
Não são apenas pessoas contaminadas, ou com a suspeita da doença, que podem adotar o isolamento para evitar a disseminação do coronavírus. 
A recomendação é que pessoas acima de 60 anos, ou com doenças crônicas como a diabetes e doenças cardiovasculares, devem buscar isolamento 
domiciliar e social como meio de prevenção.                                                   Página -7

CUIDADOS EM CASA

Isolamento é recomendado a idosos
e grupo de risco como prevenção

LEITE

Dá para se
prevenir
por meio da
alimentação?
Apesar do que dizem algumas 
fake news por aí, não existe 
alimento ou nutriente milagroso 
que evite ou trate a Covid-19, do-
ença causada pelo novo corona-
vírus. Por outro lado, uma dieta 
balanceada como um todo ajuda 
o organismo a se manter prepa-
rado contra invasores.

                      Página  -  8

Abrir as portas para a assistência técnica e gerencial. Foi esse o caminho encontrado por um 
produtor de leite de Carlinda, norte de Mato Grosso, para fazer a desempenho da propriedade 
melhorar expressivamente pouquíssimo tempo depois de ter começado a colocar em prática as 
orientações que recebeu.                     Página - 4

“IRRESPONSÁVEL”

EFEITO CORONAVÍRUS

Governo 
repudia 
declaração 
de Medeiros

Futebol
só foi
suspenso
nas Guerras

Em nota enviada à impren-
sa, o Palácio Paiaguás classificou 
a atitude do deputado federal 
e que também é candidato ao 
Senado na eleição suplementar, 
como “irresponsável”. Ele acu-
sou o governador Mauro Men-
des (DEM) de usar a pandemia 
para beneficiar seus aliados na 
disputa da eleição suplementar.

                          Página - 3

Campeonatos suspen-
sos, Eurocopa e Copa América 
adiadas para 2021. O futebol 
atravessa um momento inédito 
em sua história recente devido 
à pandemia do coronavírus: é 
preciso voltar às duas Guerras 
Mundiais para encontrar uma 
situação similar no calendário 
do esporte mais popular do pla-
neta.                            Página - 6
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Todas e todas foram complacentes em dizer que 
roupas e jeitos da mulher pudessem fazer com 
que os homens ficassem sedentos em as assediar 
e violentar sexualmente

Tem sido maravilhoso ver e presenciar 
a forma que o gênero feminino está se 
tratando. É perceptível entre elas, na atu-
alidade, certa forma muito mais amistosa 
e corajosa de agir umas em prol das ou-
tras. Na verdade, as mulheres têm atuado 
em vigilância constante.

Antigamente, quando o patriarcalismo 
atingia a todas e todos indistintamente, a 
“normalidade” fazia crer nos machismos 
naturais. Piadas e brincadeiras as depre-
ciavam, e nada era capaz de mudar aque-
las situações.

Programas de televisão, principal-
mente humorísticos, bem como, os co-
merciais, sempre faziam das mulheres 
objetos à disposição da satisfação dos de-
sejos masculinos. 

Em família e entre amigos e amigas se 
falavam da mulher ser menos capaz que 
eles. Aceitou-se, por décadas, que elas não 
seriam capazes de enfrentar trabalhos 
fora de casa, como os homens, e, ainda, 
de passar por situações que eles estavam 
acostumados.  

Todas e todas foram complacentes em 
dizer que roupas e jeitos da mulher pu-
dessem fazer com que os homens ficas-
sem sedentos em as assediar e violentar 
sexualmente.

As meninas foram ensinadas, desde a 
primeira infância, a sentar com as pernas 
fachadas e com “modos” adequados a não 
exibirem as partes íntimas. 

Nossa! Até as pequeninas tinham que 
se “adequar” às loucuras machistas vistas 
e revistas socialmente. E as idosas? Sim, 
elas também. Sequer a idade podia exarar 
o respeito merecido como todo e qualquer 
Ser Humano.

O ouvido outrora é que elas deveriam 
fazer o possível para agradar ao gêne-
ro masculino. Mulheres devem nascer e 
crescer para servir, principalmente, aos 

homens. Não lhes davam muitas op-
ções. Mesmo que algumas começas-

sem a agir com liberdade e independência, 
a realidade da maioria era diversa.

E aquelas que não seguissem os trâmi-
tes do que socialmente se perfazia no “nor-
mal”, acabavam estigmatizadas. “Mulher 
macho” diziam a elas, quando os adjetivos 
não eram piores. Ou então, essa não con-
segue se “enquadrar” no seu devido lugar.

As mulheres e muitos homens, passa-
ram a rejeitar essa forma de viver. Compre-
endeu-se que as discriminações geravam 
e geram violências difíceis de contornar. 
Quando alguém se sente superior, não de-
seja perder essa pretensa superioridade 
em nenhum instante.

Houve um florescimento do gênero 
feminino em 2015, ano conhecido como 
“Primavera das Mulheres”. Aconteceu a 
demonstração veemente de que os precon-
ceitos machucam o gênero feminino. Ali-
ás, elas sempre foram feridas.

Tem sido lindo o movimento de umas 
em prol das outras! O sentimento de soli-
dariedade, conhecido por sororidade, tem 
as feito muito mais fortes.

 A reação é a esperança em não se acei-
tar menosprezos.

Férias? Finais de semana? Feriados? 
Não, nada. O feminismo não tem qualquer 
possibilidade de estar à disposição do des-
canso. A vigília tem movido o gênero fe-
minino. 

Os diversos segmentos feministas se 
uniram finalmente. O feminismo não visa 
apenas as mulheres, mas, sim, o gênero 
feminino.  Todas são abarcadas indistin-
tamente.

Mulheres, todas em uma... A violência 
contra qualquer delas será sentida por to-
das... Não haverá descanso, enquanto não 
houver respeito!

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS 
É DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

Sororidade sempre

ROSANA LEITE

O pacote de medidas econômicas destinadas a 
mitigar os efeitos do coronavírus deve ser encarado 
como providência inicial, bem-vinda e, tudo indica, 
insuficiente. A partir do conjunto de decisões alinha-
vado às pressas pela pasta da Economia, calculou-se 
um impacto de R$ 147,3 bilhões em três meses. A ci-
fra, aparentemente bombástica, deve ser mais bem 
qualificada.

A enorme maioria dos valores incluídos na con-
ta diz respeito a antecipações de pagamentos a cargo 
do governo e adiamentos de cobranças tributárias —
sem alterar, assim, o total de despesas e receitas do 
Orçamento deste ano.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) receberão o 13º em abril 
e maio; o abono salarial será concedido em junho; 
o recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) fica postergado por três meses, bem 
como o da parte da União no Simples Nacional.

Adicionalmente, haverá abertura para novos 
saques de dinheiro do FGTS, pertencente aos traba-
lhadores celetistas, e alívio temporário nas contri-
buições ao Sistema S. Em nenhum dos casos se lida 
com recursos do Tesouro Nacional. O que existe de 
dinheiro orçamentário novo representa parcela pe-
quena do pacote, caso de até R$ 3,1 bilhões para a in-
clusão de 1 milhão de beneficiários no Bolsa Família 
—ação fundamental, que já deveria estar em vigor.

Além disso, editou-se medida provisória para 
expandir gastos com saúde em R$ 5 bilhões, não in-
cluídos na conta da Economia, e prevê-se elimina-
ção de impostos sobre produtos necessários ao en-
frentamento da Covid-19.

As medidas, como se vê, concentram-se no 
apoio momentâneo a idosos, os mais vulneráveis ao 
novo vírus, e à tentativa de preservação de empregos 
formais. O desafio maior, porém, é como amparar o 
enorme contingente de trabalhadores na informali-
dade e os estratos miseráveis da população. São eles, 
afinal, os que correrão riscos mais graves durante os 
dias, semanas ou meses de paralisia de atividades. 
Há, pois, uma tragédia social a ser evitada —e, nesse 
caso, a política pública é imprescindível.

Nesse sentido, impõe-se considerar com urgên-
cia uma ampliação mais ambiciosa do Bolsa Família, 
o programa mais vocacionado a atender as parcelas 
mais carentes da população. 

Gastos emergenciais em saúde devem ser via-
bilizados nas três esferas de governo, a despeito de 
restrições orçamentárias. Existem meios legais para 
a necessária expansão da despesa pública nesta crise, 
sem abandono da agenda de reformas e ajustes. Que 
novas providências venham.

 

Editorial

Evitar uma tragédia

Ranking dos Políticos - Facebook

PANDEMIA VIRAL
O presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Eduardo Botelho, afirmou que vai 
seguir trabalhando, apesar de uma resolu-
ção, assinada por ele mesmo, com medi-
das para conter o avanço do coronavírus 
no Estado. Na resolução estão liberados de 
comparecer às sessões e reuniões de co-
missões a deputada Janaina Riva (MDB), 
por estar grávida, e os parlamentares que 
têm mais de 60 anos. Botelho completou 61 
anos no dia 8 de março. “Vou continuar tra-
balhando”, disse.

RETIDOS
EM CUZCO
O governo peruano autorizou a saída 

de brasileiros - entre eles, uma família de 
Cuiabá - que estão retidos no país após a 
suspensão de voos e o fechamento de fron-
teiras devido à pandemia de coronavírus. 
Os irmãos Juliana e Fabrício Petinelli Cou-
tinho fizeram posts nas redes sociais aler-
tando para o problema. Segundo o Itamara-
ty, a Embaixada do Brasil em Lima fez, entre 
segunda (16) e esta terça (17), “gestões em 
alto nível junto às autoridades peruanas” e 
obteve nesta terça a autorização para a saí-
da dos turistas brasileiros.

ESTRUTURA
PRECÁRIA
A Defensoria Pública do Estado suspen-

deu o atendimento presencial em todas 
suas unidades por 15 dias, à exceção dos 
casos urgentes. O órgão, cujo público é for-
mado na imensa maioria pessoas carentes, 
suspendeu também o atendimento dentro 
dos presídios pelo prazo de 15 dias. Na por-
taria, o defensor público-geral Clodoaldo 
Queiroz considerou que, em geral, os nú-
cleos de atendimento da Defensoria pos-
suem estrutura precária, com ambientes 
inadequados para o elevado fluxo diário de 
pessoas, com espaços pequenos e ausência 
de janelas.

Crédito: Reprodução
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“Gastos emergenciais em saúde devem ser via-
bilizados nas três esferas de governo, a despeito 
de restrições orçamentárias

“
Vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento em que o advo-

gado Milton Queiroz Lopes, 51 anos, foi assassinado a tiros, na terça, em Ju-
ara. Nas imagens, é possível ver quando o assassino chega e atira contra a 
vítima. As imagens mostram a vítima sentada em seu escritório, enquanto 
o suspeito está logo a sua frente. Em dado momento, o bandido então saca 
uma arma e dispara três vezes contra o advogado.

Aumentando a afinidade
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distantes, por conta da tal afinidade, 
que aumentou no decorrer das conver-
sas. Isso, evidentemente, pode não ser 
uma boa ideia. O motivo? Conversando 
“de longe” é muito mais difícil saber as 
reais intenções da pessoa. Se tem gente 

que faz parte do nosso 
convívio diário ten-
tando nos prejudicar, 
imagina como é mais 
difícil perceber isso 
em alguém que esteja 
longe.

Tome muito cui-
dado com as pessoas 
que você confia. Boa 
conversa é uma coi-
sa, ser de confiança 
é outra. Pode ser que 
um bom contato para 
conversar horas a fio 
sobre amenidades 
não seja alguém em 
que você possa con-

fiar suas informações confidenciais.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Confiança é algo que se constrói com o tempo, e você não 
deve confiar em alguém apenas por afinidade em conversas 
sobre amenidades. Em linhas gerais você só deve tratar de 
assuntos pessoas com pessoas que você conheça e saiba 
que, realmente, estão do seu lado. Passar informações dessa 
natureza para pessoas mal intencionadas pode aumentar (e 
muito) seus problemas e dificuldades. São poucas as pesso-
as nas quais podemos realmente confiar!
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Conversar sempre foi algo muito 
bom, afinal, nada como trocar ideias 
com pessoas de diferentes perfis, não 
é mesmo? A tecnologia tratou de tor-
nar a comunicação muito mais fácil e 
você pode, a qualquer hora, de qualquer 
lugar, falar com 
pessoas do mundo 
todo usando os in-
contáveis recursos 
disponíveis para 
tanto.

Com isso é mui-
to comum que a 
pessoa comece a 
ter afinidade com 
contatos que nunca 
viu na vida (e talvez 
nem veja) ou mes-
mo pessoas com as 
quais, em outras si-
tuações, você con-
versaria apenas o 
necessário.A con-
versa faz isso. Quanto mais tempo você 
fala com alguém, mais afinidade tende 
a criar. 

É evidente que algumas pessoas são 
mais “fechadas”, outras, mais acessí-
veis, e isso é perceptível durante a pró-
pria comunicação.

Seja como for é bem comum, atu-
almente, compartilhar problemas, di-
ficuldades e conquistas com pessoas 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado federal José 
Medeiros (Podemos), divul-
gou em suas redes sociais um 
vídeo criticando a postura 
do Governo do Estado sobre 
a prevenção ao coronavírus.

Em nota enviada à im-
prensa, o Palácio Paiaguás 
classificou a atitude do depu-
tado federal e que também 
é candidato ao Senado na 
eleição suplementar, como 
“irresponsável”.

Ele acusou o governador 
Mauro Mendes (DEM) de 
usar a pandemia para bene-
ficiar seus aliados na disputa 
da eleição suplementar.

“Quando falta argumentos 
sobejam os xingamentos, a 
verdade é que o governador 
de Mato Grosso, usou do 
cargo para interferir no pro-
cesso eleitoral. Vem usando 
procuradoria do estado para 
fazer petições em favor de 
seu aliado, muito antes do 
vírus chegar a China”, disse o 
deputado no Twitter.

A resposta do governo foi 
imediata, dizendo que foge 
da racionalidade as críticas 
feitas por Medeiros. “Foge a 
racionalidade as críticas do 
deputado, que é candidato 
ao cargo de senador e que 
age exclusivamente por in-
teresse próprio, em desres-

PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS | Medeiros afirmou que o governador pediu o adiamento das eleições para beneficiar seus aliados

Governo classificou o deputado como “irresponsável” 

MEDIDAS NECESSÁRIAS

Deputada pede 
fiscalização sobre 
preços abusivos 
em insumos de 
combate ao vírus

Janaina apresentou duas indicações na sessão 

A suspenção foi motivada pela morte de peixes 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A deputada estadual, 
Janaina Riva (MDB), duran-
te sessão matutina de ontem 
(18), na Assembleia Legisla-
tiva, apresentou duas indi-
cações para que o Governo 
do Estado aumente a fisca-
lização, como também, a re-
dução de tributos incidentes 
sobre itens como, álcool gel, 
álcool 70%, luvas, máscaras, 
entre outros.

A sugestão tem como 
objetivo coibir os abusos que 
vêm ocorrendo nos preços 
desses produtos que auxi-
liam na prevenção ao coro-
navírus.

“A ideia é que seja fo-
mentada a produção e con-
sequentemente colocar 
os produtos e serviços em 
abundância e por um preço 
acessível por toda a popula-
ção”, destacou a parlamentar.

Uma das indicações 
trata da necessidade de fis-
calização dos comércios já 
que por causa da pandemia, 

a procura por esses itens vem 
aumentando, e por conse-
quência, muitos estabeleci-
mentos vêm se aproveitando 
da situação para elevar os 
preços dos produtos essen-
ciais.

Para isso foi pedido que 
essa fiscalização seja intensi-
ficada por parte do Procon 
em Mato Grosso. 

“Esta fiscalização já vem 
ocorrendo em diversos es-
tados brasileiros, inclusive 
com a suspensão de alvarás 
dos comerciantes que des-
respeitam os direitos dos 
consumidores e abusam do 
momento de preocupação 
nacional com a chegada do 
coronavírus ao Brasil”, disse 
Janaina.

A outra indicação foi 
direcionada ao secretário de 
Estado de Fazenda, Rogério 
Gallo, para que se trate da 
necessidade de o governo es-
tadual analisar a redução aos 
tributos sobre circulação de 
produtos e prestação de ser-
viços utilizados na preven-
ção ao coronavírus.
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Governo repudia fala de Medeiros
peito aos seus eleitores. O 
pedido de suspensão da elei-
ção suplementar, feito no dia 
quatro de março, e confir-
mado na data de ontem (17), 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral, demonstrou que a ati-
tude do Governo de agir pela 
prevenção estava correta. 
Os números já demonstra-
vam que o avanço da doen-
ça pelo Brasil iria acontecer, 
caso não se adotassem medi-
das enérgicas”, diz trecho da 
nota.

Medeiros disse ainda que 
a tomar outras medidas o 
Governo não tomou e que 
se preocupou apenas com o 
adiamento da eleição para 
beneficiar seus aliados na 
disputa. Uma das críticas 
feitas pelo deputado foi rela-
cionada ao aeroporto.

“Acabo de saber que a elei-
ção para senado em Mato 
Grosso, foi suspensa.  Fe-
char aeroporto, proibição 
de voos e transportes vindos 
de locais com alto índice de 
contaminação o governador 
não teve. Adiar a eleição p 
beneficiar aliados, tenta des-
de antes do vírus atravessar 
atlântico”, criticou Medeiros.

Para ele, Mendes deveria 
ter adotados medidas para 
manter equipes no Aeropor-
to para “testar temperaturas” 
de pessoas que “descem em 
Cuiabá”.

Foto: ADEMIR SpECht
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ANTECIPANDO O PROBLEMA

Rosana anuncia medidas de prevenção 
e enfrentamento ao Covid-19 em Sinop

MEIO AMBIENTE

SEMA suspende licença da Usina em Sinop

Prefeita apresentou medidas de prevenção 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Mar-
tinelli (PL) anunciou na tar-
de de terça-feira (17), durante 
entrevista coletiva, um con-
junto de medidas visando o 
enfrentamento do Covid-19 
e sua proliferação em Sinop. 
Todas as decisões ocorrem 
em âmbito preventivo, uma 
vez que a cidade não registra 
notificações para a doença, 
mas, atenta ao cenário atual, 
implementa suas estratégias 
com foco na preservação da 
vida. 

“Não é momento de 
pânico e estamos traba-
lhando, prioritariamente, 
com a prevenção. Enquan-
to município, estamos nos 
preparando para receber e 
atender, quando necessário, 
os casos confirmados e que 
venham a ocorrer. Estamos 
acompanhando todo o ce-
nário do coronavírus no país 
e aqui em Mato Grosso. De-
cidimos, de forma conjunta, 
adotar essas medidas com 
foco, especialmente, na pre-

venção, que é uma maneira 
efetiva de enfrentar o pro-
blema. O porquê destas de-
cisões é exatamente em de-
monstrar para a população 
que o município está aten-
to à questão, mas pedimos, 
encarecidamente, que a co-
munidade também se cons-
cientize de seu papel e nos 
ajude”, destacou Martinelli. 

As medidas foram co-
municadas um dia após 
Sinop constituir seu Gabi-
nete de Situação para mo-
nitoramento e adoção de 
medidas emergenciais em 
saúde pública decorrente do 
Covid-19 - coronavírus -. O 
Grupo de Trabalho é com-
posto pelas várias secretarias 
municipais. Algumas das 
diretrizes locais convergem 
com o também decreto esta-
dual 407, expedido pelo Es-
tado de Mato Grosso.

O objetivo principal, 
como enfatiza Kristian Bar-
ros, secretário municipal de 
Saúde, é proporcionar ao ci-
dadão informações precisas, 
que confrontem as fakenews 
e esclareçam ao cidadão 

quais as frentes adotadas 
pela Prefeitura. “Não existe, 
neste momento, uma situa-
ção na qual a população en-
tre em pânico, pois todas as 
medidas adotadas em nível 
município é para amenizar 
os possíveis impactos que se 

venham a ter”, destacou.
Participaram da entre-

vista coletiva representan-
tes do governo municipal 
em diferentes áreas (Educa-
ção, Finanças, Procuradoria, 
Saúde) e diretores do Hospi-
tal Regional de Sinop.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo do Estado 
de Mato Grosso determinou 
na tarde de ontem (18), a sus-
pensão da licença de opera-
ção da Usina Hidrelétrica no 
rio Teles Pires em Sinop.

A decisão que veio atra-
vés da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (SEMA), 
foi motivada pela grande 
quantidade de morte de pei-
xes no local.

De acordo com a apu-
ração da equipe multidis-
ciplinar da SEMA, o dano 
ambiental no Tele Pires foi 
causado pela manobra incor-
reta de turbinas.

Os técnicos avaliaram 
que a morte dos peixes foi 
ocasionada por um erro ope-
racional durante a manobra 
da turbina do gerador que 
tinha presença de peixes no 
interior.

A notificação, entregue 
ao empreendedor da Usi-
na, prevê a implementação 
de planos de comunicação 
social e de risco, com vistas 
a informar e esclarecer aos 
órgãos de controle sobre os 
impactos causados pelas ma-
nobras.

O relatório e os autos 
elaborados pela Secretaria 
de Meio Ambiente foram 

encaminhados aos Ministé-
rios Públicos Federal e Es-
tadual, Delegacia de Polícia 
Judiciária Civil de Itaúba e 
OAB - Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. A notificação 
da secretaria indica que os 
responsáveis pela Usina ado-
tem medidas como o uso de 
veículo não tripulado ou ou-

tra tecnologia para verificar a 
presença de peixes no canal 
de fuga e tubo de sucção e 
movimentação das pás para 
afugentamento dos peixes 
antes do acionamento das 
máquinas.

Há também a deter-
minação para que o sistema 
eletromagnético de repulsão 

de peixes, que através de um 
acordo judicial está previsto 
para ser implantado até 2021, 
seja antecipado e instalado 
ainda este ano.

Eles terão também que 
notificar à SEMA quaisquer 
impactos ambientais em um 
prazo de até seis horas do 
ocorrido.

Na nota, o Governo do 
Estado afirmou que a com-
petência para realizar essa 
prática é da Anvisa, órgão 
federal.

“O Governo lamenta a 
postura do deputado que, 
sem nenhum tipo de emba-

samento técnico, teórico ou 
mesmo prático, tece críticas 
aleatórias e de viés político 
sem respeitar o momento 
delicado em que o mundo, 
o País e o nosso Estado vi-
vem. Sobre a afirmação do 
deputado de que o governo 

deveria manter equipes no 
aeroporto para “testar tem-
peraturas” de pessoas que 
“descem em Cuiabá”, outra 
demonstração de falta de in-
formação. 

A competência para reali-
zar essa prática é da Anvisa, 
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Produtor conseguiu melhorar significativamente desempenho da propriedade 

Em dois meses, pecuarista
dobra produção de leite
DA REPORTAGEM

Abrir as portas para a 
assistência técnica e geren-
cial. Foi esse o caminho en-
contrado por um produtor 
de leite de Carlinda, norte 
de Mato Grosso, para fazer a 
desempenho da propriedade 
melhorar expressivamente 
pouquíssimo tempo depois 
de ter começado a colocar 
em prática as orientações 
que recebeu.

Quem testemunhou 
esta história (e também foi 
peça-chave na sua constru-
ção) foi a agrônoma Darline 
Trindade Carvalho, que é 
técnica de campo do progra-
ma de Assistência Técnica e 
Gerencial (ATeG) do Senar 
Mato Grosso. Darline falou 
sobre este caso no quadro 
Senar-MT Responde.

Segundo a agrônoma, 
os trabalhos na Estância Oli-
veira começaram em agosto 
de 2019. Na época, o produ-
tor Leandro Oliveira desti-
nava 10 hectares da proprie-
dade para a pecuária leiteira. 
Do rebanho de 44 animais 
(33 vacas), ele tinha em mé-
dia 17 vacas em lactação, com 
produção mensal de apro-
ximadamente 2 mil litros. 
O primeiro passo foi traçar 
um diagnóstico da proprie-

dade, identificando as po-
tencialidades e os pontos a 
melhorar, como o manejo 
nutricional, por exemplo. Na 
sequência, produtor e técni-
ca definiram em conjunto as 
metas e traçaram o planeja-
mento para alcançá-las.

Um fato importante, 
de acordo com Darline, foi a 
abertura do produtor frente 
às mudanças propostas. “O 
Leandro está na atividade 
há pouco mais de 5 anos. Ele 
tinha interesse de produzir 
mais e buscou a orientação 
técnica fornecida pelo pro-
grama SenarTec Leite, colo-
cando em prática tudo o que 
era sugerido”, explica. En-
tre as mudanças, a anotação 
constante de todas as infor-
mações relevantes para o ne-
gócio. “Ele não fazia nenhum 
tipo de anotação e passou 
a anotar tudo: informações 
zootécnicas, econômicas e 
produtivas com muita disci-
plina. E isso é muito impor-
tante porque as informações 
ajudam os técnicos na toma-
da de decisões”, destaca.

Com o controle do vo-
lume produzido por cada 
vaca, por exemplo, foi possí-
vel identificar os ajustes ne-
cessários na alimentação do 
rebanho. “Notamos que algu-
mas vacas estavam comendo 

CASO DE SUCESSO | Produtor recebeu assistência técnica e gerencial da equipe de campo do Senar
Foto: Divulgação
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REDUÇÃO

Frigoríficos reduzem efetivo

EFEITO COVID-19

Parecis SuperAgro é adiada

Sindicato recomendou férias coletivas por prevenção contra 
coronavírus 

Expectativa do setor é em 2020 alcançar o patamar 
de R$ 160 biAinda não foi informada a nova data de realização do evento

DA REPORTAGEM

Frigoríficos de Mato 
Grosso têm tomado medi-
das para se prevenir contra a 
proliferação do coronavírus 
em Mato Grosso. O Sindica-
to das Indústrias de Frigorífi-
cos do Estado de Mato Gros-
so (Sindifrigo) emitiu um 
comunicado com recomen-
dações aos frigoríficos do 
Estado no combate à pande-
mia, entre elas a diminuição 
de horas de trabalho e férias 
coletivas. Plantas frigoríficas 
do interior já reduziram o 
número de funcionários por 
turno e concederam férias a 
outros.

A JBS afirmou que “vem 
monitorando os reflexos do 
mercado em relação ao CO-
VID-19 e avalia a implanta-
ção de férias coletivas exclu-
sivamente em algumas das 
suas unidades de processa-
mento de bovinos no Brasil”. 
A Marfrig ainda não emitiu 
um posicionamento oficial, 
mas as unidades em Mato 
Grosso seguem com seu fun-

CORONAVÍRUS

Feiras em Sinop 
e Lucas seguem 
com mudanças 
na programação
DA REPORTAGEM

A organização da Show 
Safra BR 163 (16 a 20 de mar-
ço) cancelou todas as pales-
tras programadas entre os 
dias 17 e 20 de março. “Exis-
te uma instrução para que 
eventos com mais de 200 
pessoas sejam evitados, mas 
nós vamos zerar isso pra evi-
tar problemas a todos”, afir-
ma Rodrigo Pasqualli, diretor 

DA REPORTAGEM

O Sindicato Rural de 
Campo Novo do Parecis aten-
deu a recomendação do Go-
verno do Estado de Mato 
Grosso divulgada neste dia 16 
e adiou a 13ª edição da Parecis 
SuperAgro que teria início no 
próximo dia 31 de março. Ain-
da não foi informada a nova 
data de realização do evento 
que é realizado anualmente 
em Campo Novo do Parecis.

No Mato Grosso, diver-
sas medidas foram tomadas 
para tentar conter a transmis-
são da doença: escolas munici-
pais e estaduais tiveram aulas 
suspensas, cirurgias eletivas 
foram adiadas, presídios re-
duziram as visitas aos presos e 
eventos com mais de 200 pes-
soas foram suspensos.

da Fundação Rio Verde, rea-
lizadora do Show Safra, em 
Lucas do Rio Verde.

Já a Norte Show in-
formou que a realização da 
feira não será cancelada por 
causa do novo coronavírus. 
A expectativa é que o evento 
aconteça de 21 a 24 de abril 
em Sinop. Segundo a organi-
zação, a terceira edição deve 
ter aumento de 10% a 15% nos 
negócios.

cionamento. No entanto, em 
uma planta da JBS, em Alta 
Floresta, cerca de 110 funcio-
nários entraram de férias e o 
número de abates diminuiu. 
A unidade vai atuar com efe-
tivo reduzido.

O Sindifrigo emitiu um 
comunicado dizendo que 
“cabe a cada empresa, dentro 
de suas condições, encontrar 
a fórmula para adaptar-se 
às novas contingências do 
mercado”. O sindicato reco-
mendou redução das horas 
trabalhadas, alternância dos 
dias de abate, diminuição de 
turnos, e férias coletivas.

A BRF, por meio de 
nota, afirmou que desde o 
começo do surto de corona-
vírus tem tomado medidas e 
acompanhado o caso. 

A empresa afirmou que 
foi determinada a restrição 
do acesso de visitantes, sus-
pensão de viagens interna-
cionais, entre outras medi-
das, como oferecimento de 
acompanhamento de saúde 
a funcionários e seus fami-
liares.

muito menos do que outras 
e isso interfere na produti-
vidade. Estabelecemos um 
ajuste de dieta e dividimos o 
cocho para que pudéssemos 
fornecer a quantidade neces-
sária de ração e silagem para 
cada animal”, comenta.

Outra mudança “relati-
vamente simples” foi o maior 
cuidado com o pasto, que 
passou a ser adubado com 
esterco e fosfatados. Além 
disso, o terreno foi dividido 
em 12 piquetes, permitin-
do a implantação do pastejo 
rotacionado, elevando a ca-
pacidade de suporte. Entre 
agosto e dezembro a taxa de 
lotação passou de 2,5 para 4,7 
u.A. (unidade animal).

Logo que começaram a 
ser implantadas, as mudan-
ças surtiram efeito positivo. 
Em agosto, quando a “con-
sultoria” teve início, a pro-
priedade produzia em média 
2 mil litros de leite por mês. 
Já em outubro, apenas dois 
meses após o início dos tra-
balhos, saltou para algo em 
torno de 5 mil litros/mês, 
“com praticamente o mesmo 
número de animais”, destaca 
Darline. “O ganhou veio da 
melhora da produtividade 
de cada vaca”, explica.

Os números coletados 
em dezembro também evi-

denciam o sucesso do traba-
lho. Houve incremento de 
125% na produção diária de 
leite. O custo médio por litro 

produzido foi de R$ 0,42. Já 
o custo total (incluindo de-
preciação e mão-de-obra) fi-
cou em R$ 0,76/litro. O valor 

é inferior ao recebido pelo 
Leandro (R$ 1,26/litro), ga-
rantindo uma boa margem 
líquida ao produtor.



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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

NILSON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ n° 
17.992.813/0001-08, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 
localizada na Rua Las Vegas, 959, Jardim Califórnia, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

LEONARDO VALADARES SOUZA - ME, CNPJ n° 
35.519.562/0001-20, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 
localizada na Rua Westminster, 1982, Loteamento Novo 
Horizonte II, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

LUIZ CARLOS GUARNIERI, CPF 904.190.061-68, tor-
na público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para 
atividade de irrigação, realizada por dois (02) sistema de 
aspersão móvel tipo pivô central na Faz. Centro Oeste, 
Zona Rural de Nova Ubiratã/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 NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 SRP

O município de Nova Ubiratã-MT torna público que realizará no dia 31/03/2020, 
às 08h00min, na rua. Pará, 1.850, jardim santa helena licitação destinada ao 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de caminhão Tipo caçam-
ba basculante - novo zero km, atendendo o CONTRATO DE REPASSE Nº 
870475/2018/MAPA/CAIXA. Os interessados poderão consultar o edital e ob-
ter informações, ou adquiri-lo, na sala de licitações, no horário de expediente 
da prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 
18 de março de 2020.

MAURO ODINEI SOLIANI
secretário de administração.

 
 

 
GABINETE DO PREFEITO 

TERMO DE JULGAMENTO DO PREFEITO 
Recurso Administrativo; 
Processo Administrativo n.º 022/2020; 
Tomada de Preços n.º 003/2020; 
Prestação de Serviços de Obras e Engenharia; 
Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Módulo 06; 
Luiz C. Ioris Engenharia e Construções: Recorrente; 
A. A. Dalmasso Serviços: Recorrido; 
Administração Municipal: Interessada. 

 
Vistos etc... 
Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa, LUIZ C. IORIS 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 35.086.825/0001-55, que, em síntese, insurge-se contra a decisão da Comissão Permanente de 
Licitação que habilitou para o Certame Licitatório, mencionado acima, a empresa, A. A. DALMASSO 
SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, 
sustentando, em síntese, que a empresa Recorrida, não preenche os requisitos contidos no Edital, no 
que tange aos critérios de qualificação técnica exigidos para o Certame. 

Com a interposição do Recurso, devidamente admitido na forma da lei, a empresa, A. A. 
DALMASSO SERVIÇOS, apresentou uma lacônica peça de contrarrazões recursais. 

Ato contínuo, não havendo juízo de reconsideração pela Comissão Permanente de 
Licitação, o Presidente da CPL, uma vez instruído o feito, encaminhou os autos concluso ao Gabinete 
do Prefeito Municipal, com base no art. 109, § 4.°, da Lei Federal n.° 8.666/93, c/c o art. 9.°, da Lei 
Federal n.° 10.520/2002, para efeitos de julgamento. 

Em conclusão, não antevejo nenhuma situação ou circunstância plausível, seja de fato 
seja de direito, capaz de autorizar um decisum pela inabilitação da empresa, A. A. DALMASSO 
SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, 
segundo a pretensão recursal sustentada pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-
55, no presente caso que nos ocupamos. 

ANTE O EXPOSTO, com base no entendimento dos integrantes da Comissão 
Permanente de Licitação e, mais ainda, nos fundamentos de fato e de direito registrados nas linhas 
acima e no mais que contam dos autos da Tomada de Preços n.º 003/2020, CONHEÇO do Recurso 
Administrativo interposto pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, pois preenchido os 
requisitos legais para a sua admissibilidade, porém, no mérito, JULGO pelo seu IMPROVIMENTO, e, 
consequentemente, mantenho inalterada a Deliberação da Comissão Permanente de Licitação, no 
sentido da habilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, para participar do Certame Licitatório, já citado 
acima. 

DETERMINO ainda, a remessa destes autos ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, desta Municipalidade, para que sejam tomadas as providências posteriores, na forma da 
legislação vigente, em especial, a publicação do extrato resumido do presente Termo de Julgamento 
no Diário Oficial de Contas do TCE-MT e/ou no Diário Oficial da AMM Diário Oficial; e, a notificação 
pessoal ou via e-mail das empresas Recorrente, Recorrida e demais participantes, com cópia do inteiro 
teor do presente Termo. 

DETERMINO, por fim, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que dê 
prosseguimento ao procedimento de licitação da Tomada de Preços n.º 003/2020 até seus posteriores 
termos, na forma da legislação vigorante. 

Juína-MT, 17 de março de 2020. 
Registre-se. 
Publique-se. 
Notifique-se. 
Cumpra-se. 

 
ALTIR ANTONIO PERUZZO 

Prefeito Municipal 

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
009/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Materiais de 
Copa e Cozinha, para atender a todas as Secretarias Municipais de 
Ipiranga do Norte - MT”, as seguintes Empresas:1) ELENICE 
MAGNAGNAGNO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
02.272.980/0001-07, localizada na Avenida Rio Branco, nº 844, Bairro 
Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, 
vencedora dos itens n.° 3, 4, 5, 6, 10, 11, 19, 24, 32, 38, 44, 46, 58, 71, 73, 
77, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 101, 256, 257, 258, 259 e 260 dos 
lotes n.° 001 e 002, com valor global de R$15.883,50 (Quinze Mil, 
Oitocentos e Oitenta e Três reais e Cinquenta  Centavos). A empresa 6) 
GRANJA E GRANJA LTDA,  devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º  
27.748.221/0001-07, localizada na Avenida Rio Branco, N° 1158, Bairro 
Centro, no município de Ipiranga do Norte– MT, CEP: 78.578-000, 
vencedora dos itens n.°  1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 
75, 76, 79, 80, 81, 82,  83, 84, 85, 86, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 
106, 108, 109, 255 e 261, dos lotes n.° 001 e 002, com valor global de R$ 
295.065,49 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Sessenta e Cinco Reais e 
Quarenta e Nove Centavos).
Ipiranga do Norte – MT, 18 de Março de 2020.

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020

PETRI MADEIRAS LTDA CNPJ: 04.720.377/0001-76, Lo-
calizada Avenida ITORORO SN, Bairro CHACARA, Santa 
Carmem-MT, solicita o comparecimento do funcionário 
JOAO SILVINO ALVES GALVÃO, CTPS 51265 SÉRIE 
00015/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do 
Art. 482 da CLT, o qual confi gura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 16 de Março de 2020. 19,2021/03/2020.

AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nov Mutum – Estado de Mato Groso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 13 
de Fevereiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para contratação de empresa (casa de apoio) para prestação de 
serviços de hospedagem, fornecimento de alimentação (café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e jantar) e transporte (locomoção dos pacientes e 
respectivos acompanhantes até os locais de consultas, laboratórios, 
tratamentos médicos e translado de rodoviária ou aeroporto), na cidade 
de Cuiabá, da qual foi vencedora a empresa: Item 223848, 
URBANíSTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 11.352.553/0001-20 no valor de R$ 47.160,00.
Nova Mutum - MT, 18 de Março de 2020.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 11/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O  
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL E 
BOMBEADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S).' CONFORME A SEGUIR CONCRELUCAS 
CONCRETOS USINADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 05.990.992/0001-65 
ITENS VENCEDORA - 836244 - R$381,50, - 836245 - R$375,00, - 
836114 - R$350,00, - 836246 - R$385,00, VALOR TOTAL GERAL R$ 
274.875,00.

Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2020

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 009/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE PRIMAVERA DO 
NORTE – SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

Marisete Marchioro Barbieri - Presidente da C.P.L

PREGÃO PRESENCIAL N° 8/2020

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 07/04/2020. Data 
de Abertura Dia: 07/04/2020. Hora:  12h:00min. 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 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 8/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E 
APARELHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O SISTEMA DE 
CONFERÊNCIA E ANÁLISE DE ÁGUA NACIONAL VIGIÁGUA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO E REDE DE FRIOS DE SORRISO/MT' CONFORME A 
SEGUIR HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF Nº 53.276.010/0001-10 
ITENS VENCEDORA - 836725 - R$1.966,28, e BUNKER COMERCIAL 
LTDA CNPJ/CPF Nº 03.213.418/0001-75 ITENS VENCEDORA - 836724 
- R$25.800,00, - 836726 - R$10.250,00, VALOR TOTAL GERAL 
R$130.266,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

AVISO DE PRORROGAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT 
ATRAVÉS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) E MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO 
MODIFICADA COM POLÍMERO, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura 
ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 07 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.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE 
PRIMAVERA DO NORTE – SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura 
ocorrerá às 10H30M (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
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
 NOTIFICADO: MAGAIVER MARQUES PENAFIEL – CPF: 025.375.661-81 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao fi nal assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular 
de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento fi rmado com a NOTIFICANTE em 24/06/2015, e aditivo na 
data de 01/05/2018, na qualidade de compromissário comprador dos LOTE 
09 da QUADRA 20 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/07/2019, 
15/08/2019 e 15/09/2019. Assim sendo, fi ca Vossa Senhoria Notifi cada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notifi cação, 
devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br 
ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari 
Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do 
Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo 
pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventu-
almente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação 
integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e 
evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acar-
retando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, 
facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a 
execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela 
Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com altera-
ções dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar 
à Notifi cante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notifi car.SINOP/MT, 
10 DE OUTUBRO DE 2019. 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
 E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

19,20,21/03
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Futebol suspende atividades pela
1ª vez desde as Guerras Mundiais
DA REPORTAGEM

Campeonatos suspen-
sos, Eurocopa e Copa Amé-
rica adiadas para 2021. O fu-
tebol atravessa um momento 
inédito em sua história re-
cente devido à pandemia do 
coronavírus: é preciso voltar 
às duas Guerras Mundiais 
para encontrar uma situação 
similar no calendário do es-
porte mais popular do pla-
neta.

A Eurocopa-2020, ini-
cialmente prevista para ju-
nho e julho e que seria dis-
putada em 12 cidades para 
comemorar os 60 anos de 
história da competição, foi 
adiada para 2021, assim 
como a Copa América, que 
aconteceria na Colômbia e 
Argentina em datas simila-
res. “É uma situação excep-
cional, ligada a uma questão 
de saúde pública”, explicou 
à AFP Paul Dietschy, histo-
riador especializado em fu-
tebol, distinguindo a atual 
situação com as suspensões 
do passado, ligadas a confli-
tos bélicos.

“O que diferencia é a 
temporalidade. A crise atual 
chega ao fim do inverno (eu-
ropeu), que é um momento 
crucial para as competições. 
Já durante a primeira Guer-
ra Mundial (1914-1918) che-
gou entre duas temporadas”, 
explicou.É o mesmo caso 
das Copas do Mundo de 1942 

EFEITO CORONAVÍRUS | Competições continentais e nacionais estão paralisadas por prevenção

DA REPORTAGEM

O Liverpool poderia ter 
garantido matematicamente 
seu primeiro título inglês em 
30 anos nesta segunda-feira 
(16) no clássico contra o Ever-
ton, mas, devido à pandemia 
do coronavírus, a consagra-
ção dos Reds precisou ser 
adiada, correndo até o risco 
de não acontecer.

Para se proclamar cam-
peão em Goodison Park, o 
Liverpool precisava também 
que o Manchester City per-
desse contra o Burnley no sá-
bado (14). Mas, mesmo se este 
resultado não se confirmasse, 
os Reds praticamente têm o 
título da Premier League no 
bolso, já que contam com 25 
pontos de vantagem sobre os 
Citizens. A princípio, o Cam-
peonato Inglês está suspenso 
até 4 de abril, mas as incer-
tezas ligadas ao coronavírus, 
que praticamente paralisou o 
esporte mundial, coloca em 
dúvida a conclusão da com-
petição.

Neste contexto de cri-
se, o Liverpool quer ter um 
comportamento digno, sem 
cair no que seria uma frus-
tração legítima por não po-
der concluir um campeona-

PREMIER LEAGUE

Covid obriga Liverpool 
a esperar pelo tão 
cobiçado título inglês
 

Liverpool de Salah deve ser campeão incontestável  

to que estava praticamente 
selado. “Como já disse antes, 
o futebol é sempre a mais 
importante das coisas não 
importantes”, declarou em 
mensagem para os torcedo-
res o técnico do Liverpool, o 
alemão Jürgen Klopp.

Um discurso que rendeu a 
Klopp os agradecimentos do 
diretor da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), Adha-
non Ghebreyesus, que cha-
mou a fala de uma “potente 
mensagem”. Os torcedores do 
Liverpool, que sonham com 
um primeiro título inglês em 
três décadas, também se mo-
bilizaram contra a epidemia 
e suas consequências.A sus-
pensão do futebol acontece 
logo após o Liverpool ser 
eliminado pelo Atlético de 
Madrid na Liga dos Campe-
ões, competição da qual era 
o atual campeão. Poucos dias 
antes, caiu na Copa da Ingla-
terra ao perder para o Chel-
sea. Uma má fase em meio 
a uma temporada fantástica 
dos Reds, impressionantes 
na Premier League graças 
aos pilares do time, o goleiro 
Alisson, o zagueiro Virgil van 
Dijk e os atacantes Roberto 
Firmino, Mohamed Salah e 
Sadio Mané.

Foto: Divulgação

e 1946, que nunca foi atri-
buída a alguma sede devido 
à Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), um conflito que 
também provocou o cance-
lamento das edições de 1940 
e 1944 dos Jogos Olímpicos.
Com a exceção da Inglaterra, 
os principais campeonatos 
europeus continuaram suas 
atividades durante esse pe-
ríodo. Exceto na temporada 
1939-1940, devido à invasão 
alemã do país, na França 
o campeonato sempre foi 
disputado. Na Itália, houve 
futebol até 1943 (a compe-
tição voltou em 1945) e, na 
Alemanha, até 1944 (voltou 
em 1947).“Havia uma vonta-
de de animar as pessoas, de 
se divertir, até que não foi 
mais possível. A ideia para as 
autoridades era mostrar que 
a situação estava controlada, 
normal”, explicou Dietschy.É 
preciso voltar até os tempos 
da Primeira Guerra Mundial 
para ver os grandes países do 
futebol se privarem da bola 
por vários anos, mas, na-
quela época, o esporte “não 
estava desenvolvido como 
em 1939 ou hoje”. “O senti-
mento patriótico também 
era muito forte, o que facili-
tava na decisão de suspender 
as atividades”, completou o 
historiador.Na Itália, o início 
da temporada 1973-1974 foi 
adiado devido a um surto de 
cólera em Nápoles, mas nada 
que se possa comparar à atu-
al pandemia do coronavírus.

Foto: Divulgação

Cadeiras vazias em jogo na Europa: agora, tudo foi paralisado  

CORINTHIANS

Ramiro terá atenção especial 
e um novo prazo de retorno

SANTOS

Lesão grave e contrato curto:
o caso de Rafael Longuine 

Foto: Daniel augusto Jr.

Foto: reproDução/instagram  

Ramiro já está recuperado da lesão no joelho 

Rafael Longuine sofreu grave lesão no joelho  

DA REPORTAGEM

A comissão técnica do 
Corinthians esperava colo-
car Ramiro para treinar com 
bola, junto ao grupo, a partir 
do início desta nesta sema-
na. Seria o último passo an-
tes do jogador ficar à dispo-
sição de Tiago Nunes. Havia 
até mesmo uma expectativa 
do meio-campista ficar ao 
menos no banco de reservas 
contra o Palmeiras, em clás-
sico que seria disputado na 
Arena, no próximo domin-
go, não fosse a paralisação 
devido ao coronavírus.

Agora, a situação mudou 
de figura. Ramiro receberá 
atenção especial nesse perí-
odo em que os atletas terão 

DA REPORTAGEM

O Santos estuda com pre-
caução o caso de Rafael Lon-
guine, emprestado ao CRB 
até dezembro após grave 
lesão no ligamento cruzado 
do joelho direito do meia. O 
Peixe ainda não sabe se o em-
préstimo será mantido, mas 
se coloca à disposição para o 
tratamento – a cirurgia será 
realizada nos próximos dias e 
ele não deve mais atuar nesta 
temporada.

O contrato de Longuine 
termina em maio de 2021 e 
ele voltaria ao Alvinegro com 

de treinar longe do CT e dos 
profissionais do clube. As 
orientações serão enviadas 
por mensagens via WhatsA-
pp. O departamento físico 
corintiano acredita que Ra-
miro precisará de um tempo 
extra, assim que as ativida-
des forem retomadas à nor-
malidade. Depois de quatro 
semanas de tratamento jun-
to ao departamento médico, 
Ramiro foi entregue ao tra-
balho de transição.

Além de todo o proces-
so, há o fator “medo”, muito 
comum nestes casos e que 
os atletas precisam superar 
para que os movimentos 
mais agudos e de choque 
no campo sejam executados 
uma maneira natural.

 

a possibilidade de assinar um 
pré-acordo para sair de graça 
em junho do ano que vem. 
A lei prevê a manutenção do 
vínculo com o clube até a re-
cuperação total da lesã o, as-
sim como o caso de Leandro 
Donizete no América-MG. O 
CRB paga parte do salário do 
meio-campista.

Rafael Longuine vinha 
atuando bem no CRB, com 
sete gols em 11 jogos. O atle-
ta de 29 anos foi contratado 
pelo Santos em 2015 e nunca 
se firmou. Ele atuou por em-
préstimo também no Coriti-
ba, Guarani e Ponte Preta.
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DA REPORTAGEM

Não são apenas pesso-
as contaminadas, ou com a 
suspeita da doença, que po-
dem adotar o isolamento 
para evitar a disseminação 
do coronavírus (Covid-19). A 
recomendação do Ministério 
da Saúde, desde a última se-
mana, é que pessoas acima 
de 60 anos, ou com doenças 
crônicas como a diabetes e 
doenças cardiovasculares, 
devem buscar o isolamento 
domiciliar e social de forma 
voluntária como meio de 
prevenção. 

Essas pessoas fazem parte 
do chamado grupo de risco, 
que representa a população 
mais vulnerável a complica-
ções da doença.

A justificativa é que não 
há medicamento, substância, 
vitamina, alimento específi-
co ou vacina que possa pre-
venir a infecção pelo novo 
coronavírus, portanto, isola-
mento voluntário domiciliar 
é uma forma eficaz de preve-
nir novas infecções.

O alerta é reforçado após 
o registro da primeira morte 
pelo coronavírus no Brasil, 
que foi de um paciente de 
62 anos, em São Paulo, que 
tinha histórico de diabetes e 
hipertensão. 

Até o momento não há 
confirmação oficial de Co-
vid-19 em Mato Grosso, no 
entanto, o Ministério da Saú-
de registrou até as 18h10min 
do dia 17 de março, que o 
país possui 291 casos confir-
mados da doença e 8.819 ca-
sos suspeitos. 

O objetivo central é inibir 
a propagação da infecção e a 
transmissão local por pesso-
as infectadas. Principalmen-
te para o grupo de risco, o 
coronavírus pode resultar 
em infecções respiratórias 
que vão desde um resfriado 
até síndromes respiratórias 
agudas severas.

A contaminação aconte-
ce a partir do contato com 
pessoas que estão infectadas. 
Cumprimentar, beijar, com-
partilhar copos e talheres 

são algumas as atitudes que 
devem ser evitadas, já que 
a transmissão pode ocorrer 
por gotículas de saliva, es-
pirro, tosse ou catarro, que 
podem ser repassados por 
toque ou aperto de mão, ob-
jetos ou superfícies contami-
nadas pelo infectado.

Fazem parte do grupo de 
risco além de pessoas com 
mais de 60 anos, pessoas que 
sofrem com asma, hiperten-
são, fumantes, diabéticos, e 
todos que possuem doenças 
crônicas.

ISOLAMENTO E
QUARENTENA
O isolamento prevê que 

pessoas em grupo de risco, 
contaminadas e com sus-
peita, permaneçam em casa. 
Diferente do isolamento, na 
quarentena, toda a popu-
lação passa por restrições 
e só pode sair de casa para 
medidas essenciais, como 
comprar comida e remédios. 
Neste caso comércios, shop-

Foto: Marcelo caMargo

Pessoas acima dos 60 anos fazem parte do grupo de risco

Isolamento é recomendado a idosos
 e grupo de risco como prevenção
CUIDADOS EM CASA | O alerta é reforçado após o registro da primeira morte pelo coronavírus no Brasil

L.R.VERDE
Prefeitura suspende eventos
com mais de 200 pessoas

CORONAVÍRUS

Hospital Santo Antônio muda horário de visitas

RONDONÓPOLIS
Prefeitura informa 
que 2ª paciente com 
coronavírus fará 
contraprova

Foto: Wheverton Barros

Prefeitura confirma que caso é “positivo real

DA REPORTAGEM

O prefeito de Lucas do 
Rio Verde, Luiz Binotti, in-
forma que, baseado no De-
creto Municipal nº 4.667, de 
17 de março de 2020, e nas 
recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
e do Ministério da Saúde, as 
atividades escolares das re-
des pública e privada no âm-
bito municipal e de ensino 
superior estarão suspensas a 
partir de segunda-feira (23) 
até o dia 5 de abril de 2020. 
Também estão suspensas as 
aulas das escolinhas esporti-
vas, das oficinas da Secretaria 
de Cultura e do Projeto Nós 
Podemos Nadar a partir do 
dia 23 até o dia 5 de abril.

Conforme o decreto, 
estão suspensos eventos, de 
qualquer natureza, que exi-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Fundação de Saú-
de Comunitária de Sinop 
– Hospital Santo Antônio – 
informa que serão adotadas 
algumas providências para 
conter o avanço do Corona-
vírus – COVID 19, tais como: 

DA REPORTAGEM

O Comitê de Gestão de 
Crises da Prefeitura de Ron-
donópolis informou que a 
paciente de 59 anos, confir-
mada como o segundo caso 
de coronavírus em Mato 
Grosso fará a contraprova. 
Mesmo assim, o médico in-
fectologista Juliano Bevila-
cqua, que também integra a 
equipe, disse se tratar de um 
“positivo real”, devido a to-
dos os fatores identificados. 
As aulas foram suspensas na 
cidade.

“O laboratório onde foi 
feito o exame encaminhará 
para uma confirmação. Será 
feita uma contraprova. Mas 
em função da condição clíni-
ca sugestiva do coronavírus, 
com alterações pulmonares 
como temos visto na litera-
tura e o histórico da viagem, 
para nós é claro que temos o 
positivo real”, disse o médico.

jam licença do poder públi-
co, com público superior a 
200 pessoas em local aberto 
e superior a 100 pessoas em 
local fechado.

Sendo assim, a 11ª Cor-
rida pela Preservação da 
Água, que seria realizada no 
próximo domingo, dia 22 de 
março, está suspensa, bem 
como também está suspensa 
a Copa Reolon/Agriterra de 
Futebol 7, a partir do dia 17 
de março de 2020.

O decreto recomenda 
ainda que eventos com públi-
co superior a 200 pessoas em 
local aberto e superior a 100 
pessoas em local fechado, de 
natureza esportiva, religiosa, 
educacional, empresarial e 
cultural, que não necessitem 
de licença do poder público 
municipal sejam suspensos 
por prazo indeterminado.

a mudança nos horários de 
visitas e a restrição no nú-
mero de visitantes; as visitas 
aos pacientes da UTI adulto 
ficam restritas ao horário 
das 12h às 12h30; 

As visitas aos pacientes 
da UTI infantil ficam res-
tritas ao horário das 15h às 
15h30; as visitas aos pacien-

Vale lembrar que a pa-
ciente possui diabetes, o que 
a coloca dentro de um dos 
grupos de risco e próximo 
de outro. Por conta disto, o 
isolamento e acompanha-
mento se faz necessário. A 
mulher havia viajado para o 
Egito. “Exames de imagem 
mostram uma evolução do 
quadro clínico. Ela não está 
na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). A condição clí-
nica é boa e continua sendo 
acompanhada no isolamen-
to”, pontuou o médico.

CASO DE
CUIABÁ
Em Cuiabá, o Hospital 

Santa Rosa explicou que uma 
paciente testou positivo para 
o Covid-19, em exame preli-
minar. Uma contraprova de-
verá ficar pronta até o início 
da próxima semana, com o 
objetivo de confirmar que o 
homem esteja com a doença.

pings, eventos, e locais onde 
há aglomeração de pessoas 
são fechados temporaria-
mente. O Brasil não decre-
tou quarentena.

Mesmo em isolamento 
domiciliar, pessoas do grupo 
de risco devem seguir algu-
mas regras caso tenha conta-
to com familiares e pessoas 
próximas: não ter contato 
com pessoas que estão con-
taminadas, ou sob suspeita; 
manter o protocolo de lavar 
sempre as mãos e utilizar o 
álcool em gel quando neces-
sário, esterilizar superfícies 
com álcool, além de evitar 
tocar o rosto, olhos, nariz e 
boca.

OBRIGATÓRIO?
A separação de pessoas só 

é obrigatória em casos que 
sejam apresentados os sinto-
mas (os principais são: febre, 
tosse e dificuldade para res-
pirar), ou sem sintomas, mas 
que estejam em investigação 
clínica e laboratorial, dentro 

das restrições do protocolo. 
A determinação é feita com 
prescrição médica ou reco-
mendação do agente de se-
gurança epidemiológica, por 
um prazo de 14 dias - o prazo 
se estende se for comprova-
do o risco de transmissão.

Preferencialmente, o pa-
ciente deve ficar totalmente 
isolado em casa, no entanto, 
se houver agravamento do 
quadro, o paciente pode ser 
isolado em unidades hospi-
talares.

O Ministério da Saúde 
incluiu todos os viajantes 
internacionais na lista de 
pessoas que devem ficar iso-
ladas. Em Mato Grosso, a 
normativa publicada prevê 
o isolamento de 14 dias para 
quem retornar de qualquer 
local que tenha caso confir-
mado de coronavírus, seja 
no país ou no exterior. Se a 
pessoa que retornou de via-
gem tiver tosse e falta de ar, 
a recomendação é procurar 
uma unidade de saúde.

tes do Sistema Único ficam 
restritas ao horário das 14h 
às 14h30; as visitas aos pa-
cientes a ala particular fi-
cam restritas ao horário das 
14h30 às 15h;  Os horários de 
visitas à noite ficam suspen-
sos; é permitido, apenas, um 
visitante por horário e por 
paciente; é proibido a entra-

da de visitantes com sinto-
mas de gripe e resfriado.

Todas essas medidas vi-
sam diminuir a circulação de 
pessoas nos corredores do 
hospital e, por conseguinte, 
garantir a segurança dos pa-
cientes, principalmente, dos 
que ocupam os grupos de 
risco.


