
Toda pessoa com febre e sintomas respiratórios como coriza, tosse e falta de ar se enqua-
dra como um potencial caso suspeito de Covid-19. Antes disso, a definição valia somente 
para pessoas que viajaram ou tiveram contato com pacientes infectados. Sendo assim, 
quem apresenta um quadro similar ao de uma gripe deve ir ao hospital?              Página -4

COVID-19

O que fazer em caso de
suspeita de coronavírus?

ELEIÇÕES 2020

Conscientização
pelo uso
obrigatório
da máscara
O Governo de Mato Grosso 
fará uma série de ações de 
conscientização, durante esta 
semana, em decorrência da 
obrigatoriedade do uso da 
máscara em empresas pri-
vadas e nos órgãos da admi-
nistração pública, desde esta 
segunda-feira.
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OOs cidadãos que não estão em dia com o título de eleitor têm até 6 de maio para regularizar a situação. 
Após o prazo, quem estiver com pendências no documento não poderá votar nas eleições municipais de 
outubro.                   Página -2

ATÉ MAIO PARA REGULARIZAÇÃO

ESTUDOS
Instalação
de porto
seco em
Sinop

A Receita Federal deve 
concluir, ainda em abril, o 
estudo de viabilidade para 
instalação de um porto seco 
em Sinop. Segundo o comuni-
cado, a análise está sendo feita 
pela Divisão de Administração 
Aduaneira da Superintendência 
da Receita na Primeira Região 
Fiscal.
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A saída para as recorrentes crises deveria 
ser a redução do tamanho do Estado. A 
saída seria o “Estado Mínimo”

Há vários anos, vimos ouvindo afirmações ca-
tegóricas de variados setores da sociedade, princi-
palmente dos concentradores de riqueza (rentistas, 
alguns líderes da indústria e do agronegócio), con-
trárias às ações do Estado no gerenciamento da eco-
nomia ou no gerenciamento do dinheiro arrecadado 
com os impostos.

As principais falas são que “o Estado está incha-
do”, que “o Estado é perdulário”, que os servidores 
públicos são uma corporação que “mama nas tetas” 
estatais..., que isso “é coisa de socialista”.

A saída para as recorrentes crises deveria ser a 
redução do tamanho do Estado. A saída seria o “Es-
tado Mínimo”, com demissões, cortes salariais e sus-
pensão de concursos e de novas contratações, além 
da venda das empresas estatais. 

Esses mesmos setores da sociedade, ávidos pelo 
poder, mas sem voto popular, já advogavam que bas-
taria tirar a Dilma, pois a “confiança voltaria e com 
ela os investimentos”; que a saída para a crise do 
déficit fiscal dependeria de reformar o Estado. Que a 
reforma trabalhista traria “imediata diminuição do 
desemprego”.

Embora nada disso tivesse dado certo, nas úl-
timas eleições presidenciais a população, por ter 
optado pelo voto plebiscitário, acabou escolhendo 
uma liderança que preconizava que essa seria a saí-
da. Uma liderança que nos levaria para uma política 
desestatizante, que nos levaria ao “Estado Mínimo”. 
Todo o “mercado” aplaudiu. “Agora os gastos públi-
cos serão reduzidos e a iniciativa privada assumirá 
a condução do desenvolvimento do país!!!!”

Até há alguns dias, a frase que vinha sendo re-
petida era que, “com essa reforma acabaremos com 
a crise.....”. Como nem o desemprego diminuiu e nem 
o PIB aumentou, aproveitavam e diziam que “com a 
próxima reforma a coisa vai”. 

Assim, vêm, durante todo o tempo, utilizando da 
crise econômica para privatizar patrimônios públi-
cos e aprovar todas as medidas possíveis contra os 
trabalhadores ou contra as ações do estado de bem-
-estar social.

“O país está quebrado”. “Se não aprovar não tere-
mos dinheiro para pagar nem as aposentadorias”. Se 
de um lado havia denúncia de chantagem, a chanta-
gem do outro lado era explicita.

A política econômica do atual governo foi, desde 
o início, baseada apenas na “economia”, ou seja, na 
redução de gastos. Não há intenção de “afrontar” as 
elites com aumento da arrecadação.

A principal reforma, a tributária, até hoje 
não foi apresentada. Assim, todo o gasto foi reduzido: 
suspenderam qualquer investimento estatal; suspen-
deram todas as admissões de servidores públicos 
e, com isso, os benefícios do INSS; cortaram bolsas 
de estudo; acabaram com o programa Ciências sem 
Fronteiras; suspenderam bolsas de pós-graduação; 
suspenderam milhares de beneficiários do Bolsa 
Família; acabaram com o programa Mais Médicos e, 
com orgulho, o Presidente declarou: “numa canetada 
vou mandar de volta 14 mil médicos cubanos”. Como 
sem investimento não há crescimento, os resultados 
das reformas e da diminuição de gastos já começa-
ram a aparecer: PIBinho e aumento da taxa de desem-
prego em fevereiro.

Aí surgiu o imponderável! Do mesmo modo que o 
outro disse que era só “uma marolinha”, o atual disse 
que era só “uma gripezinha inventada pelos chine-
ses”. Minimizou, mas, no início, tentou dela aproveitar 
para fazer mais restrições e para vender a Eletrobrás.

Entretanto, a gripezinha virou o mundo de cabeça 
pra baixo. Agora todos descobrem a importância de 
um Estado organizado e voltado para o bem-estar de 
todos. Todos passaram a ter a consciência da impor-
tância do SUS e dos seus trabalhadores da saúde.

Agora todos vêem a importância da assistência 
médica e o vácuo que a “canetada” deixou. Agora, 
todos entenderam que um “Estado Mínimo” é o total 
abandono das ações de proteção à população mais po-
bre. Agora já ninguém quer o tal do “Estado Mínimo”. 
Os mesmos que pediam cortes rogam desesperados 
pelos benefícios do Estado.

Agora todos se dizem solidários. Agora todos 
querem socializar as ações do Estado. Aí apareceu o 
dinheiro que não existia. A máscara caiu. Se tinha di-
nheiro, por que os diversos contingenciamentos? Por 
que o abandono com a educação e com a ciência e tec-
nologia? Por que os cortes do programa bolsa família?

Sabemos, entretanto, que esse sentimento atual 
de solidariedade e de preocupação com a população 
não vai perdurar depois que o vírus for derrotado. 
Toda a fome neoliberal vai voltar e, com mais apetite, 
vão querer vender tudo para cobrir os “gastos” atu-
ais, para cobrir as despesas com a saúde, para cobrir 
o “rombo” e o “prejuízo”. Caberá à sociedade manter 
viva a percepção e a conscientização que a “gripezi-
nha” nos devolveu.

VALFREDO DA MOTA MENEZES É DOUTOR EM 
MEDICINA INTERNA E TERAPÊUTICA E PROFESSOR 
DE MEDICINA DA UFMT

O “Estado Mínimo” e a Covid-19

VALFREDO DA MOTA 
MENEZESE para o dia das mães?
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comércio eletrônico, e olha que eu 
compro pela internet desde o século 
passado!

O melhor a fazer, nesses casos, é 
planejar algo contando com o comér-
cio local ou, caso realmente resolva 
arriscar, tem um “plano B” à disposi-

ção. E não adianta 
depois ficar se la-
mentando dizendo 
que “achou que che-
garia a tempo”.

Mesmo em situ-
ações menos extre-
mas já vi encomen-
das demorando mais 

que isso do processamento à entrega, 
e sempre recomendo cautela ao esco-
lher o comércio eletrônico, conside-
rando todos os pontos envolvidos e 
não apenas o preço. Faça uma análise 
consciente da situação e evite frustra-
ções com sua tentativa de presentear 
quem você ama.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito 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/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Em situações extremas não é bom contar com a “sorte” quando 
o assunto é presentear. Planeje, pesquise e fique atento: algu-
mas lojas estão oferecendo preços mais baixos por conta de 
uma possível queda nas vendas, o que pode fazer com que a 
ideia se torne ainda mais interessante, mas isso não muda em 
nada a realidade que sua compra vai enfrentar até chegar ao 
destino.
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A páscoa acabou de ficar para trás 
e muita gente já tem me pergunta-
do (inclusive antes de tal data) se eu 
acho seguro fazer compras pela in-
ternet para o dia das mães. Mesmo a 
data estando quase um mês distante 
de nós a resposta passa longe de ser 
algo totalmente 
concreto.

Estamos 
vivendo um 
baita problema 
mundial e, nes-
ses casos, cada 
nova informa-
ção pode ser 
utilizada para redesenhar a forma de 
ação e combate ao que está nos atin-
gindo. Em outras palavras: pode ser 
que daqui alguns dias a normalidade 
volte a reinar em nossas vidas e pode 
ser que no mesmo prazo estejamos 
com mobilidade ainda mais restrita. 
Quem tem acesso à essa informação? 
Ninguém.

Partindo do pressuposto que uma 
compra feita fora envolve toda uma 
cadeia que vai da produção à entrega, 
muita coisa pode, sim, atrapalhar seu 
produto de chegar ao destino nesses 
quase trinta dias.

Não, meu amigo, não estou sendo 
pessimista, mas a vida me ensinou 
a ser realista no que diz respeito ao 

DA REPORTAGEM

Os cidadãos que não 
estão em dia com o tí-
tulo de eleitor têm até 6 
de maio para regularizar 
a situação. Após o prazo, 
quem estiver com pen-
dências no documen-
to não poderá votar nas 
eleições municipais de 
outubro, quando serão 
eleitos prefeitos, vice-
-prefeitos e vereadores 
nos 5.568 municípios do 
país.

Além de ficar impe-
dido de votar, o cidadão 
que tem o título cancela-
do fica impedido de tirar 
passaporte, tomar posse 
em cargos públicos, fa-
zer matrícula em univer-
sidades públicas, entre 
outras restrições. 

 O prazo também deve 
ser observado pelos jo-
vens de 16 anos que vão 
votar pela primeira vez e 
querem solicitar o docu-
mento.

Com o fim do prazo, 
o cadastro eleitoral será 
fechado e nenhuma al-
teração será permitida, 
somente a impressão da 
segunda via do título será 
autorizada. 

A medida é necessária 
para que a Justiça Elei-
toral possa saber a quan-
tidade de eleitores que 
estão em dia com o do-
cumento e poderão vo-
tar.

No ano passado, 2,4 
milhões de títulos fo-
ram cancelados porque 
os eleitores deixaram de 
votar e justificar ausência 
por três eleições segui- Eleitor tem que regularizar situação até 6 de maio 

Eleitor tem menos de um mês
para regularizar seu título
ELEIÇÕES 2020 | Quem não acertar pendências não poderá votar nas eleições de outubro

Foto: Divulgação

das. Cada turno equivale 
a uma eleição.

COMO
REGULARIZAR
Para regularizar o tí-

tulo, o cidadão deve 
comparecer ao cartório 
eleitoral próximo à sua 
residência, preencher o 
Requerimento de Alis-
tamento Eleitoral (RAE) 
e apresentar um docu-
mento oficial com foto. 
Além disso, será cobrada 
multa de R$ 3,51 por tur-
no a que o eleitor deixou 
de comparecer. O pra-
zo para fazer a solicita-
ção termina no dia 6 de 
maio, último dia para 
emissão do título e alte-
ração de domicílio elei-
toral antes das eleições.

A situação de cada 
eleitor pode ser verifi-
cada no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
O primeiro turno será 
realizado no dia 4 de ou-
tubro. Se necessário, o 
segundo turno será no 
dia 25 do mesmo mês. 
Cerca de 146 milhões de 
eleitores estarão aptos a 
votar.

Apesar dos transtornos 
causados pela pandemia 
do novo coronavírus, o 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu que 
o calendário dos proce-
dimentos preparatórios 
das eleições está manti-
do. Na última semana, a 
presidente do tribunal, 
ministra Rosa Weber, 
criou um grupo de tra-
balho para avaliar os im-
pactos da pandemia na 
Justiça Eleitoral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT 
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº002/2020.

Processo Licitatório Nº 020/2020. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt, 
Torna Publica, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do 
Processo Licitatório Na Modalidade Tomada De Preços Nº002/2020, Confor-
me  Segue: Objeto: Contratação E Empresa Especializada Em Serviços De 
Obras E Engenharia Para Execuçao De Serviços De Reforma E Ampliação 
Da Unidade Basica De Saude, Num Total De 358,00  Metros Quadrados, Em 
Atendimento As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saude Do Muni-
cipio De Confresa-Mt.  Adjudicado/Homologado Para A Empresa: Schuss-
ler E Leite Ltda Cnpj:07.470.270/0001-05 End.:  Av. Terezinha Abreu  Vita,  
Nº127 Bairro: Comercial  Cidade: Santana Do Araguaia- Pa Cep:68.560-000  
Fone:94.3431-2674 Representante : Maria Sonia Rodrigues  Leite Email: Im-
periomadeiras0@Gmail.Com  Vencedora Do  Item  Do Certame  No Valor De 
R$-230.574,39- ( Duzentos Trinta Mil Quinhentos Setenta E Quatro Reais E 
Trinta E Nove Centavos). 

Confresa/Mt, 08 De Abril  De 2020.
CEZAR QUEIROZ DA  SILVA

Presidente Comissão Permanente de Licitação - Portaria Nº002/2020

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 

VENDAS

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

PAULINHO GOLICZESKI IND. E COM. DE MADEIRAS  
ME, inscrito no CNPJ n° 07.018.493/0001-36, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente- SEMA/MT a Renovação da Licença de Operação 
(LO) para a atividade de Serrarias com desdobramento, 
benefi ciamento e produção de cavacos de madeira- pica-
dor fl orestal. Localizado na Av Amos Bernadino Zanchet, 
s/n, Jardim Tropical, Município de Nova Maringá/MT. Não 
foi determinado o EIA-RIMA.

POLIANA MESSIAS DOS SANTOS 83069666515, estabe-
lecido na Avenida das Embaúbas, nº 1249, Setor Residen-
cial Sul, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 36.601.519/0001-
72, Torna Público que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação 
– LI e a Licença de Operação – LO da atividade de Manu-
tenção e Reparação de Motocicletas e Motonetas. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Am-
bientais – (66)99626-3037.

BOCOLLI E BOCOLLI LTDA, CNPJ: 10.817.628/0002-19, 
torna a público que requereu junto a SAMA, mudança de 
alteração de razão social de SAGEL – SORRISO ARMA-
ZÉNS GERAIS LTDA,CNPJ: 03.118.619/0001-93 para 
BOCOLLI E BOCOLLI LTDA com CNPJ: 10.817.628/0002-
19 para Atividades de Armazéns gerais - emissão de war-
rant no município de Sorriso/MT.

A EMPRESA BRASIL INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO 
DE MADEIRAS EIRELI EPP, CNPJ: 27.623.890/0001-
44, LOCALIZADA NA HÉLVIA S/N° BAIRRO: SETOR 
INDUSTRIAL,CEP:78563-000,MUNICIPIO DE TABAPO-
RÃ/MT,VEM TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A 
SEMA-MT (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIEN-
TE), A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. NAO 
EIA-RIMA.

TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
18.012.953/0001-35 torna público que requereu junto a 
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT a 
Renovação da Licença de Instalação (LI) para o loteamen-
to urbano JARDIM TERRA RICA - 2ª ETAPA com área de 
48,025840 hectares, no município de Sinop - MT, coorde-
nadas geográfi cas 11° 52’ 20,25 S  55° 29’ 28,29”  W.

DROGARIA SANSEI LTDA, CNPJ: 09.632.338/0001-30, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA as Licen-
ças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) da atividade de: 47.71-7-01 - Comércio varejista de 
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 
Endereço: Avenida Natalino João Brescansin, nº 364, Bair-
ro Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

RICARDO ALOISIO BABINSKI, inscrito no CPF 
555.303.541-49, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a reno-
vação da Licença de Operação- LO n° 313053/2016 Pro-
cesso nº195252/2013, referente a atividade de Extração 
de cascalho sem benefi ciamento associado, Localizado na 
BR 158, Km 02, Gleba Tapiraguaia, Zona Rural, Município 
de Confresa-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.  ZÊNITE 
Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT 
(66) 98443-7109/98409-9243

PRISCILA DURANTE MIOTTO - CLÍNICA OTO CENTER, 
inscrita CPF nº 056.709.309-32, localizada no endere-
ço: Av. Brasil, 2281, Sala 04, Vila Romana, torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SORRISO/MT pedido de Licença Prévia (PL), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da Atividade 
de ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTAS, tendo responsável técnico Rodrigo Medalha 
Melegati CREA: 2610546670

MARCELO AUGOSTO DA SILVA RAMOS 03981638123,  
inscrita no CNPJ: nº 30.879.812/0001-10, localizado na Av 
Perimetral Sudoeste, Nº 2367, Jardim Aurora, torna públi-
co que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SORRISO/MT pedido de Licença Prévia (PL),  Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da Ativida-
de 45.43-9-00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MO-
TOCICLETAS E MOTONETA, tendo responsável técnico 
Rodrigo Medalha Melegati CREA: 2610546670

LUCIANO MARASCHIN, CPF 621.945.691-20, torna 
público que requereu Junto a SAMA o pedido de Renov. 
da Licença de Operação nº142/2014, para a atividade de 
Armazém Gerais (emissão de warrants), localizada na 
Fazenda Pejuçara, Gleba Pontal do Verde I, zona rural, 
município de Sorriso - MT. Não foi realizado o EIA/RIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT 
AVISO DE LICITAÇAO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020 
PROCESSO Nº 034/2020/CPL/PP 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, 
Estado de Mato Grosso torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 
21/06/93, com as alterações subsequentes a abertura de processo licitatório 
para Contratação de empresa especializada na execução de obra de 
regularização e conclusão do Prédio do Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS. A abertura dos processos dar-se-á às 08:00 horas do dia 29 
de abril de 2020, em sala designada pela comissão de licitação na Sede da 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT. O edital completo 
poderá ser adquirido das 07:00 as 11:00 h e das 13:00 as 17:00 h, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste situado a rua A, 367 
Jardim Santa Inês, telefone (66) 3488-1080 – 3488-1459 – 3488-1292 ou 
pelo E-mail: (licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). OBS: Devido a 
Pandemia do Covid-19 (NOVO CORONA VÍRUS), o julgamento dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços, será feito em sessão 
privativa, sem a presença de representantes das empresas. As empresas 
que tiverem interesse em participar, deverão remeter seus envelopes via 
correios/transportadora, e encaminhar o código de rastreio para o e-mail: 
(licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). Santo Antônio do Leste – MT, 13 
de abril de 2020. 

ERIKS MATOS DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
DESERTA PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 015/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que a Licitação agendada para o dia 01 de 
abril de 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAIS DE MOURÕES DE CONCRETO E ARAMES LISO E 
FARPADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ” foi declarada DESERTA. Maiores informações 
podem ser solicitadas pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à 
sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-
022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 13 de 
abril de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA  
 Pregoeira  

 

 
  
 
 

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
INEXIGIBILIDADE / CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na INEXIGIBILIDADE / CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2020, destinada à Aquisição para fornecimento de 
produtos da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para 
alimentação escolar (merenda), para atender as escolas municipais de 
ensino fundamental e infantil, escolas indígenas da Rede Pública 
Municipal de Campo Novo do Parecis - MT, como demais repasses 
atendidos pelo FNDE, teve como vencedores: ERITON BRATI, com o 
valor total de R$ 19.490,00 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais), 
LUIZ GUSTAVO MACHADO HENGEN JUNIOR, com o valor total de R$ 
19.160,00 (nove mil, cento e sessenta reais), LOURIVAL PEREIRA DOS 
ANJOS, com o valor total de R$ 18.954,00 (dezoito mil, novecentos e 
cinquenta e quatro reais), MARIA DOS MILAGRES PIRES CARVALHO, 
com o valor total de R$ 19.998,46 (dezenove mil, novecentos e noventa e 
oito reais e quarenta e seis centavos), COOPERATIVA DE 
DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA, com o 
valor total de R$ 263.798,00 (duzentos e sessenta e três mil e setecentos 
e noventa e oito reais), MARIA ILDA CAMPOS, com o valor total de R$ 
19.996,80 (dezenove mil e novecentos e noventa e seis reais e oitenta 
centavos), GILMARA REJANE GOMES DA SILVA, com o valor total de R$ 
19.994,44 (dezenove mil e novecentos e noventa e quatro reais e 
quarenta e quatro centavos), OSMAR CAVALARI com o valor total de R$ 
8.186,00 (oito mil cento e oitenta e seis reais), ELIANE SANTOS 
OLIVEIRA, com o valor total de R$ 12.262,30 (doze mil e duzentos e 
sessenta e dois reais e trinta centavos).
Campo Novo do Parecis-MT, 13 de abril de 2020.

Leandro Nery Varaschin

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
29/04/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Cestas Básicas, para concessão de benefício 
sócio assistencial às famílias atendidas pelo CRAS, do município de 
Ipiranga do Norte – MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura, no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
P U B L I C A Ç Õ E S  e  a i n d a  p e l o  e m a i l : 
licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.
Ipiranga do Norte-MT, 14 de Abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020

Simone Machado da Silva

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020
O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 8 
de Abril 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para os 
programas sociais e secretarias municipais, das quais foram vencedoras 
as empresas: Itens 6663, 9614, 168190, 169498, 184437, 186958, 
201791, 220918, 220969, 229505, 819430, 830030, 830202, 830706, 
831676, MERCADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o número 
14.689.405/0001-93 no valor de R$ 83.482,63; Itens 15516, 140670, 
165345, 171873, 186961, 218202, 218203, 220935, 822357, 822371, 
824903, 825383, L BARRETO KATAYAMA EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 10.448.902/0001-49 no valor de R$ 39.134,03; Itens 13327, 
183246, 194278, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E 
ELETRÔNICOS EIRELI  insc r i ta  no  CNPJ sob  o  número 
26.148.070/0001-85 no valor de R$ 6.884,42; Itens 210661, 217995, 
218400, 222275, 232565, 820217, 830993, 830994, SETE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o número 04.578.067/0001-
69 no valor de R$ 38.736,65; Itens 167298, 825382, 834576, SBORCHIA 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 05.356.919/0002-17 no valor de R$ 81.571,75; Itens 168591, 
180036, 180315, 181187, 185580, 186651, 190819, 206853, 209941, 
219821, 226669, 227558, 822372, ARENA MIX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 15.337.202/0001-09 
no valor de R$ 19.401,80; Itens 6729, 11799, 164198, 166267, 179394, 
206541, 826166, 827118, 830231, 830677, 834451, GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 105.620,62; Itens 6666, 
6667, 13029, 177164, 221121, 820221, 825208, SOMA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 26.877.656/0001-80 
no valor de R$ 15.523,96. Nova Mutum - MT, 13 de Abril de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 7 
de Abril 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de 
serviços gráficos, das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
835961, CLEBER LUIS MOURA E SILVA inscrita no CNPJ sob o número 
16.602.247/0001-18 no valor de R$ 11.940,00; Itens 168176, 224896, 
820449, 820450, 823223, 823226, 825316, MUTUM EDITORA GRÁFICA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 36.907.731/0001-62 no valor de R$ 
5.661,90; Itens 835960, MORETTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 08.871.522/0001-70 no valor de R$ 
3.449,50; Itens 168178, 174370, 820207, 820455, A F GRÁFICA EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 30.657.865/0001-96 no valor de R$ 
8.636,80. Nova Mutum - MT, 13 de Abril de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro



EFEITO CORONAVÍRUS
Eleições podem ser realizadas 
somente em novembro

RECEITA FEDERAL
Estudo para instalação de porto 
seco deve terminar este mês

ANTES DA MULTA
Semana de conscientização pela obrigatoriedade do uso da máscara

DA REPORTAGEM

Na página 2 (Opinião), 
ressaltamos que os eleitores 
devem regularizar sua situa-
ção até 6 de maio para poder 
votar nas eleições desse ano, 
independente da data a ser 
estipulada – inicialmente, em 
outubro. Porém, parlamenta-
res com trânsito no Palácio do 
Planalto e dirigentes partidá-
rios estimam adiar para o dia 
15 de novembro (feriado da 
Proclamação da República) a 
realização do primeiro turno 
das eleições municipais, caso 
a pandemia do coronavírus 
não arrefeça até junho, data 
final para decisão. Pela pro-
posta em debate, o primeiro 
turno seria adiado em 42 dias. 
Já o segundo turno aconte-
ceria em 6 de dezembro ou, 
no máximo, no domingo 
seguinte (13). Nesse caso, as 
convenções partidárias, pro-
gramadas para julho, ocorre-
riam em agosto. O adiamento 
tem sido tema de uma série 
de reuniões virtuais entre os 
presidentes de nove partidos 
de centro-direita. Presidentes 

DA REPORTAGEM

A Receita Federal deve 
concluir, ainda em abril, o es-
tudo de viabilidade para ins-
talação de um porto seco em 
Sinop. Segundo o comunica-
do, a análise está sendo feita 
pela Divisão de Administra-
ção Aduaneira da Superinten-
dência da Receita na Primei-
ra Região Fiscal. “Assim que 
tal análise estiver concluída, 
a resposta será encaminhada 
para a prefeitura. A expectati-
va é que isso ocorra até o final 
de março de 2020”, resumiu 
a assessoria da Receita ao site 
Só Notícias. No ano passado, 
o secretário especial da Re-
ceita Federal, Marcos Cintra, 
garantiu à prefeita Rosana 
Martinelli que Sinop terá um 
terminal alfandegário que 
agiliza importações e expor-
tações, denominado de “por-

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso fará uma série de 
ações de conscientização, du-
rante esta semana, em decor-
rência da obrigatoriedade do 
uso da máscara em empresas 
privadas e nos órgãos da ad-
ministração pública, desde 
esta segunda-feira (13).

O objetivo é sensibilizar 
as pessoas pela necessidade 
do uso da proteção, antes de 
aplicar qualquer tipo de pe-
nalidade, tanto ao cidadão 

de MDB, PSDB, DEM, PSD, 
Republicamos, PL, PP, Soli-
dariedade e Avante, que parti-
ciparam dos encontros, admi-
tem o adiamento das eleições 
para novembro. E, à exceção 
do presidente do PP, senador 
Ciro Nogueira, descartam a 
possibilidade de prorrogação 
de mandatos até 2022 para 
que coincidam com a dispu-
ta nacional. Nesta semana, 
os líderes dessas siglas con-
cordaram em retomar essa 
discussão em junho, apenas 
se a crise perdurar pelos pró-
ximos dois meses. Até lá, está 
mantido o calendário oficial 
com primeiro e segundo tur-
nos nos dias 4 e 25 de outu-
bro, respectivamente, o pri-
meiro e o último domingos 
do mês, como prevê a Consti-
tuição. Embora a definição de 
nova data dependa de aprova-
ção do Congresso, a ideia de 
só voltar ao debate em junho 
está em consonância com o 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Luís Roberto Bar-
roso, que, em maio, assumirá 
a presidência do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

to seco”. “Protocolamos o pe-
dido e o secretário nos deu a 
garantia de abrir o edital. Para 
o município de Sinop é um 
ganho muito grande”, afirmou 
Rosana, à época.

O QUE É?
O porto seco, conhecido 

também como Estação Adu-
aneira do Interior (EADI), é 
um terminal controlado pela 
Receita Federal, no qual são 
executadas operações de mo-
vimentação, armazenagem e 
despacho aduaneiro de mer-
cadorias e de bagagem.

Os portos do interior 
foram criados como opção 
logística para desafogar a mo-
vimentação de mercadorias 
em zonas primárias (portos e 
aeroportos). Em Mato Grosso, 
Cuiabá é a única cidade que 
dispõe de um porto desta na-
tureza.

quanto às empresas. 
No dia 3 de abril, o go-

vernador Mauro Mendes lan-
çou a campanha “Eu cuido de 
você e você cuida de mim”, 
em que demonstra, seguindo 
especialistas e recomenda-
ções do Ministério da Saúde, 
que ao usar a máscara, as gotí-
culas de saliva são bloqueadas 
pelo tecido. Assim, toda a ca-
deia de transmissão do vírus é 
interrompida já no início.

Durante o lançamento 
da campanha, foi assinado 
um decreto que consta a obri-
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DA REPORTAGEM

No dia 20 de março, o Mi-
nistério da Saúde declarou 
que o Brasil já apresentava 
transmissão comunitária do 
novo coronavírus. Em ou-
tras palavras, isso significa 
que toda pessoa com febre e 
sintomas respiratórios como 
coriza, tosse e falta de ar se 
enquadra como um potencial 
caso suspeito de Covid-19, 
doença provocada por esse 
agente infeccioso. Antes dis-
so, a definição valia somente 
para pessoas que viajaram ou 
tiveram contato com pacien-
tes infectados. Sendo assim, 
quem apresenta um quadro 
similar ao de uma gripe deve 
ir ao hospital?

O número de casos de Co-
vid-19 tem aumentado em 
Sinop e em Mato Grosso. Até 
ontem (13), estavam confir-
mados 11 casos na Capital do 
Nortão, além de outras cida-
des que registraram a doença 
(como Nova Monte Verde e 
Alta Floresta, com casos sus-
peitos, e Aripuanã, que regis-
trou um óbito de um paciente 
internado no Hospital Regio-

O que fazer em caso de
suspeita de coronavírus?
COVID-19 | Paciente de 54 anos foi internado no dia 29 de março, fez exame 
e deu positivo para Covid-19

Foto: José RobeRto Gonçalves

nal de Sinop).

ORIENTAÇÃO
A orientação do Ministé-

rio da Saúde é: em caso de 
suspeita, fique em casa por 14 
dias e só procure um hospi-
tal se o problema se agravar. 
A Organização Mundial da 
Saúde também indica isola-
mento domiciliar por 14 dias 
dos demais moradores da re-
sidência.

Durante esse período, é 
preciso ficar atento à evolução 
do quadro. “Sintomas leves, 
como tosse e coriza prolon-
gadas por vários dias, não são 
preocupantes. Mas, se hou-
ver febre alta persistente e 
se a tosse vier acompanhada 
de desconforto respiratório, 
procure atendimento médico 
imediato”, recomenda o in-
fectologista do Fleury Medici-
na e Saúde, Marcelo Mimica. 
O recado vale em dobro para 
os grupos de risco.

SINTOMAS LEVES
Nesse caso, as medidas 

a serem tomadas são: fique 
de repouso, hidrate-se bem, 
mantenha uma alimentação 

Unidade hospitalar deve ser procurada se sintomas se agravarem 

saudável e, se precisar, re-
corra a medicamentos como 
antitérmicos e analgésicos 
para aliviar os incômodos. Se 
precisar tirar qualquer dúvi-
da, ligue para o Disque Saúde, 
pelo número 136 – profissio-
nais fazem o atendimento, 
dando orientações sem que o 
paciente precise se deslocar.

Algumas medidas são im-
portantes para proteger os 
demais moradores. O Minis-
tério da Saúde aconselha que 
o paciente se isole em um cô-
modo da casa, com a porta fe-

chada e as janelas abertas para 
circulação de ar.

É necessário respeitar um 
distanciamento de pelo me-
nos um metro entre o pa-
ciente e os demais residentes, 
além de limpeza de maça-
netas, vaso sanitário e mó-
veis com álcool 70% ou água 
sanitária. Fora isso, objetos 
como talheres, lençóis, copos 
e toalhas devem ser usados 
somente pela pessoa diagnos-
ticada com Covid-19. O lixo 
produzido por ela também 
precisa ser separado.

gatoriedade do uso da prote-
ção, em todo e qualquer es-
tabelecimento comercial que 
estiver em funcionamento.

“A máscara é uma gran-
de aliada no combate a trans-
missão da doença. Ao usar, eu 
protejo quem está próximo a 
mim, e a outra pessoa usan-
do me protege também. É 
uma atitude simples, mas que 
fará uma grande diferença no 
combate ao coronavírus, jun-
to a todas as outras formas de 
prevenção”, afirmou o gover-
nador. 

A campanha e o decreto 
estimulam que as pessoas fa-
çam a própria máscara de te-
cido, principalmente, porque 
a cirúrgica deve ser reservada 
para os profissionais de saúde.

Durante a semana pas-
sada, o Corpo de Bombeiros 
distribuiu máscaras de teci-
do à população, em vários 
pontos de Cuiabá, cidade que 
mais registrou casos de Co-
vid-19, com 64 confirmações. 
Nesta semana, será divulgada 
as sanções para quem des-
cumprir as medidas.


