
NA AGRICULTURA

Nem muita água... nem, muito menos, a falta dela. A distribuição equili-
brada das chuvas está no topo da lista dos desejos dos agricultores para 
a safra de grãos.                      Página -4

SANTO ANTÔNIO

Da Basílica de Pádua para
veneração na paróquia

A Igreja de Santo Antônio, a primeira de Sinop, já conserva uma 
relíquia de primeiro grau proveniente da Basílica de Pádua, na Itália. 
Conheça a história de persistência e fé da artista plástica Mari Bueno, 
que fez a solicitação para que uma parte do corpo do santo fosse 
preservada para veneração no templo que ela mesma projetou em 
honra ao padroeiro da cidade.                     Página - 8
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FERROGRÃO

Sorriso
recebe 10
respiradores
O município de Sorriso recebeu 
um reforço essencial para a rede 
de saúde pública. Tratam-se de 
10 respiradores enviados pelo 
Governo Federal por meio do 
Ministério da Saúde e que neste 
momento já estão sendo monta-
dos no complexo de saúde.
   Página   7
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Projeto inicial 
estima um
investimento 
de R$ 8,4 bi
A Ferrogrão, projeto ferroviário da 
ANTT que pretende ligar Sinop ao Por-
to de Miritituba, prevê mais de R$ 21,57 
bilhões de investimentos ao longo da 
concessão. O investimento previsto na 
implantação da ferrovia é de R$ 8,42 
bilhões, podendo ser financiado pela 
emissão de títulos verdes ou green 
bonds.                                 Página -7



    

Ademais confundir, entretanto, aumento de 
queimada em área de plantio com aumento 
de desmatamento de floresta nativa, beira a 
desinformação

Na sessão desta semana da Câmara Municipal de 
Sinop, os vereadores travaram uma contenda referente 
ao projeto de lei encaminhado à Casa pela prefeitura, 
pedindo um remanejamento de recursos, para que o or-
çamento de publicidade de Executivo fosse aumentado.

A votação terminou empatada, 7 votos favoráveis e 
7 contrários e coube ao presidente da Câmara, Remídio 
Kuntz (Republicanos), dar o voto de minerva. Ele acom-
panhou os favoráveis à proposta da prefeitura e o recur-
so de R$ 554 mil foi aprovado.

Divisão de pensamentos a parte, se o destino desse 
recurso deveria ser investidos na saúde como pregava 
alguns parlamentares, lembrando que o Diário do Es-
tado MT, é sim favorável à proposta, porque entende 
que os veículos de comunicação são também peças fun-
damentais neste processo de combate à covid-19, pois 
as informações repassadas, os alertas, também ajudam 
a salvar vidas.

Mas o questionamento que se faz aqui neste espaço 
é outro. Com a aprovação do aditivo, qual será o critério 
adotado pela prefeitura de Sinop na escolha de quem 
será contemplado com o recurso?Será que veículos com 
postura independente ficarão a margem dos escolhi-
dos como já vem ocorrendo há um tempo? Será que os 
“agraciados” serão tão somente aqueles que têm uma 
linha editorial bem próxima e alinhada com os pensa-
mentos da atual administração?

Esses são questionamentos importantes que sim, 
devem ser feitos, ainda mais no momento em que es-
tamos vivendo. A crise econômica que vem assolando 
diversos setores, e vale lembrar que as empresas jorna-
lísticas também são afetadas com tudo o que está acon-
tecendo.Assim como todas, as empresas jornalísticas 
também têm seus deveres, pagam impostos como todas 
as outras, têm seus colaboradores que trabalham incan-
savelmente para ler para a cada do seu leitor, de forma 
diária, as principais notícias da cidade, da região, do es-
tado e do país, que vão afetar diretamente a vida de cada 
um. Então porque em momentos como este, as empre-
sas jornalísticas não podem ser lembradas?

Mais do que serem lembradas, o Diário do Estado 
MT defende que todos sejam lembrados, pois cada um 
tem o seu papel, a sua importância, e não apenas aqueles 
que estão dispostos a dizer somente amem.O que não se 
pode aceitar também, é o fato de veículos da capital do 
estado serem contemplados, enquanto alguns aqui de 
Sinop ficam no completo esquecimento. Um dinheiro 
que se aqui aplicado, daria mais poder de investimento 
aos veículos, fortalecendo os rendimentos de seus cola-
boradores, gerando novos empregos, e devolvendo atra-
vés de aquisição no comércio este mesmo recurso.

O Diário do Estado MT, reforça ser favorável ao 
aditivo para publicidade por parte da prefeitura, mas es-
pera que os olhos da administração municipal alcancem 
todos os veículos.

Editorial

Olhos seletivos

Ranking dos Políticos - Facebook

ALVO DE
OPERAÇÃO
O Governo de Goiás aderiu a uma ata 

de registro de preços da Assembleia Le-
gislativa de MT para celebrar o primeiro 
contrato com a empresa cuiabana LogLab 
Inteligência Digital, cujo proprietário An-
tônio Fernando Pereira Ribeiro foi preso 
acusado de fraude em licitação no estado 
vizinho. Conforme apurado pela Polícia de 
Goiás, Ribeiro começou a ter relações com 
o governo por meio do então presidente da 
extinta Agetop (Agência Goiana de Infra-
estrutura de Transporte), Jayme Eduardo 
Ricon, em 2017.

CADEIRA
OCUPADA
O juiz Gilberto Lopes Bussiki tomou 

posse na quinta (16) no cargo de juiz mem-
bro titular do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso, na categoria juiz de direi-
to. Pela primeira vez na história do TRE, a 
solenidade ocorreu por videoconferência 
em razão da pandemia do novo coronaví-
rus. Bussiki assume a vaga anteriormente 
ocupada pelo magistrado Luis Aparecido 
Bortolussi Júnior.

TROCA NO
PAIAGUÁS
O secretário de gabinete do Governo 

Mauro Mendes, Alberto Machado, o “Beto 
Dois a Um”, passou a comandar, interina-
mente, a partir desta sexta (16) a Secreta-
ria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. 
Ele substitui Allan Kardec, que pediu exo-
neração da Pasta no início deste mês, re-
tornando ao seu mandato na Assembleia 
Legislativa. Beto – que também preside o 
DEM em Cuiabá – já comandou a pasta de 
Cultura na Capital, à época em que Mendes 
era prefeito. Ao menos por ora, ele seguirá 
acumulando a chefia de gabinete e a Secel.

Crédito: Arquivo pessoal
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“A crise econômica que vem assolando 
diversos setores, e vale lembrar que as em-
presas jornalísticas também são afetadas 
com tudo o que está acontecendo.

“

Queimada ou Queima prescrita e Incên-
dio florestal são dois fenômenos diferentes 
provocadores de diferentes impactos ao meio 
ambiente. No primeiro caso é uma pratica 
comumente usada pelos seres humanos no 
mundo inteiro, tem que ser oficialmente au-
torizada pelo órgão ambiental competente, 
para uso e manejo do solo para agricultura 
tradicional, limpeza de pastagens, controle 
fitossanitário, com queima sazonal executa-
da em período especifico do ano, com fogo 
confinado em uma determinada área do meio 
ambiente, e seus efeitos são locais podendo 
merecer reparos.

Já no segundo caso=Incêndio florestal, 
também com ocorrência em todo o mundo, 
normalmente com efeito em florestas nati-
vas precedidas de desmatamento ou área de 
pastagens em desuso, é fogo sem controle e 
sem autorização oficial de órgãos ambientais 
competentes. 

No entanto, geralmente as pessoas assi-
milam os dois fenômenos como sendo uma 
coisa só, porém, não é.

Com efeito nas informações sobre quei-
madas no Brasil, há, muitas ilações sobre sua 
contribuição para o efeito estufa, isso vale re-
flexão, ao que se pensa talvez em associação 
entre fogo e calor. 

Contudo, queimada ou queima prescrita 
não um fator positivo ou importante para o 
efeito estufa. Isso é fato.

Ademais confundir, entretanto, aumento 
de queimada em área de plantio com aumen-
to de desmatamento de floresta nativa, beira 
a desinformação. Vez que o uso do fogo em 
área antropizada, com vegetação secundária 
é senso comum, no Brasil e no mundo.

No caso especifico do Cerrado brasileiro 
a prática agrícola de queima prescrita e até 
mesmo os incêndios florestais oriundos de 
causas naturais ou antropogênicas, produ-
zem um grande número de aerossóis e partí-

culas em suspensão na atmosfera, formando 
em consequência, grandes nuvens que reco-
nhecidamente podem contribuir com o meio 
ambiente.

A exemplo das nuvens de erupções vul-
cânicas, para a redução temporária local da 
radiação forçada na atmosfera “efeito estufa”. 
Portanto, paradoxalmente as queimadas ou 
queima prescrita esfriariam por períodos limi-
tados o clima local no ambiente de ocorrência.

Assim, as emissões de CO2 provavelmen-
te seriam de efeito colateral secundário uma 
vez que sua produção através da combustão é 
compensada pelo seu sequestro, em razão da 
rebrota acelerada da vegetação em clima tro-
pical, muito especialmente no cerrado brasíli-
co.

É de ressaltar que tanto no Brasil como no 
restante do mundo a prática generalizada das 
queimadas ou queima prescrita, cujos benefí-
cios podem e devem ser questionados a luz de 
critérios de uma agricultura moderna ou mais 
abastarda.

É de bom alvitre lembrar que a prática de 
queimada deve ser vista pelo que sempre re-
presentou uma maneira tradicional, rudimen-
tar e bastante primitiva de preparar o solo para 
o plantio. 

No entanto é amplamente utilizado pelo 
homem do campo, especialmente nos assen-
tamentos rurais por falta de alternativas e de 
infraestrutura adequada, de cuja responsabili-
dade cabe ao poder público sustenta-los

Importante pontuar, que não existe uma 
queimada igual à outra. Cada ambiente é típi-
co, especifico, único, variando de acordo com a 
vegetação, topografia, modalidade do terreno, 
clima local, temperatura regional, recursos hí-
dricos presentes ou ausentes, direção do vento.

Vale ressaltar que o fogo é fundamental 
para a vida, porém, deve ser utilizado na hora 
certa, no local certo e para a finalidade espe-
cífica. Portanto, não queime a vida aleatoria-
mente.

ROMILDO GONÇALVES É BIÓLOGO

Diferença entre queimada e in-
cêndio florestal!

E se não tiver moderador?
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amenidades.
Também fica complicado, nesses 

casos, acompanhar assuntos interes-
santes. Como falei anteriormente, sem 
moderação ativa, as chances do grupo 

“pegar fogo” e as pos-
tagens serem toma-
das por discussões 
que fogem do propó-
sito são muito gran-
des. Evidentemente, 
tudo isso, acaba por 
derrubar a qualidade.

Com tudo isso 
eu prefiro participar 
de grupos, fóruns e 
outros serviços que 

contem com moderação ativa. Isso 
reduz a “baderna”, elimina usuários 
desordeiros e faz com que a qualidade 
aumente, algo muito importante para 
quem busca informação sem perder 
tempo e sem se incomodar com assun-
tos que não têm nada a ver com o tema 
abordado.

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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A internet é fonte praticamente inesgotável de qual-
quer conteúdo que você possa se interessar, e você 
deve, sempre, procurar as fontes que ofereçam melhor 
qualidade. Não se contente em ficar, por exemplo, em 
um grupo desorganizado e sem moderação, sendo que 
você pode encontrar o mesmo conteúdo em ambien-
tes mais, digamos, “civilizados”.
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Venho falando sobre a importância 
e a rotina dos moderadores em redes 
sociais e outros serviços da internet. 
E é comum que algumas pessoas per-
guntem, quando surge esse assunto, 
se realmente tal 
figura faz tanta 
“falta” assim. E 
a resposta é sim, 
faz falta.

Eu mesmo, 
por exemplo, 
faço parte de al-
guns grupos mo-
derados e outros 
sem qualquer 
controle e a di-
ferença é gritante. E, evidentemente, 
o grande problema está no fato do ser 
humano não conhecer limites.

Os grupos sem moderação tendem 
a ser mais movimentados. O número 
de postagens por dia acaba sendo ex-
pressivamente mais alto não por con-
ta da participação ativa dos membros, 
mas por conta das postagens fora do 
tema e dos “bate boca” que frequente-
mente acontecem.

Não estou dizendo, com isso, que 
grupos sem moderação não têm bons 
conteúdos. O que acontece é que, em 
meio à uma verdadeira enxurrada de 
postagens, as coisas boas tendem “su-
mir” com facilidade, encobertas por 

ROMILDO GONÇALVES

Uma escrivã da Polícia Civil morreu quinta (16) depois de ser eletrocutada 
ao tocar em uma extensão enquanto ela carregava o celular em casa, em Cuia-
bá. Neria Regina dos Reis Carvalho de Campos Padilha, 42 anos, trabalhava na 
Delegacia Especializada de Trânsito (Deletran) e foi vítima de uma descarga 
elétrica na residência dela. O corpo da escrivã foi encontrado por familiares 
que foram até a casa dela após tentarem contato por telefone e não consegui-
rem resposta. Ela teria saído do banho e deixado o celular carregando nessa 
extensão, de acordo com o sindicato da categoria dela.
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DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas 
do EO governador Mauro 
Mendes (DEM) comemorou 
a aprovação, por parte da 
Assembleia Legislativa, do 
projeto de lei do Governo 
de Mato Grosso que propõe 
um adicional aos servidores 
da Saúde que atuam na li-
nha de frente das unidades 
hospitalares que atendem 
casos de covid-19.

A proposta foi aprovada 
na tarde desta quinta-feira 
(16) e será sancionada pelo 
governador Mauro Men-
des assim que o texto re-
tornar ao Poder Executivo. 
Com a proposta, o Estado 
quer evitar a perda destes 
profissionais para as clíni-
cas e hospitais privados. A 
compensação, assim que 
aprovada, só terá validade 
enquanto durar o estado de 
calamidade pública decor-
rente da pandemia.

A legislação aprovada 
também prevê que os pro-
fissionais contratados da 
Saúde que contraírem a 
covid-19 possam receber 

RECONHECIMENTO | Proposta visa valorizar e manter esses profissionais trabalhando na rede pública estadual 

Compensação terá validade durante todo o período da pandemia

GOL

Em agosto 
Sorriso terá 
voos diretos 
para Brasília 

Início das vendas está marcado para 31 de julho 

O alvo é a população de 20 a 49 anos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A empresa Gol come-
ça a operar em Sorriso em 
parceria com a VOEPASS 
com voos diretos à Brasília. 
O início das vendas está pre-
visto para o dia 31 de julho e 
o primeiro voo está marca-
do para 31 de agosto.

O modelo da aeronave 
da VOEPASS que fará este 
trecho é um ATR com capa-
cidade para 72 passageiros.

O secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Cláudio Drusina, explica 
que todos os voos seguirão 
todas as medidas de preven-
ção à covid-19. “Sabemos 
que esses voos não estarão 
lotados e a Gol terá toda a 
responsabilidade de higie-
nização. Muitas pessoas pre-
cisam deste deslocamento, 
como por exemplo, para 
realizar tratamentos e negó-
cios. Não é um voo turístico, 
mas sim, de necessidade.”

HORÁRIOS 
DOS VOOS
Segunda/quarta e sexta 

– Sorriso x Brasília  
Partida: 12h05/Chega-

da: 14h40
Segunda/quarta e sexta 

– Brasília x Sorriso
Partida: 09h05/Chega-

da: 11h35
Terça/quinta e domin-

go – Sorriso x Brasília
Partida: 17h25/Chega-

da: 20h
Terça/quinta e domin-

go – Brasília x Sorriso
Partida: 14h25/Chega-

da: 16h55

MEDIDAS DE
PREVENÇÃO
As equipes da Secreta-

ria de Saúde e Saneamen-
to da Prefeitura de Sorriso 
continuarão com o trabalho 
de acompanhamento e mo-
nitoramento dos passagei-
ros que desembarcarão no 
Aeroporto Regional Adolino 
Bedin. 

Para os voos, a Gol re-
força que estão sendo segui-
dos todos os procedimentos 
regulares, além dos já rígi-
dos padrões de sanitização 
da aviação civil estabeleci-
dos pelos órgãos responsá-
veis. Entre as medidas nas 
aeronaves operadas pela 
VOEPASS, estão o aumento 
do tempo de solo para pro-
cedimentos de desinfecção 
antes de cada etapa de voo, 
uso obrigatório de máscara 
para tripulação, colabora-
dores e passageiros, dispo-
nibilização de álcool em 
gel e desembarque setorial, 
para evitar aglomerações.

Foto: Divulgação

Foto: Marcello casal Jr

Aprovado auxílio para servidores da saúde 

Foto: Divulgação

RECEITA REMOTA

Sancionada lei que facilita compra
de medicamentos durante pandemia

BAIXA ADESÃO

Ministério da Saúde amplia 
campanha de vacinação do sarampo

O pedido poderá ser feito, pelo site, e-mail ou WhatsApp, entre outros 

DA REPORTAGEM

O governo do estado 
sancionou mais uma lei de 
autoria do deputado esta-
dual Silvio Fávero (PSL), em 
benefício da população nes-
te período de pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
A Lei nº11.171/20 possibilita 
o recebimento remoto de 
receitas médicas pelas far-
mácias e drogarias do estado 
de Mato Grosso enquanto 
perdurar o estado de calami-
dade pública decorrente da 
pandemia mundial.

A receita de medica-
mentos, para ser recebida 
pelas farmácias e drogarias, 
deverá estar de acordo com 
o disposto na lei. O recebi-
mento poderá ser feito por 
meio das seguintes opções: 
pelo sítio eletrônico do esta-
belecimento ou da respectiva 
rede de farmácia ou droga-
ria, por e-mail, pelo aplica-
tivo WhatsApp, por outros 
aplicativos que podem exe-
cutar o serviço e/ou outro 
meio remoto que a farmácia 
ou drogaria disponibilize. 
Vale lembrar que essa lei está 
diretamente relacionada a 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Com apenas 4,2 % do 
público-alvo vacinado, o Mi-
nistério da Saúde ampliou a 
vacinação contra o sarampo, 
da população de 20 a 49 anos, 
para até 31 de agosto, em 
todo o país. Desde o início da 
campanha, em 16 de março, 
até o dia 15 de julho, segundo 
dados das secretarias estadu-
ais de Saúde, registrados no 
Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imu-
nizações, foram vacinadas 
3,7 milhões de pessoas nessa 
faixa etária.

Nesta quarta etapa da 
Mobilização Nacional de 
Vacinação contra o Saram-
po, a população-alvo nesta 
faixa etária totaliza mais de 
90 milhões de pessoas. Se a 
pessoa não tomou nenhuma 
dose, perdeu o cartão ou não 
se lembra de ter sido vacina-
da, deve receber apenas uma 
dose da vacina. Em caso de 
dúvida, a orientação é pro-
curar a unidade básica de 
saúde mais próxima levando 
o cartão de vacinação e um 
documento. Lá a situação 
vacinal será avaliada e atua-
lizada conforme recomen-
dações do calendário básico 
de vacinação. Para viabilizar 
a estratégia de vacinação, fo-
ram enviados 4,3 milhões de 

do Estado os valores dos 
plantões durante o período 
de recuperação. Ou seja, se 
nos últimos 14 dias antes de 
contrair a covid, o profissio-
nal fez 6 plantões, o Estado 
paga outros 6 plantões nos 
14 dias em que ele estiver 
afastado.

“Agradeço muito aos de-
putados da Assembleia que 
foram sensíveis à situação 
que Mato Grosso está pas-
sando. Precisamos valo-
rizar os profissionais que 
estão trabalhando incansa-
velmente para salvar vidas 
dos mato-grossenses em 
meio a esta pandemia”, res-
saltou o governador.

De acordo com Mendes, 
hoje o Estado enfrenta difi-
culdades para contratar no-
vos profissionais e também 
tem sofrido baixas em razão 
do afastamento dos existen-
tes, especialmente os que 
acabam sendo contamina-
dos.

Além disso, há uma falta 
de profissionais de saúde no 
mercado, em especial aque-
les habilitados para lidar 
com a pandemia.

outra já sancionada, a Lei nº 
11.152, que trata do Remédio 
em Casa. Também de auto-
ria de Silvio, esta institui que 
pacientes idosos, com neces-
sidades especiais ou com do-
enças crônicas que utilizam 
medicação de uso contínuo, 
poderão receber os medica-
mentos em casa e gratuita-
mente.

O paciente deverá es-
tar devidamente cadastra-

doses extra da vacina, além 
do quantitativo para o aten-
dimento de rotina. Também 
está em andamento a aqui-
sição emergencial de 29 mi-
lhões de seringas e agulhas 
para apoiar os estados no 
andamento da operacionali-
zação da vacinação.

O Ministério da Saúde 
tem alertado a população 
quanto à importância da va-
cinação contra o sarampo, 
mesmo durante a pandemia 

assesoria ses-Mt

do nos programas estaduais 
de assistência farmacêutica, 
juntamente com as respecti-
vas receitas médicas. Com a 
nova lei, no ato do cadastro, 
aquele que se encaixar nas 
especificações informará a 
necessidade de atendimen-
to em domicílio, ficando a 
cargo do governo do estado 
tomar as devidas providên-
cias para a entrega dos medi-
camentos. “Essa é mais uma 

da covid-19. O sarampo é 
uma doença grave e de alta 
transmissibilidade. Uma pes-
soa infectada pode transmi-
tir para até outras 18 pesso-
as. A disseminação do vírus 
ocorre por via aérea ao tos-
sir, espirrar, falar ou respirar. 
Neste caso, não é necessário 
o contato direto porque o ví-
rus pode se disseminar pelo 
ar a metros de distância da 
pessoa infectada.

De acordo com o últi-

iniciativa para proteger nos-
sa população dos possíveis 
riscos de saúde com a con-
taminação do novo corona-
vírus. Ela vem a somar com 
outra lei de minha autoria 
já sancionada, o Remédio 
em Casa, que também bus-
ca proteger, especialmente, 
o considerado público de 
risco, dando condições para 
que eles fiquem em casa”, 
destacou Silvio Fávero.

mo Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde de 
2020, até 27 de junho, foram 
confirmados 5.642 casos de 
sarampo em 21 estados. 

O Brasil permanece 
com surto de sarampo nas 
cinco regiões, com 11 esta-
dos com circulação ativa do 
vírus. No momento, o país 
registra cinco óbitos pela do-
ença, sendo três no Pará, um 
no Rio de Janeiro e um em 
São Paulo.



Foto: Divulgação

SOJA E MILHO

Vendas futuras estão em ritmo
histórico, aponta Imea

ETANOL

Indústrias aderem à campanha
de incentivo ao consumo

Preços atrativos motivaram agricultores a fechar com antecedência negócios 

DA REPORTAGEM

Faltam dois meses para 
o sinal verde para o culti-
vo da nova safra de soja em 
Mato Grosso e muitos agri-
cultores aproveitam as opor-
tunidades no mercado para 
já definir o futuro de parte da 
produção que será colhida. 
A venda antecipada está em 
ritmo histórico no estado: 
46,99% já foram negociados.

O mesmo acontece 
com a segunda safra de mi-
lho, que só vai começar a 
ser cultivada em fevereiro 
do ano que vem. Até aqui os 
produtores já comercializa-
ram 40,89% do que esperam 
colher.

DA REPORTAGEM

As indústrias de etanol 
instaladas em Mato Grosso 
aderiram à campanha “Abas-
teça com Etanol”. O estado 
tem ao todo 13 indústrias em 
operação, que devem produ-
zir juntas mais de 3,7 bilhões 
de litros do combustível nes-
ta temporada. Deste mon-
tante, apenas 1,2 bilhão de 
litros costumam ser consu-
midos no mercado interno, 
que registrou queda expres-
siva na demanda (cerca de 
60%, segundo o Sindálcool-
-MT) durante o fim de mar-
ço e meados de abril, perío-
do de “pico” no isolamento 
social no estado em função 
da pandemia.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Colheita das lavouras avança lentamente Usinas em operação abraçaram a campanha 

ALGODÃO

Baixa demanda pode 
levar àredução de 
área na safra
DA REPORTAGEM

Há cerca de um mês 
os agricultores davam início 
– timidamente – à colheita 
do algodão em Mato Grosso. 
Eram os primeiros registros 
de uma jornada que só deve 
começar a ganhar ritmo a 
partir do fim de julho e iní-
cio de agosto. De lá pará cá, 
como o previsto, os trabalhos 
pouco avançaram. Até aqui, 
apenas 2,24% da área cultiva-
da foram colhidos, segundo 
o Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea).

O índice é inferior ao 
registrado nesta mesma épo-
ca do ano passado (3,54%) 
e também é menor que a 
média das últimas cinco sa-
fras para o período (5,43%). 
Apesar de “lenta” a evolução 
da colheita não preocupa, já 

que decorre de um plantio 
“mais tardio” das lavouras, 
em função da falta de chuvas 
naquele momento.

O que deixa os produ-
tores apreensivos, no en-
tanto, é o atual cenário da 
cotonicultura. A demanda 
mundial pela pluma está re-
traída e tende a permanecer 
abaixo do “habitual” na pró-
xima safra. 

O resultado disso, claro, 
é a desvalorização do pro-
duto. Presidente da Abrapa, 
Milton Garbúgio diz que “os 
preços atuais estão nos me-
nores patamares da história”, 
o que reforça a insegurança 
quanto aos investimentos na 
próxima safra. “Ainda não 
temos estimativas fechadas. 
Mas hoje, muitos agriculto-
res falam em reduzir entre 
10% e 15% da área destinada 
ao algodão”, comenta.

AGRONEGÓCIO 

Planejamento do cultivo deve levar em conta o calendário da segunda safra 

Os principais efeitos do La Niña
e do El Niño na agricultura em MT
DA REPORTAGEM

Nem muita água... nem, 
muito menos, a falta dela. A 
distribuição equilibrada das 
chuvas está no topo da lista 
dos desejos dos agricultores 
para a safra de grãos. É por 
isso que em anos de ocorrên-
cia de La Niña ou El Niño, a 
atenção dos produtores com 
o tempo deve sempre ficar 
maior. Em Mato Grosso, um 
dos efeitos costuma ser a re-
dução dos índices pluviomé-
tricos.

Engenheiro agrônomo 
e instrutor credenciado do 
Senar-MT, Cleonir Andrade 
explica que tanto em anos 
de La Ninã (esfriamento das 
águas do Oceano Pacífico) 
quanto em anos de El Niño 
(aquecimento destas águas), 
o regime de chuvas sofre al-
terações. “Eles exercem in-
fluência na precipitação, ou 
seja, na somatória de precipi-
tação no índice pluviométri-
co durante o ano. Lembran-
do que o La Niña ainda tem 
uma peculiaridade que é au-
mentar em muito o risco de 
veranicos, principalmente de 
fevereiro a março, veranicos 
de 10 a 15 dias. Já o El Niño 
proporciona maiores riscos 
de tempestades, porque as 
chuvas são mais intensas nes-
tes anos. Ambos diferem dos 
anos neutros, que costumam 
apresentar precipitação nor-
mal, acompanhando médias 
históricas”, comenta.

Para este ano, os es-
pecialistas apontam 50% de 
chances de ocorrência de La 
Niña nos meses de agosto, se-

tembro e outubro. A chance 
de neutralidade está em 47%. 
Isso deve provocar atraso na 
regularização das pancadas 
de chuvas para a instalação 
da safra no centro-oeste, com 
possibilidade de que algumas 
regiões de Mato Grosso só 
recebam chuvas regulares a 
partir da segunda metade de 
outubro.

“Até pouco tempo atrás 
a expectativa dos órgãos que 
monitoram a temperatura 
do oceano Pacífico Equato-
rial demonstrava que a pro-
babilidade era de até 80% de 
ocorrência de ano neutro. 
Entretanto, uma atualização 
demonstra que a probabili-
dade de ocorrência de ano 
neutro e La Niña está em tor-
no de 50% de cada um. Cabe 
ao produtor acompanhar 
esse monitoramento e ficar 
atento para que ele possa fa-
zer o planejamento agrícola 
da melhor forma possível”, 
recomenda o instrutor.

E o planejamento, cla-
ro, envolve a definição do ca-
lendário de plantio da safra 
principal, sem esquecer do 
posicionamento do cultivo 
da segunda safra. “Se a gen-
te pensa que uma ocorrência 
de La Niña eu tenho veranico 
de fevereiro a março, então, 
provavelmente eu tenho que 
antecipar a minha semeadu-
ra da safra para tentar fugir 
desse veranico no período de 
semeadura da segunda safra. 
Porque se tenho veranico de 
10 a 15 dias logo após a se-
meadura da segunda safra, o 
risco de perda da produção é 
muito grande”, comenta.

SAIBA MAIS | Agricultores devem ficar atentos ao regime de chuvas em safras sob influência dos fenômenos
Foto: Divulgação
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Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte 
a laser, com experiência e conhecimento 
em AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiên-
cia em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com expe-
riência com almoxarifado / estoque e 
recebimento de mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio perío-
do, conhecimento em informática básica;
5-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
6- Enfermeira, com COREN ativo;
7- Auxiliar contábil, curso técnico em 
contabilidade ou cursando ensino supe-
rior    em contabilidade, com experiência; 
8- Atendente de padaria, com experiência 
em atendimento; 
9-Auxiliar fi nanceiro, com experiência; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com experi-
ência;
12-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
13-Operadora de caixa, com experiência; 
14-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
15-Auxiliar de farmácia, 12/36 – perí-
odo diurno e noturno, cursando ensino 
superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à 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 – 
e-mail: rh@adestec.org.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2020
Processo Licitatório Nº. 030/2020 O Município De Tabaporã/Mt, Pessoa Ju-
rídica De Direito Público Interno, Devidamente Inscrito No Cnpj Sob O Nº. 
37.464.997/0001-40, Com Sede Administrativa Na Avenida Comendador José 
Pedro Dias, N.º 979, Centro, Cep – 78.563-000 Fone (66) 3577-1505, Por Meio 
De Seu Pregoeiro, Instituído Pela Portaria 002/2020 De 10/01/2020, No Uso 
De Suas Atribuições, Torna Público A Abertura Do Processo Licitatório Na Mo-
dalidade Pregão Eletrônico, Para O Registro De Preço Do Tipo Menor Preço 
Por Item Para Aquisição De 01 (Um) Veiculo Do Tipo Caminhão Equipado Com 
Coletor Compactador De Lixo, Com Capacidade Mínima De 15 M³ Para O Mu-
nicípio De Tabaporã – Mt, Conforme O Convenio N° 898295/2020 Firmados En-
tre A Superintendência Do Desenvolvimento Do Centro/Oeste – Sudeco Com 
O Município De Tabaporã – Mt, Conforme Descrição No Termo De Referencia 
Anexo I Deste Edital. Modalidade De Licitação: Pregão Eletrônico – Srp Tipo 
De Licitação: Menor Preço Por Item Conformidade: Edital E Seus Anexos, Lei 
Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações, Lei Federal Nº. 10.520/02 E Lei Com-
plementar N°. 123/06 E Sua Alteração A Lc 147/2014, Decreto Nº 10.024, De 
20 De Setembro De 2019 Forma De Execução: Indireta Data Início Do Recebi-
mento Das Propostas: As 08:00 Horas Do Dia 20 De Julho De 2020. (Horário 
De Brasília - Df) Data Final Do Recebimento Das Propostas: As 17:00 Horas 
Do Dia 30 De Julho De 2020. (Horário De Brasília - Df) Data Limite Para Impug-
nação: As 17:00 Horas Do Dia 29 De  Julho De 2020. (Horário De Brasília - Df) 
Abertura Das Propostas: Início Da Sessão Pública: As 09:30 Horas Do Dia 31 
De Julho De 2020. (Horário De Brasília - Df) Observação 01: O Edital Na Ínte-
gra Com Seus Anexos, Bem Como Todo Material Necessário Para Elaboração 
Das Propostas E Demais Informações, Encontram-Se À Disposição No Site 
Www.Bll.Org.Br, In Loco Na Prefeitura Municipal De Tabaporã/Mt, Pelo Tele-
fone 66 3577 1505, Por Email No Licitação@Tabapora.Mt.Gov.Br Ou No En-
dereço Eletrônico Http://Www.Tabapora.Mt .Gov.Br/ Sem Qualquer Ônus, Aos 
Interessados Em Participar Da Licitação, Durante O Horário Normal De Aten-
dimento Da Prefeitura (2ª A 6ª Feira Das 08h00min Horas Às 15h00min Horas, 
Exceto Feriados E Pontos Facultativos). Tabaporã/Mt, 17 De Julho De 2020.

Helielson Teodoro Alves
Pregoeiro Nomeado - Portaria n° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 046/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, faz saber que se encontra aberta, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 046/2020, regida pela Lei Fe-
deral 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e 
pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Global objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIROS TIPO MICRO ONIBUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado 
às 13h30min do dia 31 de julho de 2020, na sala de Licitações, no Paço Mu-
nicipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575- 5100. 

Peixoto de Azevedo, 17 de julho de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Ofi cial

Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

R E S I D E N C I A L 
CARIAMA- R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, 
água e IPTU). Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de diárias na categoria pedreiro e 
auxiliar de pedreiro, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal, teve como vencedora a empresa: como proponentes 
vencedoras as empresas: DA SILVA & MANTOVANE LTDA ME, com valor 
total de R$ 1.389.930,00 (um milhão e trezentos e oitenta e nove mil e 
novecentos e trinta reais) e PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO 
LTDA, com valor total de R$ 2.160.000,00 (dois milhões cento e sessenta 
mil reais). Campo Novo do Parecis-MT, 17 de julho de 2020.

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2020

Campo Novo do Parecis - MT, 17 de julho de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 029/2020, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
materiais de construção, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, teve como vencedoras as  empresas; PATRICIO MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com o valor total de R$ 447.837,80, 
NOVOACO COMÉRCIO DE FERRO E ACO LTDA, com o valor total de 
R$ 69.193,00, BASEI & BASEI LTDA, com o valor total de R$ 38.649,40, 
MOREIRA E CIA LTDA – EPP, com o valor total de R$ 929.889,10, SETE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, com o valor total de R$ 
14.736,13, JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com 
o valor total de R$ 445.529,80, MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI, com o valor total de R$ 
71.202,40, IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA. – ME, com o valor 
total de R$ 50.202,43, VALLE COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS EIRELI, com o valor total de R$ 57.826,63.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 

Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 230, de 22 de 

Junho de 2020, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal 

10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 

21 de junho de 1993, torna público que sagrou se vencedora do Pregão 

Eletrônico n.º 004/2020, para “Registro De Preços para Futura e Eventual 

Aquisição de Caminhão, para atender o Convênio n.° 867720/2018, 

celebrado com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - 

SUDAM”, a empresa: M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 07.811.058/0001-64, localizada 

na Av. Ayrton Senna da Silva, Bairro Pascoal Ramos, S/nº, na Cidade de 

Várzea Grande – MT, CEP: 78.098-000, vencedora do item n.° 001, no 

valor total de R$ 379.000,00 (Trezentos e Setenta e Nove Mil Reais).

Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte – MT, 17 de Julho de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT 
AVISO – 1º RETIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020 
 

O Município de Santo Antônio do Leste, através do Presidente da Comissão 
de Licitação, designado pela portaria nº 126/2020 de 12 de fevereiro de 2020, 
torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações 
subsequentes a RETIFICAÇÃO do processo licitatório, Tomada de Preços 
para Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção 
e instalação de rede elétrica da Av. Fortaleza localizada neste Município. DAS 
ALTERAÇÕES: - Fica incluído no Edital a aceitabilidade de participação no 
certame de Técnicos e Empresas Registradas no Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais (CFT/CRT). A abertura dos processos dar-se-á às 08:00 
horas do dia 05 de agosto de 2020, em sala designada pelo Presidente da 
Comissão de Licitação na Sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Leste – MT. O edital completo poderá ser adquirido das 07:00 horas ás 11:00 
horas e das 13:00 horas até as 17:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio do Leste situado a Av. Goiás, 367 Jardim Santa Inês, 
telefone (66) 3488-1080 – 3488-1459 – 3488-1292 ou pelo E-mail: 
(licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br), ou 
(www.santoantoniodoleste.mt.gov.br). 
 

Santo Antônio do Leste/MT, 17 de julho de 2020. 
 

ERIKS MATOS DA SILVA 
Presidente da Comissão de Licitação 

 Designado Port. 126/2020 de 12/02/2020 
 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000967-88.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 23/10/2018 
Valor da causa: R$ 16.452,55 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

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

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)   
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

MARCOS ADRIEL DIAS RODRIGUES 
(REQUERIDO) 

 

MARA CRISTINA SAES DIAS 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES 
(REQUERIDO) 

 

RENATA LOPES PRADO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

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

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 86/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000967-88.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (11) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.171,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 41, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Ficha 01, Livro, 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 

 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 7 de outubro de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
N: 279807429 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:56:29, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071456
2902300000096427982 Número do documento: 19100714562902300000096427982 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 2 
de Julho 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto aquisição de 
serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e seus departamentos, das quais foram 
vencedoras as empresas: Item 232569, CLEBER LUIS MOURA E SILVA 
inscrita no CNPJ sob o número 16.602.247/0001-18 no valor de R$ 
60.000,00; Item 9815, A F GRÁFICA EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 30.657.865/0001-96 no valor de R$ 5.250,00.
Nova Mutum - MT, 17 de Julho de 2020.

Nova Mutum - MT, 17 de Julho de 2020.

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

O Município de Nova Mutum - Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 17 
de Julho 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de recarga, novos extintores e 
acessórios para atender as secretarias municipais. Da qual foi vencedora 
a empresa: Itens 220348, 819293, 829675, 829676, 829677, 829678, 
829679, 829680, 829681, 829682, 829837, 832461, 832462, 832463, 
837343, 837433, 837434, 837435, 837436, 837437, 837438, 837439, 
837440, 837441, 837442, 837443, 837444, 837445, 837454, 837455, 
837456, AMAZÔNIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA 
INCENDIO EIRELI - EPP inscri ta no CNPJ sob o número 
04.250.094/0001-08 no valor de R$ 86.747,30. O certame fica em fase de 
manifestação de recurso. Nova Mutum - MT, 17 de Julho de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 1 
de Julho 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto contratação de 
empresa para fornecimento de materiais de pavimentação da avenida 
dos sabiás e das arapongas, conforme acordo de cooperação de 
operação urbana consorciada, das quais foram vencedoras as empresas: 
Item 837467, L B O CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 05.164.192/0001-95 no valor de R$ 796.878,64; Itens 
205395, 834970, EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 04.420.916/0003-13 no valor de R$ 171.300,00.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2020
AVISO DE RESULTADO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO POR LOTE e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO SOBRE O RIO CELESTE 
NAS ESTRADAS LINHA FELIPETTO E LINHA PAU OCO, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”.  A 
abertura ocorrerá às 10H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 05 
DE AGOSTO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada a 
Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O 
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2020

Marisete Marchioro Barbieri

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 016/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PONTES DE CONCRETO SOBRE O RIO CELESTE NAS 
ESTRADAS LINHA FELIPETTO E LINHA PAU OCO, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. 
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



ATLÉTICO-MG

Os impactos da lesão de Tardelli

MESMO BANIDO

Del Nero segue influente no STJD

Foto: Bruno Cantini

Foto: alan lima

Foto: Divulgação

Diego Tardelli rompeu ligamentos do tornozelo direito

Marco Polo del Nero em convocação da seleção brasileira 

Peixe pedia R$ 368 milhões, mas já esperava revés 

DA REPORTAGEM

Diego Tardelli passou por 
cirurgia e só voltará a cam-
po em 2021. É a previsão do 
próprio presidente Sérgio 
Sette Câmara. Assim, a atu-
al temporada do jogador do 
Atlético-MG será resumida 
a uma partida oficial. Ali-
ás, bem menos do que isso: 
apenas 26 minutos finais no 
clássico contra o Cruzeiro, 
em março. Contratação mais 
celebrada pela torcida alvi-
negra, o jogador tem pon-
tos positivos e negativos a 
enfrentar diante da segunda 
pior lesão da carreira.

A ruptura do ligamento 
no tornozelo direito e a fra-
tura da fíbula deixarão Tar-
delli de molho por vários 
meses. Segundo Sette Câma-
ra, serão cerca de 180 dias. 
Por causa da pandemia da 
Covid-19 que atrasou o ca-
lendário, é possível dizer que 
o Galo poderá usar o camisa 
9 ainda no Brasileirão 2020. 
Isso porque o torneio só aca-
bará no fim de fevereiro de 
2021. Se Tardelli conseguir 

DA REPORTAGEM

Dois anos depois de ser 
banido pela FIFA, por cor-
rupção, de qualquer ativi-
dade ligada ao futebol, o ex-
-presidente da CBF Marco 
Polo Del Nero ainda move as 
peças no Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD). 
Por meio do ex-dirigente, a 
entidade conseguiu dobrar 
o número de indicações para 
o pleno (espécie de segunda 
instância), contando atual-
mente com pelo menos qua-
tro das nove cadeiras possí-
veis. 

Del Nero ainda teve seu 
nome citado, em discursos 
de agradecimento, em qua-
tro momentos na posse dos 
novos integrantes do tribu-
nal na última terça-feira.

Nesta eleição, no entan-
to, a CBF emplacou quatro 
indicações, duas a mais que 
o determinado em lei. Um 
deles foi na vaga da Fenapaf. 
O escolhido, Paulo Sérgio 
Feuz, é ex-sócio de Del Nero, 
de quem foi diretor jurídico 
quando o cartola presidiu a 
Federação Paulista de Fute-
bol. O blog apurou que a Fe-
napaf aceitou abrir mão de 
uma de suas indicações em 
troca de ajuda da CBF nos 
processos de direitos de ima-

estar pronto na virada do 
ano, então terá pela frente 11 
rodadas dos pontos corridos 
(28ª até a 38ª).

Diego Tardelli partici-
pou da segunda metade do 
jogo-treino contra o Amé-
rica-MG e precisou deixar 
a atividade de maca. Após 
passar por cirurgia na tarde 
de quinta-feira, ele recebe-
rá alta do hospital para fa-
zer a recuperação em casa. 
Passado alguns dias, então 
Tardelli voltará à Cidade do 
Galo para, segundo o médico 
Rodrigo Lasmar, iniciar “in-
tensiva fisioterapia”.

“Quero agradecer o ca-
rinho de todos, o tanto de 
mensagens que recebi e ve-
nho recebendo. Claro que 
estou triste, mas o que me 
conforta é saber que, em 17, 
18 anos de carreira, tive ape-
nas duas lesões graves, uma 
no braço e essa agora no tor-
nozelo. Daqui a pouco, vou 
voltar mais forte”, afirmou o 
jogador quando estava a ca-
minho do procedimento ci-
rúrgico. Acima de tudo, Tar-
delli precisará ter paciência. 

gem de atletas em jogos de 
vídeo-game, que a federação 
não recebe e pelos quais luta 
contra a Federação Inter-
nacional das Associações de 
Jogadores Profissionais (FI-
FPro).

Feuz agradeceu ao ami-
go Marco Polo, entre outros 

DA REPORTAGEM

Na reclusão de mais de 
70 dias de trabalho sob a pri-
vacidade do CT do Parque 
Gigante, Eduardo Coudet 
enfim começa a desenhar o 
Inter para o Gre-Nal da rea-
bertura do Gauchão, na pró-
xima quarta-feira, às 20h30, 
pela 4ª rodada do segundo 
turno. O treinador guarda 
para si uma série de indefi-
nições na escalação para o 
clássico.

O bom e velho mistério 
Gre-Nal recai em ao me-
nos três posições da equipe. 
Coudet deixa abertas dispu-
tas nas duas laterais e tam-
bém no setor ofensivo. Neste 
caso, o holofote recai uma 
vez mais sobre D’Alessandro 
e a dúvida sobre sua presen-
ça - ou não - na formação 
inicial.

A tendência é de que o ar-
gentino mantenha a base da 
escalação do último Gre-Nal, 
o empate em 0 a 0 na Are-
na, pela Libertadores, em 12 
de março. Marcelo Lomba, 
Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, 
Musto, Edenílson e Guerrero 
são titulares absolutos, ga-

DÚVIDAS

Coudet tem 
indefinições no Inter 
para o Gre-Nal

rantidos no clássico.
“A gente já conhece a 

equipe do Grêmio. Mu-
dou pouca coisa. Não temos 
como saber com que equi-
pe vamos jogar, a gente não 
sabe nem a nossa. Mas nos 
próximos dias acredito que 
o professor deva conversar 
e nos passando aos poucos. 
Está todo mundo se prepa-
rando bem. Esperamos fazer 
um grande clássico para sair 
com os três pontos”, afirma o 
volante Edenílson.

As dúvidas no Inter co-
meçam pelas beiradas. Na la-
teral direita, Saravia e Rodi-
nei disputam a vaga no time 
titular. A tendência é de que 
o argentino inicie a partida, 
ao contrário do que ocorreu 
no Gre-Nal da Arena. À épo-
ca do clássico pela Liberta-
dores, Saravia recém havia 
feito sua estreia pelo clube.

Contratado no início do 
ano para ser o titular da posi-
ção, Moisés é o favorito para 
o clássico, já plenamente re-
cuperado de um problema 
no tornozelo esquerdo que 
o tirou de combate de alguns 
duelos decisivos no primeiro 
semestre.
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Aumenta assédio sobre a pratas da casa
DA REPORTAGEM

O Cruzeiro vem bus-
cando uma série de situa-
ções para conseguir recursos 
para pagar dívidas e custear 
o funcionamento do clube. 
Uma delas é realizar a venda 
de jovens atletas para fazer 
caixa rápido. E a diretoria 
da Raposa tem diagnostica-
do um aumento no assédio a 
jovens atletas do clube, mas 
busca chegar a um valor que 
agrade a todas as partes para 
concretizar uma nova nego-
ciação.

A ideia cruzeirense ain-
da é realizar mais uma venda 
de atleta. O clube já negociou 
o zagueiro Edu. Para o próxi-
mo negócio, há uma análise 
de “balança”: o peso do re-
torno financeiro de uma ne-
gociação comparado ao da 
perda técnica que a mesma 
causaria ao elenco do téc-
nico Enderson Moreira. Por 
enquanto, o lado que mais 
pendeu foi da parte técnica.

Nos bastidores, um dos 
mais valorizados é o jovem 
Maurício, de 19 anos. O jo-
gador, que chegou a receber 
contato do Manchester City, 
da Inglaterra, ano passado, 
vem novamente recebendo 
assédio do futebol europeu. 
Mas o Brasil também está de 
olho nele.

Pelo menos dois clubes 
da capital paulista e um do 
Sul do Brasil realizaram son-
dagem pelo atleta. Até o mo-

mento, nenhum valor levan-
tado e falado nos contatos se 
traduziu em uma proposta 
oficial que agradasse o clube 
mineiro.

Outro bem avaliado é o 
zagueiro Cacá, que é quem 
tem mais experiência no 
profissional. O jogador teve 
já bastante participação na 
reta final do ano passado e 
começou o ano como titular 
na zaga. Recebeu duas pro-
postas do Athletico-PR, mas 
nenhuma agradou. Cacá é 
visto como um zagueiro téc-
nico e de muita qualidade no 
mercado, com potencial de 
venda para a Europa.

Ainda entre os volan-
tes, chegaram também ofer-
tas por Jadsom: duas vezes 
do Athletico-PR, ambas re-
chaçadas. A imprensa turca 
vem badalando um interesse 
do Fenerbahçe no jogador. 
Mas, até o momento, nada 
de concreto ocorreu. Quem 
também recebeu assédio foi 
Adriano, do Nacional da Ilha 
da Madeira, de Portugal.

Por fim, tem o atacante 
Thiago, valorizado pelo bom 
início no profissional. Clubes 
de Portugal e Bélgica tam-
bém procuraram o jogador, 
que é visto como uma boa 
moeda de troca para o clube. 
Opções não faltam de ven-
da, mas o ideal é que o clube 
faça um caixa considerável 
em troca da liberação de al-
gum jogador que atraia olha-
res externos.

Foto: Bruno HaDDaD

Maurício vem recebendo assédio de clubes nacionais e internacionais 

CRUZEITO | Clube mineiro não descarta negociar algum jovem jogador e continua recebendo sondagens

A principal lesão até aqui, na 
trajetória do atleta de 35 anos, 
o tirou de combate por três 
meses. Em agosto de 2008, 
quando defendia o Flamen-
go, Tardelli sofreu uma lesão 
de trauma. Em lance aéreo 
diante do Cruzeiro, caiu de 
mal jeito e quebrou o braço 

direito. Operou. Duas placas 
de titânio (uma em cada osso 
fraturado) e dezesseis para-
fusos foram instalados no 
local. Em novembro, ele vol-
tava novamente para encarar 
a Raposa (e seria expulso). No 
ano seguinte, seria contrata-
do pelo Galo para virar ídolo.

dirigentes, no seu discurso 
de posse. “Quero agradecer 
também aos amigos que eu 
fiz no futebol, como o ex-
-presidente Marco Polo Del 
Nero, o presidente Rogério 
Caboclo, Carlos Eugênio Lo-
pes, Walter Feldman”, disse o 
auditor.

Outra vaga, que não era 
sua, mas a CBF conseguiu in-
dicar foi a da ANAF, segundo 
fontes que acompanharam 
as negociações. O assento 
ficou com o ex-procurador-
-geral Felipe Bevilacqua. Ele 
foi nomeado vice-presidente 
administrativo do STJD.
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NOVO CORONAVÍRUS

Aumenta número de municípios 
com risco “muito alto” de contágio

GOVERNO FEDERAL

Sorriso recebe 10 respiradores

SÓ NA BAIXADA

Mais de 300 
animais resgatados 
e 70 encaminhados 
para hospitais

Foto: Divulgação

Foto: Secom/mt

Foto: Divulgação

Subiu de 16 para 23 municípios com risco muito alto 

Batalhão Ambiental resgatou 371 animais no primeiro 
semestre em MT 

Nova remessa, adquirida com recursos próprios, 
deve chegar em 13 dias 

DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual 
de Saúde atualizou a classi-
ficação com o nível de ris-
co para contágio pelo novo 
coronavírus. O documento 
aponta que 23 municípios de 
Mato Grosso configuram na 
classificação com risco “mui-
to alto” para a doença. Na se-
mana passada, eram 16.

Estão com risco muito 
alto Cuiabá, Várzea Grande, 
Lucas do Rio Verde, Rondo-
nópolis, Primavera do Leste, 
Cáceres, Sinop, Peixoto de 
Azevedo, Pontes e Lacerda, 
Guarantã do Norte, Sapezal, 
Mirassol D’Oeste, Campo 
Novo do Parecis, Barra do 
Garças, Colíder, Jaciara, São 
José dos Quatro Marcos, Ri-
beirão Cascalheira, Campi-
nápolis, Nova Mutum, Barão 
de Melgaço, Porto Esperi-
dião e Nobres.

Ainda de acordo com 
informações contidas no 
boletim, há 52 municípios 

DA REPORTAGEM

O município de Sorri-
so recebeu um reforço es-
sencial para a rede de saúde 
pública. Tratam-se de 10 
respiradores enviados pelo 
Governo Federal por meio 
do Ministério da Saúde e 
que neste momento já estão 
sendo montados no com-
plexo de saúde.

“Inicialmente estamos 
montando os equipamentos 
no Hospital de Campanha; 
dependendo da demanda 
vamos instalar na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) Sara Akemi Ichicava 
também”, explica o secretá-
rio de Saúde e Saneamento, 
Luís Fábio Marchioro.

O uso dos equipamen-
tos é indicado para pacien-
tes com casos graves de Co-
vid-19. “São fundamentais 
no enfrentamento à essa 
pandemia; auxiliando o pa-
ciente em caso grave a res-

DA REPORTAGEM

O Batalhão de Polícia 
Militar de Proteção Ambien-
tal resgatou 371 animais na 
região da baixada cuiabana, 
nos primeiros seis meses do 
ano. Desse total, 231 foram 
devolvidos à natureza. Os 
dados são do balanço divul-
gado nesta quinta (16) pela 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema).

Cerca de 70 animais 

precisaram ser encaminha-
dos para hospitais ou clíni-
cas veterinárias. Durante as 
ações de combate aos crimes 
ambientais, a Polícia Militar 
retirou de circulação 27 ar-
mas de fogo e conduziu 153 
pessoas à delegacia. O Bata-
lhão Ambiental da PM man-
tém 90 animais aos cuidados 
dos policiais e por meio da 
Gerência de Fauna da Sema, 
subsidiou 47 animais para a 
guarda provisória.

DA REPORTAGEM

A Ferrogrão, projeto fer-
roviário da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) que pretende ligar 
Sinop ao Porto de Mirititu-
ba, em Itaituba/PA, prevê 
mais de R$ 21,57 bilhões de 
investimentos ao longo da 
concessão. O programa se-
gue para a análise do Plano 
de Outorga, dos estudos téc-
nicos e das minutas de edi-
tal e contrato pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
cujos documentos foram en-
caminhados pela ANTT em 
julho.

O projeto faz parte dos 
projetos do Programa de 
Parceria de Investimentos 
(PPI). A previsão do gover-
no federal é publicar o edital 
no quarto trimestre de 2020 
e fazer o leilão no primeiro 
trimestre de 2021. Toda a 
documentação, fruto da Au-
diência Pública nº 14/2017, 
pode ser encontrada aqui.

De acordo com a minuta 
do edital, o prazo da conces-
são será de 69 anos, contados 
da data de assunção, sendo 
vedada a sua prorrogação. 

A remuneração da con-
cessionária advirá do rece-
bimento da tarifa de trans-
porte, tarifa de direito de 
passagem, tarifa de tráfego 
mútuo, da exploração de re-
ceitas extraordinárias, entre 
outras formas. A licitação 
permitirá a apresentação de 
propostas por meio de con-
sórcios e por empresas es-

trangeiras.
O investimento previsto 

na implantação da ferrovia é 
de R$ 8,42 bilhões, podendo 
ser financiado pela emissão 
de títulos verdes ou green 
bonds. Ao longo da conces-
são, são estimados mais de 
R$ 21,57 bilhões de investi-
mentos.

A ferrovia vai ser essen-
cial ao desenvolvimento da 
matriz de transportes brasi-
leira e representa importan-
te alternativa logística para 
o escoamento de cargas do 
Centro-Oeste por meio do 
Arco Norte. Atualmente, o 
escoamento dessas cargas 
depende, em grande medi-
da, da utilização dos portos 
do Sudeste e Sul.

O corredor ferroviário 
transportará, pelos seus 933 
km de trilhos, soja, farelo de 
soja e milho, principalmen-
te. A estimativa é de que se-
jam transportadas mais de 
20 milhões de toneladas de 
cargas no início da opera-
ção, prevista para 2030, e de 
cerca 50 milhões de tonela-
das ao final do período de 69 
anos de concessão.

O uso da ferrovia, em 
comparação à rodovia, causa 
menos impacto ambiental ao 
longo prazo. Uma das razões 
para isso é o fato de as fer-
rovias terem acessos físicos 
fixos que evitam os acessos 
por vias vicinais comuns às 
rodovias. A ferrovia se cons-
titui numa barreira física ao 
desmatamento, enquanto a 
rodovia é considerada vetor 
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Investimento de 21 bilhões ao longo do tempo 

Projeto inicial estima um
investimento de R$ 8,4 bi
FERROGRÃO | Ferrovia ligará Sinop ao porto de Miritituba, num total de R$ 21,5 bilhões

pirar melhor”, acrescenta o 
secretário.

Conforme Marchioro, 
cada equipamento enviado 
pelo Governo Federal custa 
R$ 48,5 mil, totalizando um 
investimento de R$ 485 mil. 
Sorriso é a primeira cida-
de do interior a receber os 
equipamentos e a segunda 
do Estado. A capital, Cuia-
bá, também recebeu os res-
piradores. O caminhão que 
trouxe os equipamentos até 
o município segue agora 
para o estado de Rondônia 
com uma remessa de respi-
radores para entrega tam-
bém.

Com os novos equipa-
mentos, o município dispõe 
agora de 14 respiradores. 
“A UPA contava com qua-
tro equipamentos; estamos 
instalando os dez recebi-
dos hoje e a boa notícia é 
que ontem (15) compramos 
mais cinco respiradores 
com recursos próprios do 

município no valor de R$ 
400 mil que devem chegar 
em 15 dias aumentando a 
nossa capacidade de atendi-
mento”, pontua Marchioro. 
“Estamos empenhados em 

fazer o melhor pela nossa 
população. Agradecemos 
o apoio que estamos rece-
bendo e hoje em especial ao 
Governo Federal”, completa 
o prefeito Ari Lafin.

que estão na classificação de 
risco “alto” para a dissemi-
nação do coronavírus. Entre 
eles, Sorriso, Matupá, Tapu-
rah, Tangará da Serra, Cha-
pada dos Guimarães, Alta 
Floresta, Juína, Vera, Porto 
dos Gaúchos, Nova Canaã 
do Norte, Paranaíta, Juara, 
Gaúcha do Norte, Novo Ho-

rizonte do Norte, Nova Gua-
rita, Brasnorte, Nova Monte 
Verde e Apiacás.

O sistema de classifi-
cação que indica o nível de 
risco é definido por cores: 
muito alto (vermelho), alto 
(laranja), moderado (ama-
relo) e baixo (verde). De 
acordo com a definição dos 

riscos é necessária a adoção 
de medidas restritivas para 
o controle da propagação 
do coronavírus nas cidades. 
Os indicadores de classifica-
ção de risco são atualizados 
duas vezes por semana e os 
resultados são divulgados 
nos boletins informativos da 
SES-MT.

indutor. Além disso, a Fer-
rogrão gerará compensações 
socioambientais estimadas 
em R$ 765 milhões.

Além disso, esse modo de 
transporte reduz externali-
dades negativas em R$ 6,1 
bilhões, decorrentes da au-
sência de emissões de CO2, 
congestionamentos, aciden-
tes, etc., que ocorrem nas 
rodovias. Dessa forma, gera-
rá redução de R$ 19,2 bi no 
custo de frete, quando com-
parado ao transporte rodovi-
ário. A ferrovia gerará quase 
373 mil empregos no total, 
sendo 30 mil diretos.

De acordo com o supe-
rintendente de Concessão 
da Infraestrutura (Sucon/
ANTT), Renan Brandão, a 
estruturação do projeto da 
Ferrogrão foi desafiadora 
sob dois aspectos: socioam-
biental e financiabilidade. “A 
avaliação socioambiental, no 
âmbito dos estudos de viabi-
lidade, permitiu tanto uma 
alocação adequada desses 
riscos, que levou à decisão 
do Poder Concedente de se 
responsabilizar pela emissão 
da Licença Prévia, quanto 
a correta comunicação dos 
inúmeros benefícios desse 
projeto quando comparado 
à alternativa rodoviária. No 
tocante à financiabilidade, 
foram incorporadas soluções 
que permitem minimizar os 
riscos de um projeto ferro-
viário totalmente greenfield, 
muito intensivo em capital e 
que só gera receitas a partir 
de 10 anos”, explica Brandão.
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DA REPORTAGEM

A Igreja de Santo Antô-
nio, a primeira de Sinop, já 
conserva uma relíquia de 
primeiro grau provenien-
te da Basílica de Pádua, na 
Itália. Conheça a história de 
persistência e fé da artista 
plástica Mari Bueno, que 
fez a solicitação para que 
uma parte do corpo do san-
to fosse preservada para ve-
neração no templo que ela 
mesma projetou em honra 
ao padroeiro da cidade.

Esta história é de agra-
decimento à intercessão de 
Santo Antônio, já que foi 
“um presente atrás do ou-
tro”, conta emocionada a 
artista. 

A mesma história con-
grega o presente também 
recebido pelos devotos em 
Mato Grosso que, através 
da Paróquia da Igreja de 
Santo Antônio na cidade de 
Sinop, podem venerar uma 
relíquia do santo, prove-
niente da própria Basílica 
de Pádua, na Itália.

CHEGADA
AO BRASIL
O processo de solicita-

ção começou ainda em 2015 
e foi marcado pela persis-
tência de Mari, especialista 
em Mariologia, Arte Sacra 
e Espaço Litúrgico. De fato, 
o primeiro templo católico 
de Sinop, em homenagem 
a Santo Antônio, criado em 
1976, foi reconstruído por 
idealização da artista depois 
de ser contemplado por 
projeto da Lei de Incentivo 
à Cultura do Governo Fede-
ral.

Mari também foi “pre-
senteada por Deus” para 
fazer a pintura da recons-
trução facial de Santo An-

RELÍQUIA | A persistência e a fé de Mari Bueno para trazer a Sinop um pouco da história cristã
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Como a relíquia de Santo Antônio chegou em uma paróquia da Amazônia? 

tônio impressa em 3D, num 
trabalho conjunto de pro-
fissionais brasileiros. Hoje, 
a peça está na Sala do Cen-
tro de Estudos Antonianos 
dentro da própria basílica 
na Itália.

Uma relação estreita de 
Mari com o santo e a fé que 
a fez, então, iniciar o pro-
cesso para ter uma relíquia 
de Santo Antônio perto de 
casa, naquela igreja que 
logo sairia do papel com o 
seu projeto arquitetônico, 
litúrgico e de arte sacra. Lá 
em 2015, quando se pre-
parava para viajar à Itália a 
trabalho:

“Eu quis fazer esse con-
tato dessa paróquia aqui, 
com vários imigrantes do 
Sul que tem descendência 
italiana, que são católicos, 
devotos. Peguei tudo que 
eu tinha de material aqui, 
da cidade na década de 70, 
material da cidade no ano 
que eu fui (2015), material 
da igreja desde o começo, 
da primeira missa, tudo que 
eu tinha de histórico e atu-
al. Fui conversar com o bis-
po que, na época, era dom 
Gentil Delazari”.

Munida ainda com a car-
ta do bispo local, Mari Bue-
no viajou à Itália e entregou 
todo o material ao Pe. Enzo 
Poiana, na época, reitor da 
Basílica de Pádua. “E ele 
mesmo falou para mim, 
sem nem eu falar nada: dis-
se que gostaria muito de 
ir na inauguração da igre-
ja, faria o possível pra isso 
e que também gostaria de 
doar uma relíquia. Ah! Foi 
uma felicidade enorme! E 
aí nós ainda tínhamos 2 a 
3 anos de acabamento e de 
construção da igreja. Mas aí, 
no ano seguinte, vejo maté-
ria sobre ele e, não acredi-

Santo Antônio: da Basílica de Pádua 
para veneração na paróquia

tei, mas ele tinha falecido”.
De férias em 2016, o sa-

cerdote teve um infarto sú-
bito e faleceu aos 56 anos de 
idade. O processo para con-
seguir a relíquia continuou 
mesmo assim, inclusive 
com a transição dos páro-
cos e dos bispos na cidade 
de Sinop. “Agora eu só tinha 
a palavra do Pe. Poiana, não 
tinha nada escrito. Eu tinha 
os e-mails, tinha foto com 
ele, mas eu não tinha nada 
escrito”, comentou Mari.

PROCESSO
DE ENVIO

Com a autorização do 
novo bispo, o processo se-
guiu diretamente com o 
novo reitor da Basílica que 
recebeu todo o material no-
vamente e assumiu o com-
promisso do antigo reitor 
para enviar a relíquia ao 
Brasil, que chegou à cida-
de, com atraso, depois da 
construção e da dedicação 
da igreja. A relíquia, assim, 
acabou sendo guardada e, 
há pouco mais de 30 dias, 
chegou o Pe. Roberto Go-
tardo para finalmente con-
cretizar o sonho de Mari 
Bueno e de milhares de de-

votos, já que são poucas as 
igrejas no mundo que con-
servam uma preciosidade 
como aquela proveniente 
da Itália.

DEPOSIÇÃO E
VENERAÇÃO
Na semana em que a 

Igreja recorda Santo Antô-
nio, veio o pedido às pressas 
à artista plástica para fazer 
um relicário, projetado em 
formato circular, no mes-
mo mármore usado nos ou-
tros espaços idealizados por 
Mari Bueno no templo. No 
dia 13 de junho, então, em 

respeito às normas sani-
tárias por causa da pande-
mia, foi feita a deposição da 
massa óssea do padroeiro 
no relicário pelo bispo dio-
cesano, Dom Canísio Klau.

“Que sejamos cada vez 
mais movidos pela santi-
dade, que possamos viver 
também as virtudes de San-
to Antônio e que ele seja o 
nosso grande intercessor na 
busca pela santidade, que é 
a vocação para a qual todos 
fomos chamados. Como 
nos pede o próprio Cristo 
Jesus, ‘sede santos como Eu 
sou santo’”.


