Sinop
Mato Grosso - MT
Histórico
As origens do município de Sinop vêm do Núcleo de Colonização Celeste, de Jorge Martins
Phillip, com área inicial de 198 mil hectares de terras destinadas à colonização.
Em 1971, Ênio Pipino, que representava a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná - SINOP,
adquiriu as terras de Phillip.
Ênio trazia consigo a experiência da formação de 18 cidades no Paraná e montou uma estrutura
mista de colonização: atividade agropecuária e indústria de transformação. A estrutura agropecuária
constava de secções: Vera, Sinop (Gleba Celeste), Santa Carmem e Cláudia. Cada uma delas teria
um centro populacional. Em volta do centro, a curta distância, chácaras. Mais ao longe, lotes rurais.
A estrutura industrial teria a sede em Sinop.
Quatrocentos homens, tendo à frente o topógrafo Benedito Spadoni e o gerente geral da
empresa, Ulrich Grabert, abriram a picada para chegar ao lugar de destino. Sinop foi fundada a 14
de setembro de 1974. O nome adotado foi o da sigla da firma: SINOP - Sociedade Imobiliária
Noroeste do Paraná.
O maior contingente de migrantes ocorreu em 1975.
Ênio Pipino enveredou para a produção de álcool, a partir da mandioca, importando técnica de
uma Universidade da Suécia. Tornou-se uma novidade na América Latina. No entanto, a cultura da
mandioca não rendeu o esperado devido à grande quantidade de água no solo arenoso e nivelado.
Por isto a usina de álcool não prosperou.
O distrito de Sinop foi criado em 1976, e o município em 17 de dezembro de 1979, através da
Lei Estadual nº 4,156.
O colonizador Ênio Pipino tinha por hábito dar nomes femininos às suas colonizações em Mato
Grosso. A única excessão foi Sinop. No entanto, em Sinop, se não o fez no termo toponímico, Ênio
Pipino homenageou as mulheres ao nominar os bairros rurais do município: Angélica, Eunice,
Mônica e Lídia.
Gentílico: sinopense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Sinop, pela lei estadual nº 3754, de 29-06-1976,
subordinado ao município de Chapada dos Guimarães.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o distrito de Sinop figura no município de Chapada
dos Guimarães.
Elevado à categoria de município com a denominação de Sinop, pela lei estadual nº 4156, de
17-12-1979, desmembrado do município de Chapada dos Guimarães. Sede no atual distrito de Sinop
(ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado em 22-03-1981.
Pela lei estadual nº 4415, de 09-12-1981, é criado o distrito de Santa Carmem e anexado ao
município de Sinop.
Distrito criado com a denominação de Santa Carmem, pela lei estadual nº 4415, de 09-121981, subordinado ao município de Sinop.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o município é constituído de 2 distrito: Sinop e
Santa Carmem.
Pela lei estadual nº 5045, de 01-09-1986, é criado o distrito de Claudia e anexado ao
município de Sinop.
Pela lei estadual nº 5319, de 04-07-1988, desmembra do município de Sinop o distrito de
Claudia. Elevado à categoria de município.

Pela lei estadual nº 5897, de 19-12-1991, desmembra do município de Sinop o distrito de
Santa Carme. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

