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COLNIZA
Visitas por
videochamadas
em Cadeia
Pública

A Cadeia Pública de 
Colniza iniciou as visitas por 
videochamadas. A unidade está 
utilizando a sala que já existia 
para as audiências por videocon-
ferência. As famílias dos presos 
são orientadas para estarem 
preparadas para receber a cha-
mada.                        Página - 4

EFEITO CORONAVÍRUS

CARMEM-VERA

Campanha
arrecada
1,5 mil
cestas 
básicas
A campanha “Prato Cheio 
– Sorriso vencendo a fome 
com atitude”, uma força-
-tarefa contra os refl exos 
da pandemia do novo coro-
navírus, fi nalizou a arre-
cadação de alimentos, que 
resultou em 1,5 mil cestas 
básicas.            Página  4

O secretário Estadual de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira e Silva, e os prefeitos de Santa Carmem e de Vera 
lançaram as obras de pavimentação asfáltica de 30,5 km na MT-140, que liga os dois municípios.            Página  -4

Lançado asfaltamento da MT-140
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Aulas em Sinop serão
retomadas gradativamente
A prefeita Rosana Martinelli confi rmou novo decreto permitindo 
a retomada gradativa das aulas nas escolas particulares, que têm 
cerca de 7 mil alunos, a partir desta segunda (4). Inicialmente, 50% 
dos alunos voltam a estudar. A partir do dia 11, o percentual aumenta 
para 70% e, do dia 18 em diante, 100%.                          Página -2



    

Todos nós como seres humanos estamos su-
jeitos a mudanças, mas nem sempre queremos, 
desejamos ou aceitamos que as modifi cações 
ocorram de fato. Algumas situações surgem em 
nossas vidas de forma abrupta, a ponto de não ter-
mos tempo para nos organizar. 

O povo sul-coreano desejou promover mudan-
ças nos governantes da nação. Pela primeira vez 
na história eles elegeram uma mulher para ser a 
presidente daquele país. Park Geun-hye foi eleita a 
11ª presidente da Coreia do Sul. A mudança enfi m 
havia chegado no país.

De linhagem presidencial, Park teve o seu pai 
como ditador do país no passado. Ela esteve no 
poder por quatro legislaturas consecutivas. Ape-
sar de ter nascido em “berço de ouro”, a situação 
familiar dela foi trágica, uma vez que os seus pais 
foram assassinados.

Park signifi cava a esperança para a Coreia 
do Sul, e ela era considerada uma das melhores 
e mais infl uentes governantes daquela nação. Foi 
eleita, em 2012, com a maior votação da história 
democrática do país. A presidente transmitiu aos 
seus cidadãos uma mensagem de “nova era de es-
perança”, cujos objetivos se ancoravam na “pros-
peridade econômica, felicidade do povo e enrique-
cimento cultural”.

Com apoio do povo, a presidente possuía todas 
as condições de fazer um governo em prol do país 
e da população. Ela poderia ter deixado o governo 
com a cabeça erguida e com a alma repleta de gra-
tidão por ter feito o seu melhor para aquela nação, 
pois representava a mudança, todavia, uma mu-
dança inesperada ocorreu em sua vida.

Infelizmente, Park foi condenada por cumpli-
cidade em um caso de tráfi co de infl uência e frau-
de protagonizado por uma amiga íntima, além de 
ter interferido em assuntos de Estado sem possuir 
cargo público. As ações de Park “constituíram 
um grave atentado ao espírito da democracia e ao 
Estado de Direito”, declarou o presidente da Corte 
Constitucional, Lee Jung-Mi. Foi derrotada na As-
sembleia Nacional, como também na Corte Cons-
titucional judicial, sendo assim, o seu processo de 
impeachment foi confi rmado.

Esta foi a primeira vez que um chefe de Es-
tado da República da Coreia foi destituído de seu 
cargo, ainda mais aquele em que povo depositou 
confi ança e perspectivas de mudanças. A saída de 
Park Geun-hye foi desastrosa e humilhante, a mu-
dança ocorreu de forma abrupta, antes mesmo de 
terminar o seu mandato. 

Diante da situação e do caos daquele país, a 
presidente declara uma confi ssão pertinente: “Eu 
aceito solenemente a voz do Parlamento e do povo 
e sinceramente espero que esta confusão seja re-

solvida”. A mensagem dita pela presidente serve de 
base para nossa refl exão, uma vez que se estamos 
atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento 
econômico, a sustentabilidade do país, muitas ve-
zes, é necessário recuar, desistir, “abrir mão” de al-
gumas benesses em prol da nação.

No Brasil, Fernando Collor de Mello represen-
tava o novo, a modernidade, um grande orador, um 
currículo extenso, foi o presidente mais jovem da 
história do país, eleito aos 40 anos de idade pelo 
Partido da Reconstrução Nacional (PRN) e outros 
fatores positivos que recaíram sobre ele.

De modo infeliz, corrompeu-se e se tornou o 
primeiro presidente a ser afastado temporariamen-
te por um processo de impeachment do Brasil e da 
América latina, com a perda dos direitos políticos. 
Ainda, no Brasil, Dilma Rousseff foi a primeira mu-
lher presidente, que visava continuar com a políti-
ca de governo do PT.

No seu primeiro mandato, foi eleita em 2010 
contra o seu opositor José Serra. Foi a 6ª eleição 
presidencial do país, após a promulgação Consti-
tuição Federal de 1988, sendo a primeira mulher a 
ocupar este posto no Brasil. Na 7ª eleição presiden-
cial do país, após a promulgação Carta Magna de 
1988, a presidente Dilma foi reeleita com mais de 
54 milhões de votos. Entretanto, Dilma Rousseff, 
semelhantemente ao que ocorreu com a primeira 
presidente da Coreia do Sul e Fernando Collor, teve 
o seu mandato interrompido.

Ser um governante é muito difícil e complexo, 
mas aqueles que desejam lidar com essa labuta de-
vem ter a consciência de que a sua vida deve ser 
imaculada, e buscar fazer o bem ao povo, que tanto 
sofre e espera o melhor dos seus governantes. Que 
os interesses dos que representam as nações sejam 
em prol de objetivos comuns, a chamada res publi-
ca que é uma expressão latina que signifi ca literal-
mente “coisa do povo” ou “coisa pública”.

Que tenhamos governantes diligentes e zelo-
sos com a coisa pública. Que os governantes façam 
mais e melhor pelo povo, e não para os seus inte-
resses particulares, de suas famílias, ou dos seus 
amigos e aliados. Não desejamos novas mudanças 
súbitas, porém, se for do interesse público e de to-
dos, que seja feito e que seja aceito!

FRANCISNEY LIBERATO É AUDITOR PÚBLICO 
EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO 
GROSSO

O momento de sair

FRANCISNEY LIBERATO
Sem antenas?
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para que o usuário possa assistir em TV Box, 
Smart TV, computadores, celulares e afi ns.

Essa modalidade dispensa antenas e 
permite que a programação seja acessa-
da de qualquer lugar do planeta. Em plena 
ascensão tem feito muita gente migrar dos 
sistemas tradicionais para o online. A in-

ternet, cada vez mais es-
táveis e com velocidades 
mais altas, é o pilar que 
faltava para a populari-
zação dessa tecnologia. 
Não acredito no fi m do 
sistema de antenas por 
um bom tempo, afi nal é 
o padrão disponível nos 
sistemas tradicionais de 
assinatura e nas famo-
sas “parabólicas”, além 
de não depender da inter-
net e outros recursos de 
apoio. Seguramente, mes-

mo que para muitos seja “coisa do passado”, 
vão continuar “atuais” e com usuários fi éis 
ainda por longos anos.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfi l em fa-
cebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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O lado ruim dos sistemas de IPTV é, logicamente, depender da 
estabilidade da internet. Se, por algum motivo, sua conexão 
não estiver sufi cientemente boa, você fi ca sem internet e sem 
TV. Esse é um dos grandes problemas nessa modalidade de 
transmissão, talvez um dos poucos pontos negativos frente à 
tantos positivos que o sistema oferece.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633
66 9 9994-3338

Me lembro de quando eu era criança. 
Para que a TV funcionasse precisávamos 
sintonizar uma antena e, por vezes, a qua-
lidade da imagem fi cava abaixo do “aceitá-
vel”. Sem sinal digital a qualidade poderia 
variar muito dependendo de uma infi nidade 
de fatores, e até mesmo o vento forte era su-
fi ciente pra prejudicar a 
diversão. Sim, diversão: 
a TV, antes da internet, 
foi a mais revolucionária 
forma de entretenimen-
to, com conteúdo para 
todos os públicos e se 
tornando, rapidamente, 
um ícone nesse quesito.

A TV “evoluiu”, en-
tre outras modalidades, 
para a transmissão via 
satélite. Nesses casos 
antenas maiores, especí-
fi cas, apontadas por pro-
fi ssionais para seus respectivos satélites, 
ofereciam programação com melhor quali-
dade de imagem, em modalidades pagas e 
abertas. Nesses casos o sistema passou a 
adotar um receptor algo inexistente nas an-
tenas anteriores.

O tempo continuou passando e chegou 
o IPTV, onde canais de TV são transmitidos 
via internet. Algumas operadoras já libe-
ram seus sinais dessa forma, mas existem 
aparelhos e outros sistemas que trabalham 
com uma lista imensa de canais, sejam dis-
ponibilizados de forma gratuita ou paga, 

DA REPORTAGEM

A prefeita de Sinop, Ro-
sana Martinelli, confi rmou 
em live realizada na manhã 
de sábado (2) um novo de-
creto permitindo a retoma-
da gradativa das aulas nas 
escolas particulares, que 
têm cerca de 7 mil alunos, 
a partir desta segunda-feira 
(4). Inicialmente, 50% dos 
alunos voltam a estudar. A 
partir do dia 11, o percentu-
al aumenta para 70% e, do 
dia 18 em diante, 100%.

Nas unidades munici-
pais, onde estudam 17 mil 
alunos, o retorno presen-
cial será a partir do dia 18, 
seguindo o decreto do Go-
verno do Estado. 

“Fica permitido o re-
torno gradativo e seguro 
das atividades escolares de 
educação infantil, ensino 
fundamental e superior da 
rede municipal e particu-
lar. No decreto, estão pre-
vistas medidas rígidas de 
segurança assinatura de um 
termo com escolas e facul-
dades”, disse Rosana.

Desta forma, instituições 
de ensino superior priva-
das, como Centro Universi-
tário Fasipe e Universidade 
de Cuiabá (UNIC), poderão 
retomar as aulas. Unemat 
(estadual) e UFMT (federal) 
ainda dependem de auto-
rização de suas respectivas 
esferas.

Somados os alunos das 
redes particular, municipal 
e estadual são cerca de 40 
mil. “Temos muitas escolas 
pequenas com cursos pro-
fi ssionalizantes. Pegamos 
por escrito com essas esco-
las um termo de responsa-
bilidade com essas unida-
des”, completou a prefeita. Decreto foi divulgado pela prefeita no sábado 

Aulas serão retomadas 
gradativamente em Sinop
NOVO DECRETO | Decreto vale para escolas particulares, incluindo ensino superior
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A secretária de Educa-
ção, Esporte e Cultura, Ve-
ridiana Paganotti, explicou 
que não vão voltar todos os 
alunos de uma vez na rede 
municipal. “Nossas salas 
têm organizações e espaços 
sufi cientes para o quantita-
tivo de alunos manterem o 
distanciamento de 1,5 me-
tro. Lembrando que os pais 
não são obrigados a man-
darem seus fi lhos, mas a es-
cola estará aberta ofertando 
ensino”.

A secretária destacou 
que haverá um cuidado es-
pecial com os profi ssionais 
que são ‘front’, entre eles 
merendeiras, professores 
e diretores. “Temos, álcool 
em gel que já foi entregue 
às escolas. Estamos extin-
guindo recreio e as aulas de 
educação física estão sus-
pensas. 

Na entrada dos alunos 
vamos fazer o uso de ter-
mômetro. Nos ônibus tam-
bém terá esse monitora-
mento. Todos os cuidados 
só vão valer se os pais tam-
bém tomarem o cuidado 
com a higienização dessa 
criança ainda em casa”.

Ainda segundo a secre-
tária, o retorno nas creches 
será para as turmas de pré-
-escola com alunos de 4 a 5 
anos. “De forma gradativa, 
estaremos incluindo os de-
mais. Os bebês de 3, 2, 1 e 
até quatro meses só retor-
narão no dia 1º de junho. 
Isso se tiver tudo bem no 
nosso município em ter-
mos sanitários. Vale ressal-
tar isso, se conseguirmos 
controlar o quantitativo de 
infectados e termos uma 
tranquilidade sanitária 
mantermos essa organiza-
ção”, fi nalizou.



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 
refrigeradores, 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 
concluído 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

COLONIZADORA SINOP S/A
CNPJ: 03.488.210/0001-69 -  NIRE: 51 3 0000094-6 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas a se reunir em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária, que ocorrerá no dia 13 de maio de 2020, às 
14:30 horas horário de Brasília, de forma digital, conforme autoriza-
do pela Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020, e regu-
lada pela Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, a 
fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019;

b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
de 2019 e a distribuição de dividendos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

a) Alteração do objeto social da Companhia a fi m de se in-
cluir as seguintes atividades: (i) serviços de cartografi a, topografi a e 
geodesia; (ii) estudos geológicos; (iii) serviços de desenho técnico 
relacionados à arquitetura e engenharia; (iv) atividades técnicas re-
lacionadas à engenharia e arquitetura não especifi cadas anterior-
mente; (v) incorporação de empreendimentos imobiliários, com a 
consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social

b) Retifi cação do endereço da sede da Companhia, com a 
consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social.

c) Inclusão no Estatuto Social da possibilidade de realização 
de assembleias gerais e reunião do Conselho de Administração via 
conferência telefônica ou videoconferência.

d) Ratifi cação da abertura da fi lial em Guarantã do Norte em 
29 de agosto de 2014, com a consequente alteração do artigo 1º do 
Estatuto Social.

e) Exclusão da previsão no artigo 12 do Estatuto Social, que 
limitada a idade para participação no Conselho de Administração a 
75 anos, e na Diretoria a 70 anos, com a consequente alteração do 
artigo 12.

f) Prorrogação do prazo de mandato dos membros do Con-
selho de Administração de 2 anos para 3 anos, com a consequente 
alteração do artigo 13.

g) Alteração do parágrafo primeiro do artigo 17 do Estatuto 
Social para retifi car a redação referente à prorrogação do mandato 
da diretoria.

h) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Compa-
nhia para contemplar as alterações promovidas pelos itens “a”, “b”, 
“c”, “d”, “e”, “f” e “g” acima, caso aprovados;

i) Ratifi cação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria realizada em 15 de abril de 2019, de acordo com a publicação da 
convocação no Diário Ofi cial em 26, 27 e 28 de março de 2019.

j) Alteração do responsável técnico para o Sr. Alfredo Clo-
doaldo de Oliveira Neto, inscrito no Conselho Regional de Correto-
res de Imóveis, CRECI 19ª Região/MT sob o número 4.952.

A participação e votação dos acionistas na assembleia poderá ocor-
rer mediante o envio do boletim de voto à distância, e/ou mediante 
atuação remota, via sistema eletrônico.

O boletim de voto à distância está sendo enviado, nesta data, para o 
endereço eletrônico de cada acionista. Na hipótese de se optar por 
essa forma de participação e votação, o boletim de voto à distância 
deverá ser devolvido à companhia com no mínimo 5 dias de antece-
dência da data da realização da assembleia.

A atuação remota, será realizada via o sistema eletrônico denomina-
do ZOOM. Na hipótese de se optar por essa forma de participação 
e votação, o acionista deverá enviar em resposta ao e-mail recebido 
na presente data, a intenção em participar remotamente, para que 
a Diretoria Executiva inclua o e-mail do acionista dentre os partici-
pantes.

Os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as 
alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2019 foram enviados para os e-mails de 
todos os acionistas na presente data.

Sinop (MT), 04 de maio de 2020.

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA
Presidente do Conselho de Administração

VALQUIRIA DE SOUZA OLIVEIRA, CNPJ: 
36.919.094/0001-44, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 86.30-5-04 
- Atividade odontológica. Endereço: Avenida Natalino João 
Brescansin, nº 364, Bairro Centro. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

A empresa CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 
28.731.325/0010-54, torna público que requereu à SEMA 
a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) de Am-
pliação, no município de Nova Bandeirantes/MT. Não EIA/
RIMA. (Acácia Florestal Engenharia, fone 66 3532-3297).

G A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 
CNPJ: 12.368.565/0001-05 Localizada na Rod. MT-320, S/
n°, KM-147, Analândia do Norte no Município de Marcelân-
dia/MT, torna público que requereu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Operação. Não foi terminado EIA/RIMA.

Carlos Alberto de Lima - CPF.: 300.170.718-60 Torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia e de Ins-
talação para atividade de 41.10-7– Incorporação de em-
preendimentos imobiliários e Obra Civil, localizado na Ave-
nida Tancredo Neves, Lote 01 Quadra 15 no Loteamento 
Parque Universitário no município de Sorriso/MT. (Gabrieli 
Ehrenbrienk Marchioro - Engenheira Agrícola e Ambiental e 
Engenheira de Segurança do Trabalho – 066 9 96121699)

PARIS LOTEAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
21.484.124/0001-60, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua das Aroeiras, nº 629, Sala 08, Se-
tor Comercial na Cidade de Sinop-MT, torna Público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA/MT o pedido de Licença Prévia (L.P) e Licença 
de Instalação (L.I) para a Etapa-02 do Loteamento Urbano 
denominado RESIDENCIAL PARIS, localizado na Estrada 
Nanci, Lote nº 79 e 80/O, Zona Urbana, na Cidade de Si-
nop MT.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 006/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a 
empresa CLÍNICA MÉDICA E REMOÇÃO TERRESTRE DE SAÚDE LTDA, com CNPJ nº 13.969.397/0001-
76, fora julgada APTA ao Edital n° 013/2020 da Chamada Pública n° 002/2020 para os serviços médicos, 
no segmento de EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público, lote 01, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de abril de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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SANTA CARMEM-VERA

Secretário e prefeitos 
lançam asfaltamento 
da rodovia MT-140

COLNIZA
Visitas por videochamadas são
feitas em Cadeia Pública

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O secretário Estadual 
de Infraestrutura e Logística 
de Mato Grosso, Marcelo de 
Oliveira e Silva, e os prefei-
tos de Santa Carmem, Rodri-
go Frantz, e de Vera, Moacir 
Giacomelli, lançaram na últi-
ma sexta (1º) as obras de pa-
vimentação asfáltica de 30,5 
km na MT-140, que liga os 

DA REPORTAGEM

A Cadeia Pública de 
Colniza iniciou na última 
quinta (30) as visitas por vi-
deochamadas. A unidade está 
utilizando a sala que já existia 
para as audiências por vide-
oconferência. As famílias dos 
presos são orientadas para 
estarem preparadas para re-
ceber a chamada. Além de 
vídeo, é possível comunicar 
por e-mail, telefonema e car-
ta, de acordo com a portaria 
que regulamenta as medidas.

A pessoa privada de li-
berdade poderá se contatar 
com um familiar já cadastra-

dois municípios. A previsão 
é de a conclusão do trecho 
ocorrer ainda este ano. 

O investimento é de R$ 
15 milhões do governo e, jun-
tas, as duas prefeituras ban-
carão aproximadamente R$ 
1,9 milhão. A pavimentação 
é feita com apoio de produ-
tores rurais. “Eles estão coe-
sos, foram com os prefeitos 
junto ao Governo do Estado 
para que esta obra saísse. O 

do e o agendamento e a orga-
nização dessa atividade ocor-
rerá mediante agendamento 
prévio, conforme regramen-
to de cada estabelecimento 
penal.As visitas virtuais são 
alternativa decorrente da 
suspensão das visitas presen-
ciais em função da necessi-
dade de prevenir o contágio 
pelo covid-19 no sistema 
carcerário. A comunicação é 
um elemento essencial nesse 
momento singular de saúde 
e essa ferramenta tem possi-
bilitado o fortalecimento dos 
vínculos afetivos das pessoas 
privadas de liberdade com 
seus familiares.

DA REPORTAGEM

A campanha “Prato Cheio – 
Sorriso vencendo a fome com 
atitude”, uma força-tarefa con-
tra os reflexos da pandemia do 
novo coronavírus, finalizou a 
arrecadação de alimentos, que 
resultou em 1,5 mil cestas bási-
cas que estão sendo entregues 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social cadas-
tradas em diversas entidades 
de Sorriso.

A campanha, idealizada pelo 
Grupo de Mulheres Empreen-
dedoras de Sorriso (Mulhe-
res em Ação), com o apoio do 
Poder Judiciário, Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
subseção de Sorriso, Sindicato 
Rural, Ministério Público e di-
versas entidades da cidade, foi 
lançada oficialmente no último 
dia 10 de abril.

De acordo com a advogada 
Daniela de Paula Bergamaschi, 
que integra o Grupo de Mulhe-
res Empreendedoras de Sorri-
so, além dos alimentos, foram 
arrecadados produtos de higie-
ne e limpeza, os quais foram 

Sorriso: campanha “Prato Cheio”
arrecada 1,5 mil cestas básicas
SOLIDARIEDADE  | A distribuição foi iniciada e diversas entidades serão beneficiadas
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inclusos nas cestas.
Já foram distribuídas às fa-

mílias duas toneladas de horti-
frútis doadas por supermerca-
dos de Sorriso. Até o momento, 
a campanha arrecadou cerca 
de R$ 9 mil, cujo valor deverá 
ser ampliado após a realização 
de duas lives transmitidas nas 
redes sociais da Comunidade 
Sorriso de Maria.

Ainda segundo Daniela, 
conforme a demanda, mais 
produtos e alimentos serão ad-
quiridos. Os produtos arreca-
dados estão centralizados nos 
pontos de apoio da campanha.

As cestas estão sendo en-
tregue às famílias cadastradas 
junto à Associação dos Amigos 
da Criança e do Adolescente 
de Sorriso, bem como da Pa-
róquia são Pedro Apóstolo, das 
Pastorais da criança e da pessoa 
idosa, da Mãezinha do Céu, Lar 
São Francisco, Centro de Aco-
lhimento Porto Seguro e Casa 
de Apoio Santa Maria. Além 
disso, presidentes de bairros 
também indicaram famílias 
carentes para o recebimento 
das cestas.

Foto: assessoria

Foram distribuídas duas toneladas de hortifrútis doadas por 
supermercados 

Investimento gira em torno de R$ 15 milhões

Visitas virtuais: alternativa à suspensão das visitas presenciais 

As famílias, em maior situ-
ação de vulnerabilidade social, 
já receberam cestas. Agora, a 
campanha Prato Cheio faz a 
distribuição dos demais ali-
mentos e produtos de forma 
gradativa.

Quando lançada a campa-
nha, o programa Balanço Ge-
ral contou a história de vida 
do jovem Bruno Rafael, de 33 
anos, profissional autônomo, 
casado, pai de duas meninas, 

governador e o (vice) Ota-
viano Pivetta autorizaram a 
Sinfra fazer a parceria com 
os municípios. É uma obra 

bem como de outras pessoas 
que têm passado por dificul-
dades financeiras, cuja situação 
se agravou durante a pandemia 
devido a menor oferta de tra-
balho.

Para quem não conseguiu li-
gar durante o programa, pode 
continuar fazendo depósitos e 
transferências para a conta da 
Casa de Apoio Santa Maria na 
cooperativa Sicredi, agência 
0812, conta corrente 12.334-0.

que vai trazer tranquilidade e 
vai melhorar a logística tanto 
do plantio quando do escoa-
mento””, disse Silva.

 


