
REDUÇÃO DA 
TIRAGEM EM 
RESPEITOAOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT 
informa aos seus leitores 
que seguirá presando pela 
qualidade da informação 
neste período, porém, em 
tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos 
seus funcionários. Da apu-
ração à distribuição, muita 
gente está envolvida, e 
na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. 
Tudo ficará bem!

VENDA DA SOJA

A comercialização antecipada da safra 2020/21 de soja do Brasil pode chegar a 50% 
da produção esperada até o início do plantio, previsto para meados de setembro, 
impulsionada pelo alto patamar de câmbio que favorece as exportações da com-
modity, afirmou a consultoria Safras & Mercado.             Página -4

Carlos Pibe

Divulgação

DivulgaçãoCORINTHIANS

Arena paga 
em até 
30 anos

O ex-presidente do Corin-
thians, Roberto de Andrade, afir-
mou que o clube pode levar até 
30 anos para terminar de pagar 
o financiamento da Arena. Ele 
também admitiu que o modelo 
de negócio do estádio do rival 
Palmeiras é mais vantajoso.

        Página -6

Divulgação

Moradores dos bairros Residencial Montreal Park e Cháca-
ras de Lazer São Cristóvão II, na cidade de Sinop, há muito 
tempo vêm sofrendo com a interrupção de alguns serviços 
básicos como iluminação pública, água tratada e correios. 
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SERVIÇOS BÁSICOS

Moradores do Montreal 
Park pedem ajuda

Sorriso:
espaço
dedicado a
história
Em breve, Sorriso contará com 
um espaço dedicado a história 
e a arte do município. A obra de 
construção da Casa do Artesão 
e Pioneiros deverá ter início 
imediato e contará com 600 m² 
de área construída no centro, 
edificada na Praça da Juven-
tude.
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Enquanto a vacina não chega, resta-
-nos ir cozinhando o vírus em pouco 
fogo, enquanto se aumenta a estrutura 
da saúde pública e se obtenha mais 
respiradores

    

Conhecer a prevalência do novo coronavírus 
na população brasileira —algo impossível por meio 
das estatísticas oficiais, turvadas por grave subno-
tificação— constitui passo fundamental para o en-
frentamento adequado da Covid-19.

Apenas com dados mais precisos torna-se pos-
sível realizar projeções acuradas sobre o avanço da 
epidemia, descobrir quais as regiões mais atingidas, 
planejar medidas de contenção e, em última instân-
cia, decidir quando os brasileiros poderão retomar 
suas atividades cotidianas com segurança.

Para suprir essa carência, teve início na semana 
passada imenso estudo populacional, capitaneado 
pela Universidade Federal de Pelotas e financiado 
pelo Ministério da Saúde. Dividida em três fases, a 
pesquisa testará 99.750 pessoas de 133 municípios 
de todas as regiões, para descobrir quem já teve 
contato com o patógeno.

Dessa forma será possível, entre outras coisas, 
estimar a parcela da população com anticorpos para 
o Sars-CoV-2, medir a velocidade de expansão do 
vírus em diferentes áreas do país, descobrir o per-
centual de infecções assintomáticas e determinar a 
taxa de letalidade

Nesta primeira fase do projeto, contudo, equi-
pes em diversas cidades têm sido surpreendidas por 
situações entre lamentáveis e absurdas, que dificul-
tam e até impedem a correta execução da tarefa.

Segundo relatos, pesquisadores foram detidos 
pela polícia para prestar esclarecimentos, proibidos 
de cumprir suas funções pelas prefeituras e agredi-
dos nas ruas; testes foram apreendidos e destruídos 
e, em casos extremos, algumas equipes foram obri-
gadas a abandonar municípios.

Aparentemente, a principal razão de tais des-
pautérios foi a deficiência de comunicação. Cabe ao 
Ministério da Saúde informar as cidades escolhidas 
para a realização dos testes, mas, em muitos casos, 
tudo indica que isso não ocorreu —uma falha inad-
missível.

Os atos de violência, incluindo detenções e 
destruição de testes, contudo, extrapolam possíveis 
mal-entendidos. Suas causas devem ser apuradas, e 
os culpados, punidos.

A pesquisa já foi realizada, de forma piloto, no 
Rio Grande do Sul. Por ela, soube-se, por exemplo, 
que a taxa de infectados entre os gaúchos é de 9 
a 12 vezes o número oficial. Para que seja possível 
descortinar o quadro nacional, cumpre que sejam 
dadas aos pesquisadores, ao menos, condições para 
prosseguir seu trabalho.

Editorial

Pesquisar a Covid-19

Ranking dos Políticos - Facebook

COMANDO DA AL
Com grandes chances de ser recondu-

zido ao comando da Assembleia Legislati-
va, na eleição que deve ocorrer em junho, 
o deputado Eduardo Botelho tem refutado 
qualquer tipo de comparação com o ex-
-deputado José Riva. Por mais de duas dé-
cadas, Riva ocupou cargos de comando na 
Assembleia, revezando entre a presidência 
e a primeira-secretaria. Para Botelho, não 
há que se comparar, já que Riva confessou, 
em delação premiada, ter comprado os vo-
tos que conquistou na Casa.

TERCEIRO MANDATO
“Uma coisa é o cara vender carro, dar casa 

para um, dar outra coisa para outro, para fi-
car no poder. Outra coisa é você ficar porque 
querem que você fique, e sem você oferecer 
nada. São situações diferentes”, disse Bote-
lho. “Pode ver a delação do Riva, ele fala que 
toda eleição [da Mesa Diretora] era compra-
da. Não tem e não vai ter”. Em tempo: caso 
se mantenha na presidência para o biênio 
21/20, Botelho terá seu 3º mandado de pre-
sidente e quarto de cargos na Casa. Nos dois 
primeiros anos como deputado, entre 2015 e 
2016, foi vice-presidente da Assembleia. 

DINHEIRO DO BID
Mauro Mendes sancionou o empréstimo 

de US$ 56,2 milhões junto ao Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), por 
meio do Programa de Apoio à Gestão dos 
Fiscos do Brasil (Profisco). Na atual cotação 
do dólar, o empréstimo totaliza R$ 320,3 mi. 
“Fica o Poder Executivo incumbido de ar-
ticular a universalização da conectividade 
móvel de alta velocidade em todos os muni-
cípios de MT, até 2023, em conjunto com as 
concessionárias de serviço público de tele-
fonia, podendo utilizar recursos públicos 
estaduais para essa finalidade”, disse ele na 
publicação.

Crédito: Portal Sorriso
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“Cabe ao Ministério da Saúde informar as 
cidades escolhidas para a realização dos 
testes, mas, em muitos casos, tudo indica 
que isso não ocorreu — uma falha inadmis-
sível

“ Dois jovens foram presos e dois adolescentes apreendidos pela Po-
lícia Militar, no fim da noite de segunda (18), durante rondas no Jardim 
Amazonas, em Sorriso. O objetivo era coibir crimes e tráfico de drogas. 
Ao avistar a viatura, 4 jovens tentaram fugir e jogaram fora porções 
de substâncias análogas à maconha. Porém, os dois maiores e os ado-
lescentes foram capturados. Todos disseram à PM que são usuários de 
drogas e que também venderiam os entorpecentes.

O escritor Nassim Nicholas Taleb, criou e 
figura do Cisne Negro.  Segundo ele antes do 
descobrimento da Austrália, as pessoas es-
tavam convencidas de que todos os cisnes 
eram brancos.  Nada autorizava a pensar 
que houvesse cisne de outra cor. Quando 
encontraram na Austrália essas aves com 
penas negras foi um espanto.

Taleb, com seu engenho, passou a usar 
essa surpresa do encontro com o desco-
nhecido, para cunhar o termo Cisne Negro, 
assim, com iniciais maiúsculas.  Para ele 
Cisne Negro é qualquer evento inesperado, 
aleatório e impactante, positivo ou negati-
vo.  A característica principal é a imprevi-
sibilidade. Outro detalhe é que após o seu 
aparecimento, surgem mil teorias para ex-
plicá-lo.

A covid-19 é um Cisne Negro. Fora um ou 
dois casos de epidemias mais ou menos lo-
calizadas, como é o caso do ebola na África, 
nenhuma pessoa viva se lembra do último 
evento de pandemia como foi a gripe espa-
nhola há mais de 100 anos.

Assim, embora alguns sugerissem a 
possibilidade de uma doença planetária 
ninguém dava bola porque sempre tiramos 
de letra a gripe suína, a aviária e outras que 
surgiram em períodos diferentes; além de 
termos restringido o ebola a alguma regiões 
subdesenvolvidas.

Mesmo quando surgiu a covid-19 em 
dezembro passado acreditamos que seria 
como suas primas que tinham baixo poten-
cial de destruição, e para as quais, rapida-
mente encontramos vacinas eficazes.

Estávamos enganados como ficou pro-
vado para a grande maioria logo em segui-
da, menos para alguns teimosos alienados 
que a despeito de todas as evidências fica-
ram menosprezando o potencial danoso da 

nova doença. Entre eles o mais poderoso 
homem do mundo, Donald Trump, seguido 
pelo seu admirador Jair Bolsonaro.

Ambos zombaram desse legítimo Cisne 
Negro, primeiro negando-lhe o poder des-
truidor, depois, quando as evidências não 
puderam ser mais contestadas, passaram a 
defender remédios milagrosos que a ciência 
não recomendava como remissor da doen-
ça. Foi o caso da cloroquina – obsessão de 
Trump e Bolsonaro.

O resultado dessa arrogante ignorância 
foi que os americanos hoje são os campeões 
de mortalidade pela Covid-19, e o Brasil, gra-
ças ao estímulo do mandatário maior, relaxa 
o distanciamento ao tempo em que aumen-
tam perigosamente as contaminações.

Enquanto a vacina não chega e não se 
descobre um remédio com real poder de 
cura, resta-nos ir cozinhando o vírus em 
pouco fogo, enquanto se aumenta a estrutura 
da saúde pública e se obtenha mais respira-
dores, única forma de salvar vidas. Pra outra 
coisa não servem máscaras, desinfetantes 
e distanciamentos a não ser para evitar que 
cheguemos todos ao mesmo tempo aos hos-
pitais, disputando limitados equipamentos 
de suporte à vida.

Os ex-ministros da saúde Henrique Man-
detta e Nelson Reich caíram porque ficaram 
ao lado da ciência como única forma de ven-
cer a doença. Com eles fora do governo cor-
remos o risco de prosperarem as ideias do 
Presidente levando o povo a uma desobedi-
ência civil.

Claro que há exageros: Cuiabá que tem 
cerca de 10% dos leitos de UTI ocupados, não 
deveria estar em confinamento tão severo 
quanto São Paulo, onde não há respiradores 
para todos que precisam. Mas não é desobe-
decendo às autoridades que resolveremos o 
problema.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Cisne Negro

RENATO DE PAIVA 
PEREIRAO sol e a tela
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outros elementos da construção do 
aparelho, e é por esse motivo que, em 
alguns casos incomoda mais que em 
outros. Na questão complexa, caso o 
telefone fique algum tempo exposto 
aos raios solares, pode vir a apresentar 

manchas ou deformações 
na tela, chegando, em al-
guns casos, a deixar de 
funcionar. Isso acontece 
muito quando o aparelho 
é deixado ou esquecido 
no carro fechado, estacio-
nado ao sol. Dispositivos 
eletrônicos não são, em 
sua esmagadora maioria, 

projetados para usos extremos. Dei-
xar um celular molhar ou sofrer com 
incidência solar direta pode acabar 
prejudicando o aparelho, causando 
danos visíveis ou ocultos, que vão se 
manifestar na forma de falhas e ins-
tabilidade ou se tornando mais graves 
e expressivos com o passar do tempo. 
Não vale a pena descuidar.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Tem gente que imagina que apenas as quedas prejudiquem 
celulares e demais dispositivos eletrônicos, sendo que 
existe uma infinidade de situações que podem, sim, com-
prometer seu funcionamento. Humidade e sol são grandes 
inimigos desses aparelhos e mesmo pequenos descuidos 
podem comprometer sua “saúde”. Para evitar problemas, 
tanto imediatos quanto em médio e longo prazo, o melhor a 
se fazer é cuidar.
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Os celulares estão conosco a maior 
parte do tempo, na maior parte dos lu-
gares. Com isso temos acesso à uma 
infinidade de funções e recursos onde 
quer que estejamos, faça chuva ou faça 
sol. E esses são, por ironia, dois gran-
des “problemas” na vida 
de quem quer contar 
com o celular em todos 
os momentos: a chuva 
pode causar danos irre-
versíveis no aparelho e 
o sol pode dificultar (e 
muito) a visualização do 
que está na tela, além de 
danificar o dispositivo 
em caso de exposição 
prolongada.

Pode parecer exagero, mas muita 
gente tem prejuízos com o celular por 
conta da chuva, seja por se esquecer 
que ele está ali, durante a chuva, seja 
por acreditar que “molhar um pouco” 
não vai danificar ou mesmo por não 
ter onde se esconder no momento da 
chuva e acabar deixando, por falta de 
opção, que ele “ensope”.

O sol, como falei, tem dois efeitos: 
um mais simples e um mais comple-
xo. No simples você pode ter extrema 
dificuldade de visualizar o que está 
sendo exibido na tela quando há inci-
dência de luz solar direta. Isso depen-
de do tipo e qualidade da tela, além de 
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) sancionou 
na segunda-feira (18), a Lei 
11135/2020 de autoria do 
líder do governo na ALMT, 
deputado Dilmar Dal Bos-
co (DEM) que modifica a 
Lei 10.709 - que institui o 
Fundo Estadual de Equilí-
brio Fiscal de Mato Grosso- 
FEEF/MT.

A nova redação inclui 
nove hospitais filantrópi-
cos de Mato Grosso e, com 
isso, os mesmos passam 
a receber repasse realiza-
do pelo Fundo Estadual de 
Equilíbrio Fiscal de Mato 
Grosso, assegurando assim, 
o suporte financeiro para a 
continuidade dos serviços 
prestados.

Os hospitais beneficiados 
com a inclusão são: Asso-
ciação Pró-Saúde do Pare-
cis (Campo Novo do Pare-
cis), Associação Beneficente 
Paulo de Tarso (Rondonó-

NOVOS RECURSOS | Lei de autoria do deputado Dilmar Dal Bosco assegura o suporte financeiro

Repasse será para 9 hospitais filantrópicos 

ALTERNATIVA

MT inicia teleaula 
para ensino médio

Conteúdos focados nas quatro áreas do conhecimento

O prefeito de Juína, Antir Peruzzo, testou positivo para Covid-19 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) ini-
ciou na segunda-feira (18) as 
transmissões pela TV Assem-
bleia com as videoaulas para 
os alunos da rede estadual 
de ensino. A partir de agora, 
os alunos do ensino médio, 
principalmente aqueles que 
farão o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), pode-
rão contar com uma série de 
conteúdos focados nas qua-
tro áreas do conhecimento.

No primeiro dia de 
transmissão pela TV, os alu-
nos assistiram aulas de intro-
dução à filosofia com o pro-
fessor Felipe Moraes Neto, 
da EE Raimundo Pinheiro, 
e de interpretação de texto 
com o professor de Lingua-
gens Sérgio Cintra.

Mesmo sem as aulas 
presenciais, Júlia Carvalho, 
aluna do 3º ano da EE Plena 
José de Mesquita, se prepara 
para fazer o Enem e disputar 
uma vaga em uma universi-
dade. Segundo ela, as video-
aulas do Pré-enem digital 
são de grande ajuda para au-
xiliar em seus estudos.

“É bom saber que o 
governo está se preocupan-
do com nosso aprendizado, 
buscando formas de suprir 
essa ausência de aulas pre-
senciais. As videoaulas são 
de boa qualidade e com pro-
fessores muito capacitados”, 
ressalta.

A estudante Ana Cla-
ra da Silva Costa, da Escola 
Estadual André Avelino, ain-
da está no 2º ano do ensino 

médio, mas pretende fazer o 
Enem como treineira. Ela diz 
que as videoaulas vão ajudar 
muito em seu aprendizado. 
“Achei o projeto muito im-
portante e as aulas serão es-
senciais para eu me preparar 
para o Enem”.

Nesta terça-feira (19.05), 
as aulas serão de física (on-
dulatória parte 1 e parte 2), 
com o professor da sede da 
Seduc Beine José. Na quarta-
-feira (19.05), será Literatura 
com a professora Franciellen 
Neves, da EE André Avelino, 
e Biologia com o professor 
Carlos Magno, da EE Rai-
mundo Pinheiro.

De quinta-feira a sába-
do haverá reapresentação 
dessas videoaulas. Na sema-
na seguinte, entre os dias 25 
e 30 de maio, as aulas serão 
de matemática, química e 
redação.

Todas as aulas transmi-
tidas pelas TV Assembleia 
ficarão disponíveis também 
na página do youtube Pré-
-Enem Digital

CUSTO ZERO
A produção das aulas 

e as transmissões pela TV 
serão a custo zero. Essas vi-
deoaulas, para o ensino mé-
dio, estão sendo produzidas 
e gravadas por 30 profes-
sores da rede estadual de 
ensino e alguns professores 
voluntários da rede privada. 
As gravações são feitas com 
equipamentos do Estado e 
no estúdio da Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (Seciteci) e na 
própria sede da Seduc.

Foto: Seduc Mt
Foto: divulgação

Hospitais de MT receberão repasse do
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal

Foto: divulgação

SEGUNDO SECRETÁRIO

“Está todo mundo preocupado com quando 
será o pico, mas nós estamos no início”

JUÍNA

Prefeito e dois servidores
testam positivo para Covid-19

Afirmação foi feita pelo secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo 

DA REPORTAGEM

O número de casos do 
novo coronavírus (Covid-19) 
devem começar a se mul-
tiplicar semanalmente, é o 
que afirmou o secretário de 
Estado de Saúde Gilberto 
Figueiredo na manhã desta 
terça (19). 

Ele ainda afirmou que 
não é possível assegurar 
que os leitos disponíveis em 
Mato Grosso serão suficien-
tes, que o vírus ainda deve 
estar presente durante todo 
o ano e “enquanto não hou-
ver vacina disponível, iremos 
conviver com o vírus”.

Até a noite de segunda 
(18), o estado somou 1.514 
casos notificados de síndro-
me respiratória aguda grave, 
sendo destes 941 confirma-
dos de Covid-19. Há 73 pa-
cientes internados (29 em 
enfermaria, 44 em leitos de 
UTI), 337 recuperados e 30 
óbitos.

“Eu, como secretário, 
contava com esse aumento. 
À medida em que a gente 
percebe que começa a di-
minuir o isolamento social, 
a tendência é que o número 
de casos comece a se multi-
plicar semanalmente”, disse.

DA REPORTAGEM

O prefeito de Juína, 
Altir Peruzzo (PT), afirmou 
que testou positivo para a 
Covid-19 (novo coronavírus), 
após ser submetido a um 
exame rápido. Outros dois 
servidores do Munícipio 
também receberam resulta-
dos positivos. Todos aguar-
dam contraprova feita pelo 
Laboratório Central (Lacen) 
e a expectativa é que os re-
sultados sejam obtidos em 
até 48 horas. As informações 
foram confirmadas pelo pró-
prio prefeito.

Peruzzo afirmou que 
no último sábado (16) o se-
cretário-adjunto de Cultura, 
Adriano Souza, também fez 
um teste rápido após sentir 
uma indisposição. O resulta-
do, no entanto, foi inconclu-
sivo. Por precaução, o pre-
feito achou por bem testar 
um grupo de servidores que 
teve contato mais próximo a 
Adriano.

“Nessa testagem de gru-
po acabamos chegando a ou-
tras três pessoas que deram 
positivo, duas já em situação 
de cura e uma terceira que 
ainda está ativa a presença 
do vírus, que no caso sou eu”, 
disse o prefeito.

“Ainda espero e acredi-

to que o resultado do Lacen 
dará negativo. De qualquer 
forma, todos nós que fomos 

polis), Sociedade Hospital 
São João Batista (Poxoréo), 
Fundação Saúde Comuni-
tária de Sinop (Sinop), Fun-
dação Luverdense de Saúde 
(Lucas do Rio Verde), Asso-
ciação Beneficência Poco-
neana (Poconé), Pró- Saúde 
Associação Beneficente de 
Assistência Social e Hospi-
talar (Cáceres), Hospital Vale 
do Guaporé (Santa Casa de 
Pontes e Lacerda e Hospital 
Evangélico de Mato Gros-
so (Vila Bela da Santíssima 
Trindade).

Segundo Dilmar, as de-
mandas desses hospitais 
são enormes e o custo é alto 
para mantê-los em funcio-
namento. 

“Quero agradecer o go-
verno por sancionar este 
projeto tão importante, es-
ses repasses vão ajudar a 
manter a qualidade dos ser-
viços, e com isso vai benefi-
ciar inúmeros pacientes que 
dependem dessas unidades 
de saúde”, finalizou Dilmar.

testados estamos isolados. 
Inclusive estou gravando 
esse vídeo do meu quarto, 

estou trancado, no isolamen-
to do isolamento”, brincou 
Peruzzo.

Hoje as taxas de ocu-
pação dos leitos de UTI e 
enfermaria no estado ainda 
são baixas. A rede do Siste-

ma Único de Saúde (SUS) 
dispõe, atualmente, de 214 
leitos de UTI e 695 leitos de 
enfermaria especificamente 

para pacientes com corona-
vírus. Isso sem contar os que 
ainda serão entregues no 
Hospital Metropolitano.



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

COM CUIDADOS

Senar-MT retoma visitas de
campo da Assistências Técnica

CONTROLE

Saiba quando é exigida a outorga
para o uso de recursos hídricos

Produtores que recebem assistência podem voltar a receber técnicos 

DA REPORTAGEM

Os técnicos de campo 
do programa de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) 
do Senar-MT começaram a 
retomar as visitas presenciais 
às propriedades assistidas. 
Estes encontros são realiza-
dos depois de uma conversa 
com o produtor e a autoriza-
ção dele para que o técnico 
da instituição entre na pro-
priedade. Todas as medidas 
preventivas e de combate ao 
novo coronavírus são segui-
das à risca. Diretor de opera-
ções do Senar-MT, Guto Za-
nata destaca que o trabalho 
respeita os decretos locais, 
além das orientações do Mi-
nistério da Saúde e do Go-
verno de Mato Grosso. Nas 
visitas, são adotadas medi-
das de prevenção e combate 
à pandemia do coronavírus, 
como o uso de máscaras, ál-
cool em gel, higienização 
frequente, além do distan-
ciamento entre o técnico e 
o produtor. Zanata também 
reforça que mesmo os pro-
dutores que não se sentirem 

DA REPORTAGEM

Se a projeção de 496,1 
tonA outorga de direito de 
uso dos recursos hídricos é 
um instrumento de coman-
do e controle previsto no Ar-
tigo 10 da Lei nº 6.945/1997. 
É o ato administrativo de 
autorização mediante o qual 
o Poder Público outorgante 

confortáveis em abrir as por-
tas para a visita, continuarão 
sendo assistidos pelo progra-
ma, de maneira remota/vir-
tual (WhatsApp, telefone, in-

faculta ao outorgado o direi-
to de uso de recurso hídrico, 
por prazo determinado, nos 
termos e nas condições ex-
pressas no respectivo ato. O 
objetivo da outorga é asse-
gurar o controle quantitati-
vo e qualitativo dos usos da 
água, além do efetivo exer-
cício dos direitos de acesso 
à água. Doutor em agrono-

mia, Cleonir Andrade inte-
gra o time de instrutores do 
Senar-MT e tem no tema 
“irrigação” a sua principal 
atuação. Ele participou do 
programa Bom Dia Senar 
Mato Grosso desta semana 
e falou sobre as atividades e 
empreendimentos que pre-
cisam ou não da concessão 
de outorga.

Andrade também ex-
plicou como são calculados 
os percentuais outorgá-
veis para captação e dilui-
ção, bem como os limites e 
prazos para a concessão do 
documento, que em Mato 
Grosso é responsabilidade 
da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente. Confira na 
íntegra o programa.

Importação de soja é possível, diz Safras 

Venda da safra 2020/21 pode
chegar a 50% até o plantio
DA REPORTAGEM

A comercialização an-
tecipada da safra 2020/21 
de soja do Brasil pode che-
gar a 50% da produção espe-
rada até o início do plantio, 
previsto para meados de se-
tembro, impulsionada pelo 
alto patamar de câmbio que 
favorece as exportações da 
commodity, afirmou a con-
sultoria Safras & Mercado.

Durante videoconfe-
rência, o consultor da Sa-
fras Luiz Fernando Roque 
disse que, normalmente, 
a indicação é que cerca de 
30% da produção esperada 
esteja comercializada até o 
plantio, mas como este pa-
tamar já foi alcançado atu-
almente, “plantar a safra 
2020/21 com 50% vendida 
é uma estratégia interessan-
te”. “Estamos com 30% da 
safra 2020/21 comercializa-
da. Acho que é interessante 
ir aproveitando (o câmbio) 
para ir travando (mais ven-
das) e entrar na colheita 
com o cenário muito favo-
rável”, afirmou.

Nesta semana, a con-
sultoria Datagro informou 
que o Brasil atingiu recorde 
na comercialização anteci-
pada de soja 2020/21, com 
28,2% da produção espera-
da, ao superar a marca de 
12% obtida em 2016 e com 
nível muito acima da média 
de cinco anos, de 6,7%.

Além do dólar alto, as 

negociações são influencia-
das pela ampla demanda 
chinesa. O país busca o grão 
no mercado internacional 
para processar internamen-
te e utilizar como ração, en-
quanto recompõe o plantel 
de suínos dizimado pela 
peste suína africana. “Esta-
mos entendendo que a Chi-
na vai comprar até mais que 
o esperado (em soja) nesta 
temporada”, disse o consul-
tor da Safras.

Com o grão produzido 
no ciclo de 2019/20, as ex-
portações de soja do Brasil 
já alcançaram recorde para 
a série histórica de janeiro 
a abril tanto em valor (11,50 
bilhões de dólares), quanto 
em volume (33,66 milhões 
de toneladas), apesar da 
queda de 4,2% no preço mé-
dio do produto.

A China foi responsá-
vel por 73,4% das aquisições 
da oleaginosa brasileira 
no primeiro quadrimestre 
de 2020, com aumento de 
26,6% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, 
disse o ministério em nota 
nesta sexta-feira.

Sobre o plantio da 
próxima temporada, o con-
sultor da Safras & Mercado 
espera redução na área de 
milho verão para avanço 
nas áreas semeadas com 
soja. Para ele, a elevação na 
semeadura de milho deve 
acontecer somente na se-
gunda safra 2020/21. Ele 

SOJA | A comercialização antecipada foi impulsionada pelo alto patamar de câmbio
Foto: Divulgação
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Dados passaram a ser utilizados como fonte oficial em rela-
tórios do Imea 

DEFESA AGRÍCOLA

Aproclima auxilia 
na consolidação dos 
dados de produção 
no estado
DA REPORTAGEM

Base de dados do Pro-
grama Aproclima, criado 
pela Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja), pas-
saram a ser utilizados como 
fonte oficial em relatórios 
do Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea). Na última estimati-
va divulgada, o Imea traz a 
atualização das expectativas 
de safra de soja e milho em 
Mato Grosso com avaliações 
do histórico de chuva das 
estações meteorológicas do 
Programa.

Conforme o relatório 
de maio, o Imea utilizou 
também a base de dados do 
Aproclima para a consoli-
dação da produtividade de 
soja da safra 2019/20, prin-
cipalmente sobre a radiação 
e precipitação ocorrida em 
cada Região durante o ci-
clo produtivo de soja e mi-
lho. “Levando-se em conta 
que o Estado possui pouca 

informação meteorológica 
com histórico e qualidade, 
os dados do Aproclima vêm 
cobrir um vazio existente na 
área e auxiliar na consolida-
ção dos dados de produção 
de Mato Grosso”, diz trecho 
do relatório.

Conforme o Superin-
tendente do Imea, Daniel 
Latorraca, o Aproclima é um 
dos programas mais inova-
dores que o Instituto já tra-
balhou. “Esse projeto envol-
ve toda distribuição, coleta 
de informações climáticas, 
temperatura, precipitação, 
análise e outros desdobra-
mentos. Agora na fase três 
vamos avançar para a ques-
tão de pragas, de soltar aler-
tas para riscos. A gente utili-
za bastante dessas previsões 
para validar os nossos dados 
de produtividade. É uma 
parceria que tem gerado 
bons frutos, principalmente 
ao produtor, já que o clima é 
um dos fatores que mais im-
pactam na produtividade”, 
destacou Latorraca.
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ternet, etc). Em Mato Grosso 
aproximadamente 600 pro-
priedades recebem assistên-
cia técnica do Senar-MT. Elas 
estão espalhadas por cerca de 

20 municípios do estado. O 
programa atende as cadeias 
produtivas da bovinocultura 
de corte e de leite e também 
da horticultura.

não fez previsões de área 
para a próxima safra.

ESMAGAMENTO
Neste cenário de ven-

das aquecidas, Roque des-

tacou que cresce a possi-
bilidade de importação da 
oleaginosa pelo Brasil no 
segundo semestre, em regi-
ões de fronteira, para aten-
der a demanda interna da 

indústria processadora até 
o fim do ano.

“Se a exportação for 
muito maior (ante 2019), 
Estados como Mato Grosso 
do Sul e Paraná são regiões 

com possibilidade de im-
portar soja para processar... 
É uma possibilidade cres-
cente porque a tendência é 
de uma oferta baixa de soja 
no fim do ano”.



JOAO SICHIERI JUNIOR, CPF nº 925.761.251-15, torna 
público que requer junto à SAMA as Licenças Prévia e 
de Instalação, para Dois Pivôs Centrais de Irrigação, com 
área total irrigada de 195,91 ha, localizado em área de-
nominada Fazenda Teles Pires, localizada na zona rural 
do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

RONALDO PADINHA DOS SANTOS, CPF nº 786.265.871-
14, torna público que requer junto à SAMA a Renovação 
da Licença de Operação, para Criação de Frangos para 
Corte, para 60.000 aves, localizado em área denominada 
Fazenda Padilha, localizada na zona rural do Município de 
Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

FÁBIO LAIER, CPF nº 555.042.801-68, torna público que 
requer junto à SAMA as Licenças Prévia e de Instalação 
de Ampliação, e a Licença de Operação, para Um Pivô 
Central de Irrigação, com área total irrigada de 101 ha, 
localizado em área denominada Fazenda Leopoldina, lo-
calizada na zona rural do Município de Sorriso/MT. Não foi 
realizado o EIA/RIMA.

ASSOCIAÇÃO PRO-ASFALTO SORRISO IPIRANGA- 
APASI, CNPJ nº 05.600.699/0001-44, torna público que 
requer junto à SAMA a Licença Prévia e de Instalação, 
para Usina de Asfalto Estacionário, para uma área de 
408m² à construir, localizado na Rodovia MT 242 – KM 11, 
localizada na zona rural do Município de Sorriso/MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ nº 
07.534.739/0009-80, torna público que requer junto a Se-
cretaria Municipal Meio Ambiente - SAMA de Lucas do Rio 
Verde - MT, a Renovação da LO (SEMA) nº 317519/2018, 
para a atividade de comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, insta-
lada na Av. Avenida da Produção, nº 2770 W, Bairro Par-
que das Emas, Município de Lucas do Rio Verde - MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA.

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) 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência em 
escritório de contabilidade;
2-Recepcionista, cursando ensino superior, 
com experiência;
3-Serviços Gerais / Cuidadora de Idosos, 
com experiência;
4-Zeladora, com experiência; 
5-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
6-Auxiliar de produção para trabalhar com 
alumínios; 
7-Motorista / Montador, com experiência;
8-Vendedora, com experiência;
9-Atendente de conveniência, com disponibi-
lidade no horário das 13h ás 21h;
10-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
11-Soldador, com experiência, disponibilidade 
para viagens;
12-Auxiliar de montagem, com experiência 
em montagem de coberturas; 
13-Pintor, com experiência; 
14-Operador de pá carregadeira, com no 
mínimo 4 anos de experiência;
15-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
16-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior;
17-Vendas para boutique com experiência;
18- Operadora de caixa, com experiência; 
19- Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
20- Banho e tosa, com CNH AB.  

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 022/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
505/2019, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 022/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei 
nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA-
MENTAS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 
02/06/2020 - Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das pro-
postas eletrônicas: das 08h do dia 20/05/2020 às 18h do dia 01/06/2020 atra-
vés do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo telefo-
ne: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton José 
Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Aze-
vedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de maio de 2020.
Emerson Nunes Freitas

Pregoeiro

Pedro Ferronatto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT
O Município de Ipiranga do Norte-MT torna público que atendendo a 
solicitação da Secretaria Mun. de Gestão, Planejamento e Finanças 
procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços n.° 080/2020 – Pregão 
Eletrônico nº 007/2020 da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – 
MT – PROMITENTE FORNECEDRA: EMAM EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.420.916/0003-13, com 
OBJETO: “Adesão ao Registro de Preços nº 080/2020, proveniente do 
Pregão Eletrônico Nº 007/2020, da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 
Verde-MT para o Registro de Preços para aquisição de Emulsão Asfáltica 
RC- 1C E para produção de Microrrevestimento para Revitalização de 
Pavimento Asfáltico junto a MT 484 em atendimento ao Município de 
Ipiranga do Norte-MT”. Ipiranga do Norte – MT, 19 de Maio de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2020
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 080/2020

3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

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

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

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

CASA - Contendo: 

NILSON SATIO KAMITANI EIRELI - EPP CNPJ: 
19.057.061/0001-13, Localizada Estrada ROSALIA, 
CHAC. 550, 80, BAIRRO DE CHACARAS, Sinop-MT, soli-
cita o comparecimento do funcionário DEJVAN MARCOS 
DA SILVA, CTPS 5511116 SÉRIE 0060 /MT, no prazo de 
72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual 
configura Abandono de Emprego. Sinop/MT 20 de Maio 
de 2020. 20,21,22/05/2020.

Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020

Simone Machado da Silva
Ipiranga do Norte-MT, 20 de Maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria n.º 002/2020, alterada pela Portaria nº 
029/2020, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará no dia 29/05/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação na Modalidade de Pregão, na 
forma Presencial N.° 021/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em 
conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 
2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, destinada a 
“Contratação de Empresa Especializada para Executar Locação de 
Equipamento - Raio X para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, 
no município de Ipiranga do Norte – MT'', conforme especificações 
constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
de expediente da Prefeitura, no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
t ranspa rênc ia ,  aba  PUBLICAÇÕES e  a inda  pe lo  ema i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Simone Machado da Silva

AVISO DE RETIFICAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

Ipiranga do Norte – MT, 15 de Maio de 2020.

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, 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 015/2020 referente ao “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e 
Materiais de Copa e Cozinha, para atender a todas as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, publicado em jornais no dia 09 de 
Maio de 2020 e 11/05/2020. ONDE SE LÊ: ARENA MIX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS – EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
15.337.202/0001-09, localizada na Rua dos Curiós, Qd 09, Cs 03, Bairro 
Parque Ohara na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.080-480, vencedora 
dos itens nº 1, 8, 15, 17, 25, 27, 40, 43, 46, 59 , 75, 77, 78, 79, 80, 84, 88, 
93, 99, 100, 101, 102, 109, 126, 127, dos lotes 001 e 002, no valor  global 
de R$ 64.370,55 ( Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta Reais e 
Cinquenta e Cinco Centavos), SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 
– EPP,  devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 26.887.656/0001-80, 
localizada na Avenida Alzira Santana, s/n, Bairro Ikaray, Quadra 17, Lote 
02 CEP: 78.130-634, Várzea Grande – MTvencedora dos itens nº 2, 7, 12, 
14, 16, 19, 24, 38, 39, 41, 42, 52, 60, 63, 72, 73, 76, 81, 82, 86,92,103, 104,  
dos lotes 001 e 002,  no valor total de R$ 67.776,77 (Sessenta e Oito Sete 
Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000413-22.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição: 07/02/2019 
Valor da causa: R$ 28.228,50 
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) 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO 
FERREIRA FILHO E OUTROS 
(REQUERIDO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA 
(INVENTARIANTE) 

JOSE DE JESUS ASSUNCAO 
(ADVOGADO) 

JOSE DE JESUS ASSUNCAO 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

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

PROCESSO 1000413-22.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: JOSE DE JESUS ASSUNCAO 
ADV POLO PASSIVO 

 
EDITAL 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 5,8762ha, formado por 3 (três) áreas de 1,3862ha, 
1,4557ha e 3,0343ha, objeto das matrículas n.143, 9.242 e 31.849, Livro 02, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
28.228,50. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. Sinop, datado e assinado eletronicamente.  

 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Juiz Federal  

 
Num. 36212980 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 27/02/2019 
14:27:44http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=190
22714273957200000035973576 Número do documento: 
19022714273957200000035973576 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizada pela Credora Fiduciária Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 
Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu. inscrita no CNPJ sob o nº 33.021.064/0001-28,, promoverá, na 
forma da Lei 9.514/97, nas datas de 10/06/2020 (1º leilão) e 17/06/2020 (2º leilão), ambas às 10h, o 
leilão do(s) seguinte(s) lote(s): LOTE 01 – Gaúcha do Norte/MT: Terreno localizado na Rua Porto Alegre, 
s/n (Lt. 11 da Qd. 135), com área de 378,00m². Matrícula 5.475 do 1º RI da comarca de 
Paranatinga/MT. Obs.: Ocupado (AF). Lance mínimo 1º Leilão:  R$ 220.003,56. Lance mínimo 2º 
Leilão: R$ 271.376,89 (caso não haja venda no 1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% 
à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante 
possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
 IMÓVEL EM GAÚCHA DO NORTE/MT

Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!

(51) 3535-1000 • Cond. de Pgto. e Venda no site: www.leiloes.com.br •  imoveis@pestanaleiloes.com.br 

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 19 de Maio 2020, com início às 10:00 
horas (horário de Brasília), tendo como objeto registro de preço para 
futura e eventual aquisição de materiais de consumo para confecção de 
máscaras, capotes e outros EPIS necessários para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Da qual foi vencedora a 
empresa: Itens 829700, 832851, 836860, 836861, 836862, 836863, 
836864, VILMA L.N. MASSUIA EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
30.430.943/0001-15 no valor de R$ 133.877,50.
Nova Mutum - MT, 19 de Maio de 2020.

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 19 de maio de 2020.

Objeto: contratação de empresa para instalação de rede de distribuição 
de média tensão 13,8kV e posto de transformação trifásico de 150 kVA na 
tensão 13,8 KV para atender o Centro Social Marton Lucca, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 
que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 05 de junho de 2020. 
Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

CHAMADA PUBLICA N° 006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, torna público para 
conhecimento dos interessados, a chamada pública para aquisição de 
serviços para confecção de máscaras e capote em TNT, confeccionadas 
por, Microempreendedores Individuais - MEI's e Microempresas - ME's, 
que possuam residência ou estabelecimento na cidade de Nova 
Mutum/MT, que  serão utilizadas pelos profissionais da área da saúde do 
município durante o enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Os 
interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e 
proposta de preço, entre os dias 20 a 29 de maio de 2020, na sede da 
Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado no 
Departamento de Licitação, localizada na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com endereço na Avenida 
Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone 
( 6 5 )  3 3 0 8 - 5 4 0 0  d a s  1 3 : 0 0  h  à s  1 7 : 0 0  h  e  n o  s i t e : 
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 19 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020

Presidente da CPL
Marcelo Rodrigo Bragatti

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 025/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 03 de junho de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOURÔES DE CONCRETO E 
ARAMES LISO E FARPADO EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. 
Maiores informações através do Edital nº. 049/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 19 de maio de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

  
 
 

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 034/2020.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AQUISIÇÃO 
DE COLETOR DE AMOSTRAR – SWAB PARA SECRETARIA DE 
SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO. FINALIDADE: a presente aquisição 
refere-se a coletores de teste molecular RT-PCR, a fim de, garantir maior 
segurança no transporte das amostras coletadas para exames em 
pacientes com suspeita do novo coronavírus (COVID-19). 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da 
Lei 13.979/2020. CONTRATADA: SINOMEDICA COM. DE PROD. 
MÉDICO-HOSPTALARES LTDA, CNPJ: 10.317.320/0001-23. VALOR 
GLOBAL: R$ 725,00 (Setecentos e vinte e cinco reais). VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 035/2020.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PEDRA E PÓ DE 
PEDRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 
DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E AT R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S). Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 13:00 horas do dia 
20/05/2020 até as 13:00 horas do dia 01/06/2020 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 02/06/2020 as 11:00 horas (horário 
de Brasília). Julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2020

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA 
DIAGNÓSTICO DE FALHAS AUTOMOTIVAS EM VEÍCULOS PESADOS 
E LEVES PARA USO NA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SORRISO –MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa para aquisição de equipamento de diagnóstico para uso na 
Secretaria Municipal de Transportes para reparo e manutenção dos 
veículos de uso do município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: A.C. 
SANTANA – FERRAMENTAS, CNPJ Nº 03.990.325/0001-57. VALOR 
GLOBAL: R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 
06 (seis) meses.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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



RETA FINAL

Vasco depende de doações para
concluir obra e inaugurar CT

REFORÇO

Cuiabá deve anunciar chegada
do zagueiro Everton Sena

Foto: RepRodução

Clube arrecadou R$ 5 milhões até o dia 30 de abril

Foto: divulgação

Felipe Marques (à esq.) e Everton Sena (à dir.): reforços do 
Cuiabá 

DA REPORTAGEM

Uma camisa personaliza-
da, uma conta bancária di-
gital gratuita e/ou o prazer 
de ajudar o clube do cora-
ção. Três recompensas, três 
formas de contribuir para a 
construção do novo CT do 
Vasco. Na reta final da obra, 
o clube conta com a ajuda 
da torcida e patrocinadores 
para arrecadar os R$ 2,4 mi-
lhões faltantes e inaugurar o 
espaço em julho.

Na prestação de conta 
de abril, o Vasco informou 
ter iniciado a instalação dos 
canos da drenagem de dois 
campos de futebol. Além dis-
so, o muro levantado cercou 
todo o terreno e a rua ganhos 
postes de iluminação.

O resto de maio e os me-
ses de junho e julho, porém, 
são desafiadores: reservam 
a previsão de construir os 
módulos habitacionais (des-
tinados ao futebol profissio-
nal) e a plantação da grama 
(a decisão entre usar rolos ou 
sementes será tomada até 15 

SÓ NOTÍCIAS

O Cuiabá, que se reforçou 
oficialmente com os atacan-
tes Jenison e Felipe Marques, 
mostra preocupação com o 
setor defensivo e deve anun-
ciar nos próximos dias a con-
tratação do zagueiro Everton 
Sena, vindo do Novorizonti-
no, onde disputou o Campe-
onato Paulista como titular.

A contratação não foi 
anunciada, como costuma 
fazer a diretoria do Dourado 
até que toda documentação 
esteja aprovada, mas o joga-
dor já formalizou a dispensa 
do time paulista com publi-
cação do Boletim Informati-
vo Diário da CBF, na quinta 

de junho). Falta ainda con-
tratar o serviço de esquadria 
e coberturas das instalações 
externas. Para isso, o ritmo 
de doações não pode parar.

A pandemia do novo co-
ronavírus provocou a para-
lisação do futebol no Brasil 
e tem gerado prejuízos eco-
nômicos em todo o mundo. 
O Vasco sabe que isso pode 
afetar o volume de contri-
buições, porém, confia na 

passada (14), e em breve deve 
se unir aos outros dois refor-
ços que chegaram do Tigre, 
único time invicto no parali-
sado Paulistão.

Sena era um sonho antigo 
da diretoria do Cuiabá, que já 
tentou a contratação do za-
gueiro no ano passado, mas o 
jogador preferiu defender as 
cores do Vitória, chegando, 
inclusive, a marcar gol dian-
te do Cuiabá no triunfo dos 
baianos por 3 a 1 dentro da 
Arena Pantanal.

 Com perfil de liderança, 
era capitão na Bahia e deve 
chegar ao Dourado para ser 
titular ao lado do xerife An-
derson Conceição, capitão do 
Cuiabá.

força da torcida. Um exem-
plo: em abril, o volume arre-
cadado cresceu 8% na com-
paração com março - já no 
período de crise provocado 
pela Covid-19. Até o dia 30 
de abril, o Vasco arrecadou 
R$ 5 milhões e 64 mil. O 
custo total desta primeira 
parte de construção do CT é 
estimado em R$ 7 milhões e 
400 mil. Dinheiro arrecada-
do com torcedores e patro-

cinadores, com prestação de 
contas mensalmente. Lança-
da no começo do mês passa-
do, a camisa personalizada 
do CT ainda está disponível. 
Dos 2020 modelos fabrica-
dos, 716 foram reservados 
por vascaínos. O interessado 
deve doar R$ 500,98 - parte 
do valor será destinado ain-
da ao Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, uma ajuda ao 
combate à pandemia.

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 20 de maio de 2020 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Andrade diz que Corinthians
pode pagar Arena em 30 anos
DA REPORTAGEM

O ex-presidente do Co-
rinthians, Roberto de Andra-
de, afirmou que o clube pode 
levar até 30 anos para termi-
nar de pagar o financiamento 
da Arena. Ele também admi-
tiu que o modelo de negócio 
do estádio do rival Palmeiras 
é mais vantajoso. Diretor de 
futebol do Corinthians nas 
conquistas da Copa Liber-
tadores e do Mundial, em 
2012, e presidente do clube 
entre 2015 e 2018, Roberto 
de Andrade comparou a es-
tratégia do Corinthians com 
a do rival:“Não dá para falar 
que (a Arena Corinthians) é 
um erro, porque é o sonho 
de qualquer clube ter uma 
arena, tá certo? Pode ser que 
o erro... Eu não gosto de falar 
isso porque eu não participei 
da forma que foi desenhada a 
parte financeira. Eu não par-
ticipei. Eu lembro muito bem 
que todo mundo criticava a 
forma que o Palmeiras nego-
ciou a arena dele por 30 anos 
com a (construtora) W. Torre. 
E o Palmeiras continua com 
a bilheteria. O Palmeiras 
paga um aluguel para usar o 
campo para a W. Torre, mas 
a receita do estádio é 100% do 
Palmeiras. Se eu não estiver 
errado, já deve ter passado 
uns seis, sete anos dessa con-
ta, já não são mais 30, são 23 
(anos). E nós fizemos de uma 
forma diferente”, declarou.

“Só que hoje, olhando, 
a gente vê que a forma que o 
Palmeiras fez foi melhor do 
que a nossa. Porque a gen-
te não consegue viabilizar. 
Vamos pagar o estádio? Va-
mos pagar o estádio. Talvez 
não no mesmo prazo, talvez 

DA REPORTAGEM

O atacante Fernando Uri-
be está perto de completar 
um ano como jogador do 
Santos, mas longe de em-
polgar dirigentes, comissão 
técnica e torcida do clube. 
Oficializado como reforço 
do Santos em 31 de maio de 
2019, Uribe chegou à Vila 
Belmiro com status de so-
lução para a posição de cen-
troavante, a mais carente do 
time à época, mas não cor-
respondeu às expectativas e 
sequer marcou gols pelo Pei-
xe até o momento.

Nesta temporada, Uribe 
atuou em três das 12 parti-
das disputadas (apenas uma 
como titular) e ficou mais 
de um mês sem ser utilizado 
pelo técnico Jesualdo Ferrei-
ra antes da paralisação das 
competições em razão da 
pandemia do novo corona-
vírus. 

O centroavante começou 
a perder espaço no Santos 

SANTOS

Zerado em gols e 
escanteado: como
Uribe foi de solução
a decepção

ainda no ano passado, quan-
do o clube era comandado 
por Jorge Sampaoli, técnico 
que pediu sua contratação. 
Em quase um ano, foram 14 
jogos disputados e nenhum 
gol marcado.

Uribe tem contrato lon-
go com o Santos e um dos 
maiores salários do elenco. 
O vínculo do colombiano 
com o clube vai até junho de 
2022 e, sem espaço no elen-
co, ele se tornou mais uma 
“dor de cabeça” para a dire-
toria. Recentemente, o ata-
cante manifestou o desejo de 
voltar a jogar no México.

O Peixe tenta negociá-lo 
desde o ano passado, mas 
tem dificuldade em achar in-
teressados. Ele chegou a re-
ceber proposta do Athletico 
neste ano, mas recusou. No 
Santos, até a pausa dos cam-
peonatos, Uribe era a quarta 
opção para a função de cen-
troavante, atrás de Eduardo 
Sasha, Kaio Jorge e Yuri Al-
berto.

até igual o Palmeiras em 30 
anos ou perto disso”. No total, 
considerando juros, a cons-
trução da Arena Corinthians 
custou mais de R$ 1 bilhão. 
No momento, o Corinthians 
discute o quanto ainda tem 
de pagar à Caixa Econômica 
Federal pelo financiamen-
to da obra e tenta alongar o 
prazo para quitação. O banco 
pede R$ 536 milhões. O clu-
be considera um valor mais 
baixo, de R$ 487 milhões. Já 
a dívida com a Odebrecht só 
será acertada após o proces-
so de recuperação judicial da 
construtora. Ela pode che-
gar a R$ 160 milhões. “Fize-
mos (o financiamento) em 
15 anos. Começamos a pagar 
em 2015, já se passaram cinco 
anos. Quer dizer: faltam dez. 
Nesses dez, estamos aguar-
dando uma conversa com a 
Caixa para a gente renegociar 
o valor mensal e fatalmente a 
gente vai esticar o prazo. Não 
sei se para 15 (anos) de novo, 
se para 20... Se não for 30, 
vai ficar muito perto dos 30. 
Existiam maneiras melhores, 
enfim... Agora não adianta a 
gente se queixar, já foi”, ana-
lisou Andrade.

A obra da Arena do Pal-
meiras custou aproximada-
mente R$ 630 milhões para a 
W. Torre. Em troca da refor-
ma do seu antigo estádio, o 
Verdão cedeu a gestão do lo-
cal por 30 anos à construtora. 
A empresa fatura com a rea-
lização de eventos, venda de 
“naming rights”, alugueis de 
camarotes e outras explora-
ções comerciais. O clube tem 
direito a uma fatia pequena 
de parte das receitas com 
shows e fica com o valor total 
da bilheteria de seus jogos.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Modelo do rival se provou mais vantajoso, mas não adianta lamentar

Uribe chegou com a 9, mas hoje usa a 20 

RECONHECENDO | “A forma do Palmeiras foi melhor”, reconheceu o ex-mandatário do Timão

Concretizando a assina-
tura do contrato, Everton 
Sena será o terceiro reforço 
do Cuiabá para a Série B do 

Campeonato Brasileiro, que 
ainda têm data de início in-
definida por causa da pande-
mia do novo coronavírus.
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SORRISO

Equipe de combate à dengue ganha
reforço de novos agentes

CLÁUDIA

Pai e filho: presos suspeitos
de assassinarem jovem em MT

DURANTE VACINAÇÃO

Governo do Estado 
distribui álcool 70% 
a caminhoneiros

Foto: Divulgação

Foto: SejuDh-Mt

Foto: aDriano Carneiro

Ação vacina profissionais contra H1N1, dá informações e 
distribui kits 

Ambos foram levados para o Ferrugem, em Sinop 

Equipe tem reforço de 13 novos agentes 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde e 
Saneamento de Sorriso re-
forçou a equipe de combate 
à dengue com a contratação 
de 13 novos Agentes de Vigi-
lância Ambiental. Desses, três 
agentes atuarão no Distrito 
de Boa Esperança, enquan-
to os demais vão reforçar a 
equipe em Sorriso.

“Com o aumento no 
número de casos confirma-
dos de dengue nós aumen-
tamos os bloqueios de casos, 
onde são feitos, no início da 
noite, a aplicação de insetici-
da utilizando as bombas cos-
tais motorizadas, essa medi-
da é utilizada para eliminar o 
mosquito adulto, mas a me-
lhor medida é a prevenção. 

DA REPORTAGEM

Pai e filho foram pre-
sos na última semana sus-
peitos de terem matado um 
homem, 31 anos, no Assen-
tamento 12 de Outubro, em 
Cláudia. O crime ocorreu no 
dia 1º de maio. Os suspeitos 
se apresentaram na Dele-
gacia de Cláudia, acompa-
nhados de advogado. Após 
os procedimentos policiais, 
eles foram encaminhados 
à Penitenciária Dr. Osvaldo 
Florentino Ferreira, o Ferru-
gem, em Sinop.

As investigações sobre o 
crime, ocorrido no Assenta-
mento 12 de outubro foram 
coordenadas pelo delegado 
Ugo Ângelo Reck e culmina-
ram com o cumprimento de 
mandados de busca e apre-
ensão, que teve apoio de po-
liciais civis de Sinop, para lo-
calizar os suspeitos e a arma 
utilizada no homicídio. As 
buscas foram realizadas no 
sítio dos suspeitos, localiza-
do no mesmo assentamento.

No dia 1º de maio, o ho-
mem de 31 anos foi morto a 
tiros na frente de seu sítio, 
no Assentamento 12 de Ou-
tubro, após um desentendi-
mento com o suspeito mais 
novo. No dia do crime, a ví-
tima estava no sítio de um 
amigo e no fim da tarde foi 

DA REPORTAGEM

O caminhoneiro Celso 
Gonçalo do Espírito Santo já 
está há 25 anos trabalhando 
na estrada. Na segunda-feira 
(18), ele teve a oportunidade 
de estacionar seu caminhão 
e ser imunizado contra a 
gripe H1N1, recebeu orien-
tações de prevenção ao novo 
coronavírus e kits com más-
cara e álcool 70% no posto 
da Polícia Rodoviária Federa 
(PRF) na BR-364, em Cuiabá.

A ação é uma parceria 
da Associação Brasileira de 
Recapagens (ABR), Asso-
ciação dos Empresários do 
Distrito Industrial de Cuiabá 
(Aedic), PRF e diversas en-
tidades públicas e privadas, 
como o Governo do Estado 
por meio da Secretaria de 

Se eliminarmos os criadou-
ros não teremos mosquito”, 
pontuou o coordenador da 
Vigilância Ambiental, Junior 
Antônio de Barros.

Os dados do setor de 
Vigilância Epidemiológica 
apontam que só neste ano já 
foram registrados, de janeiro 
a maio, 650 casos confirma-
dos de dengue, sendo 26 com 
sinais de alarme e 1 óbito, e 
um caso de Zika.

“A vigilância Ambien-
tal, juntamente com o Nú-
cleo Integrado de Fiscaliza-
ção (NIF), intensificamos as 
ações, não só de orientação, 
mas de fiscalização também. 
Precisamos do apoio da po-
pulação no combate ao mos-
quito Aedes aegypti”, ressal-
tou o coordenador.

Desenvolvimento Econômi-
co. “Esta ação é muito im-
portante porque nós, cami-
nhoneiros, estamos sempre 
viajando e não conseguimos 
ir a um posto de saúde. Tam-
bém é essencial a distribui-
ção do álcool 70% porque 
estamos vulneráveis, convi-
vemos com muitas pessoas 
e locais diferentes durante as 
viagens”, relata Celso.

A produção e distribui-
ção de álcool 70% é uma ini-
ciativa do Governo de Mato 
Grosso com empresas e en-
tidades que trabalharam na 
produção, envase e logística 
do produto. Além das ações 
de saúde, também há cons-
cientização sobre o combate 
à exploração sexual infanto-
-juvenil e o tráfico de pesso-
as.

DA REPORTAGEM

Moradores dos bairros 
Residencial Montreal Park 
e Chácaras de Lazer São 
Cristóvão II, na cidade de 
Sinop, há muito tempo 
vêm sofrendo com a inter-
rupção de alguns serviços 
básicos como iluminação 
pública, água tratada e cor-
reios.

Esses serviços haviam 
sido cortados devido à fal-
ta de regularização de uma 
área utilizada pelos mora-
dores como rua. A empresa 
responsável pelo loteamen-
to do Montreal Park doou a 
área ao município com a fi-
nalidade de ser usada como 
rua, mas a mesma não ha-
via sido criada pela prefei-
tura, gerando transtornos 
aos moradores.

Os moradores dessas lo-
calidades resolveram então, 
depois de muita dor de ca-
beça, procurar o poder fis-
calizador em busca de so-
luções. Eles entraram então 
em contato com o vereador 
Leonardo Visera (Patriota) 
que tomou conhecimento 
do caso e elaborou a indi-
cação 600/2019 cobrando 
do executivo a conversão 
da Área Institucional em 
logradouro público. 

No documento oficial 
legislativo, o parlamentar 

destacou o problema rela-
tado por um morador. “Eles 
não conseguem atenções 
básicas do Poder Público 
Municipal, como exemplo, 
iluminação pública, água 
tratada, serviços de Cor-
reios e até mesmo a regu-
larização desses débitos no 
tocante ao IPTU”, apontou.

O pedido de Visera foi 
atendido pelo município 
que encaminhou o Projeto 
de Lei (PL) 028/2020 tra-
tando da regularização. A 
matéria foi aprovada por 
unanimidade em única vo-
tação, durante a 13ª Sessão 
Ordinária, realizada na tar-
de desta segunda-feira (18).

A Rua Santa Luzia possui 
7.165,22 metros quadrados 
e interliga a Rua 05 do Re-
sidencial Montreal Park á 
Estrada Alzira. Ela passa a 
integrar a malha viária ur-
bana do município, a partir 
de sua publicação.

“A luta daqueles morado-
res chegou ao fim. A partir 
de agora vamos cobrar para 
que a concessionária de 
energia faça a instalação da 
rede a fim de que os mora-
dores tenham a iluminação 
pública. Que a concessioná-
ria de água atenda o pedido 
de novas ligações naquela 
rua e os Correio inclua nas 
rotas de entrega de corres-
pondências”, finalizou ele.

Foto: Divulgação

Falta de regularização interrompeu os serviços 

População do Montreal Park em Sinop 
clama por volta de serviços básicos
PEDIDO | Há muito tempo moradores do Montreal Park deixaram de ter alguns serviços públicos básicos

até um comércio do assenta-
mento para comprar bebida 
alcoólica, pois fariam um 
churrasco.

Ao chegar ao local, a 
vítima avistou um dos sus-
peitos, com quem tinha um 
desentendimento anterior, 
e ambos começaram a dis-
cutir, chegando a trocar 
agressões. Após a briga, a 
vítima entrou em seu carro 
e, ao sair, derrubou a moto 

do suspeito, que quebrou a 
janela traseira do veículo da 
vítima.

Ao chegar ao local onde 
fariam o churrasco, a vítima 
estava nervosa, porém, foi 
acalmada pela esposa e pelas 
testemunhas que estavam no 
sítio. Logo depois, tais pes-
soas avistaram um veículo 
parar em frente à entrada do 
sítio, com os dois suspeitos.

Um deles disse para to-

dos ficarem quietos e que se 
alguém mexesse iria matar 
todos. O suspeito mais novo 
foi em direção à vítima e fez 
os disparos. A vítima ainda 
tentou correr, mas logo caiu 
atingido por disparos nas 
costas e na cabeça. Após os 
tiros, os dois suspeitos ainda 
levaram o carro da vítima, 
que foi abandonado na es-
trada que dá acesso ao assen-
tamento.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em breve, Sorriso con-
tará com um espaço dedi-
cado a história e a arte do 
município. Lançada nesta 
semana, a obra de cons-
trução da Casa do Artesão 
e Pioneiros deverá ter iní-
cio imediato e contará com 
600 m² de área construída 
no centro de Sorriso, edifi-
cada na Praça da Juventude.

Com apenas 34 anos de 
idade recém completados, 
Sorriso ainda é uma cida-
de jovem, mas os gestores 
já se preocupam em deixar 
em forma de fotos, livros 
e vídeos todo o relato dos 
pioneiros que fizeram parte 
desta história.

Pessoas como o ideali-
zador da Casa do Pioneiro, 
Eugênio Destri, que pu-
blicou, em 2019, um livro 
onde conta a história de 
Sorriso pelos relatos dos 
pioneiros e ainda possui 
um grande acervo de fo-
tos catalogadas do início de 
toda essa trajetória.

“Todo material que con-
seguimos copilar por anos 
estará neste espaço aberto 
à visitação. Nesta tarde co-
meçamos a consolidar um 
sonho. Cheguei a Sorri-
so em 1983 e vivi parte da 
história que será contada 
nesse prédio. Parte da his-
tória que não pertence a 
nós, pioneiros, mas ao mu-
nicípio de Sorriso. Quero 
agradecer aos poderes exe-
cutivo e legislativo, e aos 
profissionais que doaram 
este projeto: o arquiteto Er-

ANIVERSÁRIO | Casa do Artesão e Pioneiros deverá ter início imediato e contará com 600 m² no centro
Foto: Divulgação

Espaço será construído no centro de Sorriso 

nani Guimarães, que fez o 
projeto arquitetônico, e o 
engenheiro Leonardo Zan-
chetta, que fez o civil e o 
estrutural”, declarou Destri.

“Cultuar o passado e 
destacar os feitos dos pio-
neiros e das famílias que 
aqui aportaram a partir da 
década de 80, é reconhe-
cer e valorizar nossa terra. 
A história de Sorriso ainda 
está viva. Nossos pioneiros 
ainda estão aqui para con-
tar como foram os primei-
ros passos para que Sorriso 
se tornasse a potência que 
é hoje. Temos todos os ex-
-prefeitos vivos e cada um 
poderá contribuir para en-
riquecer ainda mais este 
acervo municipal”, assina-
lou o prefeito Ari Lafin.

Integrada a Casa do Pio-
neiro estará a Casa do Arte-
são que visa contribuir de 
forma ainda mais significa-
tiva com os artesões locais. 
“Há 10 anos estamos lutan-
do por um espaço novo. E 
hoje estamos aqui, inician-
do a realização deste sonho. 
Com um espaço amplo e 
apropriado, queremos fa-
zer a arte de Sorriso che-
gar mais longe”, ressaltou 
Nelida Aparecida de Souza, 
presidente da Associação 
dos Artesãos de Sorriso.

A obra da Casa do Arte-
são e Pioneiros está orçada 
em aproximadamente R$ 
1milhão. Deste montante, 
a Prefeitura de Sorriso in-
vestiu cerca de R$ 600 mil, 
que serão usados na parte 
estrutural do prédio. A pre-
visão para a conclusão é de 
150 dias.

Sorriso terá espaço dedicado a
história e a arte do município


