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Autoridades
se reúnem
utilizando
máscaras
Usando máscaras e man-
tendo distância, repre-
sentes de diversas áreas 
do estado se reuniram 
nesta semana para dis-
cutir novas estratégias 
e ações de combate ao 
novo coronavírus. Todos 
usaram máscaras como 
forma de prevenção a 
Covid-19.   Página   4

Com a confirmação do adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021, a convocação da seleção 
brasileira masculina de futebol foi afetada diretamente.                Página  -4

Jogos Olímpicos: oficialmente adiados

REDUÇÃO DA
TIRAGEM
EM RESPEITO
AOS SEUS
FUNCIONÁRIOS

O Diário do Estado MT, 
em concordância com a atual 
crise causada pelo Covid-19, 
informa aos seus leitores que 
continuará presando pela 
qualidade da informação nes-
te período, porém, em tiragem 
menor em respeito, principal-
mente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, 
muita gente está envolvida, 
e na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. E 
é pensando na prevenção 
que decidimos fornecer, por 
tempo indeterminado, a 
você leitor as notícias mais 
importantes em 4 páginas. 
Logo, tudo voltará ao normal! 
Agradecemos a compreensão.

         

Divulgação

Mayke Toscano

Divulgação

Madeireiras e indústrias ainda
seguem atividades normalmente
A prefeita Rosana Martinelli e os secretários de Finanças e de Saúde concederam 
entrevista coletiva – via redes sociais – para sanar dúvidas sobre o decreto emergen-
cial que suspendeu as atividades de cerca de 12 mil empresas, exceto madeireiras e 
indústrias, e expuseram o atual momento no que diz respeito ao coronavírus.Página -4
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Que esses dias não sejam só para se lamentar, 
mas para refletir sobre nossas ações, nossos 
gestos, nossas escolhas

Que estranho ficar trancado em casa, qua-
se um prisioneiro, não fosse o fato de ser uma 
opção diante da falta de opções que o vírus nos 
impõe. Mas, estar recluso ainda que no acon-
chego do lar, e tenho um lar bem agradável, 
tem um gosto amargo de impotência diante 
dos inconvenientes da convivência humana.

Estamos absolutamente sós porque não 
estamos a sós, porque o contato é uma cons-
tante de nossa existência, mesmo porque é 
através dele que nos afirmamos como somos e 
nos afirmam como queremos ser. Viver é estar 
entre homens, e homens tem afetos, tem sim-
patias, tem prazeres e tem doenças. Também 
tem problemas.

Livremente escolhemos não exercer o di-
reito de ir e vir. Livremente escolhemos ser-
mos coautor da solução e não ser do problema 
da disseminação. Protegermos a nós mesmos 
e aos demais, um gesto de civismo, de civili-
dade, de participação na coletividade se res-
tringindo a insignificância do nosso lar. É dos 
pequenos gestos que se criam as grandes so-
luções e mobilizações.

É cada um fazendo a sua pequena parte 
que as grandes ocorrências frutificam, é o ci-
dadão tomando consciência de sua participa-
ção coletiva que faz a comunidade se proteger 
e crescer.

O mal da doença está fazendo surgir uma 
discussão sobre a participação de todos, se-
não na cura, na mitigação dos males do vírus. 
De certo modo, estamos desenvolvendo uma 
consciência de vida comum, social, cívica, a 
necessidade de se juntar pelo bem comum, a 
ser solidário, fraterno, humanitário.

O que está em jogo não é apenas dinhei-
ro, bens, empregos, direitos, e tantas outras 
coisas importantes, mas a sobrevivência ci-
vilizada, onde temos que nos organizar para 
atravessar as dificuldades que devem ser divi-
didas entre todos. Devemos nos preparar para 
também dividir os custos sociais e culturais 
que o surgimento dessa ameaça trouxe aos 

contemporâneos. Devemos nos prepa-
rar para desfrutarmos de menos recursos e de 
realizarmos maiores contribuição para o bem 
comum.

Uma coisa boa esse vírus já promoveu, a 
consciência de que somos uma comunidade, e 
que todos devem dar sua cota pelo bem geral. 
Tem mostrado a força da comunidade dos ho-
mens superando suas individualidades, gosto e 
prazeres pessoais, e se submetendo a um regi-
me comum, a ricos e pobres, a velhos e jovens, 
a mulheres e homens, a todos independente de 
sua orientação sexual, religiosa, filosófica, po-
lítica ou cultural. Somos todos igualmente re-
clusos, aguardando o pior passar, tentando não 
colocar em colapso a saúde pública.

E se aprendermos a agir em comum, e per-
cebermos a força que temos em conjunto, que 
podemos nos unir pelo bem comum, pelo inte-
resse geral, por questões políticas e culturais, 
temos a possibilidade de realizar ações ainda 
maiores. São as crises que trazem aprendiza-
dos e fazem surgir a inteligência terapêutica 
dos males; enfrentando os problemas é que 
surge a criatividade humana, na tentativa de 
facilitar a vida ou tirar mais proveito das coi-
sas. São os desafios que atiçam a genialidade 
humana.

Que esses dias não sejam só para se lamen-
tar, mas para refletir sobre nossas ações, nos-
sos gestos, nossas escolhas. Deve ser um tem-
po para se dedicar a nos melhorar, pois isso é 
uma das poucas coisas que só nós mesmos po-
demos realizar para a melhora do mundo: que 
cada um se torne melhor após esse calvário! E 
que aprendamos a nos unir para outras emprei-
tadas, por exemplo, por uma educação digna e 
civilizada, por algum tipo de unidade política, e 
não pelas inimizades e lutas constantes.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFES-
SOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA 
UFMT

Uma doença que pode trazer a cura

ROBERO DE BARROS 
FREIRERepassando boatos
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mais gente acredita e a “bola de neve” vai 
se tornando ainda maior.

Estamos na era da informação, e real-
mente me decepciono com a “ignorância 
tecnológica”. Pessoas repassando infor-
mações que seriam confirmadas com 

uma pesquisa simples, 
sem qualquer dificul-
dade. Se o repasse vem 
de alguém que não te-
nha tanta familiaridade 
com a tecnologia, como 
as pessoas mais de ida-
de, até dá para entender, 
mas de quem está ali, 
no dia a dia da grande 
rede, é realmente uma 
decepção sem tama-

nho.
Use as facilidades que a tecnologia 

proporciona para verificar as informa-
ções que recebe e compartilhar apenas 
o que for real. Se cada um fizer sua parte, 
teremos um mundo digital utopicamente 
melhor.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Uma coisa que o ser humano moderno 
tem mania de fazer é repassar tudo que 
recebe em suas redes sociais e comuni-
cadores instantâneos sem verificar o que 
é ou não real. Poucos fogem desse perfil 
e a maioria, infelizmente, acha que está 
prestando um 
grande serviço 
à humanidade 
repassando in-
formações im-
portantes.

Se essa já 
é uma atitude 
normal no dia 
a dia, imagine, 
então, em situ-
ações de crise, 
doenças ou similares. Toda vez que algo 
dessa natureza começa a fazer parte, de 
alguma forma, dos noticiários, uma ver-
dadeira enxurrada de informações falsas 
passa a ser compartilhada freneticamen-
te pela esmagadora maioria dos usuários 
de tecnologia.

Isso faz com que você receba tanta 
informação inverídica que, se não tiver 
muito critério, acabe por se distanciar da 
verdade.

Essa situação se torna ainda pior a 
cada grande acontecimento. O motivo? 
Mais pessoas estão fazendo uso dos re-
cursos tecnológicos disponíveis, mais 
informações inverídicas são repassadas, 

DA REPORTAGEM

As obras para constru-
ção de 200 novos leitos no 
Hospital Metropolitano, 
em Várzea Grande - para 
atender casos graves de 
Covid-19 no Estado - se-
guem em ritmo acelera-
do. O objetivo é finalizar o 
mais rápido possível e dei-
xar a estrutura 100% pronta 
para receber os pacientes 
diagnosticados com a do-
ença e que precisem de 
atendimento. O prazo es-
timado para concluir toda 
construção é de aproxima-
damente duas semanas.

Os profissionais do se-
tor da superintendência de 
obras da Secretaria de Es-
tado de Saúde deram iní-
cio aos trabalhos na última 
sexta (20), com a vistoria 
do local onde será cons-
truído a nova estrutura. Na 
segunda (23), foi iniciada 
a terraplanagem da área 
para preparação do solo 
para construção da estru-
tura.

De acordo com o crono-
grama de obras, hoje (25) 
serão iniciados os traba-
lhos de elétrica e hidráu-
lica para montagem da es-
trutura. Essa força-tarefa 
de reforço para entregar 
a construção será rápida, 
pois o modelo do projeto 
prevê a montagem das pa-
redes com painel isotérmi-
co, mesmo sistema usado 
na China. Um modelo efi-
ciente de fácil montagem 
que otimiza o tempo de 
obra. O valor do investi-
mento é estimado em R$ 
2,5 milhões. A compra dos 
materiais será realizada di-
retamente com a fábrica, 
reduzindo assim o custo.

O processo para reali-
zar a equipagem dos lei-

tos já começou. De acordo 
com a secretária adjunta 
de Gestão Hospitalar, Ca-
roline Dobes, estão sendo 
“adquiridos mais de cinco 
mil itens de diversos equi-
pamentos para estruturar 
os novos leitos”.

Essa nova construção faz 
parte das ações de enfren-
tamento ao coronavírus 
em Mato Grosso. Resul-
tado das articulações do 
Governador Mauro Men-
des, durante tratativas com 
o secretário de Estado de 
Saúde Gilberto Figueire-
do e demais membros da 
equipe do Gabinete de Si-
tuação, que trabalha nas 
tratativas estratégicas de 
combate à doença classifi-
cada como pandemia.

“O nosso desafio é fazer, 
no menor espaço de tem-
po possível, uma obra de 
mais de 200 leitos que se-
rão construídos aqui. Esse 
hospital, dentro de poucas 
semanas, vai estar com ca-
pacidade para atender 260 
pessoas que estiverem em 
situação grave”, afirmou o 
governador.

Após a conclusão das 
obras no Hospital Metro-
politano, a estrutura será 
referência no Estado para 
atender os pacientes da 
Covid-19. A unidade, após 
a pandemia, ficará com os 
leitos de forma definitiva. 
A escolha do Metropolita-
no se ao fato de o Hospital 
já ter toda a infraestrutura 
como referência. Ou seja, 
caso precisasse levar o pa-
ciente para algum procedi-
mento que requeira raio-x 
ou qualquer outro exame, 
será muito fácil e prático.  
O que não ocorreria se o 
local escolhido fosse um 
estádio, ginásio ou mesmo 
um hotel. Uma estrutura eficiente de fácil montagem que reduz o tempo de obra 

Entenda como será possível construir
200 leitos em apenas duas semanas
MEDIDA URGENTE | Modelo do projeto prevê a montagem das paredes com painéis isotérmicos

Foto: Divulgação



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 Office; 
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 Office; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento em 
Pacote Office;
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, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conhecimento 
em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fiscal, com experiência.

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

encaminhamento é feito de acordo com o perfil 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO N° 004/2020 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Por-
taria Municipal n.º 9.111/2020, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, 
dos interessados, que decidiu SUSPENDER sine die a licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN-
TO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINA DE HEMODIALISE), POLTRONA 
CONV. PARA HEMODIALISE - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
E ARMAZENAMENTO PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZA-
DA, LOOP PEX 150 MT E PRESTAÇÃO DE SER. DE INSTALAÇÃO 
– PARA CLINICA DE HEMODIALISE. DE ACORDO COM O PROJETO 
DA EMENDA PARLAMENTAR Nº PROPOSTA: 14003.786000/1180-04”. 
SAGUAS MORAES, que estava prevista para acontecer no dia 03 DE 
ABRIL DE 2020 ÀS 10:00 HORAS. Motivo 01: Decreto nº 405 de 22 de 
março de 2020 que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta do Munícipio de Juína – MT, de medi-
das temporárias e emergenciais de prevenção pelo novo Corona Vírus 
– COVID19.  Motivo 02: Impugnação aos termos do Edital apresentada 
pela Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDI-
COS LTDA, Cnpj 13.333.090/0001-84, considerando que exige análise 
técnica criteriosa para análise do mérito da impugnação, não podendo 
ser realizada no prazo legal devido as ações que estão sendo realizadas 
em função da prevenção do novo Corona Vírus – COVID19. Informamos 
que a licitação ficara suspensa sine die. A nova data da seção pública 
será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados an-
teriormente. Maiores Informações poderão ser obtidas através do site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Infor-
mações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.
br.    Juína-MT, 24 de Março de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

Pregoeiro

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a ANULAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial 
RP nº 017/2020, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
retífica de motores e Bombas Injetoras em veículos leves, caminhões, 
ônibus e máquinas pesadas, com fornecimento de peças necessárias 
para a execução dos serviços, para atender os veículos da frota da 
Prefeitura Municipal. Considerando curto prazo de tempo da circulação 
em Diário Oficial do Aviso de Adiamento do certame. Considerando a 
publicação do Decreto Executivo nº051/2020, em 23 de março de 2020. O 
Pregoeiro decide ANULAR a licitação em tela.

ANULAÇÃO DE EDITAL

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL RP N° 017/2020

Campo Novo do Parecis, 24 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, 
MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E AT R I A S 
SOLICITANTES. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 09:00 horas do dia 
27/03/2020 até as 13:00 horas do dia 08/04/2020 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 09/04/2020 as 09:00 horas (horário 
de Brasília). 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 ou através 
do site www.bllcompras.org.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 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
O Presidente do Consórcio 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°: 009/2020 
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES, A SEREM PRESTADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
- MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO 
DE AZEVEDO 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. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 

Código Razão Social CNPJ Qtde de Itens Valor 

402 M. A. DAS S. DE 
SOUSA ME 

08.781.187/0001-10 37 R$ 122.750,00 

TOTAL 01 R$ 122.750,00 
 

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

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
PRESIDENTE 
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Foto: Mayke toscano

Reunião foi feita para definir novas ações de combate a Covid-19 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A prefeita Rosana Marti-
nelli e os secretários de Fi-
nanças e Orçamento, Astério 
Gomes, e de Saúde, Kristian 
Barros, concederam coleti-
va de imprensa – via redes 
sociais – para sanar dúvidas 
sobre o decreto emergencial 
que suspendeu as atividades 
de cerca de 12 mil empresas 
e expuseram o atual mo-
mento no que diz respeito 
ao coronavírus (Covid-19). A 
medida vai vigorar nos pró-
ximos 15 dias, podendo ser 
prorrogada.

“A preocupação da prefei-
ta é que a economia não pa-
ralise completamente. Ainda 
não chegamos nas madeirei-
ras e indústrias, então con-
tinua normal a atividade, 
mas estamos monitorando, 
fazendo uma análise e, se 
preciso for, faremos novo 
decreto contemplando esses 
ramos para que paralisem”.

Os autônomos também 
estão no decreto. “Eles tam-
bém têm uma grande res-
ponsabilidade e se preciso 
for vamos de encontro a eles. 
Nosso apelo é para que eles 
próprios vejam a oportuni-
dade de diminuir a atividade 
e ficar em casa. Essa guerra 
é de todos, precisamos da 
conscientização de todos”, 
destacou Gomes sobre os se-
tores que ainda podem con-
tinuar trabalhando.

Ele ainda apontou que 
oficinas mecânicas estão 
proibidas de trabalhar. “Mas 

sabemos que é preciso dar 
estrutura aos caminhonei-
ros, vamos estar estudando 
em contato com o ministério 
da Infraestrutura. Pet shops 
também estão proibidos, so-
mente poderão através do 
sistema delivery e os ambu-
lantes também devem para-
lisar as atividades”.

O secretário ainda revelou 
a possibilidade de prorroga-
ção do prazo de pagamento 
dos alvarás de funcionamen-
to, que vencem no próximo 
dia 31. “Estamos avaliando 
ainda, vamos analisar o nú-
mero de pessoas que ainda 
não pagaram e se preciso for 
prorrogaremos esse prazo de 
vencimento”, apontou.

O número de leitos de 
também será ampliado, de 
acordo com o secretário de 
Saúde. “Os casos suspeitos 
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Madeireiras, por enquanto, seguem com suas atividades normalmente 

Madeireiras e indústrias ainda
seguem atividades normalmente
SINOP | UPA terá mais leitos para atendimento a casos de coronavírus

FAKE NEWS

Polícia Civil 
checa origem das 
informações falsas

NOVAS AÇÕES

Governador, presidente 
da ALMT e Judiciário se 
reúnem com máscaras

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil, por meio 
da Gerência de Combate a 
Crimes de Alta Tecnologia 
(Gecat), está apurando a ori-
gem de áudios oriundos do 
WhatsApp com possíveis 
“fake news” em relação à pro-
pagação do coronavírus (Co-
vid-19) em Mato Grosso.

Conforme o delegado 
da Gecat, Eduardo Botelho, 
todas as informações rece-
bidas estão sendo checadas 
mediante informações re-
passadas pelos órgãos oficiais 
do Estado e, havendo discre-
pância, a pessoa responsável 
pelo áudio será notificada 
para prestar os devidos escla-
recimentos.

Um exemplo é um áu-
dio relacionado a uma médi-
ca pediatra, que foi verificado 
pela Gecat. A profissional foi 
solicitada para explicar as in-
formações e se retratou sobre 
as informações repassadas. 
Ela afirmou à Polícia Civil 
que repassou a mensagem 
sem confirmar a procedência 
do áudio, porém, disse que 

DA REPORTAGEM

Usando máscaras e 
mantendo distância, repre-
sentes de diversas áreas do 
estado se reuniram nesta se-
mana para discutir novas es-
tratégias e ações de combate 
ao novo coronavírus. Além 
do governador Mauro Men-
des, estiveram na reunião: os 
secretários Mauro Carvalho 
(Casa Civil) e Alberto Macha-
do (Gabinete de Governo), o 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Eduardo 
Botelho, e os deputados Max 
Russi e Dilmar Dal Bosco; o 
presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Car-
los Alberto Alves da Rocha; 
o presidente do Tribunal de 
Contas, conselheiro Guilher-
me Maluf; o presidente da 
Associação Mato-grossense 
de Magistrados, Tiago Abreu; 
e o defensor-público geral, 
Clodoaldo Queiroz.

Todos eles usaram más-
caras como forma de preven-
ção a Covid-19. O objetivo 
dos Equipamentos de Prote-

sua intenção não foi propa-
gar o pânico, mas, apenas 
alertar sua família acerca da 
gravidade da pandemia. 

“Esta será a conduta 
padrão da Gecat em relação 
aos casos semelhantes, sen-
do possível inclusive a res-
ponsabilização criminal dos 
autores”, alertou o delegado 
Eduardo Botelho.

Ainda segundo o de-
legado, as mensagens “fake 
news” mencionam dados in-
verídicos sobre pessoas con-
tagiadas pelo coronavírus, o 
que coloca em descrédito o 
os órgãos oficiais do estado 
como um todo.

A Polícia Civil de Mato 
Grosso permanece atuando 
para combater e reprimir 
‘fake news’, assim como com-
portamentos delitivos que 
desobedecerem a determi-
nações sanitárias e de saúde, 
determinadas pelas autorida-
des, para se evitar ainda mais 
a disseminação da pandemia 
do coronavírus. Denúncias 
sobre materiais “fake news” 
podem ser feitas pelo telefo-
ne (65) 99973-4429.

ção Individual (EPIs) durante 
esse período de pandemia é 
evitar um possível contágio 
do vírus. De acordo com o 
governo, dentre as ações dis-
cutidas, está o levantamento 
dos impactos causados e que 
devem causar na sociedade 
durante a pandemia. No en-
contro, ficou definido que 
toda segunda-feira à tarde 
haverá reunião entre as insti-
tuições, de forma a fortalecer 
o combate ao coronavírus.

SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
O Governo de Mato 

Grosso decretou situação 
de emergência por causa da 
pandemia do coronavírus. O 
decreto, assinado pelo gover-
nador Mauro Mendes (DEM), 
foi publicado em uma edição 
extra do Diário Oficial do Es-
tado (DOE). O decreto será de 
90 dias e pode ser prorroga-
do por até 180. A medida aju-
da o governo a tomar ações 
de prevenções e conseguir 
recursos financeiros para o 
combate ao coronavírus.

foram identificados tanto na 
nas unidades básicas quanto 
particular. Diante disso es-
tamos ampliando 40 ou 50 
leitos da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) para 
melhor atendimento”, pon-
tuou. Conforme Kristian, 
diante da situação, houve 
mudanças nos atendimen-
tos nas unidades básicas de 
saúde. “Continuarão aber-
tas em horário normais, 
mas só atenderão urgência e 
emergência. As consultas já 
agendadas estão canceladas. 
Consultas eletivas não serão 
atendidas. Isso também vale 
para a UPA. As consultas pré-
-natais de gestantes que não 
estão em risco, não têm sin-
tomas, estão suspensas. Va-
mos atender as gestantes que 
estão em grupo de alto risco, 
com sintomas, doenças crô-

nicas”, frisou.
Em seu pronunciamento, 

Rosana destacou que todas 
as ações estão sendo toma-
das para salvar vidas. “Nossas 
equipes estão trabalhando 
24 horas por dia, para pro-
porcionar segurança e saúde. 
Peço a todos novamente que 
fiquem em casa, este é um 
momento de isolamento. A 
estimativa do ministério da 
Saúde é que haja um cresci-
mento dos casos do corona-
vírus nos próximos 10 dias. E 
a forma de evitar um colapso 
na saúde é um isolamento 
social”. A prefeita também 
apontou que hoje houve do-
ação de mais de 5 mil litros 
de álcool 70% através de par-
cerias, que serão distribuídos 
nas unidades de saúde que 
estão trabalhando para aten-
dimento da população.

TÓQUIO-2021

Adiamento das Olimpíadas tira 11
jogadores por limite de idade

Foto: Divulgação

Paquetá encabeça lista de jogadores que completarão 24 
anos em 2021 

DA REPORTAGEM

Com a confirmação 
nesta terça-feira (24) do 
adiamento das Olimpíadas 
de Tóquio para 2021, a con-
vocação da seleção brasilei-
ra masculina de futebol foi 
afetada diretamente. Isso 
porque a regra do futebol 
masculino olímpico permite 
a participação de jogadores 
que completem até 23 anos 
de idade no ano da dispu-
ta - além de três atletas sem 
limite de idade. No futebol 
feminino, não há restrição, 
no entanto, poderia desfa-
vorecer veteranas, como a 
atacante Formiga, que já tem 
42 anos e busca a sua sétima 
participação olímpica.

Agora, o técnico André 
Jardine perde a chance de 
contar com 11 dos 23 joga-
dores que ele chamou para 
a seleção olímpica, no últi-
mo dia 6, que disputaria dois 
amistosos, ambos desmarca-
dos por conta da pandemia 
de coronavírus.

Dentre os prejudica-
dos estão Lucas Paquetá e 
Matheus Henrique, que já 
fizeram parte da seleção 
principal. Eles e os outros 0 
perdem a chance de disputar 
as Olimpíadas como atletas 
sub-23, pois completarão 
24 anos em 2021, tornando-
-se inelegíveis. Entre os no-
mes da seleção olímpica que 
completam 24 anos em 2021 
(da última lista) estão os go-

leiros Cleiton (Red Bull Bra-
gantino) e Lucas Perri (São 
Paulo); os zagueiros Gabriel 
(Lille), Luiz Felipe (Lazio) e 
Lyanco (Torino); os laterais 
Caio Henrique (Grêmio) e 

Ayrton Lucas (Spartak Mos-
cou); e os meio-campistas 
Lucas Paquetá (Milan), Ma-
theus Henrique (Grêmio), 
Maicon (Shakthar Donetsk) e 
Wendel (Sporting).


