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NAS ALTURAS
Governo tenta 
barrar alta no 
preço do arroz

A ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, afi rmou que o governo 
tomou as medidas necessárias 
para tentar conter a alta no preço 
do arroz e evitar um desabasteci-
mento do produto nas prateleiras 
dos supermercados. Ainda segundo 
a ministra, no vídeo divulgado em 
suas redes sociais, o preço do arroz 
nos últimos anos vinha abaixo do 
que seria seu valor de mercado, por 
causa de uma queda na produção 
que afetou o tamanho da área pro-
duzida no país.        Página -3

Mato Grosso é o quarto maior produtor de arroz no Brasil, atrás de RS, SC e TO. Nesta safra, o estado produziu 405 mil toneladas, segundo a Conab. A maior par-
te do cultivo é feita durante a primeira safra e em áreas de sequeiro, o chamado “arroz de terras altas”, com plantio a partir de meados de novembro.     Página -4

CEREAL

Importação de arroz não deve
desestimular produção em MT

APIACÁS

Sinop em
46 anos: a
solenidade de
inauguração
A solenidade para a inaugu-
ração de Sinop foi um evento 
para comemorar os grandes 
feitos da Colonizadora Sinop 
na localidade. A festa contou 
com desfi les, cuidadosamen-
te planejados e presença de 
autoridades. Ela ocorreu em 
14 de setembro de 1974. Se ela 
demorasse, a temporada de 
chuvas poderia inviabilizar as 
festividades.            Página  -7

A equipe da Escola Estadual Portal da Amazônia, em Apiacás, conseguiu otimizar as funciona-
lidades da plataforma Microsoft Teams para o trabalho dos professores.                       Página -8
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Não foi sem intensa polêmica e contestações 
que a cidade de São Paulo aprovou, em 2006, a Lei 
Cidade Limpa. Vigorando desde janeiro de 2007, a 
legislação mudou drasticamente —e para melhor— 
a paisagem da capital ao disciplinar a presença de 
publicidade em suas vias e edificações.

A principal novidade foi o veto à exploração 
publicitária em lotes e edifícios, reservando-se seu 
uso para situações específicas em equipamentos pú-
blicos, com geração de recursos para a cidade. Ao 
longo desse período, os paulistanos, de modo geral, 
aderiram e habituaram-se ao novo padrão, embora 
algumas tentativas de burla tenham se insinuado —e 
continuem a se manifestar.

É o caso atual de um projeto de lei que permi-
tiria a colocação de outdoors no topo de prédios. A 
proposta, de autoria do presidente da Câmara, Edu-
ardo Tuma (PSDB), foi aprovada em primeira vo-
tação no final de agosto, mas ainda terá que passar 
por uma nova rodada no plenário antes de eventual 
sanção do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Apesar de o texto estabelecer aprovação prévia 
das peças pela CPPU (Comissão de Proteção à Pai-
sagem Urbana), a iniciativa gerou justificada reação 
contrária de diversos setores, entre os quais urbanis-
tas e técnicos da prefeitura.

Teme-se, com razão, que a novidade venha a 
se constituir numa espécie de “passar a boiada” —
expressão usada pelo ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, para acelerar a desregulamentação 
ambiental enquanto as atenções voltavam-se para a 
pandemia.

O autor do projeto alega que a paisagem arqui-
tetônica da cidade seria preservada, sem o risco de 
liberação indiscriminada, uma vez que, além do aval 
da CPPU, o descontrole propiciaria redução do valor 
dos espaços para a exibição publicitária. Trata-se de 
argumento de ocasião.

Parecem claros os riscos de que a nova lei, se 
aprovada, acarrete redução do controle sobre o ce-
nário urbano e estabeleça um novo patamar para 
investidas contra a legislação em vigor. São perti-
nentes as preocupações sobre a possibilidade de que 
a autorização para prédios privados, hoje vedada, 
possa levar a autorizações em cascata para outras 
áreas.

Espera-se que a tentativa de Tuma não prospe-
re e que o prefeito Bruno Covas tenha o bom senso 
de vetar o projeto, caso aprovado pela Câmara. A Lei 
Cidade Limpa é uma conquista a ser preservada.

Editorial

Paisagem ameaçada

Ranking dos Políticos - Facebook

POST NO
INSTAGRAM
O casal de atores globais Grazi Massa-

fera e Caio Castro desembarcou em Cuiabá 
nesta semana e seguiu para Chapada dos 
Guimarães. Os dois estão compartilhando 
momentos da viagem nas redes sociais. Em 
uma das publicações, feita no início da tar-
de de quinta (10) no Instagram, Castro postou 
uma imagem na caverna Aroê-Jari e Lagoa 
Azul na região de Chapada. “Cuiabá, sua gos-
tosa”, brincou. Castro está acompanhando a 
namorada, que veio a Mato Grosso participar 
de um comercial para uma marca de artigos 
esportivos.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo co-
ronavírus, o Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação neste perío-
do, porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

TETO ESTOURADO
O Governo do Estado aguarda a aprovação 

de um projeto de lei complementar, em trâmite 
no Congresso Nacional, para conseguir adiar 
novamente pagamentos de dívidas do Estado 
com a União, que giram em torno de R$ 650 
milhões. A medida prevê mudança nas regras 
para dar mais tempo aos estados e municípios 
para que renegociem suas dívidas em troca de 
ajustes fiscais nas contas. Se aprovado, o proje-
to irá beneficiar Mato Grosso e mais 9 estados 
que não cumpriram o teto de gastos em 2018 e 
2019 e que passariam a pagar de imediato a dí-
vida.
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Mesmo que você não queira, a vida seguirá em 
frente, a vida não dá voltas ou fica parada

A principal novidade foi o veto à exploração pu-
blicitária em lotes e edifícios, reservando-se seu 
uso para situações específicas em equipamentos 
públicos, com geração de recursos para a cidade
“ “

Mesmo que você não queira, a vida se-
guirá em frente, a vida não dá voltas ou fica 
parada esperando pelos retardatários ou 
para ouvir lamentações, por isso que exis-
tem pessoas que cresce junto com o curso 
natural e evolutivo da vida, mas também, 
existem alguns lutadores reconhecidos e 
outros que estão aguardando a sua vez sem 
nunca arriscar, por isso, passam pela vida 
sem serem lembrados.

Cada um de nós tem que estar prepara-
dos para desenvolver a nossa capacidade de 
lutar contra as inverdades e principalmente 
evitar as coisas que nos faz sofrer ou arre-
pender-se, pois cada um de nós nascemos 
com a  capacidade de superação, de vencer, 
e de reagir sobre qualquer forma de entra-
ves, de injustiça e de humilhação, por isso, 
temos que estar preparados para enfrentar 
o que está prejudicando a nossa sequência 
natural na vida. A única certeza que temos 
é que a vida segue em frente, ela não retorna 
e não fica a nos esperar eternamente, temos 
que avalizar o nosso crescimento ou involu-
ção provocada pelo desperdício de tempo, e 
que provocado por nós mesmo.

Só nós temos poder de parar, ou decidir 
por seguir em frente, pois a avalição é indi-
vidualizada, devemos ter a consciência de 
que só nós somos sabedores do  porque de-
vemos seguir em frente, mesmo sem saber 
se os caminhos escolhidos estão errados 
ou certos, só nós somos responsáveis pe-
los resultados das nossas vidas, muitos não 
conseguem liderar nem a si mesmo, mas 
são especialistas em dar opinião na vida 
dos outros, e se coloca acima das verdades 
e até chegam a pensar que são professores 
de Deus.

Nós não temos que provar nada a nin-
guém, ou sair por aí, dizendo que somos 
os melhores ou piores de todos, temos que 
abrir as nossas mentes e agradecer a Deus 
por estarmos vivos e por isso, estamos re-
cebendo gratuitamente todas as oportuni-
dades de seguir pelo melhor caminho, mas 

se não existir nenhum caminho, temos que 
construir pelo menos um, e seguir em fren-
te e buscando sempre ser muito mais do que 
somos.

Devemos usar os venenos dos sentimen-
tos baixos dos outros, que estejam a nos 
humilhar ou provocar dores por julgamen-
tos precipitados, e usá-los como antídotos, 
transformando-os em forças mentais positi-
vas  para que possamos alcançar o nosso su-
cesso e a realização dos nossos projetos de 
vida, o importante é ter consciência que não 
temos que provar para ninguém, mas atra-
vés do nosso talento individual, estarmos 
preparados para alcançar a nossa satisfa-
ção pessoal e virar um contador de vitórias, 
porque essa sensação do prazer em vencer, 
é a mola propulsora do nosso sucesso, mas 
acima de tudo, acima de tudo, devemos usar  
a “torcida do contra”, como apenas mais um 
obstáculo a ser superado, e assim, sem que 
eles percebam, estarão a nos ajudar aleato-
riamente, pois veneno do mal, se combate 
com o veneno do bem.

Ao pensar em coisas ilustres, benignas 
e elevadas, sua mente manterá aquela força 
necessária de forma inalteradas e indepen-
dente dos julgamentos do outros, para rece-
ber  fortes sentimentos de felicidade realiza-
dora e que tanto almeja, e tenha certeza que 
dias melhores virão e  que culminará com 
o  reconhecimento do seu trabalho e do seu 
talento, tendo sempre o seu poder de decisão 
ancorado na ajuda de Deus.

Durante a nossa caminhada vamos pra-
ticando atos inconscientes e atropelando 
pessoas, perdendo amizades, mas ao fim de 
cada etapa temos que saber perdoar a todos, 
mas nunca nos esquecendo de perdoar a nós 
mesmos, porque senão ficará um sentimento 
de infelicidade doendo em algumas partes 
do nosso coração.

WILSON CARLOS FUÁH É ESPECIALISTA EM RE-
CURSOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS E POLÍTI-
CAS

A vida segue em frente

Registrando por registrar
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apenas clicar, tirar a foto e seguir a vida.
Algumas pessoas ainda se preocupam 

em registrar apenas o que mereça regis-
tro (estou entre essas pessoas). Outras, 
simplesmente, saem fotografando tudo 
que encontram pela frente, criando um 

arquivo mons-
truosamente 
grande que, 
em linhas ge-
rais, nunca vai 
ser visto, nem 
pelo “dono”.

Conheço 
pessoas que 
“travaram” ce-
lulares de boa 
configuração 
por excesso de 
fotos tiradas. 
Outros estão 
com parte do 

HD do computador “entulhado” de ima-
gens registradas a esmo. Alguns amigos 
falam em centenas de milhares de fotos 
“guardadas” mas que, admitem, nunca 
olharam, apenas tiraram e deixaram ali. 
Será que isso, de fato, tem alguma utili-
dade?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Registrar e acumular imagens, sem um propósito e sem condi-
ções de ao menos olhar seus registros (afinal, quem consegue 
ficar olhando uma infinidade de fotos “inúteis” apenas por olhar?) 
faz apenas com que você gaste tempo à toa e ocupe espaço em 
seus dispositivos sem qualquer propósito. É muito melhor regis-
trar apenas o que realmente é importante e conseguir, quando 
quiser, reviver tais momentos e situações olhando as imagens, 
sem, para isso, ter que “encarar” uma infinidade de arquivos 
inúteis.
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Me lembro que, quando eu era crian-
ça (sim, isso faz muito tempo) tirar uma 
foto era algo importante. Preocupava-
-se com o cenário a roupa, a “pose”, para, 
só então, fazer o registro. As fotos eram 
impressas, caras e relativamente pouco 
acessíveis, pois 
até que houvesse 
uma populari-
zação um tanto 
quanto expressiva 
das máquinas fo-
tográficas, ainda 
com “filme” e sua 
respectiva reve-
lação, era neces-
sário contar com 
um profissional 
para cada clic.

O tempo foi 
passando, e as fo-
tos se tornaram 
mais “comuns”. Ter um dispositivo des-
ses se tornou algo normal, e os pequenos 
álbuns tornaram-se volumosos, com vá-
rios registros. Amenidades começaram, 
então, a ser fotografadas. As “poses” já 
não eram uma grande preocupação e a 
foto passou a registrar com mais proprie-
dade o dia a dia das pessoas. Era inevitá-
vel ir à casa de algumas pessoas e ter que 
ficar olhando dezenas de fotos, cada uma 
acompanhada de uma história.

A evolução seguiu e a foto ficou digital. 
Pegou a “onda” da tecnologia e hoje a foto 
é um toque na tela do celular. Na esma-
gadora maioria das vezes, sem qualquer 
tipo de preocupação com algo “especial”, 

WILSON FUÁH

Um redemoinho de fumaça assustou o fazendeiro Sandro Sebastião 
Gomes e outros moradores de uma fazenda, na quarta (9), em Barão de 
Melgaço, região do Pantanal. O proprietário filmou a grande movimenta-
ção de fumaça se aproximando da sede da fazenda. O local foi atingido 
por queimadas de vegetação recentemente. Em outro vídeo, o redemoinho 
aparece muito perto da residência e atinge uma caminhonete. Rapida-
mente, o fazendeiro corre para dentro de casa para se proteger.



ALTA DO ARROZ

Ministra diz que medidas foram tomadas
DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina, afir-
mou que o governo tomou 
as medidas necessárias para 
tentar conter a alta no pre-
ço do arroz e evitar um de-
sabastecimento do produto 
nas prateleiras dos super-
mercados. “As medidas que 
podiam ser tomadas, foram 
tomadas, para fazer a esta-
bilidade e o equilíbrio para 
esse produto”, disse em um 
vídeo publicado em suas re-
des sociais. 

“O Brasil abriu mão, 
tirou a alíquota de impor-
tação, para que produto de 
fora pudesse entrar e trazer 
um equilíbrio para os pre-
ços. Abrimos somente uma 
cota, porque não temos ne-
cessidade de muito arroz, 
mas isso é uma cota de reser-
va, para que possamos ter a 

tranquilidade de que o preço 
vai voltar, vai ser equilibra-
do, e que o produto continu-
ará na gôndola para todos os 
brasileiros”, acrescentou.

A redução temporária 
está restrita à cota de 400 mil 
toneladas, incidente sobre o 
arroz com casca não par-
bolizado e arroz semibran-
queado ou branqueado, não 
parbolizado, de acordo com 
a Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM). 

Ainda segundo a minis-
tra, no vídeo divulgado em 
suas redes sociais, o preço do 
arroz nos últimos anos vinha 
abaixo do que seria seu va-
lor de mercado, por causa de 
uma queda na produção que 
afetou o tamanho da área 
produzida no país. “No pas-
sado, o arroz teve um preço 
muito baixo, durante muitos 
anos. Nós tivemos uma que-
da na área de produção e o 
arroz, então, hoje, tem um 
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DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), publicou 
dois editais de chamamen-
to público para selecionar 
Organizações da Socieda-
de Civil sem fins lucrativos 
(OSCs) que ficarão respon-
sáveis pela conservação, re-
cuperação e manutenção 
de aproximadamente 409 
quilômetros de rodovias em 
Mato Grosso.

Os editais foram publi-
cados no Diário Oficial do 
Estado que circulou nesta 
quarta-feira (09.09) e preve-
em a parceria com organi-
zações sociais em um trecho 
de 310,9 quilômetros das 
rodovias MT-010, MT-249 
e MT-235, em Diamantino, 
Nova Mutum e Campo Novo 
do Parecis, respectivamente. 
Além disso, preveem a par-
ceria em outros 108,4 quilô-
metros da MT-480, em Tan-
gará da Serra.

Este modelo de parceria 
está previsto na Lei Estadual 
nº 10.861/2019, que instituiu 
o Programa de Parcerias So-
ciais (PPP Sociais) e permite 
ao Poder Público transferir 
a organizações da sociedade 
civil as rodovias para a ope-
ração, manutenção, conser-
vação, além de realização de 
obras e investimentos, por 
meio de chamamento pú-
blico.

Neste caso, serão forma-
lizados Termo de Colabo-
ração entre a Sinfra e as 
OSCs selecionadas para a 
prestação dos serviços de 

PPP SOCIAIS | Podem participar do processo as Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos 

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado 

EFICIÊNCIA COMPROVADA

Governo de MT 
vai manter a
estrutura do 
Desenvolve MT 

Agência demonstrou que pode auxiliar as cadeias 
produtivas do Estado 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O governador Mauro 
Mendes decidiu manter de 
forma definitiva a estrutura 
da Agência de Fomento do 
Estado de Mato Grosso (De-
senvolve MT), após a com-
provação de que ela possui 
viabilidade econômica e fi-
nanceira para operar.

A decisão foi oficializa-
da na quinta-feira (10) e será 
publicada em decreto no Di-
ário Oficial. Também assina-
ram o decreto os secretários 
Mauro Carvalho (Casa Civil) 
e Cesar Miranda (Desenvol-
vimento Econômico).

“A Desenvolve MT fez o 
dever de casa e comprovou 
sua viabilidade financeira. 
Agora, com todas as ações 
realizadas pela atual gestão, 
conseguiu se tornar autos-
sustentável, sem onerar os 
cofres públicos. Por isso, é 
uma estrutura que continu-
ará a fazer parte da gestão 
estadual. A agência demons-
trou que colabora para o de-
senvolvimento do Estado e 
auxilia diversas cadeias pro-
dutivas a empreender, aju-
dando o Governo de Mato 
Grosso a gerar emprego, 
renda e competitividade”, 
afirmou o governador.

No início do ano passa-
do, o Governo de Mato Gros-
so recebeu a autorização da 

Assembleia Legislativa para 
extinguir a Desenvolve MT, 
assim como outras socieda-
des de economia mista, em-
presas públicas e autarquias.

A Desenvolve MT então 
recebeu prazo para apresen-
tar um Plano de Viabilidade 
Econômica, que demons-
trasse possuir condições de 
operar e trazer bons resul-
tados à população. O plano 
foi apresentado e aprovado 
pelo Conselho de Adminis-
tração Extraordinária da 
agência. 

VIABILIDADE 
COMPROVADA
Uma das ações do Pla-

no de Viabilidade que levou 
o Governo de Mato Grosso a 
decidir pela manutenção da 
Desenvolve MT foi a reade-
quação da estrutura funcio-
nal, com a redução da quan-
tidade de cargos, em uma 
realidade “alinhada com as 
diretrizes do Governo Esta-
dual de controle, reavaliação 
e contenção de despesas”.

Em 2018, a Desenvolve 
MT possuía 84 empregados 
e em 2020 esse número foi 
reduzido para 71. Uma eco-
nomia de R$ 900 mil ao 
ano. Além disso, a agência 
intensificou as ações de co-
brança, conseguindo arreca-
dar R$ 5,1 milhões em 2019, 
valor R$ 1,2 milhão superior 
a 2018.

Foto: Christiano antonuCCi

Governo de MT lança editais para 
concessão de 409 km de rodovias

Foto: FaBLiCio roDriGuEs / aLMt

Foto: MarCELLo CasaL Jr/aGênCia BrasiL

DEZ AO TOTAL

CPI da Renúncia e Sonegação 
Fiscal aprova requerimentos

A próxima reunião ainda não tem data e horário definidos 

Tereza Cristina garantiu abastecimento do produto 

DA REPORTAGEM

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Re-
núncia e Sonegação Fiscal da 
Assembleia Legislativa vol-
tou a se reunir nesta quinta-
-feira (10), quando aprovou 
dez requerimentos. Um de-
les é o que prorroga os tra-
balhos da CPI por mais 180 
dias. Ela foi criada para in-
vestigar indícios de sonega-
ção de impostos e renúncias 
fiscais indevidas em Mato 
Grosso.

De acordo com o presi-
dente da CPI, deputado Wil-
son Santos (PSDB), a última 
reunião realizada foi no dia 
27 de março. Os trabalhos 
foram suspensos em virtu-
de dos problemas sanitários 
ocasionados pela pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) em Mato Grosso.  

Os deputados votaram 
e aprovaram sete requeri-
mentos de autoria de Santos. 
Ele quer, por exemplo, saber 
do Comitê Nacional de Se-
cretários de Fazenda (Con-
sefaz) todas as modificações 
feitas nos procedimentos e 

conservação, recuperação, 
operação e investimentos 
em obras novas através da 
implantação e gestão de pra-
ças de pedágio em rodovias 
estaduais.

Desse modo, as OSCs in-
vestiriam, inicialmente, na 
melhoria da malha rodoviá-
ria e teriam o direito de re-
alizar cobrança de pedágio 
ao longo do trecho em que 
executaram os serviços de 
conservação, para assegurar 
o retorno econômico inves-
tido. Todo valor arrecadado 
através da cobrança de pedá-
gio deve ser integralmente 
investido na manutenção e 
melhoria das rodovias, uma 
vez que as OSCs são entida-
des sem fins lucrativos.

Segundo o secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Oli-
veira, os trechos seleciona-
dos para parcerias com as 
OSC foram objeto de estudo 
pela Secretaria Adjunta de 
Logística e Concessões, que 
apontou pela inviabilidade 
econômico-financeira de 
um processo de concessão 
tradicional à iniciativa pri-
vada.

Isso porque os trechos 
não apresentam atrativida-
de para o mercado conces-
sionário, o que acarretaria 
em valores muito alto de 
tarifas de pedágio. Por essa 
razão, foi necessário ado-
tar este modelo de parceria 
com manutenção pedagiada 
às OSCs, a fim de assegurar 
investimentos rotineiros nas 
rodovias sem que seja neces-
sário o aporte de recursos 
públicos.

na aplicação da Lei Kandir 
(aprovada em 2020), e o im-
pacto financeiro causado às 
unidades da federação bra-
sileira. 

Wilson Santos reque-
reu, ainda, informações do 
Ministério da Agricultura 
sobre as exportações de car-
nes realizadas de 2010 até 
2020.  Em outro requeri-
mento, Santos pede que os 
órgãos estaduais informem 
o impacto causado pelo novo 
coronavírus nas exportações 
de carne mato-grossense. Do 
Ministério de Minas e Ener-
gia, o parlamentar quer saber 
o total das exportações de 
minérios de 2010 até hoje.  

Santos quer saber tam-
bém dos prefeitos quanto foi 
arrecadado pelas prefeituras 
em royalties de qualquer na-
tureza. As informações, se-
gundo ele, serão fundamen-
tais para entender como está 
a arrecadação de royalties 
realizada pelos municípios. 
Outra informação solicita-
da é destinada ao Ministério 
da Economia. Ele quer saber 
quanto foi a receita de royal-
ties repassada ao estado e aos 

Foto: sECoM Mt

municípios de Mato Grosso 
desde 2010. 

Do sub-relator dos 
combustíveis, deputado Car-
los Avallone (PSDB), a CPI 
aprovou o requerimento que 
pede informações ao secre-
tário de Estado de Fazenda, 
Rogério Gallo, das arrecada-
ções do ICMS e do Fethab 

dos segmentos produtivos de 
soja, algodão, milho e bovi-
nicultura.  

“Os dados são para sa-
ber as dimensões de renún-
cia fiscal do agronegócio por 
segmento, bem como o re-
colhimento do Fethab que 
trata de receita pública não 
envolvendo sigilo fiscal”, diz 
trecho do requerimento. 

preço mais alto. Mas ele está 
na prateleira, vai continuar 
nas prateleiras”, afirmou. 

Desde o início do ano, o 
preço do arroz acumula alta 
de mais de 21,2% nas prate-
leiras, segundo a Associação 
Paulista de Supermercados 
(Apas). Os motivos para a 

alta são uma combinação da 
valorização do dólar frente 
ao real, o aumento da ex-
portação e a queda na safra. 
Em alguns supermercados, 
o produto, que custava cerca 
de R$ 15, no pacote de 5 kg, 
está sendo vendido por até 
R$ 40.



Foto: Divulgação

1ª VEZ NA HISTÓRIA

Produção de milho deve
superar a de soja em MT

PETROBRAS

Preço do diesel em refinarias
cai 7% e da gasolina 5%

Produção de milho deve ficar maior que a de soja

DA REPORTAGEM

Mais de 5,69 milhões 
de hectares. Este deve ser o 
tamanho da área cultivada 
com milho em Mato Grosso 
na segunda safra 2020/21. O 
salto de 5% em relação ao ci-
clo passado é reflexo da atual 
conjuntura do mercado do 
grão, com demanda aqueci-
da e preços em patamares re-
cordes. Também colaboram 
para este avanço a previsão 
de menor aposta no cultivo 
de algodão e a continuida-
de da conversão de áreas de 
pasto em lavouras, princi-
palmente nas regiões norte e 
nordeste do estado.

A expansão leva em 
conta ainda a decisão de agri-
cultores como o Anderson 
Matte, que vai voltar a apos-
tar no grão depois ficar duas 
safras sem plantar milho. Na 
fazenda dele, em Canarana, o 
cereal deve ocupar pelo me-

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Petrobras anun-
ciou que os preços médios 
do diesel em suas refina-
rias terão redução de 7%. 
Também haverá queda 
na cotação da gasolina, de 
5%. Os novos valores va-
lem desde ontem (11). De 
acordo com o cálculo da 
Associação Brasileira dos 
Importadores de Com-
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Custo do plantio por hectare beira R$ 2,4 mil

SOJA

Agricultores se preparam 
para iniciar plantio
semana que vem
DA REPORTAGEM

Na semana que vai 
entrar, as plantadeiras vão 
começar a fazer barulho na 
fazenda da família Hoppes, 
em Santa Rita do Trivelato, 
no Médio Norte mato-gros-
sense. Assim que o vazio sa-
nitário da soja terminar (no 
dia 15), a propriedade vai 
dar início ao plantio das la-
vouras da oleaginosa. “Co-
meçaremos a plantar dia 16 
nas áreas irrigadas, porque 
nós precisamos plantar o al-
godão na sequência, na se-
gunda safra. Já nas áreas de 
sequeiro, vamos plantar só 
quando o solo estiver com 
uma boa umidade. Com 
os preços de soja como es-
tão hoje, a produtividade 
é o mais importante. Não 
podemos arriscar plantar 
soja na poeira, de qualquer 
jeito”, analisa o agricultor 
Egon Hoppes Júnior. A área 
coberta pelo pivô tem 1.125 
hectares, pouco mais de 10% 
do terreno total que será 
cultivado com soja nesta sa-
fra pela família.

A precaução do agri-
cultor com o início do plan-
tio nas áreas de sequeiro 
é semelhante em outras 
fazendas da região, como 

explica o engenheiro agrô-
nomo Naildo Lopes, que é 
consultor técnico de várias 
propriedades em Nova Mu-
tum e Santa Rita do Trivela-
to, onde as lavouras de soja 
devem ocupar cerca de 580 
mil hectares nesta safra. “A 
tendência natural é plantar 
após o dia 25 de setembro e, 
ou, dia primeiro de outubro 
porque os materiais que nós 
temos para o plantio, são 
boa parte de ciclo médio e 
com isso possibilita o plan-
tio de safrinha futuro. Mas 
o produtor está consciente 
de que o custo de produ-
ção não está baixo e que, 
o grande segredo, é fazer 
um bom plantio com boa 
umidade para que ele tenha 
uma produtividade de soja”, 
comenta. De acordo com o 
Imea, o custo médio para 
plantar um hectare de soja 
nesta safra em Mato Gros-
so gira em torno de R$ 2,4 
mil, considerando apenas 
as despesas com o custeio 
(sementes, fertilizantes e 
agroquímicos). Esta conta 
é 4,3% superior à do ciclo 
passado. As lavouras de soja 
devem ocupar cerca de 10,2 
milhões de hectares no es-
tado, maior área de todos os 
tempos.

AGRONEGÓCIO 

MT produziu 405 mil toneladas nesta safra 

Importação não deve desestimular 
produção do cereal em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o quar-
to maior produtor de ar-
roz no Brasil, atrás do Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Tocantins. Nesta 
safra, o estado produziu 
405 mil toneladas, segun-
do a Conab. A maior parte 
do cultivo é feita durante 
a primeira safra e em áre-
as de sequeiro, o chamado 
“arroz de terras altas”, com 
plantio a partir de meados 
de novembro.

Quem investe na cul-
tura ficou em alerta com 
as discussões em torno da 
suspensão da Tarifa Ex-
terna Comum, que vai de-
sonerar a importação de 
arroz de países de fora do 
Mercosul. O receio gira 
em torno dos reflexos que 
a entrada do produto “es-
trangeiro” pode exercer na 
cadeia – especialmente nos 
preços – durante a colheita 
das lavouras.

Com a decisão do Co-
mitê-Executivo de Gestão 
(Gecex) da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) 
nesta quarta-feira, 09, esta-
belecendo os critérios para 
a suspensão da TEC, essa 
preocupação foi ameniza-
da – pelo menos em Mato 
Grosso. A alíquota do im-
posto de importação para 

o arroz em casca e bene-
ficiado ficará zerada até 31 
de dezembro deste ano, e 
está restrita à quota de 400 
mil toneladas.

“Acredito que este vo-
lume limite é justo. Não 
irá atrapalhar o mercado e 
nem prejudicar o produtor. 
Essa importação vai garan-
tir estabilidade para o setor 
arrozeiro até a entrada da 
nova safra. 

Foi uma decisão boa, 
que a gente recebe com 
bons olhos e otimismo”, 
destaca Rodrigo dos Santos 
Mendonça, presidente do 
sindicato que representa as 
indústrias beneficiadoras 
de arroz em Mato Grosso 
(Sindarroz-MT).

No campo a avaliação 
também é semelhante. O 
agricultor Gilson Gobbi 
planta pouco mais de 2000 
hectares de arroz na região 
norte de Mato Grosso, após 
a colheita da soja. Ele temia 
que a suspensão da TEC 
provocasse queda no preço 
do cereal a ponto de tornar 
a produção menos atrativa 
do que outras culturas de 
segunda safra, como o mi-
lho, por exemplo. Porém, 
com as “regras definidas”, 
acredita que os impactos 
não serão grandes e vai 
manter o planejamento 
para a nova safra do cereal.

ARROZ | Retirada da tarifa externa comum (TEC) não causará impactos negativos ao setor
Foto: Divulgação
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bustíveis (Abicom), o cor-
te no litro do diesel S10 
e S500 será, em média, 
de R$0,1223. Já a gasolina 
terá o litro R$ 0,0834 mais 
barato.

Este é a terceira que-
da consecutiva que a esta-
tal anuncia para diesel e 
gasolina. 

É também a segun-
da diminuição anunciada 
nesta semana. Os preços 
médios da gasolina e do 

nos 800 hectares. “Nós va-
mos voltar a plantar de novo, 
ano passado plantamos 100% 
da área com gergelim. Este 
ano está previsto fazer 40% 
da área com milho. Essa deci-
são foi tomada devido à me-
lhora de preço desse milho… 
se tornou viável de novo o 
plantio na região, apesar dos 
insumos e dos químicos te-
rem acompanhado este pre-
ço. Vamos acreditar que esses 
preços vão se manter e voltar 
a dar lucratividade para o 
produtor. Talvez a gente até 
essa porcentagem da área em 
milho segunda safra, vamos 
aguardar o plantio da soja 
para ver se vai abrir janela 
para plantio maior dessa sa-
frinha de milho”, comenta o 
agricultor. Considerando a 
produtividade média previs-
ta pelo Imea, que é de 106,28 
sacas por hectare, a produção 
de milho pode chegar a 36,29 
milhões de toneladas. Um 

diesel já haviam sido cor-
rigidos, ambos com um 
corte de 5%.

A atual política de 
preços leva em conta a 
paridade de importação e 
é influenciada pelas cota-
ções internacionais do pe-
tróleo e do câmbio. 

Neste mês, os preços 
de referência do petróleo 
têm caído diante do cli-
ma econômico em meio 
à pandemia de covid-19 e 

também devido às preo-
cupações com o ritmo de 
retomada da demanda. 

O preço do barril do 
Brent caiu para valores 
abaixo de US$ 40.

Após os novos rea-
justes, a gasolina nas re-
finarias da Petrobras irá 
acumular queda de 16,7% 
em 2020. Já os preços do 
diesel serão 30% abaixo 
dos registrados em janeiro 
desse ano.

novo recorde, quase 2,4% aci-
ma do volume colhido este 
ano. Se a projeção for confir-
mada, primeira vez a produ-

ção de milho será maior que 
a de soja em Mato Grosso, 
que deve girar em torno de 
35,18 milhões de toneladas.



Vagas de Emprego
1-Telefonista, com experiência;
2-Contador, com experiência;
3-Fiscal Contábil, com experiência;
4-Gestão de Departamento Pessoal, com 
experiência em escritório contábil;
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Repositor para supermercado, disponibi-
lidade de horário;
7-Operadora de Caixa, para supermercado;
8-Motorista, com experiência e disponibili-
dade para viagens;
9-Auxiliar de Manutenção, com conheci-
mento em ferramentas e soldas;
10-Auxiliar Administrativo, com experiência 
no fi nanceiro;
11-Auxiliar Administrativo, com experiência 
no faturamento;
12-Auxiliar de Almoxarifado, com experi-
ência;
13-Atendente de padaria, com experiên-
cia em atendimento e disponibilidade de 
horários;
14-Estoquista, com CNH AB;
15-Moto Boy, com experiência, CNH AB;
16-Entregador, CNH AB, conhecer bem a 
cidade de Sinop – MT;
17-Auxiliar de serralheiro, com experiência 
e referências; 
18-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
19-Enfermeira, com COREN ativo;
20-Vendedor (a), para boutique;
21-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês 
podem nos seguir no Instagram e acompanhar 
nossos stories: https://www.instagram.com/

adestecobrapadre/

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 

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 

VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N° 018/2020 

O Município de Juína, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria Munici-
pal n.º 9.111/2020, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, 
que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENOR PREÇO 
POR LOTE”, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINA DE HEMO-
DIALISE), POLTRONA CONV. PARA HEMODIALISE - SISTEMA DE TRATA-
MENTO DE ÁGUA E ARMAZENAMENTO PARA UNIDADE DE ATENCAO 
ESPECIALIZADA, LOOP PEX 150 MT E PRESTAÇÃO DE SER. DE INSTA-
LAÇÃO – PARA CLINICA DE HEMODIALISE. DE ACORDO COM O PROJE-
TO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº PROPOSTA: 14003.786000/1180-04”. 
SAGUAS MORAES, estando a sessão pública para o dia 25 DE SETEMBRO 
DE 2020 ÀS 09:00 HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde será presidida pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio, através do endereço eletrônico www.bllcompras.
org.br. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico acima citado ou 
pelo site www.juina.mt.gov.br, em transparência, agenda de licitação. Maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados no Departa-
mento de Licitações, situado à Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro em Juína/
MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, pelo Telefone: (66) 
3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína/MT, 11 de Setembro de 
2020. MARCIO ANTONIO DA SILVA, Pregoeiro Designado, Poder Executivo, 
JUÍNA-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 

PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020 O Município de Nova Guarita -MT, por 
intermédio de sua Pregoeira Ofi cial, torna público para conhecimento dos in-
teressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação Pregão Eletrô-
nico nº 019/2020. DO OBJETO: Aquisição de 01 (um) ônibus escolar para 
transporte de alunos do município de Nova Guarita – MT. Sendo assim fi ca 
reaberto o prazo inicialmente estabelecido sendo marcada nova sessão pú-
blica para o dia 25 de Setembro de 2020 as 08:30horas (oito horas e trinta 
minutos – horário de  MT). Cópias do edital complementar nº 01 e maiores 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 
hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O Edital 
e seus Anexos poderão ser obtidos através do site www.licitanet.com.br e / 
ou  Erro! A referência de hiperlink não é válida.. Nova Guarita – MT, em 11 de 
setembro de 2020.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 E Alterações)
Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 021/2020 – Data: 11/09/2020 – Objeto: 
Aditar A Clausula Segunda Valor Do Contrato – Br Paving Construções E Ser-
viços Eireli - Cnpj: 15.264.721/0001-86 – Valor Aditivo R$ 11.505,85 (Cento E 
Onze Mil Quinhentos E Cinco Reais E Oitenta E Cinco Centavos).

J.G. Industria e Comércio de Pedras Ltda – Epp
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 
SEMA, a Licença Prévia e de Instalação, referente à extração de Granito para 
Brita, no local denominado Sitio Pedreira, Zona Rural, Município de Colíder, 
Estado de Mato Grosso.

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone/Fax: (065) 3661-1097/99983-8660

emial: cardealgeologia@gmail.com

J.G. Industria e Comércio de Pedras Ltda – Epp
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 
SEMA, a Licença Prévia e de Instalação, referente à extração de Granito para 
Brita, no local denominado Sitio Pedreira, Zona Rural, Município de Colíder, 
Estado de Mato Grosso.

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone/Fax: (065) 3661-1097/99983-8660

emial: cardealgeologia@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 007/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria 
nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz saber que se encontra aberta aos interes-
sados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, 
licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 007/2020, regida pela Lei Federal 
8.666 de 21 de 13junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas condições 
estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo menor preço 
global, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REALIZAR 
OBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES (BUEIROS E GALERIAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS) DA RODOVIA RURAL E-60, TRECHO: ENTR.º BR 163/
MT AO ENTR.º BR 080/MT, EXTENSÃO DE 85,60KM, ATRAVÉS DO CON-
VÊNIO 0583-2020/SINFRA E MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Que será realizada 
às 09h00m do dia 29 de setembro de 2020, na sala de Licitações, no Paço 
Municipal Milton José Santana. Maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os 
impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante comprovação 
de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima ou 
baixado gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 

Peixoto de Azevedo, 11 de setembro de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da JC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 28.009.080/0001-65, e da 
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 05.513.713/0001-
72, no uso de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se no dia 09 de outubro de 2020, por meio de Vide-
oconferência, sendo que os Acionistas deverão solicitar o link para os endere-
ços eletrônicos corim@shopping3americas.com.br e karas@holdbackconsul-
toria.com.br, iniciando-se os trabalhos às 08:00 (oito horas) da manhã, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciação das contas dos 
administradores; (ii) exame e votação das demonstrações fi nanceiras; (iii) de-
liberação sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iv) dispensa da renumeração dos administradores e membros 
da Diretoria. Nada mais.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

A Prefeitura Municipal de Tabaporã, CNPJ nº 
37.464.997/0001-40, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença 
de Operação Provisória (LOP) referente ao projeto de insta-
lação da área de recebimento e armazenamento temporário 
de materiais originados da escavação superfi cial do solo e 
vegetação em obras de pavimentação, classifi cados como 
Classe A, no município de Tabaporã/MT.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0188/2019 DO 

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE/MT 
A Prefeitura Municipal de Matupá - MT, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que aderiu a Ata de Registro de Preços n° 0188/2019 do Pregão Presencial SRP n° 
064/2019 do Município de Guarantã do Norte/MT, contratando a SAN MANINO ÔNIBUS 
LTDA, INSCRITA NO CNPJ 93.785.822/0001-06, no valor total de R$ 569.000,00 - com o 
objetivo de “ADQUIRIR DOIS ÔNIBUS ESCOLARES EM ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, conforme especificações detalhadas e 
constantes no Termo de Referência, nos termos do Art. 6º do Decreto nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013. Matupá - MT, 11 de setembro de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

RC PUBLICAÇÕES 66 3535-1000

ERRATA DE CORREÇÃO AO EDITAL 

 

O Partido Liberal – PL de Sinop/MT, por meio de sua Presidente, no uso de suas 
atribuições resolve tornar público a presente retificação do Edital de convocação à 
convenção presencial – Partido Liberal, publicado no Jornal Diário do Estado, 
Edição 375, folhas 05 “CLASSIFICADOS”, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

[..., considerando os Decretos Municipais 009 e 025, que dispõe 
sobre as medidas temporárias para prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavirus (COVID-19), no âmbito do Município de Santo Afonso-MT, a 
Convenção do Partido Liberal de Santo Afonso/MT..] 

Leia-se: 

[..., considerando os Decretos Municipais, que dispõe sobre as 
medidas temporárias para prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavirus (COVID-19), no âmbito do Município de Sinop-MT, a Convenção do 
Partido Liberal de Sinop/MT..] 

 

 

 

O Município de Nova Mutum - MT, torna público que foi erroneamente 
publicado o aviso de resultado no Diário do Estado, no dia 04.09.2020, 
Diário Oficial de Contas (TCE/MT) nos dias 04.09.2020 e 08.09.2020. 
Portanto onde - se - lê: no valor de 2,20%, deve - se ler:  com desconto de 
1,10% e onde se lê: no valor de 3,00%, deve se ler: com desconto de 
1,50%. Nova Mutum   - MT, 10 de setembro de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 11 de Setembro de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2020
O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Setembro 
de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para locação e execução 
de serviços de sonorização, iluminação, palco, tendas, mesas e cadeiras, 
para atender a demanda das secretarias municipais das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 836389, ROGERS RAFAEL 
RODRIGUES DE FREITAS 03187379575 inscrita no CNPJ sob o número 
18.266.928/0001-88 no valor de R$ 7.375,00; Itens 187388, 209283, 
211345, 824440, 828261, 836387, 836390, 836391, 836393, IZOLETE 
PADILHA DA SILVA 62005987972 inscrita no CNPJ sob o número 
16.713.001/0001-13 no valor de R$ 150.961,20; Itens 230821, 230823, 
230883, 820098, 820610, 820611, 820612, 824189, 824205, 826795, 
828264, 836381, 836382, 836383, 836388, BIFF E SILVA LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 12.028.904/0001-04 no valor de R$ 318.324,25. 
Foram fracassados os itens: 824190, 828262, 828263, 836385. Não 
houve manifestação para interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 017/2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 017/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 
CICLOVIA EM CBUQ NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, NO ENTORNO DO LAGO DO ROTA DO SOL NA AV. 
BLUMENAU, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, Valor Global da 
Licitação de R$ 154.754,44.

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
ATRAVÉS DO ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR KM RODADO PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO - MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) ' 
CONFORME A SEGUIR: EMPRESA PERON TUR - VIAGENS E 
TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 03.017.988/0001-90 ITENS 
VENCEDORA - 838936 - R$4,69, - 838937 - R$5,38, VALOR TOTAL R$ 
R$144.150,00 VALOR TOTAL GERAL R$144.150,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2020
AVISO DE RESULTADO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 09 de setembro 2020 às 08h00min 
na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DE CALÇADA, 
ESTACIONAMENTO, FAIXA ELEVADA E REFORMA NO BANHEIRO DA CRECHE 
CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o Licitante 
J M S CONSTRUTORA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 32.238.535/0001-91 com valor 
total de R$ 218.330,44.  Matupá – MT, 11 de setembro de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 019/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 01 de outubro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO 
ACESSO (AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JÚNIOR) A ORLA DOS LAGOS DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nª 864643/2018 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. 
Maiores Informações através do Edital nº. 0101/2020, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ 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, 11 de setembro de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação -  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 020/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 01 de outubro 2020 às 
09h30min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO 
ACESSO (AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JÚNIOR) A ORLA DOS LAGOS DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 0102/2020, que 
está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ 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, 11 de setembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - 
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Fernando Diniz não descarta poupar
jogadores para enfrentar o Santos
DA REPORTAGEM

O São Paulo pode ter 
jogadores poupados para en-
frentar o Santos neste sábado 
(12), às 18h, na Vila Belmiro, 
pela 10ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. O técnico 
Fernando Diniz vai estudar 
a possibilidade nos dois dias 
que antecedem o clássico.

Com o confronto dian-
te do River Plate marcado 
para a próxima quinta-feira, 
no retorno da Libertadores, 
o treinador cogita mudar al-
gumas peças para que tenha 
um elenco mais inteiro no 
duelo contra os argentinos.

“Não é uma coisa que 
está definida. Temos o jogo 
no sábado, depois o River 
na quinta e é uma coisa que 
a gente está estudando ainda 
(poupar jogadores) se tiver 
necessidade. O jogo do San-
tos também é importante. É 
uma coisa que a gente preci-
sa conversar, ouvir também 
os jogadores para ver como 
eles vão chegar, principal-
mente na sexta-feira, para a 
gente definir o melhor time 
para enfrentar o Santos”, 
afirmou Diniz em coletiva.

A situação do São Paulo 
para o jogo diante do River 
já será adversa em relação a 
ausências. Além de Daniel 

Alves, Pablo e Liziero, lesio-
nados, Diniz também não 
poderá contar com Luciano. 
O atacante cumpre suspen-
são no torneio por conta de 
uma briga em uma partida 
contra o Internacional quan-
do ainda defendia o Grêmio. 
Ele está fora em três jogos.

No empate da últi-
ma quarta-feira com o RB 
Bragantino, pela 9ª rodada, 
Hernanes e Paulinho Boia, 
que vinham sendo titulares, 
iniciaram no banco de reser-
vas e podem retornar no sá-
bado. Igor Gomes e Brenner 
ficaram com as respectivas 
vagas. Na lateral direita, Igor 
Vinicius volta de suspensão 
e deve ocupar a vaga de Ju-
anfran, titular contra o Bra-
gantino.

Outro fator que leva o 
treinador a estudar mudan-
ças é a situação do grupo do 
Tricolor na Libertadores. A 
chave D está com todos os 
times empatados com três 
pontos. Um tropeço em casa 
para o River Plate pode com-
plicar os planos do São Paulo 
na competição.

No Brasileirão, por sua 
vez, o Tricolor é o terceiro 
colocado com os mesmos 17 
pontos do líder Internacio-
nal (tem um jogo a menos) e 
do vice-líder Flamengo.

Foto: Marcos ribolli

Diniz deve poupar jogadores diante do Santos

SAN-SÃO | Tricolor tem o River Plate na próxima quinta-feira, pela Libertadores

PALMEIRAS

Tudo para virar a chave após
devolver as derrotas do ano

Jogadores do Palmeiras comemoram vitória no vestiário do Corinthians

DA REPORTAGEM

Ao vencer sem muita di-
ficuldade o Corinthians por 
2 a 0, na última quinta-fei-
ra, na Neo Química Arena, 
o Palmeiras devolveu em 
cinco dias as únicas der-
rotas que tinha sofrido no 
ano. No domingo, o time já 
tinha derrotado o RB Bra-
gantino, o seu outro algoz 
na temporada.

Os únicos tropeços ti-
nham sido no Campeonato 
Paulista, competição que o 
time treinado por Vanderlei 
Luxemburgo conquistou. 
Com um futebol pragmáti-
co e feio, como ele admitiu 
posteriormente, é verdade, 
mas conquistou, encerran-
do um jejum estadual de 12 
anos.

Depois de cumprir 
aquela missão, o treinador 
foi muito criticado por não 

conseguir entregar o que 
tinha prometido aberta-
mente, em suas entrevistas: 
um futebol mais bonito, de 
mais construção, de melho-
res finalizações.

O Palmeiras ainda não 
é a equipe mais agradável 
de se ver jogar, mas agora, 
além de se manter como a 
única invicta do Brasileirão, 
vem de boas atuações. Mais: 
finalmente, depois de dois 
anos, com uma vitória so-
bre seu maior rival dentro 
dos 90 minutos.

Uma vitória construída 
com estratégia diferente 
dos três clássicos anterio-
res contra o Corinthians 
no ano. Na quinta-feira, em 
vez de só tentar anular o 
rival (que o Palmeiras não 
vencia desde setembro de 
2018), incluindo o lado di-
reito do ataque adversário, 
Luxemburgo tentou des-

DA REPORTAGEM

Que Marinho vive ótima 
fase e é o principal jogador 
do Santos nesta temporada, 
não é novidade. Mas, com os 
dois gols marcados na vitória 
por 3 a 1 contra o Atlético-
-MG, na última quarta-feira, 
Marinho alcançou uma mar-
ca pessoal importante: o ata-
cante superou o número de 
gols pelo Santos na tempora-
da passada. Detalhe: com 15 
jogos a menos.

Em 2019, Marinho parti-
cipou de 28 jogos pelo San-
tos (19 como titular) e mar-
cou oito gols. Neste ano, 
precisou disputar apenas 13 
partidas (12 como titular) 
para fazer nove gols, depois 
de superar uma fratura no 
pé esquerdo, que o tirou de 
praticamente todos os jogos 

SANTOS

Com 15 jogos a menos, 
Marinho supera marca
de gols em 2019 ano

antes da pandemia.
O técnico Cuca reconhe-

ceu o ótimo momento vivi-
do por Marinho, novamente 
destacando a importância 
do atacante para o restante 
do elenco. “É uma satisfa-
ção enorme jogar com um 
jogador que está muito com-
prometido, fazendo de tudo 
para vencer os jogos, não só 
fazendo gols, mas sendo um 
líder. Hoje o time acabou 
cheio de meninos, precisa de 
alguém para puxar. Então ele 
está sendo uma referência 
muito importante para nós”, 
disse Cuca.

O próximo jogo do San-
tos é neste sábado, às 18h, 
contra o São Paulo, na Vila 
Belmiro, pela 10ª rodada do 
Brasileirão. Para o bem do 
Santos, é bom que Marinho 
continue inspirado..

MATO-GROSSENSE

FMF divulga tabela básica
das quartas de final

Nova Mutum e Sinop duelam pelas quartas de final 

Marinho artilheiro no Peixão 

DA REPORTAGEM

A FMF divulgou a tabela 
básica da retomada do Cam-
peonato Mato-grossense 
Sicredi 2020, a partir das 
quartas de final. Com os de-
vidos ajustes de datas, para 
evitar conflitos de jogos dos 
clubes mato-grossense que 
estão disputando as Séries 
B e D do Brasileiro, e tam-
bém devido as eleições mu-
nicipais, o certame terá seu 
reinicio programado para o 
meio da semana. Confira os 
confrontos e datas: jogos de 
ida – Luverdense x Cuiabá 
(10 ou 14 de novembro) – Es-
tádio Passo das Emas (Cuiabá 
poderá jogar em uma des-
tas datas pela Série B); Dom 
Bosco x Operário-VG (11 de 
novembro) – Arena Panta-
nal; Poconé x União (11 de 
novembro) – Estádio Neco 
Falcão; Nova Mutum x Sinop 
(11 de novembro) – Estádio 
Valdir Wons. Jogos de volta 
– Cuiabá x Luverdense (17 
ou 21 de novembro) – Are-
na Pantanal (Cuiabá poderá 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

jogar em uma destas datas 
pela Série B); Operário-VG 
x Dom Bosco (18 de novem-

Foto: cesar greco

bro) – Estádio Dito Souza; 
União x Poconé (18 de no-
vembro) – Estádio Luthero 

Lopes; Sinop x Nova Mutum 
(18 de novembro) – Estádio 
Gigante do Norte.

truir e produzir ao mesmo 
tempo. Confiante, invicto 
e com um jogo no Allianz 
Parque no domingo (contra 

o Sport, que vem de derro-
ta para o Fortaleza), o Pal-
meiras tem tudo para virar 
a chave de vez.



PRIMEIROS BAIRROS

Moradia e cultura e
algumas curiosidades
TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA

As chamadas “colô-
nias de madeireiras” eram 
conjuntos de casas rústicas 
construídas perto das ma-
deireiras, pelo proprietário 
da empresa, para servirem 
de moradias aos seus em-
pregados. Em uma cidade 
com poucas casas constru-
ídas, com raras oportuni-
dades de se conseguir uma 
casa para alugar, isso era 
um grande atrativo para os 
trabalhadores. Algumas co-
lônias ficavam na própria 
cidade, ao lado do núcleo 
urbano, outras já se situa-
vam mais afastadas. Ainda 
hoje é possível encontrar al-
gumas delas, na porção leste 
da cidade. Elas preservam 
muito de sua originalidade, 
inclusive a rua de chão, um 
contraste para uma cidade 
progressista como Sinop, 
que ainda não asfaltou algu-
mas de suas ruas antigas.

O primeiro bairro po-
pular, criado com o objetivo 
de abrigar trabalhadores as-
salariados, foi a antiga Vila 
Operária. Não se sabe o mo-
tivo, mas o bairro foi rebati-
zado para Jardim das Prima-
veras. Posteriormente, foi 
criado o Jardim Jequitibás, 

com a primeira COHAB, 
que atualmente foi incorpo-
rado ao Jardim das Violetas.

Já a primeira expansão 
“desordenada” do espaço 
urbano da cidade, o primei-
ro bairro a se situar fora do 
projeto piloto da cidade – 
talvez com a exceção do São 
Cristóvão –, foi o Boa Espe-
rança. 

Seu surgimento está 
ligado à crise dos garimpos 
de ouro, situados mais ao 
Norte. Com a falência e o fe-
chamento de muitos desses 
garimpos, durante o gover-
no de Fernando Collor de 
Melo, muitas famílias, ori-
ginárias sobretudo da região 
Nordeste que estavam em 
cidades garimpeiras do es-
tado, migraram para Sinop, 
dando início ao processo de 
“periferização” da cidade.

Durante muitos anos, a 
pobreza daquela gente desa-
fortunada legou uma fama 
ruim ao bairro, associado 
à violência e a outros tipos 
de subversão. Atualmente, 
o cenário é outro, também 
decorrente dos processos 
de gentrificação, e da luta 
de seus moradores, que exi-
giram o tão sonhado asfal-
tamento das vias e o supri-
mento de serviços básicos.
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*TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA 

A solenidade para a inau-
guração de Sinop foi um 
evento para comemorar os 
grandes feitos da Coloniza-
dora Sinop na localidade. A 
festa contou com desfiles, 
cuidadosamente planejados, 
presença de autoridades, 
missa e outros eventos. Ela 
ocorreu em 14 de setembro 
de 1974. Se ela demorasse 
mais alguns meses, a tempo-
rada de chuvas poderia in-
viabilizar as festividades. 

Representada por um re-
tângulo na cor verde, a cor 
da Floresta Amazônica e es-
quartelada em Cruz de Santo 
André, que evoca o cristia-
nismo, cujos quartéis estão 
separados por faixas bran-
cas sobre as faixas em azul, 
entrecruzadas em sentido 
diagonal, simbolizam a irra-
diação do poder municipal a 
todos os quadrantes do seu 
território.

O Brasão, no centro da 
Bandeira, para representar 
a Sede da Comarca; possui 
uma estrela em ouro que 
representa a empresa fun-
dadora da cidade, a Colo-
nizadora Sinop. Acima do 
Escudo, uma Coroa Mural 
em Prata é símbolo univer-
sal dos Brasões de Domínio 
portugueses.

A cor verde do escudo sig-
nifica os campos e as matas. 

Na faixa, um ribeiro de prata 
aguado em azul representa 
o rio Teles Pires, que banha 
o município e estende seu 
nome à bacia hidrográfica. 
O galho de café frutado e as 
hastes de arroz com cachos 
lembram os dois primeiros 
produtos agrícolas comer-
ciais cultivados em Sinop.

Na parte inferior do escu-
do, uma Roda Dentada sim-
boliza a atividade industrial. 
Em baixo, na faixa em azul, 
ao lado do topônimo SINOP, 
à esquerda está o ano de 
inauguração da cidade (1974), 
e à direita a data da emanci-
pação política do município 
(1979). Neste ano de 2020, a 
Capital do Nortão completa 
46 anos de fundação – vale 
sempre destacar: no brasão 
da cidade estão estampados 
os anos de 1974, referente ao 
momento em que Sinop foi 
oficialmente fundada, e 1979, 
referente à data de 17 de de-
zembro daquele ano, quando 
consolidou a emancipação 
político-administrativa do 
município de Chapada dos 
Guimarães – sede distante 
mais de 560 km da cidade no 
Nortão.

* TIAGO ALINOR HOIS-
SA BENFICA É PROFES-
SOR DA SEDUC-MT, 
ESCOLA ESTADUAL PRO-
FESSORA EDELI MANTO-
VANI
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Inauguração foi feita no dia 14 de setembro de 1974 

A solenidade de inauguração
SINOP 46 ANOS | A data de 14 de setembro foi escolhida para não culminar com o período de chuvas

PROPAGANDA DA TERRA

As estratégias para atrair os colonos
TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA

As propagandas para 
atrair colonos/compradores 
de terras veiculavam serem 
as terras da Gleba Celeste 
muito férteis para a agri-
cultura, em especial o café, 
cultura muito difundida no 
Paraná, até a década de 1960. 
No entanto, após os primei-
ros anos de plantio nas ter-
ras do Nortão, constatou-se 
que o tipo do solo da região 
era pobre, pois precisava ser 
corrigido com adubos, e, so-
mado aos meses de seca, e 
a pouca tecnologia empre-
gada, tornou-se inviável a 
reprodução do modelo de 
agricultura adotado no sul 
do país, o que descapitalizou 
muitos colonos, alguns até 
emigraram dessas terras.

Essa situação contrasta 
com a “ideologia do pionei-
ro”, comumente encontrada 
nos discursos políticos de 
exaltação sobre o local. Con-
forme a pesquisa do profes-
sor da USP Alexandre Panos-
so Netto, que estudou sobre 
a fundação de Vera. “Cons-
tatou-se, porém, que a pro-
paganda veiculada mostrava 
apenas os pontos positivos 
das terras da empresa, ocul-
tando todas as informações 

referentes às dificuldades e 
obstáculos que os colonos 
poderiam encontrar”.

A colonizadora Sinop 
exibia propagandas das suas 
terras do Mato Grosso em 
jornais de São Paulo e do 
Paraná, assim como em rá-
dios, para atrair os colonos. 
“MEU AMIGO, você com seu 
trabalho e desejo de FICAR 
RICO: nós com a terra que 
lhe oferecemos. Pode estar 
certo! Em verdade, estamos 

LAZER SINOPENSE

Diversão e entretenimento na história
TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA

Essa seção está bem 
incompleta, e deveria ser 
continuada, ter contata 
mais histórias em outras 
ocasiões sobre como era vi-
ver em Sinop, como era o 
seu dia a dia, quando não se 
estava trabalhando.

Vários relatos apon-
tam que os locais mais ba-
dalados da cidade já foram 
o Restaurante Colonial, 
onde já funcionou uma 
danceteria, a Associação 
Atlética Banco do Brasil/A.
AB.B., o Amazônia Clube 
– que primeiramente era 
a sede do Centro de Tra-
dições Gaúchas/CTG, e 
os bailes do Rio Preto. O 
Restaurante Colonial era 
a danceteria elitizada da 
cidade. Havia também o 
primeiro cinema, o Cine-
-Teatro Amazônas, do qual 
há um relato inusitado co-
lhido através de uma en-
trevista anônima. “O cine-
ma era no estacionamento 
do [mercado] Machado do 
centro. Quando chovia, a 
água vinha até a metade 

Foto: Museu Histórico

Foto: Museu Histórico

O primeiro cinema foi o Cine-Teatro Amazônas 

Algumas colônias ficavam na própria cidade 

Colonizadora exibia propaganda em veículos nacionais 

das cadeiras. E vinha vin-
do barata! Que lugar triste! 
Mas só tinha aquilo, fazer o 
quê! Fita que quebrava, até 
emendar...”, revelou.

Em Sinop, o Parque 
Florestal foi lugar onde as 
pessoas iam visitar não ape-
nas para tirar foto. Confor-
me um relato, ele poderia 
ser utilizado para passar o 
fim de semana. “Tinha que 
fazer uma ficha, reservava 
um local, se autorizava, tra-
zia a churrasqueira, jogava 
baralho debaixo da sombra. 
Havia conferência ao final”, 
relembrou.

O autor deste trabalho 
lembra dos bailes promo-
vidos no Parque, que fazia 
um barulho possível de se 
escutar há centenas de me-
tros do local que emitia o 
som. 

E também, na represa 
do Parque Florestal, que já 
foi permitido banho, em 
uma água propícia a levar 
para casa o “pano branco” 
na pele do banhista. Por 
falta de segurança, havia 
afogamentos com certa fre-
quência. E para “resolver” 

o problema, a Prefeitura 
proibiu o banho.

A prática da proibição 
da frequência de um local 
público, por causa da omis-
são dos cuidados do servi-
ço público, possui outros 
exemplos em Sinop, como 
a antiga praça União, na 
avenida dos Jequitibás, que 
foi cercada para proibir a 
presença dos “maus cida-

ajudando-nos mutuamente. 
Assim foram feitos os ne-
gócios de ontem e, assim, 
também será realizados os 
negócios de “HOJE. TUDO 
DENTRO DE UM PLANO 
DE COOPERAÇÃO E CRÉ-
DITO”. “ONTEM, A MATA 
VIRGEM. HOJE, O PLA-
NO DE INTEGRAÇÃO EM 
EXECUÇÃO! AMANHÃ, A 
CIDADE SINOP. NINGUÉM 
SEGURA ESTE PAÍS”, trans-
crição de dois trechos de 

propagandas divulgadas pela 
colonizadora Sinop nos anos 
1970 e relatadas na obra de 
Panosso Netto. Outra estra-
tégia empregada pela Colo-
nizadora para atrair colonos 
para Vera foi exibir propa-
gandas que veiculavam que 
aquela localidade seria, fu-
turamente, servida de uma 
rodovia federal, que ligaria 
os trechos de Cuiabá a San-
tarém: tratava-se do projeto 
da BR-163.

dãos”; logo, tirou esse es-
paço público da população. 
Esse fato também lembra a 
lógica de certas escolas que, 
ao receber novos computa-
dores com acesso à internet 
para o uso dos alunos, pre-
feriam deixar a sala de in-
formática fechada, para os 
alunos não estragarem os 
equipamentos. É uma lógi-
ca covarde!
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DA REPORTAGEM

A equipe gestora a Escola 
Estadual Portal da Amazô-
nia, localizada em Apiacás, 
conseguiu otimizar as fun-
cionalidades da platafor-
ma Microsoft Teams para 
o trabalho dos professores. 
Dentro da plataforma, foi 
criada um grupo de pro-
fessores para trocar ideias e 
compartilhar documentos.

Segundo o coordenador 
pedagógico da escola, Ávi-
lo Rodrigo Silva, o desta-
que foi adicionar pastas de 
arquivos dentro da equipe 
com o nome de cada pro-
fessor, onde cada docente 
insere seus planos de aula, 
cronograma de trabalho e 
os registros.

“Nas pastas, incluímos 
os registros dos atendimen-
tos pelo WhatsApp aos pais 
e alunos, fotos das aulas e 
vídeos, inclusive a ficha de 
monitoramento dos estu-
dantes. Desta forma, já es-
tamos criando o portfólio 
de cada educador”, salienta.

Para Silva, utilizando 
essa metodologia o acom-
panhamento do coordena-
dor e diretor dos registros 
acontece simultaneamente 
ao lançamento do profes-
sor, tanto dos documentos 
como da planilha de acom-
panhamento dos estudan-
tes.

“Utilizando a plataforma 
Teams para registrar toda 
a documentação de aten-
dimento das aulas, a inte-
ração entre equipe gestora 
e professores acontece de 
forma rápida e eficiente”, 
assinala o coordenador.

PROPOSTA
VÁLIDA
No entendimento da 

assessora pedagógica em 

APIACÁS | O destaque foi a criação de pastas de arquivos dentro da equipe com o nome de cada professor
FOTO: - Museu HisTóricO de sinOp

Cada docente insere planos de aula, cronograma de trabalho e registros 

Apiacás, Erika Motta do 
Carmo, a proposta é inte-
ressante e solicitou que na 
próxima formação conti-
nuada, a equipe gestora da 
escola apresentasse o seu 

Escola otimiza funcionalidades do
Teams para o trabalho dos docentes

trabalho. 
A assessora frisa que 

quem conhece a realidade 
da escola é a equipe gestora 
que para realizar o melhor 
resultado tem liberdade 

para trabalhar e conseguir 
o retorno necessário para 
atender a realidade da es-
cola. “É válida e interessan-
te, essa proposta, pois em 
tempo de pandemia, é pri-

mordial estar conectado e 
poder ter mecanismos para 
facilitar o trabalho”, ressal-
ta.

A assessora pedagógica 
lembra que esse trabalho é 

realizado em parceria entre 
a escola, Assessoria Pedagó-
gica e Centro de Formação 
e Atualização dos Profis-
sionais da Educação Básica 
(Cefapro).


