
ENERGIA ELÉTRICA
Famílias de 
baixa renda 
terão isenção

Enviado pelo Poder Exe-
cutivo ao Legislativo, o Projeto 
de Lei que que dá isenção do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
da conta de energia elétrica foi 
aprovado de forma unânime, e 
com isso passa a beneficiar 150 
famílias mato-grossenses que 
se encaixam na categoria de 
baixa renda.
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SEM PREVISÃO

RODOVIAS ESTADUAIS

Risco de
demissões
no campo
é alto
A preocupação é grande en-
tre os agricultores que vende-
ram soja para a Indiana Agri. 
A empresa, que comercializa 
e armazena grãos em vários 
municípios, ajuizou pedido 
de recuperação judicial na 
última semana. As dívidas 
ultrapassam os R$ 222 mi-
lhões. Boa parte dessa conta 
é com agricultores de Gaúcha 
do Norte.  Página   4

O Governo concluiu mais três pontes de concreto nas rodovias MT-322, 110 e 242 que vão benefi-
ciar todo o Estado, melhorando o acesso à população de Matupá, Novo Mundo, Tesouro, Juara e 
Brasnorte.                       Página  -8

Obras de pontes de concreto

Divulgação

Divulgação

Jorge Duarte

Sinfra

Aulas seguem suspensas
por tempo indeterminado
Na última semana, o governador Mauro Mendes havia manifestado que as au-
las seriam retomadas após o cumprimento do decreto, previsto para encerrar 
neste dia 30, possibilitando a volta às aulas no dia 4 de maio. Entretanto, uma 
nova decisão foi tomada suspendendo por tempo indeterminado em virtude do 
novo coronavírus.                          Página -7



    

Somos parceiros dos negócios e dos 
empreendedores. Somos parceiros uns 
dos outros. O Brasil precisa das nossas 
informações, dos nossos números, do 
nosso conhecimento

Em 25 de abril comemorou-se o dia do profis-
sional da contabilidade e alguns podem se per-
guntar: diante desse pesadelo coletivo mundial 
provocado pela pandemia de Covid-19 nós deve-
mos comemorar o nosso dia? Sim devemos! E va-
mos dizer por quê.

Devemos comemorar porque os pioneiros da 
classe lutaram e conseguiram estabelecer a or-
ganização e a dignidade da profissão. É justo que 
celebramos o nosso orgulho dessas primeiras 
conquistas e de várias outras vitórias que foram 
se somando a história da profissão contábil brasi-
leira e tornando-a cada vez mais forte, dinâmica e 
insubstituível.

As vitórias que alcançamos até hoje não foram 
frutos de atos heroicos e fabulosos, mas, sim, con-
quistadas no dia a dia, em persistentes batalhas. 
São vitórias do esforço diário daqueles que um dia 
exerceram e dos que hoje exercem a profissão com 
ética, diligência, seriedade, integridade, transpa-
rência, respeito, dedicação e principalmente com 
amor. Temos que comemorar o nosso Dia, sim, 
porque fazemos parte de uma nação composta 
por mais de meio milhão de profissionais que não 
fogem à luta. Somos parceiros dos negócios e dos 
empreendedores. Somos parceiros uns dos outros. 
O Brasil precisa das nossas informações, dos nos-
sos números, do nosso conhecimento.

Temos que encarar, diariamente o imenso de-
safio de não podemos errar na interpretação das 
normas expedidas pelos governos municipais, es-
taduais e federal, para não prejudicar os clientes.

Além disso, hoje compreendemos também 
que a resiliência, a tolerância e a transigência são 
necessárias, mais do que nunca, para o nosso tra-
balho e para as nossas vidas, lá onde o mais im-
portante é o que conta.

Mesmo em meio às dúvidas que os dias pós-
-pandemia nos reservam, convidamos cada um 
dos colegas a olharem para a contabilidade com a 
devida relevância que ela tem para a estabilidade 
e o desenvolvimento do País.

E, motivados pelo orgulho da nossa profissão, 

devemos torcer para que a essencialidade do nos-
so trabalho e a beleza da nossa história afastem 
quaisquer dúvidas sobre os motivos que temos 
para comemorar em 25 de abril.

Pois bem, acabamos de ler a homenagem reali-
zada pelo Conselho Federal de Contabilidade alu-
siva ao dia do profissional da contabilidade – vale 
destacar que o dia do contador é comemorado em 
22 de setembro. No início o texto faz menção as pri-
meiras conquistas da profissão contábil brasileira.

Dentre inúmeras conquistas podemos destacar 
o acalorado discurso do Senador João Lyra Tavares, 
em 25 de abril de 1926, na ocasião em que foi acla-
mado Presidente do Supremo Conselho da Classe 
dos Contabilistas Brasileiros, naquela oportunida-
de, em seu discurso, ele defendeu a criação do re-
gistro geral dos contabilistas brasileiros.

Assim, outra conquista viria vinte anos após 
aquele discurso, em 27 de maio de 1946, com a re-
gulamentação da profissão contábil através do De-
creto-Lei nº 9.295, que criou o Conselho Federal e 
Regionais de Contabilidade.

A homenagem do Conselho Federal de Conta-
bilidade destaca ainda que o Brasil possui mais de 
meio milhão de profissionais. Em números exatos 
são 513.820 profissionais com registro ativo nos 
respectivos Conselhos Regionais e outras 70.450 
organizações contábeis, que fornecem informa-
ções com fidedignidade aos clientes e parceiros.

São mais de meio milhão de profissionais que 
diuturnamente lidam nas mais diversas áreas da 
contabilidade e para que este desempenho seja sa-
tisfatório estes profissionais devem ter sempre em 
mente a palavra “qualificação”, e acima de tudo te-
rem a consciência de que a contabilidade deve ser 
utilizada como Ciência e não simplesmente como 
uma rotina administrativa.

Por fim, já disse em outro artigo que devemos 
apresentar soluções e não alimentar obrigações 
acessórias, pois o profissional da contabilidade é 
ator principal, não coadjuvante. Até porque, o mais 
importante é o que Conta. Parabéns a todos os pro-
fissionais da contabilidade!

CLAITON CAVALCANTE É CONTADOR E MEM-
BRO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA-
DE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Pioneiros da classe

CLAITON CAVALCANTE

Incapaz de governar, Jair Bolsonaro se movi-
mentou freneticamente nas últimas semanas para 
tentar romper o isolamento político e evitar que seu 
mandato seja abreviado. Tudo que conseguiu até aqui 
foi aumentar o fosso ao seu redor.

Ao ensaiar uma aproximação com partidos do 
chamado centrão, oferecendo cargos em troca de 
apoio no Congresso, desagradou os seguidores que 
ainda acreditavam em sua disposição de manter dis-
tância da política tradicional.

Logo depois, quando se juntou ao comício gol-
pista realizado em frente ao quartel-general do Exér-
cito em Brasília, incitou fanáticos que pregam contra 
as instituições democráticas e constrangeu a ala mili-
tar de seu governo, que se mantém fiel à Constituição.

Ao permitir o anúncio prematuro de um plano 
de recuperação da economia após a recessão causada 
pelo coronavírus, o presidente minou a credibilidade 
de seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que tor-
ce o nariz para a ideia.

Por fim, após fornecer a Sergio Moro os motivos 
que ele usou para justificar seu rompimento com o 
governo, Bolsonaro viu o ex-juiz da Operação Lava 
Jato se transformar em seu adversário e lhe imputar 
crimes de responsabilidade.

No caótico pronunciamento em que rebateu as 
acusações, o chefe do Executivo sugeriu não ver nada 
errado em suas interações com a Polícia Federal —
oferecendo combustível para investigações que em 
breve terão início.

Indiferente aos perigos criados pela estrepito-
sa separação, que tende a alijar parte relevante de 
seu apoio na opinião pública, o presidente tratou o 
ministro mais popular de sua administração como 
mentiroso, desleal e oportunista. Bolsonaro aprecia 
o confronto e a confusão, mas nunca fez aposta tão 
arriscada. Que o faça quando o país se defronta com 
uma epidemia devastadora e seu impacto brutal na 
economia é prova suficiente da irresponsabilidade 
com que exerce suas funções.

Ao tumultuar o ambiente político, seu compor-
tamento suga energias que deveriam estar concentra-
das no combate à calamidade, como se fosse tolerável 
subordinar os interesses do país ao instinto de sobre-
vivência do mandatário.

Cabe ao Supremo Tribunal Federal e ao Con-
gresso autorizar as investigações necessárias para 
esclarecer as acusações feitas ao presidente e aplicar 
as medidas que suas conclusões exigirem. Cabe à so-
ciedade confiar na capacidade de suas instituições de 
exercer esse papel com o devido rigor.

Às autoridades na linha de frente do combate ao 
coronavírus, que Bolsonaro sabota sistematicamente, 
cabe persistir nos esforços —a melhor resposta que 
podem oferecer aos desatinos do mandatário.

Editorial

Apostas de Bolsonaro

Ranking dos Políticos - Facebook

AJUDA DE CAIXA
O secretário de Estado de Fazenda Rogé-

rio Gallo considera vital para Mato Grosso 
a aprovação do projeto que tramita no Se-
nado que recompõe Estados e Municípios 
pelas perdas com ICMS. Gallo prevê mo-
mentos críticos nos próximos mês já que a 
pandemia da Covid-19 (o novo coronavírus) 
refletiu de forma negativa no caixa do Es-
tado. Segundo ele, a arrecadação principal 
de Mato Grosso é o ICMS, receita própria 
decorrente de sermos um estado produtor.

ECONOMIA EM
ORÇAMENTO
Inicialmente projetado para chegar a R$ 

30 milhões, a economia que os deputados 
estaduais devem fazer em seu orçamento 
pode superar a expectativa. A informação 
é do presidente da casa, Eduardo Botelho. O 
montante, ainda não revelado, será enviado 
ao Governo do Estado para combater a pan-
demia do novo coronavírus, a Covid-19. O 
orçamento da casa chega a R$ 500 milhões 
em 2020. “Estamos contribuindo e talvez até 
consigamos um valor maior de devolução 
que os R$ 30 milhões ditos inicialmente. A 
tendência é essa”, afirmou.

HIDRELÉTRICA
O presidente do Legislativo, deputado 

Eduardo Botelho, criticou a decisão do STF 
que retira da Assembleia prerrogativa de 
analisar projetos de impactos ambientais 
para construção de centrais termoelétricas 
e hidrelétricas. O pedido foi feito pelo go-
vernador Mauro Mendes no dia 11 de mar-
ço deste ano ao STF. “Eu acho muito ruim, 
deveria passar pela Assembleia e ser dis-
cutido aqui. Mas para nós não fará muita 
diferença, iremos continuar fiscalizando 
fazendo o nosso papel”, defendeu o presi-
dente.

Crédito: Reprodução
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“Que o faça quando o país se defronta com uma 
epidemia devastadora e seu impacto brutal na 
economia é prova suficiente da irresponsabilida-
de com que exerce suas funções

“ Uma bebê de 8 meses morreu eletrocutada após uma pipa enroscar 
na fiação elétrica da rua e causar o rompimento de um cabo de alta 
tensão, em Rondonópolis. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram 
encaminhadas a uma UPA. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ana 
Elisa Romero estava com a mãe e a avó na frente de casa enquanto 
crianças soltavam pipa na rua. Após o brinquedo enroscar na fiação, as 
crianças tentaram puxá-la, mas acabou causando curto circuito e um 
dos fios se rompeu e caiu encima das pessoas que estavam reunidas na 
calçada da casa. A bebê morreu ainda no local do acidente.

Tão incrível que nem parece real
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Por um lado acabo tentando enten-
der esse pessoal que prefere acreditar 
em um mundo exageradamente (e fal-
samente) belo. Tenho a impressão de 
que, para eles, tudo acaba sendo mais 
“fácil”, sem grandes questionamentos, 
apenas a pureza do acreditar e compar-

tilhar. Por outro lado isso me preo-
cupa muito, pois as mesmas pes-
soas que acreditam em toda essa 
beleza também tendem a acreditar 
em qualquer informação falsa, cor-
rente ou conteúdo manipulado que 
venha a receber das mesmas ori-
gens e, claro, isso é muito preocu-
pante e negativo.

Entre o acreditar em tudo e o du-
vidar de tudo busque a sensatez. Se ela 
não for algo que se possa alcançar com 
facilidade, opte por duvidar. É melhor se 
decepcionar ao descobrir que algo que 
recebeu é mentira do que acreditar em 
algo que não tem nada a ver com a re-
alidade.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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A internet está recheada de coisas 
impressionantes e inacreditáveis. Al-
gumas delas são tão incríveis que nem 
parecem ser reais. E não são. Isso mes-
mo: muita gente edita imagens e vídeos 
e publica na grande rede como sendo 
algo fantástico, sendo que, na verdade, 
o que está sendo apre-
sentado não passa do 
produto de uma edi-
ção feita por meios 
eletrônicos.

Isso é muito mais 
comum do que se 
possa imaginar. Vejo 
muita gente admiran-
do e compartilhando 
imagens completamente irreais, espe-
cialmente se vierem acompanhadas de 
um bom texto.

Sim, o texto faz toda a diferença. Ele 
faz uma “conexão” entre o que está sen-
do publicado e uma suposta realidade, 
criando a ideia de solidez para quem 
está vendo. Isso é o suficiente para que 
as pessoas façam o que mais gostam: 
compartilhar.

Esse compartilhamento vai na “con-
ta” do “acreditar sem conferir”. Mesmo 
que a conferência seja simples, onde 
apenas uma breve busca no Google se-
ria suficiente para “desmascarar” a ima-
gem maravilhosa, a maioria das pesso-
as prefere acreditar e tocar para frente.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Enviado pelo Poder Executivo ao Le-
gislativo, o Projeto de Lei que que dá 
isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) da conta 
de energia elétrica foi aprovado de for-
ma unânime, e com isso passa a bene-
ficiar 150 famílias mato-grossenses que 
se encaixam na categoria de baixa renda.

“O importante é que a Assembleia, 
juntamente com o governo, continue 
encontrando medida emergencial para 
conter os efeitos negativos da pandemia 
do novo coronavírus. As pessoas não po-
dem deixar de comer para pagar conta 
de luz. O projeto deverá ser sanciona-
do pelo governador Mauro Mendes nos 
próximos dias”, disse o deputado Romo-
aldo Júnior (MDB).

Fazem parte da categoria de baixa 
renda, as famílias que possuem renda 
de até meio salário mínimo por pessoa, 
ou então, que tenham algum membro 
da família que faça parte do Benefício 
de Prestação Continuada da Assistência 
Social (BPC). 

Para receber a isenção, um dos inte-
grantes da família deve solicitar à dis-
tribuidora de energia elétrica a clas-
sificação da unidade consumidora na 
subclasse residencial baixa renda, e pre-
cisa estar com os dados da família do 
Cadastro Único em dia. Também é ne-
cessário ter consumo igual ou inferior a 
220 KWh/mês.

A isenção poderá ser solicitada ain-
da por famílias com renda mensal de 
até três salários e também com pessoas 
doentes ou com deficiência, cujo trata-
mento médico demande o uso continu-
ado de aparelhos com alto consumo de 
energia elétrica.

A medida precisa ser sancionada pelo 
governo do estado para ser publicada e 
começar a valer.

PARA BAIXA RENDA | 150 famílias de baixa renda terão benefício, como forma de medida emergencial

PL aguarda sanção do governador 

SORRISO

Ampliação do 
hospital é para
proporcionar 
unidade ‘decente’

Obras de ampliação do HR visam oferecer unidade de-
cente à população Medida visa evitar prejuízos às atividades econômicas

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O governador Mauro 
Mendes afirmou que as obras 
de ampliação do Hospital 
Regional de Sorriso visam 
proporcionar uma unidade 
“decente” à população da 
região, que há muito tempo 
aguarda reformas. A obra foi 
iniciada em fevereiro após a 
finalização de todas as etapas 
burocráticas. O investimento 
total da obra é de R$ 8,4 mi-
lhões. O gestor afirmou que 
as queixas sobre a estrutura 
do hospital – especialmente 
da cozinha – vinham desde 
à época da campanha eleito-
ral, em 2018.

“Retomamos as obras 
do Hospital de Sorriso, que 
ficou 10 anos aguardando 
a reforma de uma cozinha. 
Passaram dois governadores 
e não fizeram, uma vergonha 
isso. Quando fui a Sorriso 
durante a campanha, as pes-
soas me levaram ao hospital 
e disseram ‘olha aqui gover-

nador, faz 10 anos que co-
meçou a obra dessa cozinha 
e não terminou, queria que o 
senhor fizesse o compromis-
so de terminar essa cozinha’. 
Vou entregar um hospital 
decente aqui para Sorriso, 
porque Sorriso merece, a 
região merece’. E é o que es-
tamos fazendo”, declarou via 
assessoria.

A reforma que está sen-
do realizada pelo Governo 
do Estado trará um acrésci-
mo de mais de 2,6 mil m² ao 
prédio, incluindo recupera-
ção da fachada, recepções, 
salas de espera, cozinha, 
refeitório, consultórios, en-
fermarias, centro cirúrgico, 
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTIs) e salas de urgência 
e emergência. Além disso, 
os trabalhos de readequação 
predial preveem substituição 
da cobertura, com a troca de 
todo o telhado, piso, pintura 
das paredes, instalações elé-
tricas e a inclusão do Progra-
ma de Combate ao Incêndio 
e Pânico.

Foto: Divulgação

Foto: Marcos vergueiro

Energia elétrica será mais barata 

Foto: Divulgação

Divulgação

FÔLEGO NO CAIXA

Mesmo com crise, MT arrecada
8% a mais que no ano passado

31 DE DEZEMBRO

Governo prorroga licenças de
operação, outorgas e CC-SEMA

Mesmo com queda na arrecadação, Estado teve saldo positivo 

DA REPORTAGEM

Um balanço da Secretá-
ria de Estado de Fazenda so-
bre o desempenho da receita 
pública mostra que, mesmo 
em meio à crise do novo 
coronavírus, Mato Grosso 
arrecadou 8,7% a mais em 
abril, do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Conforme os dados, 
até o mês de abril deste ano 
foram arrecadados R$ 8,4 
bilhões. O Governo, no en-
tanto, apresentou queda de 
arrecadação de ICMS - prin-
cipal imposto - de 21% neste 
mês. Mesmo a porcentagem 
sendo positiva, o secretário 
de Fazenda Rogério Gallo 
afirmou que há uma esta-
bilização no crescimento. 
“Nosso faturamento vinha 
crescendo a 20%, e a receita 
acompanhava. Agora que o 
faturamento caiu, chegamos 
8% em relação ao ano ante-
rior. Observamos em abril 
uma estabilização”, afirmou 
Gallo.

De acordo com os 
gráficos, janeiro deste ano, 
comparado com o mês an-
terior, teve uma variação 
positiva de 25,2%, chegando 
a R$ 2,1 bilhões. Em feverei-
ro, o mesmo levantamento 
mostra um crescimento de 

24,2%, tendo a receita públi-
ca R$ 4,5 bilhões. Em março, 
quando tem início o período 
de quarentena no Estado, a 
porcentagem se manteve e 
registrou 21,7%, com R$ 6,8 
bilhões de receita até aquele 
mês. da população continuar 
com o isolamento social e os 

cuidados para evitar a conta-
minação.

“Temos um longo ca-
minho pela frente e o vírus 
não está sob controle, pre-
cisamos sempre seguir os 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde e moni-
torar a situação. Temos um 

respaldo científico que eu 
não abro mão e é por ele que 
eu tomo as minhas decisões. 
Preciso do apoio de toda a 
população. As medidas ado-
tadas até o momento são 
drásticas, mas necessárias 
para salvar e proteger vidas”, 
declarou.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso prorrogou até o dia 
31 dezembro deste ano to-
das as licenças de operações, 
outorgas e Cadastro de Con-
sumidores de Produtos Flo-
restais (CC-Sema) vigentes, 
com vencimento a partir do 
dia 20 de março. 

A decisão foi publica-
da no Diário Oficial desta 
segunda-feira (27). A prorro-
gação ocorre de forma auto-
mática.

A medida faz parte do 
plano de ação do Governo 
para reduzir o impacto do 
coronavírus na qualidade 
de vida da população mato-
-grossense. “Essa provi-

dência evita transtornos às 
atividades econômicas que 
continuam em pleno desen-
volvimento no estado, con-
tribuindo para a preservação 
de emprego e renda”, afir-
mou o governador Mauro 
Mendes.

De acordo com o de-
creto, a prorrogação do pra-
zo de validade das licenças 
de operação deverá observar 
o respectivo limite máximo 
estabelecido na Lei Com-
plementar nº 592, de 26 de 
maio de 2017. A lei em ques-
tão regulamenta o Programa 
de Regularização Ambien-
tal (PRA) e as formas de re-
gularização ambiental dos 
imóveis rurais no Estado de 
Mato Grosso.



AGRONEGÓCIO 

Empresa pediu recuperação judicial na última semana

‘Risco de demissões no campo 
é alto’, alerta Sindicato Rural
DA REPORTAGEM

A preocupação é gran-
de entre os agricultores 
que venderam soja para a 
Indiana Agri. A empresa, 
que comercializa e arma-
zena grãos em vários mu-
nicípios, ajuizou pedido 
de recuperação judicial na 
última semana. As dívidas 
ultrapassam os R$ 222 mi-
lhões. Boa parte dessa con-
ta é com agricultores de 
Gaúcha do Norte, que tem 
aproximadamente 10 mil 
habitantes e forte depen-
dência econômica da agri-
cultura.

De acordo com o Sin-
dicato Rural de Gaúcha do 
Norte, pelo menos 20 agri-
cultores da cidade tinham 
contratos com a empresa. 
O perfil das dívidas varia 
muito: tem produtor com 
R$ 7 mil a receber e outros 
com cifras que superam os 
R$ 3 milhões. A conta total 
da Indiana Agri no muni-
cípio gira em torno de R$ 
24 milhões, segundo a en-
tidade que representa os 
produtores. Dinheiro que 
já deve começar a fazer fal-
ta nas próxima semanas, já 
que alguns contratos come-
çam a vencer. O impacto 
deve vir em efeito cascata.

“As dívidas são com 
produtores considerados 
pequenos e médios. São 

mais de R$ 24 milhões para 
um município que tem 
apenas 10 mil habitantes. 
Temos pagamentos a fazer 
a partir do dia 30 de abril 
e não há tempo suficiente 
para captação de recursos. 

Provavelmente essa 
recuperação judicial irá au-
mentar o grau de inadim-
plência no município afe-
tando não só esta safra, 
mas a próxima também por 
falta de créditos dos pro-
dutores rurais e isso pode 
acarretar em demissões no 
campo”, alerta o agricul-
tor Luiz Bier, que também 
é tesoureiro do Sindicato 
Rural.

Presidente da enti-
dade, o agricultor Josenei 
Zemolin reforça a preocu-
pação. “Tem produtor que 
entregou pequena parte da 
produção para a empresa, 
mas também tem aque-
les que entregaram 50% da 
produção. Gaúcha do Norte 
está numa situação difícil. A 
conversa entre os produto-
res do município é só essa: 
‘a recuperação judicial da 
Indiana Agri’. Esperamos 
que haja uma solução, que 
os advogados da empresa 
estudem uma hipótese me-
lhor pra gente conseguir 
recuperar algo que esteja 
dentro desta empresa, ain-
da que sejam os grãos”, co-
menta.

GAÚCHA DO NORTE | Município tem mais de 20 agricultores na lista de credores da Indiana Agri
Foto: Divulgação
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Entre produtores ru-
rais bancos, revendas, co-
operativas, funcionários, a 
lista de credores da Indiana 
Agri tem 365 pessoas (físi-
cas e jurídicas), espalhadas 
por 59 municípios do país, 
sendo 34 só em Mato Gros-
so.

OUTRO LADO
O advogado Euclides 

Ribeiro, do Grupo ERS Ad-
vocacia, falou sobre o pedi-
do de recuperação judicial 
da Indiana Agri. Especia-
lista no assunto, ele é o res-
ponsável pelo processo de 
“RJ” da Indiana Agri.

“Nós analisamos os 
números da empresa e ela 
vem dando prejuízo há 3 
anos. Muitos perguntam 
por que o pedido só foi feito 
agora, na véspera do venci-
mento de vários contratos. 
Simplesmente porque ela 
não tem dinheiro para pa-
gar agora. Se esses contra-
tos fossem vencer no final 
do ano, provavelmente ela 
iria continuar trabalhan-
do, continuar comprando e 
vendendo, provavelmente 
ia fazer prejuízo também e 
agora ela conseguiu – an-
tes de vencer os contratos 
– ela pediu a recuperação 
judicial para poder renego-
ciar isso aí e conseguir pa-
gar todos os credores. Ela 
tem patrimônio que deve 

ser vendido e tem produto 
que ainda está com ela para 
ser comercializado e com 
o fruto da comercialização 
iniciar o pagamento aos 

credores”.
Ribeiro também de-

fendeu a aprovação da 
recuperação judicial da 
empresa e frisou que esta 

homologação será essen-
cial para que os produtores 
possam ser priorizados no 
pagamento das dívidas da 
Indiana Agri.

CLASSIFICADOS

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000900-26.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/10/2018 
Valor da causa: R$ 14.962,13 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

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

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

RUBENS SILVEIRA SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

IRACEMA AGULHAO SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

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

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 94/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000900-26.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,1146ha, parte de um todo maior com 
145,20ha, situada em Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes 
autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 3.370, 
livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 16 de outubro de 2019. 

 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 Num. 223873891 - Pág. 2 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:25:48  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161625
4807000000101914435 Número do documento: 19101616254807000000101914435 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001162-73.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 28/11/2018 
Valor da causa: R$ 4.745,74 
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) 

CELSO BAU (REQUERIDO)  
REJANE ZUBLER BAU (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 89/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001162-73.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CELSO BAU e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 0,9879ha, parte de um todo maior com 
344,5241ha, situado em Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o 
nº 60.673, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 
34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 7 de outubro de 2019. 

 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num:. 223839485 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:56:40, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071456
4020700000096445975 Número do documento: 19100714564020700000096445975 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000934-98.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 19/10/2018 
Valor da causa: R$ 15.469,05 
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) 

ALINE DE ARAUJO (REQUERIDO)  

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  

ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  

DEBORAH JESUS GONCALVES 

CARDNES MORAES(REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  

REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 

MORAES (REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 

INTERESSADO) 

 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 74/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000934-98.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ALINE DE ARAUJO e outros (8) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.101,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 04 do Loteamento Alpe, situado em Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 1.752, Folha 01, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 4 de outubro de 2019. 

 
(assinado digitalmente) 

MARCEL QUEIROZ LINHARES 
JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 223839483 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:19:57  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041819
5700100000096006950 Número do documento: 19100418195700100000096006950 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO   DE   REABERTURA  DO  EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº060/2020
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº046/2020

Tipo de Julgamento:  Menor Preço  por  Item  “EXCLUSIVO E REGIONALI-
ZADO PARA ME-EPP”
DECRETO MUNICIPAL Nº 101/2017 A Prefeitura de Confresa, Estado de 
Mato Grosso, através do Pregoeiro, torna público que fará Reabertura da li-
citação Pregão Presencial - SRP Nº046/2020 do tipo Menor Preço Por Item, 
no dia 14 de MAIO de 2020, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente 
de Licitações, situada na AV. CENTRO OESTE, nº286, Centro na cidade de 
Confresa-MT, de acordo com as Leis em vigência O Edital de REABERTURA  
e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento de Licitações e 
Contratos no endereço citado acima e no site www.confresa.mt.gov.br no link 
do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (66) 3564-
1818.,  ramal  31    ou pelo email: licitaconfresa@hotmail.com   OBJETO: 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DE-
MANDA DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO 
AO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT.   Confresa-MT,   27 de   ABRIL   de 
2020.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro  Municipal
Portaria Nº082/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO   DE   REABERTURA  DO  EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº060/2020
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº046/2020

Tipo de Julgamento:  Menor Preço  por  Item  “EXCLUSIVO E REGIONALIZA-
DO PARA ME-EPP” DECRETO MUNICIPAL Nº 101/2017 A Prefeitura de Con-
fresa, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, torna público que fará 
Reabertura da licitação Pregão Presencial - SRP Nº046/2020 do tipo Menor 
Preço Por Item, no dia 14 de MAIO de 2020, às 09h00min, na sala da Comis-
são Permanente de Licitações, situada na AV. CENTRO OESTE, nº286, Cen-
tro na cidade de Confresa-MT, de acordo com as Leis em vigência O Edital de 
REABERTURA  e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento 
de Licitações e Contratos no endereço citado acima e no site www.confresa.
mt.gov.br no link do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, tel. 
Contato (66) 3564-1818.,  ramal  31    ou pelo email: licitaconfresa@hotmail.
com    OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT.   Confresa-MT,   27 
de   ABRIL   de 2020.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro  Municipal
Portaria Nº082/2020

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 

VENDAS



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 

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

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 022/2020, 

destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

material de limpeza, copa e cozinha para atender as Secretarias 

Municipais, teve como vencedora a  empresa: N. ZABOLOSTKY, com o 

valor total de R$ 139.093,35 (cento e trinta e nove mil e noventa e três 

reais e trinta e cinco centavos), JC BATISTA com o valor total de R$ 

122.693,98 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e noventa e três reais e 

noventa e oito centavos), MERCADÃO DA LIMPEZA COM. E IMP. DE 

PRODUTO DE LIMPEZA LTDA -ME com o valor total de R$ 168.677,29 

(cento e sessenta e oito mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e 

nove centavos). Campo Novo do Parecis - MT, 27 abril de 2020.

Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 02/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDER 
NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMÍLIA DA ÁREA URBANA E NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT a Empresa M A NOGUEIRA  CNPJ: 
17.516.843/0001-48 para o Item 01 – Medico Clinico Geral para atender a Unidade de 
Saúde da Família em Abrangência Urbana.  

Matupá – MT, 27 de abril de 2020. 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, 
designada através da Portaria Municipal n.º 002/2020, de 06/01/2020, 
alterada pela Portaria Nº 029, de 20 de janeiro de 2020, no uso de suas 
atribuições que lhe conferem a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna 
público que não houve vencedor do Pregão Eletrônico n.º 001/2020, para 
“Registro De Preços para Futura e Eventual Aquisição de Caminhão, para 
atender o Convênio n.° 867720/2018, celebrado com a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM”, pois nenhuma empresa 
ofertou proposta que atendesse aos requisitos do Edital, ocasionando 
uma Licitação Fracassada. Encaminho este resultado a autoridade 
superior para deliberação abertura de novo procedimento licitatório.
Ipiranga do Norte – MT, 27 de Abril de 2020.

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020

Ipiranga do Norte – MT, 23 de Abril de 2020.

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 
10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 
21 de junho de 1993, torna público aos interessados que RETIFICA o 
resultado do Pregão Presencial n.º 012/2020, com objeto: Registro de 
Preços para Futura e Eventual Aquisição de Pneus Radiais com 
Certificação do INMETRO, Câmaras de Ar e Protetores para Utilização e 
Manutenção de Maquinas e Veículos da Frota Municipal”, publicado em 
jornais no dia 17 de abril de 2020; ONDE SE LÊ: ... 2) DP DE SOUZA 
COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHA EPP, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.° 21.711.134/0001-90, localizada na Rodovia BR 364, km 
14, Distrito Industrial, Cuiabá – MT, CEP: 78.098-282, ganhadora dos 
itens: 3, 8, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38 e 39, totalizando 
o valor de R$: 318.004,00 (Trezentos e Dezoito Mil e Quatro Reais). LEIA-
SE: ... 2) DP DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHA EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 21.711.134/0001-90, localizada 
na Rodovia BR 364, km 14, Distrito Industrial, Cuiabá – MT, CEP: 78.098-
282, ganhadora dos itens: 3, 8, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 
36, 38, 39 e 42, totalizando o valor de R$: 295.804,00 (Duzentos e 
Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Quatro Reais).

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2020

Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de peças e materiais de 1ª linha para veículos pesados 
- Maior desconto por item - Data de abertura: 11 de maio de 2020. Horário 
14h00min - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser retirado no site do município 
< http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou pelo e-
mail debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 27 de abril de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

Rogério Cristóvão da Silva

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 14 de abril de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para construção da praça do Bairro 

Santa Terezinha (Quadra L), conforme planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 

básico. Data de Abertura: 04 de maio de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: 

Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

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

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

Objeto: contratação de empresa para construção da praça do Bairro 

Idelmina Querubim (Quadra 38), conforme planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 

básico. Data de Abertura: 29 de abril de 2020. Horário: 08:00 horas. Tipo: 

Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 09 de abril de 2020.

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020

Rogério Cristóvão da Silva

AVISO DE LICITAÇÃO

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001131-53.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 27/11/2018 
Valor da causa: R$ 14.735,17 
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) 

NEVIO MANFIO (REQUERIDO)  

JOCELAINE BACON MANFIO 

(REQUERIDO) 

 

JORGE LUIZ HELLER (REQUERIDO)  

MARIA LUCIA SABETZKI HELLER 

(REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 98/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001131-53.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: NEVIO MANFIO e outros (3) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,0675ha no imóvel "Gleba Irene", localizado no 
Município de Sinop, parte de um todo maior de 1.205,11ha, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculada sob o nº 1.790, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos 
termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 16 de outubro de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 223839480 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:26:02  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161626
0211600000101968023 Número do documento: 19101616260211600000101968023 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000851-82.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 11/10/2018 
Valor da causa: R$ 24.427,92 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro 
vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS 
SANTOS PEREIRA 
VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  

ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  

DEBORAH JESUS GONCALVES 

CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  

REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 

MORAES (REQUERIDO) 

 

VALDECI MALAQUIAS DE SOUZA 

(REQUERIDO) 

 

MARINUZA ANTÔNIA DA SILVA 

(REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES(ADVOGADO) 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 15/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000851-82.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 16.071,00 m2;, parte de um todo maior com 
2.573.584,00 m2;, denominada como Lote n. 16-B, situada em Sinop/MT, conforme planta 
e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob n.º 31.763, Ficha 01, Livro 02, do CRI de Sinop/MT, nos 
termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 1 de abril de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

 
 Num. 223873880 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:21  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011456
0913300000043915059 Número do documento: 19040114560913300000043915059 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001227-68.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 03/12/2018 
Valor da causa: R$ 48.262,80 
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) 

TOYO-BENZ PECAS E SERVICOS 

LTDA - EPP 

(REQUERIDO) 

JESSICA APARECIDA KMITA 

(ADVOGADO) 

VALMIR BET (REPRESENTANTE) 

ASSIS SILVANO BET 

(REPRESENTANTE) 

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI 

(REQUERIDO) 

 

OSVALDO TSUYOSHI MIZOGUCHI 

(REQUERIDO) 

 

ROGERIO TERUO HARA 

(REQUERIDO) 

 

MAYARA JHENEFFER NOGUEIRA 

(REQUERIDO) 

 

MIGUEL MINORU HARA (REQUERIDO)  

ROSA MISAKO HARA (REQUERIDO)  

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES (ADVOGADO) 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 13/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001227-68.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: TOYO-BENZ PECAS E SERVICOS LTDA - EPP e outros (6) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área total de 10.870,00 m2; (dez mil e oitocentos e setenta metros 
quadrados), conhecida como lote 34 do Loteamento Matrinchã, composta por: a) uma 
área de 8.710,00 m2; (oito mil e setecentos e dez metros quadrados), parte de um todo 
maior registrado de 10,8580ha (dez hectares, oitenta e cinco ares e oitenta centiares), 
localizada no município de Sinop/MT, devidamente matriculada sob n.º 26.458, Ficha 001, 
Livro 02, do CRI de Sinop/MT; b) uma área de 2.160,00 m2; (dois mil e cento e sessenta 
metros quadrados), parte de um todo maior registrado de 363,00 ha (trezentos e sessenta 
e três hectares), localizada em Sinop/MT, devidamente matriculada sob o n.º 7.421, Ficha 
01, Livro 02, do CRI de Sinop/MT; conforme planta e memoriais descritivos dos presentes 
autos, que passam a fazer parte desta decisão, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 
3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 1 de abril de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 223873889 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:19  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011442
1293500000043906568 Número do documento: 19040114421293500000043906568 

SECRETARIA / 
PROGRAMA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL  

SMOSP 06.001.15.452.0015.2050.33.90.39.00.00.00.0.1.00.000000 R$ 15.452,20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020 

PROCESSO N° 027/2020 

INTERESSADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Acompanhamento e Fiscalização na Área de Engenharia 
para Acompanhamento de Execução de Obras Diversas em caráter emergencial no Município de Ipiranga do 
Norte-MT”, com fundamento no inciso I, do artigo 24, da Lei Federal no 8.666/93 e em consonância com o 
Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Valor global: R$ 
15.452,20 (Quinze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos). 

Dotação Orçamentária: 

Prazo: 29/04/2020 a 29/06/2020. Empresa: CONECTIVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / CNPJ: 
05.007.355/0001-26. Fundamento: Art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações posteriores. 
Ipiranga do Norte-MT, 27 de Abril de 2020.  

Pedro Ferronato 
Prefeito Municipal 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, objeto do Processo de Dispensa de Licitação N.º 005/2020, 
em favor da empresa CONECTIVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ n.° 05.007.355/0001-26, 
para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, de acordo com 
Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, e tendo em vista os elementos que instruem o Processo 
N.º 027/2020. Ipiranga do Norte-MT, 27 de Abril de 2020.  

Pedro Ferronatto 
Prefeito Municipal 



Entrega é prevista para fim de 2020 

Foto: Divulgação
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Zagueiro jogou 45 minutos em quase
5 anos de clube e receberá R$ 60 mil
DA REPORTAGEM

Rodrigo Sam teve vín-
culo com o Corinthians por 
quatro anos e seis meses, de 
abril de 2018 até dezembro 
de 2019. 

Neste período, o za-
gueiro revelado pelas cate-
gorias de base do Timão par-
ticipou apenas do primeiro 
tempo de um jogo oficial na 
equipe principal. Foi con-
tra o XV de Piracicaba, pelo 
Campeonato Paulista, em 8 
de abril de 2015.

Além da expectativa 
frustrada pelo desempenho 
em campo, o clube terá de 
pagar R$ 60 mil ao jogador. 
O acordo foi firmado no iní-
cio do último mês e homolo-
gado pelo juiz Helder Bian-
chi Ferreira de Carvalho, da 
8ª Vara do Trabalho de São 
Paulo.

Rodrigo Sam entrou 
com ação contra o Corin-
thians em dezembro de 2019 
para cobrar R$ 53 mil refe-
rentes a prêmios pela parti-
cipação nos seguintes títu-
los: Campeonato Brasileiro 
Sub-20 de 2014; Campeona-
to Paulista Sub-20 de 2014; 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior de 2015; Campeonato 
Brasileiro de 2015.

O pedido total do pro-
cesso era de R$ 78,5 mil em 
função de acréscimos em va-
lores sobre férias, 13º, FGTS 
e custos com honorários. Na 
conciliação, no entanto, fi-
cou acertado o pagamento 
de seis parcelas de R$ 10 mil 

DA REPORTAGEM

Olhar Esportivo

Chegando a fase de dre-
nagem do campo, as obras 
no Estádio Eurico Gaspar 
Dutra avançam seguindo as 
recomendações do combate 
ao novo coronavírus.  Com 
ritmo reduzido, segundo 
a Prefeitura, um novo cro-
nograma de execução será 
apresentado neste mês de 
maio e a entrega está previs-
ta para o fim de 2020. A obra 
é executada pela Secretaria 
de Cultura, Esporte e Turis-
mo, em parceria com a Se-
cretaria de Serviços Urbanos 
e Obras Públicas.“Estamos 
avançando com segurança 
para a entrega desta que é a 
obra mais significativa para 
o Esporte na gestão Ema-
nuel Pinheiro. Estive com 
o secretário de Estado de 
Cultura, Allan Kardec e ele 
sinalizou de maneira positi-
va a doação das poltronas da 
tribuna de honra, do banco 
de reservas e equipe técnica. 
Estamos muito agradeci-
dos”, comentou o secretário 
de Cultura, Francisco Vuolo.

No último dia 9 de abril, 
a Secretaria de Serviços Ur-
banos iniciou a retirada do 
gramado para a implan-

NESTE ANO

Obras no Dutrinha 
chegam à fase de 
drenagem do campo

tação do sistema novo de 
drenagem e irrigação, que 
vai diminuir os custos de 
manutenção e consumo de 
água.

A equipe da Secretaria 
de Serviços Urbanos reali-
zava a instalação do siste-
ma de drenagem no campo. 
Logo após, de acordo com a 
Prefeitura, será colocado o 
novo gramado padrão gra-
ma Esmeralda. 

Os postes também já fo-
ram retirados para realoca-
ção, procedimento que vai 
garantir iluminação adequa-
da para jogadores, torcida e 
também para transmissão 
em veículos de comunica-
ção. Esta segunda etapa está 
orçada em R$ 600 mil.

A reforma do estádio foi 
dividida em três etapas: a 
primeira compreendeu a 
readequação de todo o es-
paço atendendo a medidas 
de segurança e acessibili-
dade, a segunda está sendo 
realizada pela Secretaria de 
Serviços Urbanos, que é a 
mudança de posicionamen-
to dos postes de iluminação 
e a troca do gramado, en-
quanto que a terceira eta-
pa é a construção do novo 
muro e modernização dos 
vestiários.

com a última agendada para 
agosto deste ano.

Atualmente, Rodrigo 
Sam tem 24 anos e está no 
Marcílio Dias, equipe que 
disputa a elite do Campeo-
nato Catarinense, e fez ape-
nas um jogo em 2020. Antes, 
além do Corinthians, passou 
por Nacional-SP, Água Santa, 
Novorizontino, Boa Esporte, 
Ituano, Oeste, Avaí, Red Bull 
Bragantino, Tigres do Brasil 
e Marília.

MAIS DOR
DE CABEÇA
Outra ação contra o Co-

rinthians está ainda em cur-
so, e apresentada neste mês, 
é movida por Giovanni Au-
gusto. Contratado por cerca 
de R$ 13 milhões no início 
de 2016 junto ao Atlético-
-MG, o meia-atacante teve 
vínculo com o clube paulista 
até dezembro de 2019.

Famoso por marcar o 
primeiro gol oficial da Are-
na Corinthians quando ain-
da defendia o Figueirense, 
Giovanni Augusto cobra R$ 
466.862,19 referente ao fun-
do de garantia não recolhido 
por 14 meses, entre novem-
bro de 2018 e dezembro 
de 2019. Além disso, ainda 
pede R$ 457.556,41 relacio-
nado a férias. O total é de R$ 
924.418,60, ou seja, quase R$ 
1 milhão.

Pelo Corinthians, o jo-
gador fez 78 partidas, mar-
cou sete gols e esteve no 
elenco campeão do Brasilei-
rão de 2017.

Foto: Daniel augusto Jr

Rodrigo Sam era visto como uma grande promessa na base 

SANTOS

Participações diretas de
Sánchez em gols despencam

FÓRMULA 1

GP da França é cancelado, e Inglaterra 
fará evento com os portões fechados

Foto: ivan storti

Foto: getty images

Sánchez ainda busca encontrar seu melhor futebol em 2020 

Largada do GP da França, em Paul Ricard 

DA REPORTAGEM

Por mais que tenha apre-
sentado sinais de evolução, 
o Santos de Jesualdo Ferrei-
ra não engrenou em 2020. 
A irregularidade da equi-
pe dentro de campo passa 
muito pelas atuações pouco 
consistentes de Carlos Sán-
chez, que foi essencial para 
o Peixe na temporada pas-
sada.

Até o momento, o meio-
-campista uruguaio dispu-
tou 11 partidas pelo Alvi-
negro Praiano neste ano. 
Sánchez marcou um gol na 
vitória sobre o Botafogo-SP, 
pelo Campeonato Paulista, e 
deu a assistência para Lucas 
Veríssimo marcar de cabeça 
o tento que garantiu o triun-
fo do time sobre o Delfín, 
pela Libertadores.

Quando comparados às 

DA REPORTAGEM

O Grande Prêmio da 
França de Fórmula 1 foi can-
celado é o décimo afetado 
na temporada 2020 devido à 
pandemia de coronavírus. O 
país já tinha ampliado as res-
trições aos eventos públicos, 
e um anúncio sobre a prova 
já era esperado.

“Dada a evolução da situ-
ação ligada à disseminação 
do vírus Covid-19, o GP da 
França toma nota das deci-
sões anunciadas pelo Estado 
francês que impossibilitam 
a manutenção do evento. Os 
olhos do GP da França - Le 
Castellet já estão voltando-se 
para o verão de 2021, a fim de 
oferecer aos nossos especta-
dores um evento ainda mais 
original no coração da região 
sul”, disse Eric Boullier, dire-
tor do evento.

Já a Inglaterra informou 
que, se sua prova for realiza-
da, não haverá presença de 
público no Autódromo de 
Silverstone. A administra-
ção do circuito enviou nesta 
segunda-feira uma carta aos 
torcedores que haviam com-
prado ingressos para a prova, 

estatísticas de 2019, os dados 
do jogador nesta temporada 
decepcionam. Em seus onze 
primeiros jogos do ano pas-
sado, Sánchez balançou as 
redes quatro vezes e colabo-
rou com duas assistências. 
Assim, o número de par-
ticipações diretas em gols 
diminuiu de seis para duas, 
uma queda de quase 70%.

Considerando o número 
total de gols marcados pelo 
Santos nas duas tempora-
das neste recorte de 11 jogos, 
ainda é observada uma di-
minuição da participação de 
Sánchez. Em 2019, o meia 
esteve envolvido direta-
mente em seis dos 24 tentos 
do Peixe nessa amostragem, 
uma influência de 25%. Já 
neste ano, na mesma quan-
tidade de partidas, o jogador 
registra duas participações 
diretas em 13 gols, baixando 

CORINTHIANS | Rodrigo Sam jogou apenas meia partida diante do XV de Piracicaba, em 2015

originalmente marcada para 
19 de julho. Como o Globo-
Esporte.com adiantou, a tem-
porada deve começar com 
duas corridas na Áustria, em 
julho.

Ainda não está confirma-
da a data da prova, ou me-
lhor, das provas, já que a ex-
pectativa é de que Silverstone 

essa taxa para 15,3%.
Como Jorge Sampaoli 

adotava a estratégia de rodí-
zio do time titular e de es-

quema tático a partir das ca-
racterísticas do adversário, 
Sánchez atuou em diversas 
posições em 2019.

seja o palco de duas corridas 
consecutivas, após as duas 
que deverão ser disputadas 
na Áustria, nas semanas ante-
riores. A direção da Fórmula 1 
deverá informar um novo ca-
lendário provisório nos pró-
ximos dias.

Aqueles que adquiriram 
os ingressos terão duas op-

ções: receber o dinheiro de 
volta ou ter seus bilhetes re-
marcados para o GP da In-
glaterra de 2021 sem custos 
adicionais. 

Nos próximos dias, um a 
um, todos os torcedores que 
compraram entradas serão 
procurados pela administra-
ção de Silverstone.
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RONDONÓPOLIS

Marido espanca mulher que queria
ver mensagens no celular dele

S.R.TRIVELATO

PM e PRF apreendem meia
tonelada de cocaína

CUIABÁ

Paciente de 92 anos
morre com Covid-19

Foto: Divulgação

Foto: PMMt

Foto: PM/Divulgação

Segundo óbito registrado pelo município e o 10º no estado

Mais de 500 kg de cocaína foram apreendidos na ação 

PM foi chamada e prendeu o suspeito em Rondonópolis 

DA REPORTAGEM

Um homem foi preso 
na madrugada de domingo 
(26) no bairro João Antônio 
Fagundes 2, em Rondonó-
polis, após espancar a mu-
lher. Conforme boletim de 
ocorrência, a mulher havia 
pedido para que o marido a 
deixasse ver as mensagens no 
celular dele. Ele se negou e 
foi ao banheiro. A mulher foi 
atrás e insistiu que queria ver 
as mensagens.

O marido se irritou e 
deu diversos socos no rosto 
da mulher, que saiu da casa 
gritando por socorro. 

O marido a perseguiu 
até a rua e a espancou nova-
mente. 

A vítima conseguiu 
acionar a Polícia Militar, mas 
enquanto ligava para o 190, o 
marido tomou o celular das 
mãos da mulher e o quebrou.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Uma ação integrada en-
tre Polícia Militar e Polícia 
Rodoviária Federal resultou 
na apreensão de 500 kg de 
droga escondida em um fun-
do falso de um caminhão, 
no domingo (26), na rodovia 
MT-235, em Santa Rita do 
Trivelato. A droga está ava-
liada em R$ 8 milhões. O 
motorista foi preso por trá-
fico de drogas.

Os policiais montaram 
uma barreira policial para 
verificar o caminhão Munck 
que estaria com uma grande 
quantidade de cocaína. Ao 
localizar o veículo suspeito, 
os policiais encontraram 500 
kg de cocaína escondidas em 
um fundo falso do caminhão 
de carga. O condutor do ve-
ículo foi preso e conduzido 
para a sede da PRF.

A sociedade pode con-
tribuir com as ações da Po-
lícia Militar de qualquer ci-
dade do Estado, pelo 190, ou, 
sem precisar se identificar, 
por meio do disque-denún-
cia 0800.65.3939. Nesse nú-
mero, sem custo de ligação, 
qualquer cidadão pode in-
formar situações suspeitas 
ou crimes.

DA REPORTAGEM

Um paciente de 92 anos 
morreu por Covid-19, em 
Cuiabá, no fim da tarde de 
domingo (26) – sendo este o 
10º óbito registrado no esta-
do. O idoso, segundo a secre-
taria de Saúde, era morador 
do Rio de Janeiro e chegou 
na capital mato-grossense 
recentemente para ficar com 
a família. Ele estava interna-
do em um hospital particu-
lar. Esse é o segundo óbito 
registrado pelo município e 
o 10º no estado.

Outras mortes causadas 
em decorrência da Covid-19 
em Mato Grosso são de mo-
radores de Rondonópolis (2), 
Sinop (1), Lucas do Rio Verde 
(1), Cáceres (1), Aripuanã (1), 
Mirassol D’Oeste (1) e Barra 
do Garças (1).

Mesmo assim, ela teve 
tempo para passar o endere-
ço da casa deles. No local, os 

Em nota, o prefeito 
Emanuel Pinheiro lamentou 
a morte ocorrida na capital 
e falou da importância da 
população continuar com o 
isolamento social e os cuida-
dos para evitar a contamina-
ção.

“Temos um longo ca-
minho pela frente e o vírus 
não está sob controle, pre-
cisamos sempre seguir os 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde e monito-
rar a situação. 

Temos um respaldo 
científico que eu não abro 
mão e é por ele que eu tomo 
as minhas decisões. Preciso 
do apoio de toda a popula-
ção. As medidas adotadas 
até o momento são drásticas, 
mas necessárias para salvar e 
proteger vidas”, declarou.

DA REPORTAGEM

Apesar de diversos par-
ques públicos na capital re-
abrirem, supermercados te-
rem sido mantidos abertos e, 
mais recentemente, ativida-
des ligadas ao comércio, em 
especial lanchonetes, bares e 
restaurantes também serem 
autorizados a funcionar, os 
governos ainda seguem reti-
centes quanto à volta às aulas 
de todo o ensino presencial.

Para os citados acima va-
lem condicionantes para 
reabertura, tais quais núme-
ro reduzido de clientes no 
interior e, por consequên-
cia, menos cadeiras e mesas 
disponíveis; álcool em gel à 
disposição; obrigatoriedade 
pelo uso de máscaras. Entre-
tanto, nenhuma medida pa-
rece ser pensada no sentido 
de retomar o ensino, seja ele 
público ou privado.

Na última semana, o pró-
prio governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes 
(DEM), havia manifestado 
que as aulas seriam retoma-
das após o cumprimento do 
decreto, previsto para encer-
rar neste dia 30, possibilitan-
do a volta às aulas no dia 4 de 
maio. Entretanto, uma nova 
decisão foi tomada na sexta-
-feira (24), suspendendo por 
tempo indeterminado em 
virtude do novo coronavírus 
(Covid-19).

Tal pedido atende solicita-
ção de dezenas de prefeitos 
e da diretoria da Associação 
Mato-grossense dos Municí-
pios (AMM). Nesta semana, 
inclusive, o Estado mencio-
nou que contará com 1.273 
leitos SUS exclusivos para 
tratamento da doença, po-
dendo até receber pacientes 
de capitais em situação críti-
ca (em especial Macapá, Pal-
mas, Manaus, Fortaleza e São 
Paulo).

O governador consultou 
os gestores municipais e a 
AMM sobre essa questão, e 
a maioria absoluta dos pre-
feitos opinou por manter as 
aulas suspensas. “Mato Gros-
so tem 141 municípios com 
realidades muito diversas, 
inclusive em relação aos ca-
sos de contaminação. Por 
isso consultamos os prefeitos 
que, mais do que ninguém, 
sabem das condições de seus 
municípios. E eles entende-
ram que este ainda não é o 
momento adequado de re-
torno das aulas presenciais”, 
explicou o governador.

Além disso, apesar da 
suspensão, atividades não-
-presenciais estão sendo dis-
ponibilizadas aos alunos na 
plataforma digital da Secre-
taria de Estado de Educação 
(Seduc). Aos estudantes que 
não possuem acesso à inter-
net, a Seduc tem encaminha-
do apostilas.

Foto: Divulgação

Salas vazias: ainda realidade em Mato Grosso 

Aulas seguem suspensas no estado
TEMPO INDETERMINADO | Após reunião com prefeitos, Mendes decidiu não retornar atividades escolares em maio

militares encontraram uma 
criança que presenciou toda 
agressão e ficou aos cuidados 

da avó materna. Diante dos 
fatos o suspeito foi conduzi-
do para a delegacia.
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DA REPORTAGEM

O Governo concluiu mais 
três pontes de concreto nas 
rodovias MT-322, 110 e 242 
que vão beneficiar todo o 
Estado, melhorando o aces-
so à população de Matupá, 
Novo Mundo, Tesouro, Juara 
e Brasnorte. As obras foram 
executadas para substituir 
pontes de madeira e fazem 
parte de um compromisso 
do Governo do Estado de 
concluir as que foram para-
lisadas em gestões anteriores.

Na rodovia MT-242, na 
divisa entre Juara e Brasnor-
te, foi finalizada a obra da 
ponte sobre o Rio Sangue I.  
A ponte de concreto tem 214 
metros e substitui a ponte 
de madeira que era a segun-
da maior ponte deste tipo 

RODOVIAS ESTADUAIS| Foram concluídas as obras de mais três pontes de concreto nas rodovias MT-322, 110 e 242
Foto: SinFra-Mt

Ponte na rodovia MT-242, sobre o Rio Sangue I, entre Juara e Brasnorte 

material existente em Mato 
Grosso. A ponte é um pedido 
antigo da região e uma im-
portante ligação entre Juara 
e Brasnorte com Nova Ma-
ringá e Brianorte. Já na ro-
dovia MT-322, na divisa de 
Matupá e Novo Mundo, foi 
construída uma ponte sobre 
Rio Braço Norte II, com uma 
extensão de 151 metros. A 
ponte vai do entroncamento 
da BR-163, em Matupá, até o 
entroncamento da MT-419. 
O obra vai beneficiar sobre-
maneira o tráfego na região 
Norte. Na região Sudeste foi 
concluída a ponte localizada 
na MT-110, no município de 
Tesouro, sobre o Rio Batovi. 
A ponte tem uma extensão 
de 60 metros e vai beneficiar 
diretamente a região, ligando 
Tesouro a Guiratinga e ao en-

Governo finaliza obras de pontes
de concreto e melhora acesso

troncamento da BR-070.

NOVAS PONTES
Além das pontes finali-

zadas, o Governo do Estado 
já planeja a construção de 
outras 57 pontes de concre-
to em diversas rodovias es-
truturantes do estado, que 
beneficiarão todas as regiões 
do estado de Mato Grosso. 
As obras serão executadas 
com recursos oriundos de 
empréstimo a ser contraído 
junto à Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), no valor de até 
R$ 550 milhões.  “A operação 
de crédito foi autorizada e a 
secretaria dá andamento aos 
procedimentos legais para a 
formalização do contrato”, 
explicou o secretário de In-
fraestrutura e Logística, Mar-
celo de Oliveira.


