
SINOP FC

Recorde
de 251,9
milhões de
toneladas

Objetivo
alcançado:
no G4

A atual safra de grãos (19/20) 
deve chegar a 251,9 milhões 
de toneladas, um ganho de 
9,9 milhões de toneladas em 
comparação à safra passada 
(18/19), correspondente a um 
crescimento de 4,1%, confor-
me projeção do sexto levan-
tamento pela Conab.
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O Sinop FC não fez 
uma campanha bri-
lhante, mas mesmo 
após ser derrotado em 
casa para o Operário-
-VG no último domin-
go acabou se man-
tendo na 4ª posição e 
garantiu exatamente o 
que era o objetivo ini-
cial do técnico Marcos 
Birigui: terminar no 
G4.
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PEDIDO DO MINISTRO

CORONAVÍRUS

Justiça
supense 
eleição
em MT

Veja as
orientações
para evitar
disseminação

Ontem (17), pela manhã 
a maior autoridade da Justiça 
Eleitoral atendeu ao pedido do 
ministério da Saúde e sus-
pendeu o pleito. No despacho 
judicial, a magistrada deu a en-
tender que o pleito deve ocorrer 
em outubro, juntamente com a 
eleição municipal.
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As capitais Rio de Janeiro 
e São Paulo já registram caso de 
transmissão comunitária, quan-
do não é identificada a origem 
da contaminação.
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A Secretaria de Estado de Saúde notificou outros seis casos suspeitos de coronavírus em Mato 
Grosso. No total, são monitorados 15 casos suspeitos no estado, provenientes de sete municí-
pios; ainda não há casos confirmados oficialmente pelo Estado, conforme sistema do Ministé-
rio da Saúde. Brasil registrou ontem primeira morte pelo vírus.               Página 7
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SES registra 6 novos casos
suspeitos de coronavírus
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No final o vírus causará poucas perdas, mas a 
degustação daqueles que lucram com a desgraça, 
promoverá perdas bem maiores

O novo coronavírus - Covid-19 – é uma pro-
va concreta que essas coisas de fronteiras e bar-
reiras nacionais são ideias e artefatos arcaicos 
no mundo atual. O mundo está definitivamente 
globalizado, não há volta, não há como impedir 
o trânsito e o tráfego de ideias, bens, pessoas e 
doenças. O muro que Trump quer construir nada 
impede ou impedirá, nem pessoas, nem drogas, 
muito menos doenças de adentrar nos Estados 
Unidos. Dificulta apenas a vida dos pobres, pois 
que ricos entram de primeira classe em qualquer 
país.

Como ninguém vive isolado e o contato hu-
mano é inevitável, tudo que se pode fazer é 
aprender a conviver com as intempéries da vida, 
algo que se inicia sem culpados e que se tem que 
agir para não virar ou causar vítimas. O contato 
humano potencializou a todos, desfrutando as 
conquistas humanas, luz, máquinas, medicina e 
muitas outras coisas, mas trouxe e traz também 
algumas doenças que podem causar muitas per-
das humanas.

No final o vírus causará poucas perdas, mas 
a degustação daqueles que lucram com a desgra-
ça, promoverá perdas bem maiores. No mercado, 
sempre covarde, fugindo rapidamente de ter que 
arcar com os custos do convívio, e ainda que-
rendo lucrar com eles, liquefaz o patrimônio de 
muitos, para se salvar da doença. Todos querendo 
ter dinheiro na mão, ao fim, ele pouco valerá, pois 
de que adianta o dinheiro num carro no meio da 
enchente? Quanto vale o ouro no meio de um de-
serto seco e sem água? E de que vale ter estudado 
em colégios caros e saber a fórmula da água sen-
do arrastado pelas águas turbulentas de um rio?

O fato é que temos de nos adequar mutua-
mente, aceitar nossas diferenças, aprender a ex-
trair o melhor da convivência e a evitar o pior do 
contato, ofensas e violência, e algumas doenças. 
Também o ódio deve ser evitado e combatido. 
Nosso destino é coletivo e não há salvamento 
individual, ainda que possa haver prejuízo para 
todos, coletivos, globais.

Naturalmente, ainda que haja problemas e 
dificuldades, devemos continuar a traçar nosso 
destino e buscar o melhor para si, sem prejudi-
car os demais. Não ter nem manter inimigos. A 

vida comum é algo que nos envolve e po-
tencializa a todos, e o seu futuro próspero 
depende de nossas ações atuais. Plantamos 

e colhemos o semeado. Escolher a semente certa, 
preparar adequadamente o solo onde se enraiza-
rá a planta, e depois desfrutar com os demais sua 
sombra e sua fruta, é algo que fomos conquistando 
desde a pré-história. Ao invés de combater supos-
tos inimigos, conviver com o diferente, aceitando 
a multiplicidade e sem querer eliminá-la.

O que permite nos dedicarmos a nós mesmos 
é haver pessoas que estão trabalhando para des-
frutarmos o lazer. Depois trabalharemos para que 
os demais possam também desfrutar um ócio me-
recido, pois todos precisamos de um tempo para 
nos dedicarmos ao nosso aperfeiçoamento e um 
tempo para nos dedicarmos ao bem de todos. É 
algo que advém de nosso esforço para o benefício 
mútuo.

Das crises pode-se retirar lições ou ressenti-
mentos. Ressentidos são aqueles que não perce-
bem que não há culpados para além de nossas 
escolhas para a nossa situação. E só se tira lições 
quando se adquire a sabedoria de perceber que os 
erros ao menos ensinam o que evitar.

Doenças novas assustam a todos. De uma for-
ma geral, as pessoas temem novidades. Quase 
tudo que se lança no mundo, num primeiro mo-
mento assusta, depois se entende e logo depois já 
não se pode viver sem. Essa nova doença em bre-
ve terá uma vacina, novos remédios, novos proto-
colos de atendimento médico e sanitário. É com 
essas pragas que aprendemos higiene; é com esse 
vírus que descobrimos novos medicamentos.

Não é bom que essas coisas aconteçam, mas 
uma vez que é inevitável e sempre estaremos sus-
cetíveis a novas patologias, devemos tentar enten-
der e estudar formas de evitar e mitigar os males. 
A história mostra que não devemos nos desespe-
rar, pois sempre se acha a cura. O importante é fi-
car atento e tentar evitar a desinformação, daque-
les que gostam de lançar a cizânia e mentiras para 
confundir o público. Nosso maior problema hoje 
não são as notícias falsas, mas sim as mentirosas. 
A falsa vem da ignorância, mas a mentira vem da 
má fé.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFESSOR 
DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFMT

Não há fronteiras para o vírus

ROBERTO DE BARROS 
FREIRE

O presidente da República parece rumar a uma 
espécie de quarentena voluntária. Desde que assu-
miu o cargo, isolou-se da sabedoria, da liderança, da 
ciência, do bom senso e da melhor prática política.

A atitude estúpida de ir ao encontro de sua di-
minuta seita de extremistas neste domingo (15), em 
Brasília, indica que o país não contará com o chefe 
de Estado na condução da resposta à maior urgência 
humanitária em décadas.

Pelo contrário, Jair Bolsonaro ameaça tornar-se 
obstáculo à extraordinária coordenação de esforços 
e recursos necessária para mitigar o impacto que o 
espalhamento da Covid-19 exercerá no sistema de 
saúde, no bem-estar de dezenas de milhões de brasi-
leiros e na economia, duramente atingida. O melhor, 
pois, é deixar o ocupante intelectual e politicamente 
isolado do Planalto falando e fazendo asneiras sozi-
nho, enquanto os capacitados se incumbem da tarefa 
monumental.

Os ministros ainda lúcidos, como o da Saúde 
e o da Economia —cujas declarações à Folha nesta 
segunda (16) repõem a esperança na racionalida-
de e no somatório de esforços—, podem articular-
-se diretamente com os presidentes da Câmara, do 
Senado e do Supremo Tribunal Federal, bem como 
com os governadores dos estados, onde fica o terre-
no dessa batalha. O presidente não faria mal, nesse 
contexto, em delegar a uma autoridade nacional o 
enfrentamento da epidemia e de suas consequências 
imediatas, a exemplo do que ocorreu durante o ra-
cionamento de energia elétrica em 2001.

A despeito do modelo que se adote, o fluxo de 
informações e decisões necessita ser fluido e anco-
rado em evidências. Planos de contingência para hi-
póteses extremas, como o bloqueio de circulação em 
regiões com vasto contingente populacional, preci-
sam estar delineados em questão de poucos dias.

Com enorme parcela dos trabalhadores na in-
formalidade e elevado contingente de desemprega-
dos, milhões de famílias poderão ter queda vertigi-
nosa em seu poder de compra. Será preciso garantir 
a alimentação desses brasileiros.

Os mais vulneráveis à debacle, seja na saúde, 
seja na renda, exigem socorro prioritário. A asfi-
xia econômica também requererá ações para que o 
mergulho passageiro não deflagre uma onda de fa-
lências.

Diante da enormidade do desafio, cujo sucesso 
será avaliado em vidas e empregos poupados, seria 
desperdício de tempo preocupar-se com as bizarri-
ces de Bolsonaro.

Que permaneça em seu confinamento de fato 
até que a crise esteja superada. Todos terão a ganhar.

   

Editorial

Presidente confinado

Ranking dos Políticos - Facebook

“TÁ COM TEMPO”
O vereador cassado Abilio Junior ata-

cou de repórter ao término da reunião da 
CPI do Paletó. Abilio participou com per-
guntas da entrevista com o presidente da 
comissão, vereador Marcelo Bussiki. Ele 
gravou tudo com seu celular. “Então o [ex-
-secretário] Allan Zanata é acusado igual 
ao prefeito do paletó?”, questionou. Ao tér-
mino da entrevista, Abílio disse estar com 
tempo sobrando e que pensa em ser jorna-
lista.

“MEU DEUS!”
A tenente-coronel Rúbia Fernanda Si-

queira revelou que foi pega de surpresa 
ao receber do presidente Jair Bolsonaro o 
convite para ser candidata na eleição su-
plementar em Mato Grosso. Fernanda con-
tou que na segunda quinzena de fevereiro 
recebeu uma mensagem de WhatsApp com 
o símbolo da Presidência da República, pe-
dindo para falar com ela. “Só que dias an-
tes oficiais militares tinham tido o telefo-
ne clonado e eu pensei: ‘Meu Deus do Céu. 
Quem é?’. Ele se identificou como sendo o 
presidente e disse: ‘Posso ligar para senho-
ra?’. Achei que fosse trote”, brincou.

CIRURGIA
NO OLHO
Uma placa levantada na convenção do 

Podemos pelo primeiro suplente e vice-
-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro (Pode-
mos), chamou a atenção dos militantes, 
durante a convenção do partido, na sema-
na passada. A placa tinha os dizeres “Vou 
votar no ceguinho” e uma imagem do can-
didato ao Senado e deputado federal José 
Medeiros de óculos escuros. Recentemen-
te Medeiros realizou procedimentos oftal-
mológicos e utilizou óculos especiais de 
proteção.
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“A atitude estúpida de ir ao encontro de sua dimi-
nuta seita de extremistas indica que o país não 
contará com o chefe de Estado na condução da res-
posta à maior urgência humanitária em décadas

“
O Brasil registrou oficialmente nesta terça-feira (17) a primeira mor-

te em decorrência do coronavírus (Covid-19), em São Paulo. Nesta ima-
gem, a Avenida Faria Lima deserta ontem em função da suspensão de 
diversas atividades, desde estudantis às indústrias. O momento é de 
conscientização e recolhimento, para evitar a propagação do vírus.

Terceirizando a responsabilidade?

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 18 de março de 2020 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

Registrar a ocorrência é algo neces-
sário, reaver o prejuízo, porém, extrema-
mente improvável. Mas, sejamos since-
ros, será que esse “golpe” não poderia ter 
sido evitado? 

Estamos, atualmente, terceirizando 
nossa responsabilidade, deixando de 

conferir coisas sim-
ples e “empurran-
do” a culpa apenas 
no golpista.

Gente, confe-
rir o valor antes de 
digitar a senha é o 
mínimo do mínimo 
que você deve fazer 
em qualquer situa-
ção. Isso é tão “bási-
co” que nem dá para 

dizer que é uma questão de “segurança”, 
é uma “obrigação”.

Se você não toma cuidados tão ele-
mentares, evidentemente vai ser presa 
fácil para quem quer passar os outros 
para trás. Complicado até reclamar de-
pois...

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Todos nós sabemos que, em tempos 
modernos, uma infinidade de golpes 
tecnológicos, cada vez mais complexos, 
podem surgir em nosso caminho, como 
forma de nos levar à algum tipo de preju-
ízo. Dizer que todo o cuidado é pouco se-
ria o mínimo em uma situação como es-
sas, e alertar as 
pessoas parece 
estar sendo algo 
insuficiente.

Eu sei que 
muita gente, 
quando falo so-
bre esse assunto, 
pensa em golpes 
extremamen-
te elaborados, 
onde a vítima é 
induzida a cometer erros sem perceber 
por estar envolvida em uma longa trama 
especialmente desenvolvida para essa 
finalidade, mas nem todos os golpes são 
tão cinematográficos assim (inclusi-
ve, informo, poucos deles são). Um dos 
golpes mais comuns é, de tão simples, 
quase “ridículo”: a estelionatário digita 
um valor maior que a despesa ao fazer a 
cobrança via cartão, e o usuário informa 
a senha sem conferir.

Quando a situação é percebida a víti-
ma, via de regra, procura quem cometeu 
o “erro”, até perceber que o tal “erro” foi 
intencional e procurar, então, uma dele-
gacia.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na segunda (16), o Diá-
rio do Estado informou que 
o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, iria se 
reunir com a ministra Rosa 
Weber, presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral para 
pedir que a eleição suple-
mentar ao Senado Federal 
marcada para o dia 26 de 
abril fosse suspensa por con-
ta do alastramento da pan-
demia do coronavírus.

Ontem (17), pela manhã a 
maior autoridade da Justiça 
Eleitoral atendeu ao pedi-
do do ministério da Saúde e 
suspendeu o pleito. 

No despacho judicial, a 
magistrada deu a entender 
que apesar de não haver 
ainda uma nova data para a 
sua realização, o pleito deve 
ocorrer em outubro, junta-
mente com a eleição muni-
cipal.

“Determino a suspensão 
da realização da eleição para 
um cargo de Senador e res-
pectivos suplentes no estado 
de Mato Grosso – progra-
mada […] para ocorrer em 26 
de abril de 2020 – até nova 
deliberação sobre a matéria. 
Será designada nova data, 
com maior brevidade possí-
vel, atendidas as necessida-

É OFICIAL | A ministra do Tribunal Superior Eleitoral atendeu ao pedido do ministro da Saúde

Eleição suplementar deve ser acoplada às municipais 

PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS

Decreto trouxe ações 
preventivas para
evitar alastramento 
de vírus no estado

Medidas devem ser seguidas pelos servidores públicos 

Decreto partiu de Moro e Mandetta 

DA REPORTAGEM

O Decreto nº 407, as-
sinado na segunda-feira 
(16) pelo governador Mauro 
Mendes (DEM), traz medidas 
que precisam ser seguidas 
pelos servidores públicos do 
Estado de Mato Grosso, no 
caso de contato com pesso-
as que foram contaminadas 
pelo coronavírus ou viaja-
ram para locais com foco da 
doença.

O servidor com sus-
peita de contaminação pelo 
vírus, conforme o protocolo 
estabelecido pelas autori-
dades sanitárias, deverá co-
municar o fato à chefia ime-
diata, e passar a atuar pelo 
sistema de teletrabalho. Ele 
ficará afastado trabalhando 
da sua residência pelo prazo 
de 14 dias. 

Para evitar a transmis-
são do vírus no Estado, o 
governo também determi-
nou, via decreto, a suspensão 
das atividades de capacita-
ção, de treinamento ou de 
eventos coletivos realizados 

pelos órgãos ou entidades 
da administração pública es-
tadual direta e indireta que 
impliquem em aglomeração 
de pessoas. Também estão 
suspensos eventos acima de 
200 pessoas em ambientes 
fechados.

O decreto também sus-
pendeu a participação de 
servidores ou empregados 
de empresas públicas em 
eventos internacionais e in-
terestaduais. O Gabinete de 
Situação irá autorizar o des-
locamento somente em caso 
de extrema necessidade.

Para os servidores da 
Educação Estadual, as aulas 
foram suspensas a partir do 
dia 23 de março até o dia 5 de 
abril. Esse período é a título 
de antecipação do recesso.

O Governo também 
suspendeu as concessões de 
afastamentos aos profissio-
nais vinculados às Secreta-
rias de Estado de Segurança 
Pública e de Saúde, incluídos 
os afastamentos já deferidos, 
cuja fruição não se tenha ini-
ciado.
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TSE suspende eleição em MT
des inerentes à preparação 
daquela eleição, sem descar-
tar a possibilidade de ser ela 
realizada simultaneamente 
às eleições municipais de 
2020”, indicou.

PEDIDO
DE MENDES
Há 15 dias o governador 

Mauro Mendes (DEM) tam-
bém havia feito uma solici-
tação à Justiça Eleitoral para 
que houvesse a suspensão 
da eleição suplementar em 
Mato Grosso. 

Mas diferente do que ocor-
reu com o ministro Mandet-
ta, o governador mato-gros-
sense recebeu uma negativa 
da ministra Rosa Weber.

Hoje com a decisão do 
TSE, Mendes comentou o 
resultado dizendo que é ne-
cessário enxergar o obvio. 
“Há 15 dias, eu encaminhei 
pedido ao TSE com esse ar-
gumento. 

Às vezes, precisamos en-
xergar além do obvio. Era 
óbvio que o coronavírus 
chegaria no Brasil, como 
chegou. 

E muito obvio que ele pro-
liferaria no país. Lá atrás eu 
enxerguei. Que bom, ou que 
lamentável, que outros es-
tejam enxergando   agora o 
que eu enxerguei há 15 dias”, 
declarou.

Foto: divulgação

FORA DE SI

Bolsonaro volta a falar em “histeria”
sobre a pandemia de coronavírus no BR

ISOLAMENTO OBRIGATÓRIO

Ministros determinam prisão aos
que descumprirem quarentena

O presidente voltou a ir contra as indicações de saúde 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante entrevista ao 
programa Show do Antô-
nio Carlos na Rádio Tupi do 
Rio de Janeiro, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do), voltou a classificar como 
histeria as medidas adotadas 
para evitar aglomerações de 
pessoas para evitar o avanço 
do vírus no país.

No começo da semana 
os governadores assinaram 
um documento com várias 
pedidas, mas na visão de 
Bolsonaro, essas medidas 
“vão prejudicar muito a eco-
nomia”.

“Olha, a economia esta-
va indo bem, fizemos algu-
mas reformas, os números 
bem demonstravam taxa de 
juros lá embaixo, o risco, a 
confiança no Brasil, a ques-
tão de risco Brasil também. 
Então, estava indo bem. Esse 
vírus trouxe uma certa his-
teria. Tem alguns governa-
dores, no meu entender, eu 
posso até estar errado, mas 
estão tomando medidas que 

vão prejudicar em muito a 
nossa economia”, disse.

Sem ter a mínima no-
ção do que está falando, o 
presidente minimizou os 
riscos e incentivando as pes-
soas a não ficarem em casa. 
“A vida continua, não tem 
que ter histeria. 

Não é porque tem uma 
aglomeração de pessoas aqui 
ou acolá esporadicamente. 
Tem que ser atacado exata-
mente isso, tirar a histeria”, 
argumentou.

Bolsonaro chegou a cú-
mulo ao dizer na entrevista 
que todos estão tratando o 
caso como se fosse “o fim 
do mundo”, e que o Brasil só 
ficará livre do coronavírus 
quando um determinado 
número de pessoas for in-
fectado para que anticorpos 
sejam criados.

“Nós íamos passar por 
isso. O que está errado é 
a histeria, como se fosse o 
fim do mundo. Uma nação 
como o Brasil, por exemplo, 
só estará livre quando um 
certo número de pessoas for 
infectado e criar anticorpos”, 

disparou Bolsonaro.
O ministério da Saúde 

divulgou hoje que pessoas 
que já contraíram o vírus e 

se curaram correm o risco 
de serem contaminadas no-
vamente, como já houve re-
latos no Japão.

DA REPORTAGEM

Na tarde ontem (17), os 
ministros da Justiça e Segu-
rança Pública, Sérgio Moro 
e da saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, apresentaram 
uma portaria que forças po-
liciais intervenham em casos 
onde suspeitos de estarem 
contagiados com o corona-
vírus descumpram a orienta-
ção de quarentena.

Na portaria expedida 
pelos ministros de Estado, 
os profissionais de saúde po-
derão “solicitar o auxílio de 
força policial nos casos de 
recusa ou desobediência”.

Outra determinação é 
que “a autoridade policial 
poderá encaminhar o agente 
à sua residência ou estabe-
lecimento hospitalar para o 
cumprimento das medidas”. 

Caso algum infectado 
chegue a cometer um crime 
mais grave, a determinação 
é que a pessoa seja encami-
nhada a uma unidade prisio-
nal, mas deverá ser mantido 
em absoluto isolamento, 
sem nenhum tipo de contato 
com outros detentos.

A nova portaria estabe-
lece que o descumprimento 
do isolamento e da quarente-

na pode ensejar também em 
responsabilização civil, penal 
ou administrativa da pessoa 
suspeita de contaminação. 
Caso esse descumprimento 
acarrete em ônus aos cofres 
públicos na utilização do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
os valores gastos poderão 

ser posteriormente cobra-
dos da pessoa. A nota divul-
gada pelos dois ministérios 
diz que, se o governo passar 
a determinar o isolamento 
compulsório de pacientes 
— o que ainda não aconte-
ce —, deve haver indicação 
médica e a medida deve ser 

informada previamente. “No 
exercício de polícia adminis-
trativa, a autoridade policial 
pode encaminhar o infrator 
a sua residência ou ao esta-
belecimento hospitalar para 
cumprimento das medidas 
estabelecidas “, diz o texto da 
portaria.
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Safra deve ter um ganho de 9,9 milhões de toneladas

Safra deve alcançar recorde
de 251,9 milhões de toneladas
DA REPORTAGEM

A atual safra de grãos 
(2019/2020) deve chegar a 
251,9 milhões de toneladas, 
um ganho de 9,9 milhões de 
toneladas em comparação 
à safra passada (2018/2019), 
correspondente a um cres-
cimento de 4,1%, conforme 
projeção do sexto levanta-
mento divulgado nesta ter-
ça-feira (17) pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), ligada ao Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O montante 
estimado é recorde na série 
histórica.

A projeção está rela-
cionada às boas condições 
climáticas nas principais re-
giões produtoras de grão, 
impulsionada pelas lavouras 
de soja e milho com pers-
pectiva de bons níveis de 
produtividade.

A área total de grãos, 
favorecida pela distribuição 
regular de chuvas na maio-
ria dos estados, deve cres-
cer 2,4%, alcançando cerca 
de 64,8 milhões de hecta-
res. As culturas de primeira 
safra responderão por 46,5 
milhões de hectares (71,7%), 
enquanto as de segunda, ter-
ceira e de inverno, por 18 mi-
lhões de hectares (28,3%).

SOJA E MILHO
Para as lavouras de soja 

está reservada uma área 2,6% 
maior, com expectativa de 
boa produtividade. 

A produção estimada 
é de 124,2 milhões de to-
neladas e um acréscimo de 
8%, o que confirma mais um 
recorde na série histórica, 
graças à boa distribuição de 
chuvas, sobretudo nos esta-
dos do Centro-Oeste, onde 
estão adiantadas as etapas de 
colheita.

A produção total do mi-
lho de primeira e segunda 
safras é de mais de 100 mi-
lhões de toneladas, com um 
crescimento de 0,4% acima 
da safra passada, tendo como 
estímulo as cotações do cere-
al no mercado internacional.

A estimativa de área 
semeada do milho primeira 
safra é de 4,23 milhões de 
hectares, 3,2% maior que o 
da safra 2018/19. 

Na segunda safra, cuja 
semeadura começou em ja-
neiro e segue ocupando o 
espaço deixado pela colhei-
ta de soja, o crescimento de 
área deve alcançar 2,1%, ten-
do em vista a rentabilidade 
produtiva e as condições cli-
máticas favoráveis. A tercei-
ra safra está estimada em 1,2 
milhão de toneladas.

2019/2020 | Lavouras de soja e milho devem impulsionar resultado histórico
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ETANOL DE MILHO

Produção tem potencial para
atingir 2,9 bilhões de litros

PECUÁRIA

Coronavírus mantém o mercado
do boi com baixa movimentação

Projeção é para a safra 2020/21 

Expectativa do setor é em 2020 alcançar o patamar 
de R$ 160 bi

Em São Paulo, as escalas de abate atendem, em média, cinco 
dias 

DA REPORTAGEM

A produção brasilei-
ra de etanol de milho, so-
bretudo na região Centro-
-Oeste, deverá atingir 2,9 
bilhões de litros na safra 
2020/21, contra 1,6 bilhão 
de litros da temporada an-
terior, estimou o presidente 
da UNEM (União Nacional 
do Etanol de Milho), Gui-
lherme Nolasco, na “Aber-
tura de Safra Cana, Açúcar 
e Etanol 2020/21 Santander 
DATAGRO”. “Com a entrada 
em funcionamento de no-
vas usinas, estimamos que a 
produção tem potencial para 
alcançar 18 bilhões de litros 
em 2028”.

De acordo com o di-
rigente, em Mato Grosso, a 
demanda de milho para fa-
bricação de etanol já gira em 
torno de seis milhões de to-
neladas ao ano. “Este cenário 
vem abrindo novas janelas 
de oportunidades de comer-
cialização para o produtor”.

Segundo Nolasco, a 
forte demanda do grão para 
produção de etanol em Mato 
Grosso tem impulsionado 

RECURSOS DE POUPANÇA

Financiamento 
imobiliário mostra 
boa recuperação
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Os novos financiamen-
tos imobiliários com recur-
sos da poupança e do FGTS, 
que tiveram o pico em 2014 
com o total de R$ 155 bi-
lhões e chegaram no fundo 
do poço na recessão em 2017, 
somando R$ 102 bilhões, 
mostraram recuperação e em 
2019 atingiu R$ 135 bilhões. 
O diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip), Filipe 
Pontual, disse que após este 
desempenho, a expectativa 
para 2020 é alcançar R$ 160 
bilhões.

Para o diretor, os nú-
meros representam “uma 
superboa recuperação”, mas 
ele ponderou que a con-
firmação dessa expectativa 
depende do impacto que o 
coronavírus vai provocar na 
economia mundial e quais os 
reflexos na economia brasi-
leira. “Se não for um impacto 
muito grande e no resto do 
mundo o impacto for con-
tido mais rapidamente de 
modo que influencie pouco o 
desenvolvimento da econo-
mia brasileira, esse número 
vai se verificar. Se o impac-
to for prolongado no resto 
do mundo e mais amplo do 

DA REPORTAGEM

Seguindo o movi-
mento iniciado na última 
sexta-feira, boa parte dos 
frigoríficos ficaram fora das 
compras na manhã da úl-
tima segunda-feira (16). A 
estratégia tem sido adotada 
em função dos impactos do 
surto de coronavírus, ainda 
em avaliação.

Em São Paulo, as es-
calas de abate atendem, em 

que já foi no Brasil também, 
a gente não sabe. 

Por enquanto, está indo 
muito bem”, completou.

Embora também con-
sidere que ainda é cedo para 
projetar os efeitos do corona-
vírus na economia brasileira, 
o professor do MBA em Ges-
tão de Negócios, de Incorpo-
ração Imobiliária e da Cons-
trução Civil da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Sérgio 
Cano, disse que em um pri-
meiro momento, quando 
existe crise econômica que 
abala os mercados mundiais, 
as pessoas se sentem mais se-
guras em investir em um ati-
vo real, um ativo fixo que no 
caso é o imóvel.

“A pessoa sabe que 
aquele imóvel, por mais que 
possa ter uma desvalorização 
por algum tempo, se for o 
caso, elas têm um patrimô-
nio, têm um ativo garanti-
do e fixo, diferentemente de 
quando se está no mercado 
financeiro que tem uma vo-
latilidade muito grande e 
pode perder dinheiro. Em 
um primeiro momento diria 
que pode haver até um incre-
mento na procura de imóveis 
por conta dessa crise”, anali-
sou, acrescentando que não 
se pode cravar a extensão do 
impacto do coronavírus na 
economia mundial.

o preço do cereal no estado 
em um fenômeno que até 
tem descolado as cotações da 
Bolsa de Chicago. “Saímos 
de cerca de R$ 22 a saca para 

média, cinco dias. Apesar 
das programações não esta-
rem longas, o lento escoa-
mento mantém o mercado 
com os preços andando de 
lado. Com a maioria das 
empresas fora das compras, 
os compradores que esta-
vam ativos aproveitaram 
para testar o mercado, ofer-
tando preços menores pela 
arroba do boi gordo, frente 
ao fechamento da última 
semana.

R$ 40”. 
Em sua exposição, o 

presidente da UNEM falou 
também sobre as oportuni-
dades do DDG, subproduto 

de elevado valor proteico - 
proveniente do milho uso na 
fabricação de etanol como 
insumo para indústria de ali-
mentação animal.

ALGODÃO
Após crescimentos sig-

nificativos da área cultivada 
de algodão nas duas últimas 
safras, que também apro-
veita o espaço deixado pela 
soja, o levantamento indi-
ca um crescimento menor, 
cerca de 3,3% (1,7 milhão de 
hectares). A produção, tam-
bém recorde, deve alcançar 
2,85 milhões de toneladas 
de pluma. Já a destinação ao 
caroço chega a 4,28 milhões 
de toneladas (alta de 1,6% em 
relação à safra passada).

FEIJÃO E ARROZ
O feijão primeira safra, 

apesar de menor área seme-
ada, pode crescer 6,1%, em 
razão da produtividade, e 
somar 1,05 milhão de tone-
ladas. 

A segunda safra, que 
está no início de cultivo, 
deve ocupar pouco mais de 
1,4 milhão de hectares, simi-
lar à safra passada. As maio-
res áreas estão nos estados de 
Minas Gerais, Mato Grosso e 
do Paraná.

A safra de arroz deve 
apresentar redução de 2,4% 
na área cultivada (1,6 milhão 
de hectares) e produção de 
10,5 milhões de toneladas, 
0,8% acima da obtida em 
2018/19.



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: 

VENDAS 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 , 

Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunicação, 
conhecimento pacote Offi ce; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com 
alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residencial, 
com experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 
20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h às 
22h, conhecimento pacote Offi ce; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento em 
Pacote Offi ce;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto 
de refrigeradores, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 01 
ano, bom relacionamento interpessoal; 
15-Ajudante de motorista, com experiência;
16-Auxiliar de produção, com experiência;
17-Consultor de vendas, com experiência;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibilida-
de no período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fi scal, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min.

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

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

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Eu, José Soler Carlote, brasileiro, agricultor, inscrito no 
C.P.F sob n.°: 159.004.799-00, Cédula de Identidade 
R.G sob n.°: 6981151 ssp/pr,  e sua esposa a Sr.(a) Nilza 
de Moura Soler Carlote, brasileira, inscrita no C.P.F sob 
n.°: 848.841.009-30, Cédula de Identidade R.G sob n.°: 
1361663 ssp/pr, estabelecida na Avenida Eid, nº 1283, 
Centro, na Cidade de Paranacity/PR, neste ato repre-
sentado pelo procurador nomeado o Sr.(o) Sergio Moura 
Soler, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no C.P.F sob 
n.°: 848.840.709-25, Cédula de Identidade R.G sob n.°: 
5.741.036-1 ssp/pr, tornar Público que requereu junto 
à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT 
o pedido de Licença de Operação (L.O) do Loteamento 
denominado CHACARAS MOURA SOLER, localizado na 
Estrada Luçila, Bairro Angélica, Gleba Celeste 3ª Parte, 
Lote nº 150_A_9, referente a matrícula n°: 49.667, Zona 
Rural, na Cidade de Sinop/MT.

VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0001-79, localizada 
na Av. José Aparecido Ribeiro, 629S, Loteamento José 
Aparecido Ribeiro, município Nova Mutum/MT, torna públi-
co que requereu junto a SAMA/NM – Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente de  Nova Mutum/MT a Re-
novação da Licença de Operação - RLO, para a atividade 
de “Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

COPACABANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, CNPJ n° 31.797.999/0001-75, Avenida Tancredo 
Neves, 914, Sala 07, Setor Sul, Colíder/MT, torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Agricultura, Pe-
cuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente de Colíder 
- MT, a Licença de Prévia e Instalação, do Loteamento Re-
sidencial denominado JARDIM COPACABANA, localizado 
na Avenida José Bastos, Remanescente do Lote 696-A da 
Gleba Cafezal, Município de Colíder, estado de Mato Gros-
so. Latitude 10°48’54.21”S / Longitude 55°26’45.41”O.

NATANI SUELING BRANDALISE EIRELI, CNPJ: 
23.985.993/0001-01, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) das atividades de: 25.11-0-00 
- Fabricação de estruturas metálicas; 23.30-3-02 - Fabrica-
ção de artefatos de cimento para uso na construção. Ende-
reço: Rua José Ermirio de Moraes s/n, Bairro Loteamento 
Industrial Leonel Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0001-
54, localizada na ANVR Norte, s/nº, Anel Viário, torna pú-
blico que requer a SEMA/MT, Licença Prévia – LP para 
ampliação, Licença de Instalação - LI para ampliação do 
sistema de tratamento de efl uente industrial, com ativida-
de principal em frigorífi co - abate de suínos instalado em 
Sorriso - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

A AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
sediada nesta Cidade na Av. das Figueiras, nº 707, Centro, CNPJ 
n°. 00.360.408/0001-74, vem por meio desta comunicar, amigos, 
clientes e sociedade de Sinop, do Estado de Mato Grosso e outros 
Estados, que teve documentos e assinatura fraudados e 
falsificados, e utilizados junto à Caixa Econômica Federal, 
retirando talonário de cheques. 
O fato já está sendo apurado pelas Polícias Civil e Federal. 
Para tanto, pede que não seja aceito folhas de cheque de emissão de 
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda - CNPJ n°. 00.360.408/0001-74, 
com a seguinte numeração: 
900785; 900786; 900787; 900788; 900789; 900790; 900791; 
900792; 900793; 900794; 900795; 900796; 900797; 900798; 
900799; 900800; 900801; 900802; 900803; 900804. 
Dessa forma, como o caso já está sendo investigado pelas Polícias, 
a AGN se resguarda no direito de não pagar referidas cártulas as 
quais já estão canceladas pela Caixa Econômica Federal.  

 
Pela atenção e compreensão agradecemos. 

A direção. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N° 004/2020 

O Município de Juína, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
n.º 9.111/2020, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que 
fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, para  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-
CIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINA DE HEMODIALISE), POLTRONA 
CONV. PARA HEMODIALISE - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E AR-
MAZENAMENTO PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA, LOOP 
PEX 150 MT E PRESTAÇÃO DE SER. DE INSTALAÇÃO – PARA CLINICA DE 
HEMODIALISE. DE ACORDO COM O PROJETO DA EMENDA PARLAMEN-
TAR Nº PROPOSTA: 14003.786000/1180-04”. SAGUAS MORAES, estando a 
sessão pública para o dia 03 DE ABRIL 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 adquiri-
do 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 Departamento 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, 17 de Março de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA.
Pregoeiro Designado

Poder Executivo, JUÍNA-MT.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
008/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de 
Exames Laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde”, a seguinte Empresa: 1) LABORATORIO DE 
ANALISES CLINICAS IPIRANGA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.º 07.372.760/0001-79, vencedora da presente licitação com o 
valor global de R$ de R$ 1.331.079,60 (Hum Milhão, Trezentos e Trinta e 
Um Mil, Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).
Ipiranga do Norte – MT, 17 de Março de 2020.

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº059/2020. 
TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020. 

 
A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar no dia 03 de ABRIL   de  2020,  às 15h00min, 
na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Centro Oeste, nº 286, 
Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização da TOMADA DE PREÇOS 
Nº004/2020,  Tipo: Empreitada pelo Menor Preço Global de acordo com as Leis em 
vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento de 
Licitações e Contratos no endereço citado acima e no site www.confresa.mt.gov.br no link 
do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (66) 3564-1818, 
RAMAL 31  pelo e-mail: licitaconfresa@hotmail.com. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA , SENDO SERVIÇOS  DE APLICAÇÃO DE TELHADO, 
ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS, INSTAÇAÕ  DE  DIVISORIA EM 
GRANITO E ASSENTAMENTO DE PISO INDUSTRIAL,   PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA  SECRETARIA  DE OBRAS  DO  MUNICIPIO DE 
CONFRESA/MT.  
 

Confresa-MT, 16  de   MARÇO   de  2020. 
CEZAR QUEIROZ DA SILVA 

Presidente da C.P.L. 
PORTARIA Nº002/2020. 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em exercício, 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 
8.666/1993 e alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Licitação N°: 010/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 16/03/2020 
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, A SEREM ENTREGUES NA CASA DE 
AMPARO LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, CUIABA-
MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA 
TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ 
QTDE DE 

ITENS 
VALOR 

671 
ARENA MIX COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI 15.337.202/0001-09 37 R$ 35.981,06 

1013 
DISBRANCO COMERCIO 

E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS LTDA 

33.823.751/0001-67 108 R$ 289.896,35 

602 SETE COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 

04.578.067/0001-69 07 R$ 2.123,80 

400 
UGOLINI CAMPOS EIRELI 

- EPP 
01.354.498/0001-53 15 R$ 75.825,90 

 TOTAL  167 R$ 403.827,11 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, segunda-feira, 16 de março de 2020. 
________________________________________ 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
PRESIDENTE DO CISVP 

Secretária Executiva do CISVP 
 

 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação   de 
serviços dedetização, desratização e limpeza de caixas d´água. Tipo: 
Menor preço por lote - Data de Abertura: 30 de março de 2020. HORÁRIO: 
14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, no e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e pelo telefone ** 65 3308 5400.

Rogério Cristóvão da Silva

Objeto: contratação de empresa para execução de rede distribuição 
elétrica de média tensão e posto de transformação de 112,5 KVA, trifásica 
em 13,8 Kv para atender o CMEBI - Tancredo Neves e CMEBI - Cora 
Coralina, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 03 de 
abril de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 17 de março de 2020.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020

Nova Mutum – MT, 17 de março de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Contratação de empresa para execução de rede elétrica de baixa 
tensão para iluminação pública na Rua das Guaritas (B.Centro) e Avenida 
das Gaivotas ( B.Novo Horizonte ), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 03 de abril de 2020. Horário: 08:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 17 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 31 DE MARÇO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REPAROS EM 
PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. 
O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 011/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHÃ, LOCALIZADA NA ZONA 
URBANA DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H00M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 06 DE ABRIL 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.

Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REFERENTE AOS OS 
SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E 
AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS TERMOS 
PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010. 
Data entrega dos envelopes: ATÉ AS 07H:30MIN HORAS DO DIA 04 DE 
MAIO DE 2020. Data de Abertura Dia: 04 DE MAIO DE 2020. Hora:  
07h:30min. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, à Avenida 
Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – MT. Edital Completo: Pode ser 
obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem como, no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, localizada no 
endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei Federal nº 
8.666/1993 e Lei Federal nº 12.232/2010 e demais legislações 
complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020

Marisete Marchioro Barbieri
Presidente da C.P.L

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020
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Sinop alcança objetivo
inicial: terminar no G4
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC não fez uma 
campanha brilhante, mas 
mesmo após ser derrotado 
em casa para o Operário-VG 
no último domingo acabou 
se mantendo na 4ª posição 
e garantiu exatamente o que 
era o objetivo inicial do téc-
nico Marcos Birigui: termi-
nar no G4.

Após estrear com go-
leada sobre o Araguaia por 
4 a 0 no Estádio Gigante do 
Norte, a equipe oscilou mui-
to vencendo seus confrontos 
em casa e apenas sendo dis-
creto fora. 

Tanto que acabou der-
rotado de virada para o Dom 
Bosco (4x3) e depois apa-
nhou do Cuiabá, na Arena 
(4x0). Empates com União e 
Nova Mutum foram apenas 
os únicos 2 dos 14 pontos 
que a equipe somou jogando 
longe de seus domínios.

Na última rodada da 
primeira fase, o Galo do Nor-
te tinha até a possibilidade de 
terminar na vice-liderança. 
Um dos resultados que pre-
cisava, que era o empate do 
União Rondonópolis, acon-
teceu, porém, a equipe tinha 

ESTADUAL 2020| Equipe encara o Nova Mutum nas quartas de final podendo decidir em casa

DA REPORTAGEM

Conforme programado, 
a Uefa se reuniu com todas 
as federações nacionais de 
futebol da Europa, além de 
organizações representan-
do clubes e jogadores, para 
definir qual seria o curso de 
ação diante da pandemia de 
coronavírus. Com todas as 
principais ligas suspensas, 
sem previsão de conclusão, 
a instituição decidiu adiar 
a disputa da Eurocopa, que 
aconteceria entre junho e ju-
lho deste ano, para 2021.

A notícia foi divulgada 
primeiro pela Federação No-
rueguesa do que pela Uefa. 
Em seu perfil oficial no Twit-
ter, a associação norueguesa 
afirmou que a competição 
havia sido adiada para 2021, 
a ser disputado entre 11 de 
junho e 11 de julho.

O adiamento da compe-
tição permitirá às federações 
concluir suas próprias ligas 
e copas. A temporada euro-
peia normalmente se encer-
ra em maio, mas a pandemia 
do coronavírus impediu a 
realização de competições 
esportivas, diante da proi-

EFEITO CORONAVÍRUS

Uefa adia a Eurocopa para
2021 por causa da pandemia
 

Foto: Divulgação

Taça da Euro 2020 durante evento da Uefa 

bição de aglomerações por 
diversos países europeus e, 
mais tarde, da contaminação 
de jogadores, como Hudson-
-Odoi, do Chelsea, Daniele 
Rugani, da Juventus, e de 35% 
do elenco do Valencia.

A decisão da Uefa já era 
esperada, e a informação da 
manhã desta terça-feira de 
que a federação havia can-
celado suas reservas de hotel 
em Copenhague, uma das 
cidades-sede da competição, 
já entregava o possível desfe-
cho dessa história.

Se, por um lado, o adia-
mento permite que as ligas 
ganhem um tempo signifi-
cativo para concluir sua tem-
porada, por outro cria um 
novo problema, de conges-
tão de calendário. Isso por-
que a Eurocopa Feminina 
está marcada para acontecer 
entre 7 de julho e 1º de agosto 
de 2021, na Inglaterra. 

Por ora, não há mais de-
talhes em torno da escolha 
da Uefa, sejam eles de con-
firmação das 12 cidades-sede 
que estavam programadas 
para este ano ou sobre um 
possível remanejamento de 
outros torneios.

de vencer o confronto dire-
to com o Operário-VG, mas 
foi surpreendido e derrotado 
em pleno Gigante. “Claro 
que se possível queríamos 
mais. Se a gente ganhasse do 
Operário poderíamos ficar 
em 2º, mas está bom, den-
tro de nosso planejamento 
e objetivo. Agora é pegar o 
próximo adversário, tentar 
fazer um bom resultado lá 
(em Nova Mutum) e trazer a 
decisão com vantagem para 
casa”, destacou o treinador 
Marcos Birigui, em entrevis-
ta coletiva.

Vale ressaltar que, na 
partida contra o Operário, 
Birigui não pode contar com 
seus principais jogadores. Os 
artilheiros da equipe, Robin-
son e Juliano Fogaço, lesio-
nados, foram desfalque no 
confronto direto. “Eles são 
goleadores e fizeram muita 
falta. Por conta disso, acabou 
que lá na frente não tivemos 
aquele poder de fogo”, frisou.

Com a conclusão da 
rodada, veio a definição dos 
confrontos de quartas de fi-
nal. Com o campeonato se 
tornando mata-mata daqui 
para frente, é necessário 
concentração para ir bem 
nos dois jogos. O adversário 

Foto: Divulgação

Sinop terminou primeira fase na 4ª posição

5 MIL

Entenda por que o Santos
“comemora” perda de sócios

EFEITO COVID-19

Corinthians convoca elenco para
orientações e confirma paralisação

Foto: RaFael RibeiRo

Foto: RaFael RibeiRo

Santos “comemora” perda de sócios com cadastro incompleto

Tiago Nunes passará a ter contato com atletas apenas via celular

DA REPORTAGEM

O Santos anunciou nesta 
terça-feira o desligamento 
de pouco mais de 4,8 mil 
sócios. E essa notícia não é 
vista como ruim para o clu-
be. Explica-se: os associados 
eram maiores de 18 anos, 
sem CPF cadastrado na base 
do programa, com identifi-
cação comprometida. Essa 
“triagem” foi iniciada em 
2019 e cerca de três mil tive-
ram a situação regularizada.

Esses sócios desligados, 
na maioria, foram cadastra-
dos sem endereço e telefo-
ne. E mais de 80% das pes-
soas nasceram antes de 1940 
– 95% remidos ou especiais, 
sem pagar mensalidade. Ou 
seja, há pouco impacto no 
caixa do Peixe.

A medida do Alvinegro 
tem efeito de segurança pois 
evita fraude com voto de ca-

DA REPORTAGEM

O elenco do Corinthians 
se reuniu na manhã desta ter-
ça-feira (17), no CT Joaquim 
Grava. A comissão técnica, 
junta aos médicos do clube, 
vai passar orientações para 
manutenção do condicio-
namento físico e cuidados e 
prevenções contra o corona-
vírus ao grupo.

Conforme nota oficial 

dastros incompletos, muitos 
até mortos. Houve tentativa 
de contatar a todos por te-
lefone, carta e anúncio no 
jornal. Vale lembrar que as 
últimas duas eleições san-
tistas foram polêmicas. Em 

divulgada na noite desta se-
gunda, após a reunião, todos 
serão liberados por tempo 
indeterminado.  O clube 
está atento, principalmente, 
a Luan, Pedrinho e mais um 
funcionário, todos com sus-
peita de terem contraído o 
coronavírus.  As categorias de 
base também vão parar, mas, 
diferente do elenco princi-
pal, a princípio por um prazo 
pré-estabelecido.

2014, pouco antes do pleito, 
sócios fantasmas foram re-
velados, como “Al Capone” e 
“Pinochet”.  Em 2017, ocor-
reu um boom despropor-
cional no fim do período de 
associação suficiente para 

voto. Ambos os casos foram 
parar na Justiça. 

O contador de associa-
dos em tempo real no site 
do Sócio Rei marcava 24.579 
regularizados até a publica-
ção desta edição.

será o Nova Mutum, caçula 
da competição, bem estru-
turado.

QUARTAS
O jogo de ida entre 

Nova Mutum e Sinop será no 
Estádio Valdir Doilho Wons, 
domingo (22), às 15h30, en-
quanto a volta será no Gigan-
te do Norte, quarta-feira (25), 
às 17h10. A informação foi 
confirmada ontem à tarde 
pela Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT). 
Todas as partidas serão dis-
putadas com portões fecha-
dos em virtude da ameaça do 
coronavírus (Covid-19).

Quem passar enfren-
ta Cuiabá ou Luverdense. O 
primeiro jogo no sábado (21), 
no Passo das Emas, às 19h, e 
a volta na Arena Pantanal, 
quarta (25), às 19h30.

Os outros dois duelos 
das quartas: Dom Bosco e 
Operário jogam sábado (21), 
às 17h, pelo jogo de ida, na 
Arena, enquanto a volta será 
no Dito Souza, quarta, às 
20h. Poconé e União Ron-
donópolis iniciam o duelo 
no sábado, às 15h, no Neco 
Falcão, enquanto a volta será 
quarta, às 20h, no Luthero 
Lopes.
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT) notificou 
outros seis casos suspeitos de 
coronavírus em Mato Gros-
so.

 No total, são monitorados 
15 casos suspeitos no estado, 
provenientes de sete municí-
pios; ainda não há casos con-
firmados oficialmente pelo 
Estado, conforme sistema do 
Ministério da Saúde.

Os 15 pacientes apresen-
tam sintomas relativos à do-
ença respiratória e possuem 
histórico de viagem para lo-
cais onde há a circulação do 
novo vírus ou estabeleceram 
contato com casos suspeitos 
ou confirmados. As ocorrên-
cias que levantam a suspeita 
do COVID-19 estão em Lu-
cas do Rio Verde (1), Aripua-
nã (4), Araputanga (1), Cuiabá 
(6), Nova Xavantina (1), Ron-
donópolis (1) e São José do 
Rio Claro (1).

Até o momento, as equi-
pes de vigilância monito-
raram um total de 32 ocor-
rências em Mato Grosso. 
Ainda de acordo com a Nota 
Informativa da Secretaria de 
Estado, sete casos foram des-
cartados e 10 foram exclu-
ídos por não preencheram 
critérios de definição de caso 
para COVID-19.

Ainda conforme a área 

técnica, os dados estão sendo 
atualizados gradativamen-
te pelo sistema nacional de 
monitoramento. 

AUMENTO DE
SUSPEITOS
O Ministério da Saúde já 

confirmou 234 casos de CO-
VID-19 no Brasil, sendo (1) 
Amazonas, (13) Distrito Fe-
deral, (152) São Paulo, (31) Rio 
de Janeiro, (1) Espírito Santo, 
(5) Minas Gerais, (2) Bahia (1) 
Alagoas, (6) Paraná, (2) Per-
nambuco, (2) Santa Catarina, 
(1) Rio Grande do Norte, (3) 
Goiás (2) Mato Grosso do Sul 
e (4) Rio Grande do Sul. Os 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e o Distrito Federal 
já estão com transmissão co-
munitária. Ontem, a primei-
ra morte no Brasil foi confir-
mada em São Paulo.

O Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância 
em Saúde (CIEVS) divulga as 
atualizações diárias do mo-
nitoramento do COVID-19 
em Mato Grosso. Essas in-
formações são relativas ao 
período das 12h do dia ante-
rior até as 12h do dia da pu-
blicação.

RECOMENDAÇÕES
Os sites da SES e do Mi-

nistério da Saúde dispõem 
de informações oficiais acer-
ca do novo coronavírus. A 

Foto: Divulgação

EFEITO CORONAVÍRUS

Embrapa adia eventos para
conter contágio de Covid 19

SINOP

BR-163 ganha lombada elevada
próximo ao trevo de Cláudia

SINOP

Jovem de 18 anos 
morre em hospital
com suspeita de 
dengue hemorrágica

Eventos dos próximos 30 dias serão adiados 
Foto: RepRoDução

Foto: assessoRia

Luciana Ferreira da Silva teve parada cardíaca e morreu na 
unidade 

Construídas lombadas na NR-163 em Sinop 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Conforme orientação 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
e da diretoria-executiva da 
Embrapa, a Embrapa Agros-
silvipastoril adiou os eventos 
previstos para os próximos 
30 dias em Mato Grosso. A 
medida visa evitar aglomera-
ção de pessoas como forma 
de conter a disseminação e 
contágio do coronavírus Co-
vid 19.

Entre os eventos adia-
dos estão o 10º Dia de Campo 
sobre Sistemas Integrados 
de Produção Agropecuária, 
que seria realizado em Si-
nop nos dias 8 e 9 de abril; a 
Capacitação Continuada em 

SÓ NOTÍCIAS

Duas lombadas foram 
implantadas na BR-163, nas 
proximidades do entronca-
mento com a MT-423, que 
dá acesso a Cláudia. Essa 
foi uma das cobranças da 
prefeita Rosana Martinelli, 
dirigentes de entidades e 
empresários, feitas ano pas-
sado, com objetivo de evitar 
mais acidentes e aumentar a 
segurança no local onde au-
mentou muito o movimento 
de carretas e caminhões com 
a instalação de diversas em-
presas.

“Diante da perspectiva 
do aumento da produção, a 
nossa rodovia está sobrecar-
regada e temos que viabilizar 
os acessos para que os moto-
ristas que trafegam por es-
ses locais entrem e deixem a 
BR-163 com segurança”, des-
tacou a prefeita Rosana Mar-
tinelli, através da assessoria.

A outra solicitação que 
segue sob análise é a constru-
ção de um trevo, também no 
entroncamento com a MT-
423. Em janeiro, a prefeita 
se reuniu com empresários 
e representantes de entida-
des para discutir o assunto. A 
proposta encaminhada pre-
vê a construção de dois re-

DA REPORTAGEM

Uma jovem morreu 
com suspeita de dengue he-
morrágica enquanto estava 
internada no Hospital Regio-
nal de Sinop. Luciana Fer-
reira da Silva, 18 anos, teve 
parada cardíaca e morreu na 
unidade. O corpo dela foi en-
terrado nesta terça (17).

Segundo o instituto 
gestor da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), a pa-
ciente foi atendida nesse sá-
bado (14). Foram realizados 
exames, ela foi medicada e 

liberada com orientação mé-
dica, sem sinas de infecção. 
No dia seguinte, no domingo 
(15), retornou à unidade re-
clamando de dor abdominal 
intensa. O quadro se agravou 
bruscamente.

Foram feitos exames 
laboratoriais que demons-
traram queda significativa 
das plaquetas, confirmando 
o quadro de dengue hemor-
rágica. A jovem foi imediata-
mente encaminhada ao Hos-
pital Regional de Sinop, mas 
teve uma parada cardíaca e 
não resistiu.

Foto: tchélo FigueiReDo

Até ontem, alguns casos suspeitos foram notificados 

SES registra outros seis novos
casos suspeitos de coronavírus
ESTÁ CHEGANDO | Até o momento, não há confirmações oficiais de Covid-19 no estado

Sistemas ILPF e Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbo-
no no Vale do Guaporé, que 
ocorreria em Pontes e Lacer-
da nos dias 27 e 28 de março; 
e o 1° Dia De Campo Da Inte-
gração Lavoura-Pecuária No 
Vale Do Guaporé, também 
realizado em Pontes e Lacer-
da, em 28 de março. Todos 
eventos seriam realizados 
em parceria com o Senar.

Novas datas para os 
eventos serão agendadas 
posteriormente, conforme 
evolução da situação do co-
ronavírus no Brasil. Além 
do adiamento dos eventos 
promovidos pela empresa, a 
Embrapa também cancelou 
por 30 dias todas as viagens 
nacionais e internacionais de 
seus empregados.

tornos em nível, agulhas de 
entrada e saída para acesso 
a esses retornos e uma me-
lhoria do acesso à MT-423, o 

que garantirá mais seguran-
ça aos usuários da rodovia, 
bem como aos caminhões 
que trafegam pelo local e 

atualmente encontram difi-
culdades de manobrar, prin-
cipalmente no período de 
escoamento da safra.

orientação é de que não se-
jam divulgadas informações 
inverídicas, pois as notícias 
falsas causam pânico e atra-
palham a condução dos tra-
balhos pelos serviços de saú-
de.

O Ministério da Saúde 
orienta os cuidados básicos 
para reduzir o risco geral de 
contrair ou transmitir infec-
ções respiratórias agudas, in-
cluindo o novo coronavírus. 
Entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequen-
temente com água e sabão 
por pelo menos 20 segun-
dos. Se não houver água e 
sabão, usar um desinfetante 
para as mãos à base de álco-
ol;

- Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos 
não lavadas;

- Evitar contato próximo 
com pessoas doentes. Ficar 
em casa quando estiver do-
ente;

- Cobrir boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com um 
lenço de papel e jogar no 
lixo;

- Limpar e desinfetar ob-
jetos e superfícies tocados 
com frequência.

Profissionais de saúde 
devem utilizar medidas de 
precaução padrão, de con-
tato e de gotículas (máscara 
cirúrgica, luvas, avental não 
estéril e óculos de proteção).
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Veja as orientações para evitar
a disseminação do coronavírus
DA REPORTAGEM

O jornalismo, como fer-
ramenta de utilidade pública, 
está mobilizado neste mo-
mento com a crescente pro-
liferação do coronavírus (Co-
vid-19) em todo o país, com 
ameaça cada vez mais de se 
propagar em Mato Grosso. 
Por isso, cabe a nós, do Diá-
rio do Estado MT repassar as 
orientações dadas pelas auto-
ridades públicas.

As capitais Rio de Janeiro 
e São Paulo já registram caso 
de transmissão comunitária, 
quando não é identificada 
a origem da contaminação. 
Com isso, o país entra em 
uma nova fase da estratégia 
brasileira, a de criar condi-
ções para diminuir os danos 
que o vírus pode causar à po-
pulação. Em videoconferên-
cia com profissionais das Se-
cretarias Estaduais de Saúde 
de todo o país, o Ministério 
da Saúde anunciou recomen-
dações para evitar a dissemi-
nação da doença. As orienta-
ções deverão ser adaptadas 
pelos gestores estaduais e 
municipais, de acordo com a 
realidade local.

“Não há uma regra única 
para todo o país. Cada região 
deve avaliar com as autorida-
des locais o que se deve fazer 
caso a caso. Neste momento, 
nós não temos o Brasil intei-
ro na mesma situação, por 
isso é importante analisar o 
cenário de casos e possíveis 
riscos”, destacou o secretário 
de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Wan-
derson de Oliveira.

Com base na evolução 
dos casos no Brasil, até o mo-
mento, estima-se que, sem a 
adoção das medidas propos-
tas pela pasta para prevenção, 

UTILIDADE PÚBLICA  | Medidas como lavar as mãos e evitar aglomerações reduzem o contágio da doença
Foto: Divulgação

Sem a adoção das recomendações, número de casos pode dobrar a cada 3 dias

o número de casos da doença 
dobre a cada três dias. Ati-
tudes adotadas no dia a dia, 
como lavar as mãos e evitar 
aglomerações, reduzem o 
contágio pelo coronavírus. 
O Ministério da Saúde reco-
menda a redução do contato 
social o que, consequente-
mente, reduzirá as chances 
de transmissão do vírus, que 
é alta se comparado a outros 
coronavírus do passado.

As medidas gerais válidas 
a todos os estados brasileiros 
incluem o reforço da preven-
ção individual com a etique-
ta respiratória (como cobrir 
a boca com o antebraço ou 
lenço descartável ao tossir e 
espirrar), o isolamento do-
miciliar ou hospitalar de pes-
soas com sintomas da doença 
por até 14 dias, além da reco-
mendação para que pacientes 
com casos leves procurem os 
postos de saúde. As unidades 
de saúde, públicas e privadas, 
deverão iniciar, a partir da 
próxima semana, a triagem 
rápida para reduzir o tempo 
de espera no atendimento e 
consequentemente a possibi-
lidade de transmissão dentro 
das unidades de saúde.

Os vírus respiratórios se 
espalham pelo contato, por 
isso a importância da prática 
da higiene frequente, a desin-
fecção de objetos e superfí-
cies tocados com frequência, 
como celulares, brinquedos, 
maçanetas, corrimão, são in-
dispensáveis para a proteção 
contra o vírus.

 Até mesmo a forma de 
cumprimentar o outro deve 
mudar, evitando abraços, 
apertos de mãos e beijos no 
rosto. Essas são as maneiras 
mais importantes pelas quais 
as pessoas podem proteger 
a si e sua família de doenças 

respiratórias, incluindo o co-
ronavírus.

Para os serviços públicos 
e privados, é indicado que 
disponibilizem locais para 
que os trabalhadores lavem 
as mãos com frequência, ál-
cool em gel 70% e toalhas de 
papel descartáveis. Há ainda 
a orientação sobre o uso de 
máscaras e outros Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPI).

O Ministério da Saúde 
recomenda que a utilização 
de equipamento de proteção 
seja feita apenas por pessoas 
doentes, casos confirmados 
da doença, contatos domi-
ciliares e profissionais de 
saúde. Para áreas com trans-
missão local da doença, é 
recomendado que idosos 
e doentes crônicos evitem 
contato social como idas ao 
cinema, shoppings, viagens 
e locais com aglomeração de 
pessoas.

A vacina contra a gripe 
também é recomendada e a 
Campanha Nacional de Vaci-
nação terá início no dia 23 de 
março, quando idosos e pro-
fissionais de saúde terão prio-
ridade para se vacinarem. 
A vacina contra a influenza 
garante proteção para três 
tipos de vírus (H1N1, H3N2 
e Influenza B). Mesmo que a 
vacina não apresente eficácia 
contra o coronavírus é uma 
forma de prevenção para ou-
tros vírus, ajudando a reduzir 
a demanda de pacientes com 
sintomas respiratórios e ace-
lerarem o diagnóstico para o 
coronavírus.

TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA
Para áreas com transmis-

são comunitária/sustentada 
é recomendada a redução de 

deslocamentos para o traba-
lho. 

O Ministério da Saúde in-
centiva que reuniões sejam 
realizadas virtualmente, que 
viagens não essenciais (ava-
liadas pela empresa) sejam 
adiadas/canceladas e que, 
quando possível, realizar o 
trabalho de casa (home offi-
ce). Adotar horários alter-
nativos para evitar períodos 
de pico também é uma das 
medidas recomendadas pelo 
Ministério da Saúde aos es-
tados.

Para as instituições de en-
sino, é recomendado o pla-
nejamento de antecipação 

de férias, procurando reduzir 
prejuízos no calendário es-
colar, inclusive com a possi-
bilidade de utilizar o ensino 
à distância. Poderá ser decla-
rada quarentena quando o 
país atingir 80% da ocupação 
dos leitos de UTI, disponíveis 
para o atendimento à doen-
ça. 

A ocupação é definida 
pelo gestor local. As medi-
das também se estendem às 
pessoas para a diminuição da 
propagação do coronavírus. 
Cada um é responsável por 
ações para se manter saudá-
vel e impedir a transmissão 
da doença.

ALTA TRANSMISSÃO
No caso de um novo ce-

nário, em que a transmissão 
estiver alta, a mudança de 
comportamento e rotina será 
imprescindível no enfrenta-
mento do coronavírus. Nesse 
sentido, adotar horários al-
ternativos para evitar aglo-
meração de pessoas é uma 
das recomendações, como 
fazer as compras e utilizar 
o transporte público, por 
exemplo, fora do horário de 
pico. Quanto à frequência 
nas academias, a orientação é 
de optar por se exercitar ao ar 
livre em vez de fazer aulas de 
ginástica em locais fechados.


