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SINOP

MT: voos
suspensos
em três
aeroportos

Começa 
desinfecção
biológica em 
avenidas

Os voos comerciais regulares 
estão suspensos em três ae-
roportos durante período de 
pandemia do coronavírus. Nos 
aeroportos de Rondonópolis e 
Sinop, a suspensão vale até 7 
de maio. Em Alta Floresta, os 
voos só devem ser realizados 
depois do dia 30 de junho. O 
Marechal Cândido Rondon 
continua operando, porém com 
restrições no número de voos.
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A desinfecção biológica para pre-
venção da proliferação do coro-
navírus começou nas avenidas de 
Sinop. Ontem, a ação foi desenvol-
vida no cruzamento das avenidas 
da Saudade e André Maggi, que 
dão acesso a dezenas de bairros e 
onde trafegam, diariamente, cente-
nas de veículos e motos.    Página  - 4

José RobeRto Gonçalves

DivulGação

COVID-19

Média de
idade dos
pacientes:
42 anos

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Dados da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) mos-
tram que a idade média dos 
pacientes diagnosticados com 
Covid-19 em Mato Grosso é de 
42 anos. Conforme o secretário 
de Saúde, Gilberto Figueiredo, 
25 casos foram confirmados no 
estado até terça-feira.
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Em virtude da crise causada 
pelo coronavírus, o Diário do 
Estado MT informa aos seus 
leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação 
neste período, porém, em tiragem 
menor em respeito, principal-
mente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita 
gente está envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!             

DivulGação

DivulGação

O Governo do Estado manteve até o dia 30 de abril a suspensão das 
aulas nas redes estadual e municipal de ensino, tanto nas escolas pú-
blicas quanto nas particulares. Também ficam suspensas as aulas no 
ensino superior. A alternativa tem sido as aulas online.                  Página 4

EDUCAÇÃO PREJUDICADA

Governo mantém suspensão
das aulas até 30 de abril



    

Para os primeiros a economia é recuperá-
vel e as vidas não. Para os outros, a econo-
mia paralisada acarretará fome

É lugar comum dizer que as crises são tam-
bém oportunidades, em especial para aprender. 
Vivemos a grande crise global do coronavírus e 
mesmo com toda a dramaticidade que envolve, 
ela também tem muito a ensinar.

Caso este artigo passe alguma ideia de acla-
mação à pandemia, peço de antemão desculpas 
ao leitor, pois em minha quarentena também 
acompanho preocupado e com tristeza solidá-
ria todo o sofrimento pelo qual passa o mundo.

Apenas quero marcar aqui uma notável e 
esperançosa lição, dentre as muitas que a tra-
gédia trará no sentido de se evitar episódios 
semelhantes e de construir um mundo melhor.

A importante discussão sobre a questão da 
quarentena como medida a ser adotada no Bra-
sil, passou pelo sim ou não, pelo total ou par-
cial, horizontal ou vertical e acabou colocando 
em posições antagônicas os conceitos de vida e 
de economia.

Em uma versão simplificada das posições, 
de um lado colocam-se os favoráveis à quaren-
tena total, aos quais justifica-se a paralisação 
da economia com o isolamento máximo da po-
pulação, reduzindo a velocidade da contamina-
ção para evitar sobrecarga e colapso do sistema 
de saúde e consequentemente salvar vidas.

De outro lado, colocam-se os que defendem 
a garantia da continuidade da economia evitan-
do crises de renda e de abastecimento da popu-
lação, e de sobrecarga e colapso dos sistemas de 
segurança pública, com graves consequências 
sociais e políticas. Para os primeiros a econo-
mia é recuperável e as vidas não. Para os outros, 
a economia paralisada acarretará fome, misé-
ria e convulsões sociais, adicionando número 
significativo de mortes às causadas pelo vírus. 
Para muitos apenas firulas políticas enrolado-
ras, no entanto, envolvem formas diferentes de 
ver o mundo. A visão holística foi um dos maio-
res avanços alcançados pela Humanidade e ela 
parte do princípio de que todas as coisas estão 
articuladas entre si, influenciando-se mutua-

mente.
Nada existe de forma isolada no uni-

verso, mesmo que algumas coisas possam estar 
mais próximas ou mais distantes. Ainda mais 
um conceito tão complexo como o de vida que 
envolve tantas interrelações para sua existência.

Continuando com o exemplo da vida que, 
apesar de dependente, não depende só da saúde, 
assim como, apesar de dependente, a saúde não 
depende só da medicina.Você pode gozar de ple-
na saúde e ser atropelado por um carro, assim 
como o médico pode receitar um xarope adequa-
do para uma criança, mas o barraco onde mora 
o pequeno é incapaz de protegê-lo do frio ou da 
chuva podendo levá-lo à morte com ou sem a 
medicação. Dois exemplos nas áreas da arquite-
tura e do urbanismo de como a vida pode ter ou-
tras dependências além da saúde e da medicina.

Aliás o ministro Mandetta abordou correta-
mente este assunto ao dizer de sua esperança 
de que após a passagem da pandemia, o Brasil 
mude a maneira de tratar suas cidades, atribuin-
do um novo valor ao planejamento urbano, com 
destaque, para ele, nas áreas da Habitação e do 
Saneamento Básico. Além das duas áreas cita-
das eu acrescentaria todas as demais, já que a 
cidade é o objeto holístico por excelência e não 
pode ser tratada por partes isoladas.

As ligações entre vida e economia são mais 
estreitas ainda e, sem querer exagerar, vêm des-
de o Livro do Gênesis quando Deus nos expulsou 
do Paraíso determinando que a partir daquele 
momento teríamos que viver (Vida) do suor de 
nosso próprio trabalho (produção, Economia)
e até colocou um ou dois anjos com espadas de 
fogo impedindo-nos voltar. Findo o Paraíso, nada 
mais cai do céu e o trabalho é essencial à vida. 
Espero que as autoridades e a sociedade encon-
trem um meio termo entre as quarentenas “hori-
zontais” e “verticais”. Mas tem que ser já.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS É AR-
QUITETO E URBANISTA, É CONSELHEIRO LI-
CENCIADO DO CAU/MT

Pandemia e holística

JOSÉ ANTONIO LEMOS 
DOS SANTOSExcesso de informações
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atualizações com muita frequência.
Com tudo isso é possível ficar o 

tempo todo buscando atualizações de 
um assunto que tenha interesse, o que, 
evidentemente, não é bom. Em situa-
ções extremas, como a atual pandemia, 

a busca constante por in-
formações pode fazer com 
que o internauta acabe 
“surtando”, fazendo do as-
sunto uma verdadeira “ob-
sessão”.

Escolha de um a três 
horários, no decorrer do 
dia, para se atualizar. Li-
mite seu tempo de busca 
e atenha-se aos dados re-

levantes, sem se deixar envolver por 
qualquer tipo de “excesso” ou “para-
noia”. Leia (ou assista) e tire suas con-
clusões. Simples assim.

E a gente vai ficando 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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Procure não deixar com que a facilidade de acesso à infor-
mação se torne uma obsessão, pois todos os exageros são 
prejudiciais. Use a internet a seu favor, se informe, trabalhe, 
se divirta, mas não deixe que ela, de alguma forma, prejudique 
sua vida.
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A tecnologia nos aproxima de forma 
extremamente ampla das informações 
e notícias. Eu falo bastante a respeito de 
notícias falsas encontradas na grande 
rede, mas hoje o assunto é outro: a for-
ma com que interagimos com informa-
ções verdadeiras.

Se formos parar 
para pensar, muito 
tempo atrás depen-
díamos do jornal 
impresso para ter 
acesso à informa-
ção. Esperávamos 
por ele e, com sua 
leitura, tínhamos 
acesso aos fatos 
que estavam acontecendo ao nosso 
redor (normalmente restrito ao Brasil, 
com poucas informações internacio-
nais).

O rádio e a TV mudaram isso bru-
talmente. Passamos a ter mais de uma 
edição de informativos por dia, de for-
ma mais dinâmica e, em casos extre-
mos, flashs com notícias importantes 
no meio da programação normal.

Quando a internet se popularizou 
esse cenário mudou, e passamos a ter 
acesso às notícias na hora que quisés-
semos. Diversos sites e portais dispu-
tam o acesso do internauta e oferecem 

DA REPORTAGEM

Os voos comerciais re-
gulares estão suspensos em 
três aeroportos do estado 
durante período de pan-
demia do coronavírus. Nos 
aeroportos de Rondonó-
polis e Sinop, a suspensão 
vale até 7 de maio. Em Alta 
Floresta, os voos só devem 
ser realizados depois do dia 
30 de junho. O Aeroporto 
Internacional Marechal 
Cândido Rondon continua 
operando, porém com res-
trições no número de voos.

A decisão foi das com-
panhias aéreas. A Centro-
-Oeste Airport, concessio-
nária que administra os 
três aeroportos, informou 
que, nesse período, o ter-
minal permanecerá aberto, 
com equipe reduzida, para 
atender a demanda gerada 
pela aviação executiva.

Já o Marechal Rondon, 
em Várzea Grande, faz 
parte da Operação Malha 
Aérea Essencial, organiza-
da pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC). 
A iniciativa tem o objetivo 
de garantir que nenhum 
estado brasileiro fique sem 
ligação aérea por conta da 
pandemia.

Dessa forma, ao longo 
do mês de abril, o aeropor-
to da região metropolitana 
continuará operando com 
voos comerciais de domin-
go a sexta-feira, tendo rotas 
regulares para São Paulo, 
Campinas e Porto Velho/
RO. Os voos serão opera-
dos pelas empresas Azul, 
Gol e Latam.

De acordo com a Cen-
tro-Oeste Airport, que 
também administra o Ae-
roporto Marechal Rondon, 
durante o mês de abril, 
no terminal, serão quatro 
pousos e quatro decolagens 
às segundas-feiras, às sex- Voos comerciais estão suspensos em Sinop 

Voos suspensos em três aeroportos
EFEITO PANDEMIA | A suspensão acontece nos aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta

Foto: José RobeRto Gonçalves

tas-feiras e aos domingos.
Às terças-feiras e quin-

tas-feiras serão dois pou-
sos e duas decolagens e às 
quartas-feiras serão três 
pousos e três decolagens, 
apenas.

SORRISO
A Azul Linhas Aéreas co-

municou a suspensão até 
31 de dezembro da rota 
Cuiabá/Sorriso e vice-ver-
sa, devido à pandemia cau-
sada pelo Covid-19 (coro-
navírus). De acordo com o 
comunicado, a medida foi 
tomada levando em conta 
a necessidade de contenção 
financeira da empresa que 
já suspendeu as operações 
internacionais e também 
em 50% da malha por que 
era responsável no país.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Cláudio Drusina, salienta 
que hoje (2) a Comissão 
Aeroportuária irá se reu-
nir com representantes do 
Executivo e do Legislativo 
para discutir a situação da 
empresa terceirizada que 
opera no Aeroporto Regio-
nal Adolino Bedin.

“Também vamos discu-
tir o plano de manutenção 
e recuperação da pista, bem 
como dos equipamentos 
que temos no aeroporto. 
Todas essas questões pre-
cisam ser analisadas para 
mantermos a certificação 
do aeroporto”, explica Dru-
sina.

Segundo o secretário, 
tanto a Comissão Aeropor-
tuária quanto a Administra-
ção Municipal entendem a 
medida tomada pela Azul. 
“É uma das medidas pro-
tetivas empregadas para 
evitar a proliferação do 
coronavírus e no momen-
to também visa a questão 
financeira da empresa há 
longo prazo”, acrescenta.



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: 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunicação, 
conhecimento pacote Offi ce; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residencial, com 
experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h às 22h, 
conhecimento pacote Offi ce; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com ensino 
médio completo e conhecimento em Pacote 
Offi ce;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino médio 
completo, experiência em concerto de refrigera-
dores, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 01 ano, 
bom relacionamento interpessoal; 
15-Ajudante de motorista, com experiência;
16-Auxiliar de produção, com experiência;
17-Consultor de vendas, com experiência;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior conclu-
ído ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, CNH 
C, D ou E, com disponibilidade para viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conhecimento 
em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fi scal, com experiência.

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

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 014/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber 
que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – 
Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL - SRP Nº 014/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 
de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item ob-
jetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PA-
VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) 
EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, MEIO FIO E FABRICAÇÃO DE TUBOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min 
do dia 14 de abril de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton 
José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou 
baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeaze-
vedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. 

Peixoto de Azevedo, 01 de abril de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 018/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL - SRP Nº 018/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 
de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabe-
lecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por 
Item objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO 
ASFALTICA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 0087/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE IN-
FRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA E MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO-MT, CONFORME PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO.” Que será realizado às 13h30min do dia 17 de abril de 2020, na sala 
de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo po-
derá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações 
no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo 
fone (66) 3575-5100. 

Peixoto de Azevedo, 01 de Abril de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020

Aviso Credenciamento de Pessoa Jurídica Habilitada Para Serviços Médicos 
Complementares - OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MÉDICOS PLANTONISTAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXA-
MES DE DIAGNÓSTICOS POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE 
PREÇOS (ANEXO I) E TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II). - PERÍODO, 
LOCAL E DATA DE ABERTURA: Recebimento de envelopes contendo a docu-
mentação de 02 de abril de 2020 a 04 de maio de 2020, no horário das 12:00 
às 17:00 horas, na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Peixoto 
de Azevedo/MT, situada na Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, nesta 
cidade. Sessão Pública para abertura dos envelopes será às 14:00h do dia 
05 de maio de 2020. - AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão 
obter o presente Edital de Chamada Pública 005/2020, sem quaisquer ônus 
ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão Permanente de Li-
citação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira, no horário das 12h 
às 18h, pelo telefone (66) 3575-5100, e-mail: licitacao_peixotodeazevedo@
hotmail.com mailto:cisrnm@hotmail.com ou pelo site: www.peixotodeazeve-
do.mt.gov.br. 

Peixoto de Azevedo-MT, 01 de abril de 2020. 
Natália Fernandes da Silva 

Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA nº 004/2020

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação Sra. Natalia Fernandes da Silva, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará Chamada Pú-
blica nº 04/2020, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDORES 
FAMILIARES RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDER AOS 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, 
EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEI E PNAEE DE ACOR-
DO COM A LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 26/2013 CD/
FNDE, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pei-
xoto de Azevedo-MT, em conformidade com o as disposições do Edital e ane-
xos  que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, 
atendendo a Lei nº 11.947/2009,  Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013,  
receberá propostas no período de 02/04/2020 à 04/05/2020, no horário das 
12:00 às 18:00 horas na sala de licitações. O Edital se encontra disponível no 
site da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT ou no endereço Rua 
Ministro César Cals nº 226, em Peixoto de Azevedo/MT, a data e horário da 
Sessão Pública para abertura dos envelopes às 14:00h do dia 06 de Maio de 
2020 no mesmo local.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de abril de 2020.
Natália Fernandes da Silva

Presidente - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubi-
ratã - MT, torna público que realizará no dia 19/05/2020, às 08:00 horas, na 
Rua Para, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada a Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra na 
implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinaliza-
ção viária, meio fi o, sarjeta e passeio público com acessibilidade no perímetro 
urbano da cidade de Nova Ubiratã-MT. Os interessados poderão consultar o 
Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. 

Nova Ubiratã - MT, 01de abril de 2020. 
MAURO ODINEI SOLIANI

Secretário de Administração.

ALDEMAR MEAZZA CPF nº 727.858.459-00, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Muni-
cipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade de: 
Condomínio Residencial, o empreendimento está localiza-
do na Avenida Amélia esq. com Rua Alcides Faganelo, nº 
258, Quadra 06, Lote 18 - Jardim Tarumãs - CEP 78.553-
308 – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

A ASSOCIACAO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA 
DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - TRECHO SORRISO 
– NOVA UBIRATA - DISTRITO DE BOA ESPERANCA, 
CNPJ 05.630.286/0001-02 estabelecida na Rodovia MT 
242, KM 11, bloco 02, sala 01, Zona rural, CEP 78.890-
000, no município de Sorriso - MT, Torna Público que re-
quereu junto a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Am-
biente/MT a Licença Prévia - LP e Licença de Instalação 
- LI referente ao PROJETO/OBRA DE INFRAESTRUTURA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RODOVIA ESTADU-
AL EM SORRISO-MT. Trecho localizado na rodovia esta-
dual MT-490 (trecho – entre a MT-242 e a MT-485 –Totali-
zando aproximadamente 43,00 Km), não foi determinado 
EIA/RIMA.

A empresa LISEO MARCOS - EPP, CNPJ 
00.285.5890/0001-46, torna público que requereu à SEMA 
a Renovação da Licença de Operação nº 318881/2019 
para atividade de Serraria com desdobramento e bene-
fi ciamento de madeira no município de Sinop - MT. Não 
EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia. Telefone: (66) 
3532-3297).

A empresa LETICIA IND. COM. MADEIRAS LTDA, CNPJ. 
11.627.101/0001-03, torna público que requereu à SEMA 
a Renovação da Licença de Operação nº 315374/2017, 
cuja atividade é Serraria com desdobramento de madeira, 
situada no município de Marcelândia-MT. Não EIA/RIMA. 
(Acácia Florestal Engenharia-fone (66) 3532-3297)

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA, 
inscrito no CNPJ nº 09.384.948/0004-05, pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida na RODOVIA MT 220 KM 
01, Bairro Camping Clube, Sinop- MT, torna público que 
requereu perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
de Mato Grosso, a Licença de Operação Provisória (LOP),  
para o desenvolvimento de atividades.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 018/2020, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS aquisição de materiais de 
construção para serem utilizados na pavimentação e recapeamento 
asfáltico, bem como na construção e reparos de bueiros e sarjetas, teve 
como vencedoras as  empresas: MOREIRA E CIA LTDA - EPP, com o 
valor total de R$ 2.066.577,50 (dois milhões, sessenta e seis mil, 
quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos), A. G. DA SILVA & 
CIA LTDA, com o valor total de R$ 287.220,00 (duzentos e oitenta e sete 
mil e duzentos e vinte reais) e TRANS CENTRAL TRANSPORTE DE 
CARGAS EIRELI, com o valor total de R$ 579.920,00 (quinhentos e 
setenta e nove  mil novecentos e vinte reais).
Campo Novo do Parecis - MT, 01 de abril de 2020.

Tarcisio Nascimento da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001183-49.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 29/11/2018 
Valor da causa: R$ 22.220,76 
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) 

CARLOS ANTONIO TROMBETTA 
(REQUERIDO) 

JOAQUIM DINIZ PIMENTA NETO 
(ADVOGADO) 

SANDRA SANTOS CAVAZZANI 
TROMBETTA (REQUERIDO) 

DINARTH ARAUJO CARDOSO 
JUNIOR (ADVOGADO) 

ITAMIR LUIS TROMBETTA (REQUERIDO) JOAQUIM DINIZ PIMENTA NETO 
(ADVOGADO) 

IRENE TERESINHA TROMBETTA 
(REQUERIDO) 

DINARTH ARAUJO CARDOSO 
JUNIOR (ADVOGADO) 

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

EFRAIM RODRIGUESGONCALVES 
(ADVOGADO) 

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1001183-49.2018.4.01.3603 
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 área de 3,5840ha, 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 Cláudia/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$ 
22.220,76 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: 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 
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 NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2020

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Objeto: aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas de 

informática, para atender às necessidades desta Municipalidade. Tipo: 

menor preço por item - Data de abertura: 16 de abril de 2020. Horário: 

08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum 

–  M T.  E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum – MT, 01 de abril de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição materiais de 
educação em saúde, psicologia, fonoaudiologia, jogos e brinquedos 
diversos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 15 de abril de 2020. HORÁRIO: 
08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim Orquídeas, N. Mutum 
–  M T.  E d i t a l  e  a n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e : 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais>, pelo e–mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, no Departamento de Licitação 
ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7h00min 
as 11h00min das 13h00min às 17h00min.
Nova Mutum – MT, 01 de abril de 2020.

AVISO DE PUBLICAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2020

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO 
ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES EM 
LOGRADOURO PÚBLICO PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI 
MUNICIPAL Nº 3.020/2020. DATA ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ 
AS 09H00MIN HORAS DO DIA 06 DE MAIO DE 2020. DATA E HORÁRIO 
DE JULGAMENTO: 06 DE MAIO DE 2020, ÀS 09H:00MIN (HORÁRIO 
OFICIAL DE SORRISO – MT). Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – MT. TIPO: 
MAIOR OFERTA. 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 8.666/1993 e Lei 
Municipal nº 3020/2020 e demais legislações complementares.

AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2020

Presidente da C.P.L
Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

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 17 DE ABRIL 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. 032/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS DE PODA DE GRAMA E EQUIPAMENTOS DA MARCA 
STHILL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SORRISO-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). 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.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 019/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 15 de abril de 
2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE 
MADEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 036/2020, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  Matupá – MT, 31 de março de 
2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

 
  
 
 

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 
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Foto: RepRodução

Informação foi dada pelo secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
manteve até o dia 30 de 
abril a suspensão das aulas 
nas redes estadual e muni-
cipal de ensino, tanto nas 
escolas públicas quanto nas 
particulares. Também ficam 
suspensas as aulas no ensino 
superior – faculdades, cen-
tros universitários e univer-
sidades.

A decisão foi tomada pelo 
governador Mauro Mendes e 
deverá ser publicada em edi-
ção extra do Diário Oficial de 
terça (31). Decreto anterior já 
havia determinado que as 
aulas estavam suspensas até 
o dia 5 de abril.

“Manter as aulas, nes-
se momento, aumentaria a 
possibilidade de transmis-
são entre as crianças, que 
poderiam levar o vírus para 
dentro de casa e causar com-
plicações para as pessoas que 
estão nos grupos de risco”, 
pontuou o governador.

Mendes ressaltou que, 
assim como as demais me-
didas que o Governo vem 
adotando, a manutenção da 
suspensão das aulas segue as 
orientações do Ministério da 
Saúde.

ENSINO A
DISTÂNCIA
Para não haver prejuízo 

de ensino, a Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) 
e a Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat) 
“deverão analisar a possibi-
lidade técnica, operacional 
e orçamentária de retomada 
das aulas por meio de ferra-
menta que viabilize o ensi-

no à distância (EaD), ficando 
autorizada a adoção de me-
didas necessárias para este 
fim”. 

Além dela, a Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT) também deve discu-
tir a possibilidade.

Em Sinop, o ensino su-

Foto: divulgação

Aulas estão suspensas pelo menos até o final do mês

Governo mantém suspensão 
das aulas até o dia 30 de abril
ENSINO | Medida segue orientação do Ministério da Saúde no sentido de evitar todo tipo de aglomeração

EFEITO CORONAVÍRUS

Quarentena faz vendas 
de carros despencarem 
mais de 90% no país

SINOP

MT: idade média de 
pacientes diagnosticados 
é de 42 anosFoto: assessoRia

Foto: Hamad i moHammed/ReuteRs

Ação visa reduzir risco de contágio pelo coronavírus 

Média diária das vendas caiu vertiginosamente 

DA REPORTAGEM

A crise causada pela 
pandemia do novo corona-
vírus atingiu com força as 
vendas de carros novos em 
março, em especial na última 
semana. 

A quarentena imposta 
para frear o avanço da Co-
vid-19 na última semana der-
rubou as vendas de carros 
em até 90%. Porém, segun-
do números da Fenabrave, 
a federação que reúne con-
cessionários e revendas de 

DA REPORTAGEM

Dados da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) 
mostram que a idade média 
dos pacientes diagnostica-
dos com Covid-19 em Mato 
Grosso é de 42 anos. Con-
forme o secretário de Saúde, 
Gilberto Figueiredo, 25 casos 
foram confirmados no esta-
do até terça-feira.

Desde total, segundo 
boletim divulgado pela SES, 
50% são homens e 50% mu-
lheres. Oito pacientes que 
testaram positivo para o co-
ronavírus estão internados, 

automóveis, o tombo no acu-
mulado de março pode nem 
ser tão acentuado, em núme-
ros concretos.

A média diária de ven-
das de carros no país caiu 
para apenas 427 veículos na 
semana entre os dias 21 e 27 
de março. 

Foram considerados os 
20 carros mais vendidos no 
mercado nacional. Na sema-
na anterior, a média foi de 
4.424 carros emplacados dia-
riamente, o que dá a dimen-
são da queda de 90,3%.

sendo que quatro deles em 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e os outros 
quatro em enfermarias. Os 
outros 17 pacientes são trata-
dos em casa, com medidas de 
isolamento.

Os casos suspeitos são 
tratados pelo estado como 
Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG), que inclui 
a Covid-19 bem como outros 
tipos de Influenza. Dos 25 
casos de Covid-19, 18 foram 
registrados em Cuiabá, dois 
em Várzea Grande, um em 
Nova Monte Verde e quatro 
em Rondonópolis.

perior presencial passa por 
mutação. [Por ter aulas 100% 
presenciais, sem utilização 
do meio online para tal, o 
Centro Universitário Fasipe, 
por exemplo, está desen-
volvendo um sistema para 
aplicação e gestão das aulas 
online. Por força de decreto, 

é inviável o retorno das au-
las até, pelo menos, início de 
maio.

Todos os eventos, cursos 
e formações, que contariam 
com aglomeração de pessoas 
e que estavam ocorrendo na 
rede estadual, também con-
tinuam cancelados.

SINOP

Começa desinfecção biológica em avenidas
DA REPORTAGEM

Só Notícias

A desinfecção biológica 
para prevenção da prolifera-
ção do coronavírus começou 
nesta quarta-feira (1º) nas 
avenidas de Sinop – ontem, 
no cruzamento das avenidas 
da Saudade e André Maggi – 
que dão acesso a dezenas de 
bairros e onde trafegam, dia-
riamente, centenas de veícu-
los e motos. O cronograma 
do trabalho nas demais vias 
ainda será divulgado. A de-
sinfecção biológica tem sido 
feita também em Cuiabá, 
Várzea Grande, Lucas do Rio 
Verde e outras para reduzir 

riscos de contágio.
Carros de som e forças 

de segurança reforçaram 
orientações para pessoas 
evitarem sair de casa sem 
necessidade e reforçarem 
medidas preventivas ao co-
ronavírus. A Guarda Muni-
cipal de Trânsito, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar 
fazem ações na área central, 
Jardim das Palmeiras, Impe-
rial, Violetas, Oliveiras, Vi-
tória Régia, Boa Esperança, 
São Paulo, Recanto dos Pás-
saros, Vindilina, Dauri Riva, 
Califórnia, Botânico, Paraí-
so I e II, Jacarandás, Celeste, 
Bela Suíça, Nações e Nossa 
Senhora Aparecida.


