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A prefeita Rosana Martinelli anunciou que o município seguirá as orientações 
do Governo do Estado dispostas no Decreto nº 425, que consolida as medidas 
temporárias restritivas às atividades privadas para prevenção dos riscos de 
disseminação do coronavírus. As aulas seguirão suspensas.    Página -4

ORIENTAÇÕES

Sinop seguirá decreto, mas
com alerta para a saúde

PROCON ORIENTA

Em Lucas,
comércio
funcionará
com restrições
O prefeito de Lucas do Rio 
Verde, Luiz Binotti, assinou de-
creto autorizando o funciona-
mento do comércio nos termos 
de um decreto assinado pelo 
governador Mauro Mendes. 
Binotti considerou a análise 
da situação da pandemia no 
mundo e a ausência de casos 
confirmados no município ou 
óbitos no estado.            Página  -4

Aqueles que possuem dívidas com bancos podem prorrogar por 60 dias o vencimento dos contratos que 
estejam vigentes e em dia.                      Página -2

Prorrogação do PagamEnto
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O Diário do Estado MT, 
em concordância com a atual 
crise causada pelo Covid-19, 
informa que continuará presan-
do pela qualidade da informa-
ção neste período, porém, em 
tiragem menor em respeito 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 pre-
venção que decidimos fornecer 
a você, leitor, as notícias mais 
importantes em 4 páginas. 
Logo, tudo voltará ao normal!
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Não havia abordagem de tratamento, avaliação 
do processo de diagnóstico, muito menos coleta 
de sangue dos sobreviventes para processar esse 
sangue usando o plasma para imunizar outras 
pessoas

O artigo desta semana fluiu em pleno cená-
rio de guerra contra a pandemia do novo corona-
vírus. Foi da varanda do meu apartamento, em 
Brasília, observando a paisagem imperturbável 
do cerrado do Planalto Central, salpicada de ár-
vores e plantas que abrigam milhares de pássa-
ros, que fui guiado por Deus a refletir sobre este 
momento deplorável da nossa história, em pleno 
século XXI.

Logo percebi, olhando para o verde infinito, 
que apesar da graciosidade do assobio e balé 
dos passarinhos, havia um imenso vazio no ho-
rizonte. Devido à quarentena, a belíssima área 
verde do Sudoeste estava órfã daquilo que é 
mais precioso, o ser humano. Pela primeira vez 
na história, corredores, ciclistas, crianças e fa-
mílias não circulavam ao ar livre.

Faço aqui, uma reflexão, diante das notícias 
veiculadas na mídia, nesse período de isolamen-
to obrigatório. De todas as notícias que li, assisti 
e ouvi, uma em especial me chamou a atenção: 
a palestra ministrada pelo bilionário Bill Gates, 
em 2015, nos Estados Unidos.

Ele afirmou categoricamente que o mundo 
não estava preparado para uma próxima epide-
mia, o que de fato aconteceu cinco anos depois. 
“Se algo matar mais de 10 milhões de pessoas 
nas próximas décadas, é mais provável que 
seja um vírus altamente contagioso do que uma 
guerra. Não mísseis, mas micro-organismos”.

Segundo Gates, os países investiram muito 
em estratégias antinucleares, mas muito pouco 
em um sistema que detenha uma epidemia.

No caso do Ebola, ele enumerou três razões 
de o vírus não ter se espalhado mais do que três 
países africanos: a primeira, o trabalho heróico 
de profissionais da saúde, que evitaram novos 
contágios; a segunda, é a natureza do vírus, não 
transmissível pelo ar e, onde a maioria dos pa-
cientes fica tão doente que fica acamada; e a ter-
ceira, é que o Ebola não entrou em muitas áreas 
urbanas, e isso foi simplesmente por sorte.

Com a sua visão de um mundo vulnerável, 
Bill Gates alertou “pode haver um vírus que 
deixe o paciente aparentemente bem no está-
gio contagioso, a ponto de ele conseguir viajar 

de avião ou ir ao mercado. A fonte do vírus 
poderia ser uma epidemia natural, como o 
Ebola, ou poderia ser bioterrorismo”.

Na sua brilhante palestra, ele criticou a len-
tidão para levar os milhares de profissionais aos 
países atingidos. Não havia abordagem de tra-
tamento, avaliação do processo de diagnóstico, 
muito menos, houve, coleta de sangue dos so-
breviventes para processar esse sangue usando 
o plasma para imunizar outras pessoas. E para 
completar, a OMS é financiada para monitorar 
epidemias, não para fazer pesquisas.

Bill Gates chamou a atenção para o uso es-
sencial da ciência e tecnologia, dos telefones ce-
lulares para coletar as informações das pessoas 
e divulgar informações para elas, o avanço da 
biologia, que mudariam drasticamente o tempo 
de resposta para analisarmos um patógeno e 
sermos capazes de criar vacinas e medicamen-
tos compatíveis com ele, enfim, podemos ter fer-
ramentas, mas elas precisam ser colocadas num 
sistema geral de saúde global, e precisamos de 
preparação.

Antevendo o futuro, Bill Gates defendeu a ne-
cessidade urgente, de dotarmos de sistemas de 
saúde fortes em países pobres, onde mães pos-
sam dar a luz em segurança e crianças tenham 
acesso a todas as vacinas. Isso, aliado de um 
corpo médico a postos com muitas pessoas, com 
treinamento e experiência necessários que este-
jam prontos para agir, com expertise. E por fim, 
juntar esses profissionais de saúde aos militares, 
lançando mão da capacidade militar de se mover 
rápido, de fazer logística e de tornar áreas segu-
ras. Um sistema como esse é imperativo e urgen-
te. Mas para que isso se faça, precisamos primei-
ro compreender que o investimento em ciência e 
tecnologia e a manutenção de sistema universal 
de saúde de qualidade não são gastos que podem 
ser cortados ou economizados. Ou compreende-
mos a importância desses investimentos cons-
tantes, ou perecemos por algo que não consegui-
mos nem ver em microscópios comuns.

VICENTE VUOLO É ECONOMISTA, CIENTIS-
TA POLÍTICO E COORDENADOR DO MOVIMENTO 
PRÓ VLT

Mundo vulnerável

VICENTE VUOLO
Diversão tecnológica
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Além de tudo isso temos uma fonte 
praticamente inesgotável de opções de 
entretenimento: a internet. 

Muito mais do que Facebook, Insta-
gram e WhastApp a internet oferece con-
teúdos para todos os gostos, desde filmes, 

músicas, jogos 
(que podem ser 
opções para a 
família) e muito 
mais. Se você 
sair do “básico”, 
daquilo que es-
tamos acostu-
mados, e come-
çar a procurar 
outras opções, 
vai conseguir 
passar o tempo 
com muito mais 
facilidade, além 

de envolver as pessoas que estão ao seu 
lado em atividades interessantes que ti-
rem um pouco o “peso” de estar, digamos, 
“preso” em casa.

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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Use a tecnologia como provedora de diversão e passatempo 
para sua família, explorando o que a grande rede tem de me-
lhor, indo além da velha combinação de Facebook, Instagram e 
WhatsApp. É um bom momento para se reinventar e aprender 
a interagir de forma mais eficiente com a internet, extraindo, 
dela, muito mais do que se extrai atualmente.
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Encarar uma quarentena pode deixar 
muita gente incomodada. Uma infinidade 
de fatores costuma “martelar” a cabeça de 
quem costuma ser ativo, como o ficar pa-
rado, em si, as incertezas, finanças e por 
aí vai. É um período complicado e, infe-
lizmente, neces-
sário para tentar 
frear algo tão ex-
tremo.

Em períodos 
como esses te-
mos que buscar 
opções de ocupa-
ção que nos per-
mitam relaxar 
e, claro, evitar 
a concentração 
excessiva nos 
problemas.Entre 
uma infinidade 
de tarefas que você pode fazer em casa, 
inclusive aquelas manutenções e ajus-
tes que foram “jogados para frente” com 
o passar do tempo e que podem, além de 
“uteis”, ser um excelente passatempo.

Além disso podemos aproveitar para 
colocar a “prosa” em ordem. Isso mesmo: 
na correria do dia a dia e dividindo aten-
ção com a tecnologia acabamos por não 
conversar muito com as pessoas que nos 
cercam. Agora é hora de aproveitar e con-
versar, se aproximar ainda mais das pes-
soas que amamos.

DA REPORTAGEM

Aqueles que possuem dívidas com 
bancos podem prorrogar por 60 dias 
o vencimento dos contratos que este-
jam vigentes e em dia. Dessa forma, a 
Secretaria Adjunta de Direito e Defesa 
do Consumidor (Procon) orienta que 
os interessados procurem os canais de 
atendimento dos respectivos bancos 
para solicitar a prorrogação da dívida.

A medida, que atinge os cinco 
maiores bancos que atuam no País - 
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú 
Unibanco e Santander - foi anunciada 
pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) e beneficiará clientes pes-
soas físicas e micro e pequenas em-
presas.

O objetivo, segundo a Federação, é 
amenizar os efeitos negativos do coro-
navírus no emprego e na renda. Para 
prorrogar a dívida, o cliente - pesso-
as física e micro e pequenas empre-
sas - deve entrar em contato com seu 
banco, expor seu caso para saber das 
condições disponíveis. Cada institui-
ção irá definir o prazo e as condições 
dos novos pagamentos. A prorrogação 
não é automática, depende da solici-
tação do cliente junto ao banco.

Segundo a Febraban, não é necessá-
rio ir presencialmente à agência ban-
cária. O cliente pode ligar para seu ge-
rente e usar os canais eletrônicos para 
entrar em contato com seu banco. 
Outro ponto importante: a medida 
não inclui boletos de consumo geral - 
água, luz, telefone – e tributos.

“O alerta que faço neste momento 
é de que, com as medidas anunciadas 
hoje voltadas à economia, voltaremos 
a ter um grande número de pessoas 
circulando em nossa cidade. Uma vez 
que, aumentando o número de casos 
suspeitos e doentes, a sobrecarga será 
na UPA e nos postos de saúde. Então, 
eu peço que os empresários de Sinop 
sigam o decreto e adotem todas as 
medidas de prevenção e higienização 
necessárias. Essa responsabilidade 
também é de vocês de agora em dian-
te”, disse a prefeita de Sinop, Rosana 
Martinelli, em relação à economia, 
uma das preocupações do cidadão. Medida se aplica a pessoas físicas e micro e pequenas empresas 

Clientes podem pedir prorrogação
do pagamento de dívidas em bancos
PROCON ORIENTA | Medida foi anunciada pela Febraban e se aplica a contratos vigentes

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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEIURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020

Processo Administrativo Licitatório nº 30/2020
A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 02/2020, 
no município de Santa Carmem, torna público em conformidade com a lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores para conhecimento dos interessados, que 
na licitação modalidade Tomada de Preço Nº 06/2020. Objetivando a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIA-
ÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO 
DAMIAN PREVE.
Com abertura no dia 27/03/2020 e homologado dia 27/03/2020, sagrou-se 
vencedora do respectivo processo a empresa: RCA CONSTRUTORA LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ Nº 12.145.051/0001-90 por apresentar o valor global de 
R$ 681.802,38 (seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e dois reais e trinta 
e oito centavos).

Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 27 de março de 2020. 
MAITÊ SEHNEM
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 018/2020
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comuni-
ca a todos os interessados que realizará no próximo dia 14 de abril de 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTE-
MA REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MAIOR DESCONTO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BOMBAS E BICOS 
INJETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”. 
Maiores informações através do Edital nº. 035/2020, que está disponível no 
site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Mu-
nicipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 
das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 27 de março de 2020.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO

#ATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020

RETIFICAÇÃO EDITAL E PRORROGAÇÃO, O município de Nova Ubiratã - 
MT, vem através deste informar que houve retificação no termo de referência 
do edital referente ao pregão presencial 13/2020, relacionadas as especifica-
ções do objeto licitado. Em virtude da retificação supra citada, o julgamento 
do referido pregão foi prorrogado para o dia 10/04/2020 as 8h:00 na rua Pará, 
1.850, jardim santa helena licitação destinada ao registro de preços para fu-
tura e eventual aquisição de caminhão tipo caçamba basculante - novo zero 
km, atendendo o CONTRATO DE REPASSE Nº 870475/2018/MAPA/CAIXA. 
Os interessados poderão consultar o edital e obter 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, 27 de março de 2020.

MAURO ODINEI SOLIANI
secretário de administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é ”REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ES-
TADO DE MATO GROSSO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO 
ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Sagrou-se vencedora as empresas GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PRO-
PAGANDA EIRELI - EPP (CNPJ: 08.329.433/0001-05), com o valor total de R$ 
131.280,00 (Cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta reais; IDEAL AGÊNCIA 
DE PUBLICIDADE EIRELI - ME (CNPJ: 26.206.127/0001-55), com o valor 
total de R$ 64.860,00 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais) e 
RC DE OLIVEIRA - ME (CNPJ: 05.460.358/0001-10), com o valor total de R$ 
64.450,00 (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais). Na fase de 
habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 26 de Março de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 18/2019

PRAZO: 10 (dez) dias

PROCESSO: 1000912-40.2018.4.01.3603

CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113)

AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A

RÉU: ANTONIO JOSE PAGLIARI e outros (5)

FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área de terras com
10.566,00 m2; parte de um todo maior com 10,8580 ha, denominada Lote 024 do Loteamento Matrinchã, localizada no
Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta
decisão, devidamente matriculada sob o nº 26.456, ficha 01, livro 02, do CRI de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do
Decreto-Lei nº 3.365/41.

SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 1.230, Setor Comercial, Centro –
Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 – E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT

SINOP, 1 de abril de 2019.

Subseção Judiciária de Sinop-MT
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT

Num. 44319466 - Pág. 1

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador (a)

Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736OO6
CPF: 797.991.161-04

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2019

Empresa: BENEFICIADORA DE ALGODAO COTTON 163 S/A  -    C.N.P.J.: 31.617.787/0001-69

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum, comunica que em virtude de não ter 
comparecido nenhuma empresa em tempo hábil no certame licitatório em 
questão, fica prorrogada a data de abertura para o dia 09 de abril de 2020 
às 08:00 horas. Nova Mutum – MT, 27 de março de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Pregoeiro

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços 
complementares de limpeza, higienização, manutenção e conservação 
dos prédios públicos das Secretarias Municipais e seus departamentos, 
Tipo: Menor preço por lote - Data de Abertura: 09 de abril de 2020. 
HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/l icitacoese-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 27 de março de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 
CPNJ Nº 72.244.114/0001-98, torna público que requer 
junto a SAMA, a Alteração de razão social para a Licen-
ça de Operação nº 330/2019, e as Licenças Prévia e de 
Instalação de ampliação, para a atividade de fabricação 
de estruturas metálicas, fabricação de estruturas pré-mol-
dadas de concreto armado, em série e sob encomenda, fa-
bricação de artefatos de cimento para uso na construção, 
localizada na Rodovia BR-163, km 757, +500 a esquerda,  
Bairro Verdes Campos, Município de Sorriso – MT. Não foi 
realizado EIA/RIMA.

VALDOCIR PAULO ROVARIS, CPF Nº 283.865.909-04, 
torna público que requer junto a SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação nº 310087/2014, para a atividade de 
Ponto de Abastecimento (óleo diesel), localizada na Fa-
zenda Nossa Senhora Aparecida, Estrada Todeschini, km 
05, Zona Rural do Município de Nova Ubiratã – MT. Não foi 
realizado EIA/RIMA.

VALDOCIR PAULO ROVARIS, CPF Nº 283.865.909-04, 
torna público que requer junto a SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação nº 310086/2014, para a atividade de 
Ponto de Abastecimento (querosene de aviação), locali-
zada na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Estrada To-
deschini, km 05, Zona Rural do Município de Nova Ubiratã 
– MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação 
emergencial, conforme Decreto Municipal 242/2020, de empresa para 
aquisição de cargas de oxigênio para garantir o atendimento de pacientes 
da rede pública municipal que apresentem problemas de saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93. 
C O N T R ATA D A :  O X I G Ê N I O  N O RT Ã O  E I R E L I ,  C N P J  N º 
01.920.296/0001-21. VALOR GLOBAL: R$ 192.750,00. VIGÊNCIA: 45 
(quarenta e cinco) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 013/2020.

Prefeito Municipal

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e 
Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para 
participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 28/04/2020, 
na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), localizada na Rua 
Tenente Lira, nº 230, na cidade de Sorriso, MT, CEP: 78.890-000, em primeira 
convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em 
segunda convocação às 19h00min, instalar-se-á com qualquer número, 
conforme disposto no art. 125 da Lei n.° 6.404/76, ocasião em que será 
apreciada a seguinte ordem do dia:  

1) Apresentação do relatório de Gestão. 
2) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo o 
parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente. 

3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício. 
4) Eleição dos membros do Conselho de Administração. 
5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 
6) Fixar remuneração global dos administradores. 

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto Social 
da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à 
disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. 

Sorriso-MT, 25 de março de 2020. 

 

  

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS 

Presidente do Conselho de Administração 
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MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
Presidente do Conselho de Administração
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Secretário de Saúde criticou números apresentados pelos Ministé-
rios Públicos 

DA REPORTAGEM

A prefeita de Sinop, Ro-
sana Martinelli, anunciou 
na noite de quinta (26) que o 
município seguirá as orien-
tações do Governo do Esta-
do dispostas no Decreto nº 
425, que consolida as medi-
das temporárias restritivas 
às atividades privadas para 
prevenção dos riscos de dis-
seminação do coronavírus 
(Covid-19).

Vale ressaltar que, dias 
atrás, o Governo Federal, por 
meio do Ministério da Saú-
de, alertou a adotar medidas 
rígidas para garantir o isola-
mento social por 15 dias, que, 
conforme as autoridades de 
saúde, é a forma mais segura 
de prevenção ao coronaví-
rus. São esforços para salvar 
vidas e evitar o colapso do 
sistema de saúde em todo 
o Brasil, até o final de abril, 
conforme projeções oficiais.

“O alerta que faço neste 
momento é de que, com as 
medidas anunciadas hoje 
voltadas à economia, volta-
remos a ter um grande nú-
mero de pessoas circulando 
em nossa cidade. Então, eu 
peço que os empresários de 
Sinop sigam o decreto e ado-
tem todas as medidas de pre-
venção e higienização neces-
sárias. Essa responsabilidade 
também é de vocês de agora 
em diante”, disse Rosana em 
seu pronunciamento.

Segundo o decreto, to-
das as instituições de ensi-
no – sejam elas municipais, 
estaduais ou particulares, do 
ensino básico ao superior 
– permanecem sem aulas. 

Dessa forma, EMEIs, EME-
Bs, faculdades e universi-
dades voltarão às atividades 
normais, a priori, apenas a 
partir do dia 5 de abril, con-
forme decretos anteriores.

MEDIDAS
Funcionamento proibido: 

parques públicos e privados; 
praias de água doce; teatro; 
cinema; museus: casas de 
shows; festas; feiras; acade-
mias; ginásios esportivos e 
campos de futebol; missas, 
cultos e celebrações religio-
sas; outros eventos e ativida-
des que demandem aglome-
ração ou reunião de pessoas.

ISOLAMENTO
DOMICILIAR

Foto: Divulgação

Prefeita fez pronunciamento via redes sociais 

Sinop seguirá decreto, mas
com alerta para a saúde
ORIENTAÇÕES | Muitos setores voltarão ao trabalho com ressalvas, enquanto aulas seguem suspensas

ACOMPANHOU DECRETO

Lucas: comércio 
pode funcionar com 
restrições a partir de 2ª

8 MIL MORTES

“Não vamos nos pautar 
por fakes e projeções 
estratosféricas”

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O prefeito de Lucas do 
Rio Verde, Luiz Binotti, as-
sinou decreto autorizando o 
funcionamento do comércio 
nos termos de um decreto 
assinado pelo governador 
Mauro Mendes. Binotti con-
siderou a análise da situação 
da pandemia no mundo e a 
ausência de casos confirma-
dos no município ou óbitos 
no estado. O decreto autoriza 
o funcionamento, a partir de 
segunda-feira (30), de super-
mercados de todos os portes. 
Também estão autorizadas a 
funcionar, para retirada de 
produtos ou entregas (deli-
very), empresas dos segmen-
tos de padarias, restaurantes, 
bares, conveniências, açou-
gues, peixarias e distribuido-
ras de gás.

Ainda estará liberado o 
transporte coletivo munici-
pal, transporte individual de 
passageiros, velórios (até 20 
pessoas) e transporte coletivo 
intermunicipal de funcioná-
rios. Já as agências bancárias 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
MeO secretário de Estado de 
Saúde Gilberto Figueiredo 
criticou as projeções apre-
sentadas pelos Ministérios 
Públicos Estadual, Federal 
e do Trabalho ao pedirem a 
suspensão do decreto baixa-
do pelo governador Mauro 
Mendes (DEM), no qual o 
Executivo aliviou as restri-
ções impostas ao comércio.

No pedido, os mem-
bros dos Ministérios Públi-
cos apresentaram estudos 
e justificativas técnicas que 
apontam para o risco de 
ocorrência de mais de oito 
mil mortes no Estado caso 
não sejam adotadas medidas 
estritas de isolamento e com-
bate ao novo coronavírus. 
“Não vamos nos pautar por 
diversos fakes e projeções 
que são divulgadas a todo 

e lotéricas deverão evitar a 
aglomeração de pessoas.

A medida também au-
toriza o funcionamento de 
empresas nas áreas de as-
sistência social, farmácias, 
comércio de alimentos e 
medicamentos destinados a 
animais; segurança; comér-
cio de peças automotivas; 
produção, distribuição e co-
mércio de combustíveis; ofi-
cinas mecânicas; prestadores 
de serviços de manutenção 
de elevadores e aparelhos de 
ar condicionado, rede elétri-
ca e abastecimento de água, 
veículos de comunicação, 
serviços agropecuários e ve-
terinários; concessionárias; 
funerárias, entre outros.

Conforme o decreto, 
não poderão abrir: parques 
públicos e privados; bares, 
boates, casas noturnas, sho-
ws artísticos, e congêneres; 
festas; feiras; academias; gi-
násios esportivos e campos 
de futebol; missas, cultos e 
celebrações religiosas; ou-
tros eventos que “demandem 
aglomeração ou reunião de 
pessoas”.

momento”, disse o secretário.
“Tem muita informa-

ção, muito cientista que co-
meçou ontem a fazer estudo, 
muitas previsões estratos-
féricas como se iríamos ter 
aqui [em Mato Grosso] um 
número de óbitos maior que 
a própria Itália”, emendou o 
secretário. Na transmissão, 
ele garantiu que o número 
de óbitos no Estado ficará 
muito distante deste cenário. 
Segundo ele, dados como os 
divulgados pelos Ministérios 
Públicos além de não ajudar 
nas ações que vêm sendo 
adotadas pelo Governo, ain-
da levam “pânico” à socieda-
de. “O número de óbitos será 
muito inferior a isso. Mais ou 
menos metade da população 
será infectada, porque é da 
natureza do vírus. Mas vai ter 
casos leves e até por isso não 
precisamos paralisia total 
[das atividades]”, disse.

A medida vigora para as 
pessoas com mais de 60 
anos, pessoas hipertensas, 
pessoas com doenças car-
díacas, renais crônicas, res-
piratórias crônicas, e outras 
doenças imunodepressivas, 
os quais devem evitar seu 
contato direto com pessoas 
jovens, inclusive com as pes-
soas com quem coabitam. 

Para os que estão fora do 
grupo de risco, fica reco-
mendada a prática de ativi-
dades recreativas e esporti-
vas individuais ao ar livre, 
desde que respeitado o dis-
tanciamento mínimo de 1,5 
m entre as pessoas.

Atividades permitidas: 
transporte coletivo muni-
cipal e metropolitano, sem 

exceder a capacidade de pas-
sageiros sentados; transporte 
individual remunerado de 
passageiros por meio de taxi 
ou aplicativo, vedada a utili-
zação do banco dianteiro do 
passageiro e mediante assep-
sia da parte interna do veícu-
lo após a finalização de cada 
atendimento; velório, com 
até 20 pessoas; transporte 
coletivo intermunicipal de 
funcionários, custeado pelos 
respectivos empregadores.

As atividades listadas de-
vem seguir rigorosamente 
as respectivas exigências sa-
nitárias, mantendo higieni-
zação constante do estabe-
lecimento ou veículo para 
prevenir a disseminação do 
coronavírus.

R$ 62 MIL

Concessionária condenada: motorista
colidiu com pedaço de ferro na BR
DA REPORTAGEM

A juíza Olinda de Qua-
dros Altomare, da 11ª Vara 
Cível de Cuiabá, condenou a 
Concessionária Rota do Oes-
te a pagar R$ 10 mil a título 
de danos morais e a restituir 
R$ 52.906,74 a título de da-
nos materiais a um condutor 
que colidiu seu veículo em 
um pedaço de ferro na pista. 
A magistrada considerou que 
a concessionária, que admi-
nistra trechos de rodovias fe-
derais em Mato Grosso, tem 
obrigação de manter a pista 
em condições de trafegabili-
dade e deve reparar os danos 
causados, caso fique evidente 

a sua responsabilidade sobre 
eles. A Ação Indenizatória de 
Reparação de Danos Moral 
e Material foi proposta por 
A.H.R. contra a concessioná-
ria. De acordo com os autos, 
no dia 9 de abril de 2016, o 
condutor seguia no sentido 
de Juscimeira, onde passa-
ria o final de semana com 
a família, quando por vol-
ta das 16h30, o seu veículo 
Ford Fusion se chocou com 
um pedaço de ferro na pista, 
que havia caído de um ca-
minhão. Devido ao choque, 
não foi possível prosseguir 
viagem.

O condutor pegou uma 
carona até o pedágio mais 

próximo e informou a situ-
ação a um funcionário da 
empresa, que foi ao local do 
acidente, registrou o fato e 
tirou fotos. O requerente 
tentou resolver o problema 
administrativamente. Fez 
contatos via telefone, Ou-
vidoria e encaminhou três 
orçamentos de empresas 
especializadas em consertos 
de automóvel. No entanto, 
em 30 de maio daquele ano 
recebeu e-mail da conces-
sionária informando que 
não considerava procedente 
o ressarcimento, pois o obje-
to fora deixado na pista por 
terceiros.

Esse, porém, não foi o 

entendimento da magistra-
da. Ela pontuou que, por ter 
direito contratual à cobrança 
de pedágio, a concessionária 
tem a obrigação de vistoriar 
e fiscalizar a pista, garan-
tindo condições seguras de 
trafegabilidade.  Quanto ao 
valor do ressarcimento, a 
magistrada destacou que ele 
corresponde aos prejuízos 
sofridos pelo condutor, refe-
rentes a despesas como con-
serto do automóvel, guincho 
e aluguel de veículo durante 
o período de 105 dias em que 
ficou sem o automóvel. Os 
gastos foram comprovados 
com apresentação de reci-
bos.


