem um olhar 

diferenciado e sensível, vol-
tado para as especificidades 
de cada regional”, acrescenta 
a diretora. Além do hospital, 
também foram premiados 
diversos profissionais que 
atuam na unidade. São eles: 
a diretora Mirian, o médico 
pediatra Darcy Neto de Mo-
raes Bicudo Ibraim, a médi-
co ginecologista Lara Mina-
mi Ruiz Takano, o médico 
ortopedista Sebastião Amil-
ton Pereira e o médico car-
diologista Marcelo Sanson.

O Hospital Regional dis-
põe dos serviços de Cardio-
logia (risco cirúrgico); Ci-
rurgia geral; Clínica médica; 
Ginecologia e obstetrícia; 
Medicina intensiva; Ortope-
dia e traumatologia; Pedia-
tria; Radiologia; Laboratório 
de Análises Clínicas; Unida-
des de Coleta e Transfusão 
(UCTs); eletrocardiograma; 
Colonoscopia; Endoscopia 
Digestiva, além de serviços 
terceirizados como Tomo-
grafia e Ultrassonografia.

De janeiro a novembro 
deste ano, a unidade de saú-
de realizou 1.847 mil proce-
dimentos cirúrgicos. 

Nesse mesmo período, 
foram feitas 7.257 mil con-
sultas ambulatoriais, 152.316 
mil procedimentos ambu-
latoriais, 3109 internações e 
ofertados 57.155 mil serviços 
de apoio e diagnóstico exter-
no nas áreas de Laboratório 
Clínico, Radiologia, Ultras-
sonografia, Eco cardiografia, 
Endoscopia, Colonoscopia, 
Eletrocardiograma, Exames 
da UCTs, Biópsias e Tomo-
grafias.

Foto: AssessoriA

SINOP

Natal dos Sonhos: luzes despertam
sentimentos e encantam visitantes

VERA
Crianças recebem brinquedos 
e chocolates em dia especial

Ambientes iluminados atraem a atenção de todas as idades 

Foto: AssessoriA

Parceiros e servidores levaram alegria, cultura e diversão 
para 1,4 mil crianças 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Quem passa pela pra-
ça da Bíblia, no coração de 
Sinop, e onde foi montada 
a vila do Natal dos Sonhos, 
da Prefeitura de Sinop, tem 
se encantado logo à primei-
ra vista. Um mix de luzes 
das mais variadas cores tem 
se tornado atração à parte. 
Ao mesmo tempo em que 
deixam os ambientes mais 
iluminados, a exuberância 
encanta às dezenas de visi-
tantes que prestigiam a festa 
cultural.

De urso gigante ao glo-
bo, dos animais típicos do 
natal até mesmo às gigan-
tescas bolas instaladas em 
árvores, tudo chama a aten-
ção. “Está muito bonito tudo 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na tarde do último do-
mingo (15), a Secretaria de 
Assistência Social de Vera, 
juntamente com parceiros e 
servidores, realizaram o Na-
tal das Crianças. O evento foi 
realizado nas dependências 
do Ginásio Poliesportivo De-
oclides Rodrigues de Freitas. 
O evento contou com apre-
sentações culturais, com a 
entrada do Papai e da Mamãe 
Noel em um jipe amarelo, e 
a entrega de brinquedos e 
chocolates. Ao todo, este ano, 
1,4 mil crianças do município 
foram beneficiadas.

Para o promotor de 
Justiça Dr. Willian Oguido 
Ogama, eventos como este 
são muito importantes para 
as crianças do município. 
“Acho muito importantes 
eventos como estes. Princi-

palmente pelo trabalho que 
o CRAS e a Assistência Social 
estão fazendo por que muitas 
crianças não têm condições 
de adquirir um presente. E 
é a realização da família que 
às vezes o município através 
deste projeto acaba contri-
buindo. E a realização do 
sonho da criança de receber 
um presente no final do ano”, 
destacou. Antes da entrega 
dos presentes o Papai e a Ma-
mãe Noel entraram em um 
jipe amarelo fazendo a festa 
da criançada distribuindo ba-
las e doces. Os presentes fo-
ram entregues para as crian-
ças do município de Vera, 
pelo prefeito Moacir Giaco-
melli, pela Secretária de As-
sistência Social e Primeira 
Dama Rosângela Giacomelli, 
pelos servidores de diversos 
setores e Secretarias da Pre-
feitura e por parceiros que 
estiveram presentes.

Foto: DivulgAção

HR Colíder foi eleito com 42,1% dos votos 

Hospital Regional recebe o
prêmio Destaque Empresarial
COLÍDER | Hospital concorreu com outras três unidades de saúde e foi destaque na categoria opinião pública

aqui”, destaca a visitante 
Sara Oliveira. Com a paisa-
gem propícia, valem todos 
os registros fotográficos. O 
autônomo Diego Azenha e a 
esposa aproveitaram a visita 
à vila natalina para eternin-
zar o momento. “O registro 
vale a pena, Sinop está muito 
bonita. É um investimento 
bacana, que vai atrair muitos 
visitantes. A gente está fazen-
do bastantes fotos, mandan-
do para toda a família e para 
os amigos que são de outras 
cidades para eles conhece-
rem Sinop, pelo menos por 
fotos. E a gente segue regis-
trando esse final de ano tão 
bonito aqui na nossa cidade”, 
conta.

Segundo o diretor de 
Cultura da Prefeitura de Si-
nop, Daniel Coutinho, se 

fossem esticadas, todas as lu-
zes que compõem a decora-
ção de natal da cidade de Si-
nop (entre a Vila Natalina até 
as avenidas), iriam totalizar 
cerca de 20 mil metros de 
extensão. “As luzes do Natal 
dos Sonhos, da Prefeitura de 
Sinop, são um atrativo, belas 
e que vêm encantando. Es-
tamos muito felizes com os 
comentários que estão sen-
do feitos pelas pessoas que 
elogiam, diariamente, todo o 
trabalho feito pela gestão da 
prefeita Rosana Martinelli e 
que só confirma que o nos-
so natal se consolida como 
um dos maiores do Estado. É 
uma felicidade imensa”, des-
taca Coutinho.

NATAL
Toda a montagem da es-

trutura do Natal dos Sonhos, 
no tocante à vila natalina, foi 
preparada por servidores das 
secretarias Municipais de 
Obras e Serviços Urbanos, 
Desenvolvimento Econô-
mico e Educação, Esporte 
e Cultura. A realização do 
evento tem apoio da Câmara 
Municipal de Sinop, Sinop 
Energia, Imobiliária Celeste, 
JMD Urbanismo e Zellmann 
Empreendimentos.

Na Vila Natalina foram 
montados a Casa do Papai 
Noel, a Oficina do Papai 
Noel, a Casa do Artesão, o 
Show de Luzes e uma tenda 
para apresentações culturais. 
A exposição segue de segun-
da a sexta, das 18h às 22h, e 
aos sábados e domingos, das 
17h às 22h, até o dia 06 de ja-
neiro de 2020.
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