
SINOP 

Ponto de
venda de
produtos da
agricultura
familiar

Quais postos
atendem a 
pacientes com 
sintomas gripais?

Buscando fortalecer a cadeia 
produtiva e comercial do As-
sentamento Jonas Pinheiro, 
o prefeito Ari Lafin assinou, 
nesta quarta, a ordem de ser-
viço para a construção de um 
barracão as margens da BR-163 
em frente ao Assentamento. 
O local servirá como ponto de 
venda de produtos da agricul-
tura familiar de Sorriso.                 
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Cinco Unidades Básicas de Saú-
de de Sinop permanecem com 
atendimento exclusivo de pa-
cientes com sintomas gripais e 
suspeita de coronavírus. É o que 
determina o decreto municipal 
083/2020, expedido pela Prefeitu-
ra e em vigor.                         Página  -8

AssessoriA

DivulgAção

SORRISO

SOJA

Rotatória
na Avenida
Brasil

Relação
de troca é
uma das
melhores

Motoristas e demais 
usuários do trânsito devem 
ficar especialmente atentos no 
cruzamento entre as avenidas 
Brasil e Santa Maria, em Sorriso. 
Equipes da Prefeitura estão 
trabalhando na implantação de 
uma rotatória no local.
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A disparada do dólar 
deixou a próxima safra de soja 
mais cara em Mato Grosso, de 
acordo com acompanhamento 
do Imea. Em março, o custo 
total para cultivar um hectare 
da oleaginosa ficou em R$ 
4.162,42, valor 5% maior que o 
registrado nesta mesma época 
do ano passado.
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TRIBUTO

Por conta da pandemia provada pela covid-19, a prefeitura de Sorriso optou por prorrogar 
a data de vencimento da primeira parcela do IPTU. Inicialmente previsto para o mês de 
maio, a data de vencimento da primeira parcela ficou para o dia 10 de julho. A data vale 
também para os contribuintes que optarem pelo pagamento integral do tributo.        Página 7

Prefeitura de Sorriso prorroga
pagamento do IPTU para julho
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Não resta dúvida que provocar a de-
missão do Ministro Sérgio Moro agra-
dou em cheio ao Centrão, cujos par-
lamentares sempre foram avessos ao 
ministro

É um desafio muito grande e também um 
enorme risco para jornalistas e articulistas 
escreverem sobre temas de grande apelo 
popular enquanto eles estão se desenro-
lando. O perigo é que, a rigor supõe-se, mas 
ninguém sabe o rumo que uma tempestade 
vai tomar no estágio seguinte.

É bem o caso o episódio da demissão do 
ministro Moro. Não sabemos se isso vai dar 
em impedimento do presidente ou se ele 
consegue sobreviver. Mas se o futuro é in-
certo o presente é traumático: o dólar que já 
estava descontrolado enlouqueceu; a bolsa 
que vinha capengando, mas recuperando-
-se lentamente da pandemia e do debacle 
do petróleo, atolou-se mais ainda no brejo. 
Há alguns cenários possíveis:

a) O presidente se transforma em um Te-
mer piorado. (Desde a delação da JBS o en-
tão presidente gastou todo a força política 
fazendo acertos e conchavos para manter-
-se no cargo, comprometendo toda a capa-
cidade de governar).

b) Tornar-se uma Dilma que sangrou 
publicamente até ser definitivamente defe-
nestrada da Presidência.

c) Transformar-se, para continuar no 
cargo, num refém do Centrão virando uma 
marionete dos sambados políticos que vão 
tirar-lhe o couro.

d) Renunciar.
A atual situação do País é muito pior que 

as vividas por Dilma e Temer por conta da 
pandemia da covid-19 que detonou a econo-
mia mundial.  Por isso as alternativas A e B, 
parecem ser as piores, pois iriam dilacerar 
ainda mais a combalida finança brasileira.

A renúncia é improvável, por isso te-
remos de conviver com essa situação de 

ter um Presidente que interfere na Polícia 
Federal, um dos órgãos mais sérios dessa 
anêmica República, para ter acesso pessoal 
a inquéritos, principalmente aos que envol-

vem seus filhos.
A nomeação feita para a diretoria da Po-

lícia Federal de pessoa quase da cozinha do 
Presidente e apadrinhada pelos filhos enras-
cados na própria organização, não deixam 
a menor dúvida da veracidade da acusação 
feita pelo Moro do interesse dos Bolsonaros 
de controlar a Polícia Federal.

Não resta dúvida que provocar a demis-
são do Ministro Sérgio Moro agradou em 
cheio ao Centrão, cujos parlamentares sem-
pre foram avessos ao ministro. Tanto é ver-
dade que esses mesmos políticos apressa-
ram-se em sair em defesa do Presidente.

Nem o PT, de nefasta memória, chegou a 
ponto de interferir nas investigações da PF, 
mesmo nos momentos em que ela voltava-se 
contra Lula e Dilma, como afirmou o Minis-
tro demissionário em seu discurso de saída.

Acrescente-se, para piorar o que já está 
péssimo, que o Presidente anda despresti-
giando o Ministro da Economia Paulo Gue-
des, um dos pilares, senão o mais robusto, da 
economia brasileira.

Além disso, permite que o Chanceler 
Ernesto Araújo e o boquirroto Weintraub 
detonem a China, nosso principal parcei-
ro, comprometendo o trabalho da Ministra 
da Agricultura Tereza Cristina que faz tudo 
para manter e ampliar os negócios de produ-
tos agrícolas com aquele país.

Os baluartes do governo foram ou estão 
sendo derrubados. Ganham importância os 
restolhos Araújo e Wintraub orientados pelo 
Olavo de Carvalho e aplaudidos pelos filhos 
do Capitão.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Um pilar cai, outros balançam

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Detectada pelo Datafolha há duas semanas, a 
queda do apoio da população às políticas de isola-
mento social se mostrou, infelizmente, uma tendên-
cia agora confirmada. No início de abril, 60% dos bra-
sileiros concordavam que, para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, a permanência em casa era 
recomendável inclusive para pessoas não pertencen-
tes a grupos de risco como idosos e doentes crônicos. 
No dia 17, o percentual havia caído a 56%. Desta vez, 
são 52%.

Trata-se de parcela similar, no limite da margem 
de erro de três pontos percentuais, à dos que defen-
dem isolamento apenas dos mais vulneráveis ao novo 
coronavírus —enquanto os demais, segundo esse en-
tendimento, deveriam retomar suas atividades.

O dado preocupa porque, conforme o quase 
consenso dos especialistas, ainda não chegou o mo-
mento de relaxar as quarentenas recomendadas pelas 
autoridades sanitárias para evitar uma sobrecarga dos 
sistemas hospitalares.

No estado de São Paulo, onde a disseminação da 
doença se encontra em estágio mais avançado, o go-
vernador João Doria (PSDB) fixou a data de 11 de maio 
para o início da reabertura gradual de comércios e 
outros setores. Tudo está condicionado, entretanto, 
ao comportamento dos paulistas até lá.

Dito de outro modo, é preciso que as medidas de 
precaução contem com adesão suficiente para redu-
zir o ritmo do contágio e preservar a capacidade da 
rede hospitalar. Menos ruim que 53% dos entrevista-
dos declarem que só têm saído de casa quando ine-
vitável, enquanto outros 16% se dizem em isolamento 
absoluto —percentuais que se mantiveram sem gran-
des oscilações ao longo do mês.

Ainda é amplamente majoritário, embora tenha 
caído no período de 76% para 67%, o contingente que 
considera mais importante neste momento conter o 
avanço da epidemia, mesmo ao custo do aumento do 
desemprego.

Difícil, de fato, imaginar escolha mais dolorosa 
—o que torna particularmente cruel e irresponsável 
a campanha liderada pelo presidente Jair Bolsonaro 
pela volta imediata das atividades econômicas, em 
nome de evitar a recessão.

A experiência internacional mostra que a hesita-
ção ou a recusa à quarentena pode levar a resultados 
trágicos, enquanto a reabertura cautelosa se afigura 
mais promissora. Essa compreensão parece embasar 
o comportamento correto da maioria dos brasileiros.

Editorial

Apoio declinante

Ranking dos Políticos - Facebook

“NÃO TIVE COVID”
O ator André D’Lucca teve que cancelar 

a live que faria interpretando a personagem 
Almerinda devido a suspeita de ter se in-
fectado com o coronavírus (Covid-19). Em 
postagem no Facebook, o ator contou que 
pegou um resfriado e logo correu para fazer 
os exames em um laboratório particular de 
Cuiabá. “Acabou de sair o resultado. Eu não 
tive e nem tenho o Covid-19. Vou continuar 
me cuidando”, comemorou o ator.

REELEIÇÃO
EM RISCO
Uma das maiores lideranças políticas de 

MT avaliou que o prefeito Emanuel Pinheiro 
enfrentará uma crise em sua gestão, em bre-
ve. Segundo ele, Emanuel, a exemplo do que 
aconteceu com Pedro Taques, sofrerá grande 
desgaste por conta de atraso de pagamentos 
a fornecedores. “Na verdade, o problema já 
está se agravando, com dezenas de setores 
sem receber. Daqui a alguns meses, a situa-
ção tende a se agravar, principalmente pela 
situação fiscal de Cuiabá”, disse, em uma 
conversa reservada. “Essa foi uma das ruí-
nas de Taques, que não pagava ninguém. Se 
continuar assim, Emanuel terá sérios pro-
blemas para se reeleger”, disse.

CONTRA PANDEMIA
Mauro Mendes sancionou Projeto de Lei 

que obriga o uso de máscaras como medida 
não farmacológica para evitar a dissemi-
nação do novo coronavírus. De acordo com 
a medida, a partir de 5 de maio, o descum-
primento da medida ensejará aplicação de 
multa de R$ 80 ao estabelecimento privado 
por pessoa sem máscara. A aplicação de 
multa será obrigatoriamente precedida de 
notificação de advertência expedida pelos 
órgãos de fiscalização. Os estabelecimen-
tos comerciais também ficam obrigados a 
fixar placas avisando sobre a obrigatorie-
dade das máscaras e que poderão ser reti-
rados do local caso descumpram a medida.
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“o contingente que considera mais importante 
neste momento conter o avanço da epidemia, 
mesmo ao custo do aumento do desemprego

“ Três homens foram presos com 648 folhas de cheque, totalizando 
quase R$ 1 milhão, em Tangará da Serra. Conforme a Polícia Militar, a 
quadrilha estava com uma vítima presa em um carro. Segundo o bole-
tim de ocorrência, os homens de 29, 42 e 61 anos são suspeitos de rea-
lizar cobranças indevidas na cidade. A equipe da PM realizava rondas 
pelo bairro quando viu um carro em alta velocidade. Os policiais abor-
daram os ocupantes do automóvel e encontraram as folhas de cheques 
bancários de valores diferentes, comprovantes de depósitos e dossiês 
completos de pessoas com nomes, endereços e dados de familiares.

Com um pouco de conhecimento 
e acesso à internet...
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alternativa, digamos, mais “sólida”.
O aparelho ficou impressionantes oito 

dias com o camarada. A cada visita mi-
nha, uma justificativa (o termo “desculpa” 
parece soar muito “pesado”), como estar 

envolvido em outras ativi-
dades, precisar aguardar 
entre uma intervenção e 
outra para evitar proble-
mas e mais algumas ain-
da menos convincentes. 
Ao final do longo período 
a boa surpresa: o disposi-
tivo foi, finalmente, con-
sertado a contento, e o 
“resumo” do que foi feito 

deixou claro o que já estava se desenhan-
do, ou seja, muito tempo para pouca inter-
venção. Seja como for, me resta acreditar 
que ainda saí “no lucro”, por minha aposta 
não ter ido para o brejo com um resultado 
negativo que, claro, poderia tornar a ma-
nutenção inviável, mesmo recorrendo à 
um profissional qualificado.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em conta-
to 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 próxi-
ma, se Deus quiser!
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Quem me conhece sabe que, via de regra, não confio manu-
tenções de meus dispositivos a “aventureiros”, pois sei que 
o “barato” pode sair “caro”, e uma intervenção indevida pode 
“condenar” de vez um equipamento que poderia ser recupe-
rado com a intervenção de um profissional qualificado. É um 
risco que, na esmagadora maioria dos casos, não vale a pena 
correr.
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Recentemente tive um problema em 
um aparelho eletrônico e, buscando al-
guém que fizesse o reparo, recebi a indi-
cação de um camarada. A indicação foi 
feita por meio de um instalador na área, 
que se resumiu a dizer 
que “é difícil, mas talvez 
ele consiga”. Achei muito 
vaga a colocação, mas fui 
até o profissional indica-
do levando o dispositivo 
para ver qual sua avalia-
ção.Ao chegar no local 
percebi que, de fato, ha-
viam vários dispositivos 
do mesmo tipo ali, me 
fazendo, inclusive, lembrar das eletrôni-
cas abarrotadas de rádios e TVs dos meus 
tempos de criança e adolescente. Expli-
quei do que se tratava e recebi um sonoro 
“a gente tenta”. Fiquei meio desconfortá-
vel com a falta de solidez na avaliação. 
Perguntei, então, se era difícil a solução, 
e ele me falou, então, que “com um pouco 
de conhecimento e acesso à internet tudo 
é possível”. Em outras palavras: ele não 
fazia muita ideia do que poderia ser, mas 
contaria com a internet para “descobrir” 
e seus conhecimentos, aparentemente 
limitados, para “colocar em prática”. Aca-
bei “pagando para ver”: em um período de 
pandemia a ultima coisa que queria era 
sair revirando a cidade em busca de uma 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Por conta da pandemia 
provada pela covid-19, a pre-
feitura de Sorriso optou por 
prorrogar a data de venci-
mento da primeira parcela 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano no município.

Inicialmente previsto para 
o mês de maio, a adminis-
tração municipal optou por 
transferir a data de venci-
mento da primeira parcela 
para o dia 10 de julho. A data 
vale também para os con-
tribuintes que optarem pelo 
pagamento integral do tri-
buto.

“Estamos empenhados em 
promover o equilíbrio ne-
cessário para garantir a saú-
de das pessoas ao mesmo 
tempo em que preservamos 
a economia do município, 
por isso, flexibilizamos o 
prazo de pagamento dos tri-
butos municipais e estamos 
tomando decisões de manei-
ra democrática e participati-
va, ouvindo os mais diversos 
setores da sociedade, com o 
foco direcionado para a pre-
servação da vida”, comenta o 
prefeito Ari Lafin (PSDB).

Além da prorrogação do 
prazo de pagamento do 
IPTU a gestão municipal 
estendeu o prazo de outros 
impostos, como é o caso do 
vencimento dos alvarás de 
funcionamento dos estabe-

EM SORRISO | Decreto do prefeito Ari Lafin prorrogou o pagamento do tributo para 10 de julho

Medida foi adotada por conta da pandemia 

COVID-19

Crescimento no 
Brasil é real, 
diz ministro

Autoridades dizem que o pior ainda está por vir

R$ 4 milhões foram gastos nos equipamentos 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Esta semana o Brasil 
ultrapassou a casa das cinco 
mil mortes em decorrência 
da covid-19. Quando a cres-
cente de obtidos no país se 
intensificou, o ministro da 
Saúde, Nelson Teich chegou 
a anunciar que não passava 
de um acúmulo de casos de 
dias anteriores, mas com a 
manutenção dos números 
elevados há pelo menos uma 
semana, ele precisou rever 
sua posição.

“Coloquei que isso po-
deria ser um acúmulo de 
casos de dias anteriores, que 
foi simplesmente resgata-
do, mas, como a gente tem 
a manutenção desses núme-
ros elevados e crescentes, a 
gente tem que abordar isso 
como um problema, como 
uma curva que vem crescen-
do com o agravamento da 
situação”, declarou.

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, na 
semana passado havia de-
clarado que o “pior já tinha 
passado”, mas não é assim 
que vê o ministro da Saúde, 
que declarou que há uma 
tendência de acentuada pio-
ra. “A gente vê como uma 
tendência naqueles lugares 
onde a gente tem a pior con-
dição em relação à doença. 
A gente, hoje, aborda isso 
como uma evolução da cur-
va para cima, uma piora em 
relação aos dias anteriores”, 

declarou Teich.
Os estados que hoje re-

querem mais cuidados são, 
Amazonas, Pará, Ceará, Per-
nambuco, São Paulo e Rio de 
Janeiro.

No estado de Mato 
Grosso os casos confirma-
dos subiram para 263. 83 
desses casos, as pessoas es-
tão com sintomas leves e em 
isolamento domiciliar. 16 
pacientes encontram-se in-
ternados, onze em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
cinco em enfermarias.

Até o fechamento desta 
edição, Mato Grosso tinha 
onze mortes confirmadas 
por covid-19.

Para o secretário de Es-
tado de Saúde, Gilberto Fi-
gueiredo, assim como prevê 
o ministro da Saúde, o pico 
maior ainda está por vir. “Te-
remos um momento com 
um pico maior, não sabe-
mos em que proporção. Nós 
não tivemos nenhuma escala 
descendente de casos. Todos 
os dias temos casos novos 
e óbitos. Acredita-se que o 
ápice disso ocorra no mês de 
maio. Até porque, existe uma 
conjunção de fatores. Chega 
o inverno, números de gripes 
que ocorrem nesse período é 
enorme. Provavelmente ter-
mos um crescimento de Co-
vid-19. Sabemos que ainda 
existe um incremento e esta-
mos preparando a rede para 
atender a todos. Esperemos 
não usarmos essa estrutura”, 
disse Figueiredo.
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Pagamento do IPTU é prorrogado
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USO DE MÁSCARA

Governo vai intensificar fiscalização 

PASSOU VERGONHA

Rondonópolis compra respiradores falsos

Mesmo com queda na arrecadação, Estado teve saldo positivo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Colocada como uma 
obrigação, o governador 
Mauro Mendes (DEM), afir-
mou que o Estado vai inten-
sificar a fiscalização do uso 
obrigatório de máscaras. A 
determinação é estendida 
para todos os 141 municípios 
mato-grossenses, como uma 
forma de proteger as vidas 
das pessoas.

Está sob a responsabili-
dade do Procon, da Vigilân-
cia Sanitária e da Polícia Mi-
litar essas fiscalizações que já 
começaram de forma mais 
intensa na capital Cuiabá e 
na cidade de Várzea Grande 
e que agora vai se estender 
para os demais municípios.

“A máscara é mais um 
mecanismo para frear o 
avanço do coronavírus. Eu 
fico muito feliz porque o 
relato que eu tenho é que, 
em muitos supermercados, 
a maioria da clientela, mui-
tas vezes toda ela, tem usado 
máscara. Algumas pessoas 
que andaram pelo centro vi-
ram uma grande porcenta-
gem da população já usando 
máscara”, relatou o governa-
dor.

Os estabelecimentos 
que não disponibilizarem 
máscaras aos seus funcioná-
rios, ou então, que permi-
tirem que clientes entrem 
no estabelecimento sem o 
acessório de proteção facial, 

serão multados em R$ 80 a 
partir do dia cinco de maio. 

“Até lá, toda a fiscali-
zação será orientativa e nos 
locais onde estivermos fis-
calizando, as empresas rece-
berão notificação. Ninguém 
será autuado até lá. Vamos 
estender essas ações para 
todos os 141 municípios. 
Primeiro orientando. Mas 
depois, aqueles que lamen-
tavelmente não cumprirem, 
serão multados. Nós não 
queremos autuar ninguém, 
mas precisamos proteger a 

vida das pessoas. Quando 
você não usa a máscara, está 
colaborando para a propa-
gação do vírus e colocando 
em risco a vida de milhares 
de pessoas. Estamos optando 
por proteger a vida da popu-
lação”.

Desde a última terça-
-feira (28), está em vigor a 
lei que estabelece que toda 
a população ao sair de casa, 
utilize a máscara. Quem for 
pego descumprindo a deter-
minação também correrá o 
risco de ser multado. Men-

des fez questão de ressaltar 
que o objetivo da multa não 
é de arrecadar verba para os 
cofres do Estado. “O Estado 
não tem o menor interes-
se de arrecadar um centavo 
de ninguém nesse sentido. 
Tanto que foi uma sugestão 
nossa, após conversa com os 
parlamentares, de abaixar o 
valor da multa e determinar 
que os valores arrecadados 
sejam todos destinados para 
comprar cestas básicas no 
município onde a multa for 
aplicada”, ressaltou.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A prefeitura de Rondo-
nópolis ganhou manchete 
esta semana nos principais 
portais de notícias do Brasil, 
depois de da confirmação 
de que comprou 22 respira-
dores mecânicos apontados 
como falsos. A empresa que 
vendeu os equipamentos 
para a prefeitura de Rondo-
nópolis é sediada na capital 
do Tocantins, Palmas. Mas 
de acordo com processos na 
Justiça Estadual, a atividade 
principal da empresa é re-
latada como comércio vare-
jista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e higiene pes-
soal, mas seu dono é um me-
cânico de automóveis.

Quando os equipamen-
tos chegaram na cidade e 
foram enviados para o pron-
to-socorro, os médicos cons-
tataram a fraude. A compra 
foi feita sem licitação, me-
diante da urgência da pan-

demia, já que Rondonópolis 
hoje é o principal foco de 
contágio fora da capital do 
estado.

Agora a Polícia Civil de 
Mato Grosso está fazendo 
uma investigação para apu-
rar o caso.

O prefeito, Zé do Pátio 
(MDB), diz que a adminis-
tração municipal foi vítima 
de um golpe. “Aconteceu 
algo constrangedor, ao che-
gar na UPA, os profissionais 
da saúde que receberam a 
carga desconfiaram do peso 
das caixas, que eram muito 
leves. Ao abrir a encomenda, 
descobriram a fraude. Ade-
sivos com a marca e modelo 
do respirador comprado fo-
ram colados sobre monito-
res utilizados em UTIs (Uni-
dades de Terapia Intensiva) 
para medir sinais vitais. Eu 
chamei a Câmara e fiquei de 
enviar para lá todos os do-
cumentos, eu quero toda a 
transparência possível”, disse 
o prefeito.

lecimentos, que terminava 
no final do mês de março, e 
agora tem como nova data 1º 
de junho.

A prorrogação do paga-
mento do IPTU não vai atra-
palhar as regras estabeleci-
das para a participação dos 
sorteios dos prêmios que 
a prefeitura faz aos contri-
buintes.

Ao todo três prêmios de R$ 
30 mil serão sorteados para 
quem emitir a guia pelo site 
até o dia 21 de junho, para 
quem pagar em cota única e 
também para quem quitar a 
sexta parcela. 

Além destes, também se-
rão premiados com R$ 14 
mil cinco contribuintes, pelo 
pagamento da primeira, 
da segunda, da terceira, da 
quarta e da quinta parcelas. 
Vale lembrar que, do valor 
dos prêmios, há desconto de 
impostos.

“Volto a reforçar que o mo-
mento é de cuidar da saúde, 
tomar todas as medidas para 
evitar a proliferação deste ví-
rus e preservar vidas”, reitera 
Lafin.

A prefeitura de Sorriso 
tem disponibilizado à po-
pulação o telefone 150 para 
que dúvidas sejam sanadas, 
a serviço está disponível 24 
horas por dia. O IPTU 2020 
pode ser dividido em até seis 
parcelas e quem optar pelo 
pagamento à vista consegue 
um desconto de 20%.

Cada respirador falso 
custou R$ 188 mil, totalizan-
do um prejuízo de R$ 4 mi-

lhões. Segundo a prefeitura, 
parte do dinheiro da compra 
já foi bloqueado pela Justiça. 



AGRONEGÓCIO 

Próxima safra de soja em MT ficará mais cara 

Custo sobe, mas relação de troca é
uma das melhores dos últimos anos
DA REPORTAGEM

A disparada do dó-
lar deixou a próxima safra 
de soja mais cara em Mato 
Grosso, de acordo com 
acompanhamento do Ins-
tituto Mato-grossense de 
Economia Agropecuária 
(Imea). Em março, o custo 
total para cultivar um hec-
tare da oleaginosa ficou em 
R$ 4.162,42, valor 5% maior 
que o registrado nesta mes-
ma época do ano passado. 
Na comparação com o mês 
de fevereiro, o aumento foi 
de 2,4%. Como as compras 
para uma safra são feitas 
“ao longo de vários meses” 
é fundamental observar os 
valores ponderados, que 
apontam a despesa média 
desde o início das aquisi-
ções. 

Assim, até o fim do 
mês de março, o custo 
total ponderado da sa-
fra 2020/21 de soja ficou 
em R$ 4.014,78/ha, alta de 
0,52% na comparação com 
o mês anterior. O aumento 
é reflexo direto da valoriza-
ção do Dólar. A moeda fe-
chou o terceiro mês do ano 
com valor “médio” de R$ 
4,90, ante a cotação média 
de R$ 4,35 de fevereiro.

Embora a variação 
cambial tenha tornado as 
despesas maiores, também 
ajudou a sustentar os pre-
ços da soja em patamares 
elevados, minimizando os 
efeitos do encarecimento 
dos insumos. Aliás, a rela-
ção de troca “soja x insu-
mos” ficou ainda mais atra-
tiva para os agricultores, 

segundo o Imea. Melhor 
– inclusive – do que esta-
va em meados do último 
bimestre de 2019, quando 
os produtores começaram 
a registrar as primeiras 
compras de fertilizantes, 
sementes e defensivos quí-
micos para o ciclo 2020/21.

Um dos exemplos é 
o formulado NPK 00.18.18 
(Nitrogênio-Fósforo-Po-
tássio). Em março, o pro-

SAFRA DA SOJA | Apesar da alta, o mês de março foi o mais vantajoso para a compra dos insumos
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Custos mantiveram-se elevados enquanto os preços pagos 
ao produtor recuaram 

SUINOCULTURA

Granjas lotadas geram 
prejuízo de R$ 70 por 
animal, diz Acrismat
DA REPORTAGEM

Desafiador! Esta é a pala-
vra que define o atual cenário 
vivenciado pelos criadores de 
suínos em Mato Grosso. As-
sim como ocorre em outras 
regiões, o setor viu a deman-
da – especialmente a inter-
na – despencar desde que a 
“quarentena” foi adotada em 
todo o país como principal 
medida de prevenção e com-
bate ao novo coronavírus. 
Com a circulação de pessoas 
restrita e o funcionamento de 
bares e restaurantes limitado, 
o consumo da proteína caiu 
e desencadeou efeito cascata, 
atingindo indústrias e granjas.

Segundo a Associação 
dos Criadores de Suínos de 
Mato Grosso, o abate men-
sal tem recuado. A média, de 
aproximadamente 300 mil 
animais por mês, encolheu 
em torno de 1,3%. Além da 
redução no ritmo, alguns fri-

goríficos estão com dificulda-
des de comercializar a carne, 
que em grande maioria (72%), 
precisa ser direcionada para 
outros estados do país. Com 
vendas menores, as indús-
trias demandam menos dos 
criadores e as granjas ficam 
cheias. Como não é possível 
“interromper” rapidamente o 
ciclo, os criadores vêm os cus-
tos – que já estavam elevados 
– ficarem ainda mais expres-
sivos diante do maior núme-
ro de animais nas granjas. É o 
que explica Itamar Canossa, 
que é presidente da Acrismat. 
“Hoje o nosso custo de produ-
ção gira em torno de R$ 3,80 
a R$ 3,90 por quilo. Estamos 
vendendo o “quilo” do suíno-
-vivo a R$ 3,00/R$ 3,10. Isso 
é um prejuízo de no mínimo 
R$ 0,70 a R$ 0,80 por quilo. 
Ou seja, a cada animal de 100 
quilos que vai para o abate, 
acumulamos perdas de R$ 70 
a R$ 80”, comenta.
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dutor precisou “desembol-
sar” 18,01 sacas de soja para 
comprar uma tonelada do 
fertilizante. No início das 
comercializações para o 
novo ciclo, eram necessá-
rias 20,48 sacas em média. 
A diferença é ainda maior 
na comparação com o ano 
passado, quando o agricul-
tor precisou de 23,58 sacas 
para adquirir uma tonelada 
do insumo. Na média das 

últimas cinco safras, o vo-
lume chegava a 22,01 sacas/
tonelada do insumo.

De olho nas “oportu-
nidades” os agricultores an-
teciparam as compras dos 
insumos para a próxima sa-
fra de soja em Mato Grosso. 
Cerca de 51% dos fertilizan-
tes, defensivos e sementes 
já foram adquiridos, contra 
26,8% nesta mesma época 
do ano passado.



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, 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 – SRP 12/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 43/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, através do Pregoeiro e 
equipe de apoio, nomeada através da Portaria nº 03/2020, comunica a to-
dos os interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade 
de Pregão Presencial nº 15/2020 – SRP 12/2020. Objetivando REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM CARÁTER PREVENTIVO E 
CORRETIVO.
A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, no dia 13 de maio de 2020, iniciando os trabalhos às 09:00 hrs 
(Horário de Brasília – DF), na sala da CPL. Os interessados em obter o Edital 
deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa Carmem ou através do site  
www.portarldecompraspublicas.com.br, informações através do tel: (66) 3562-
1115/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 
  Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que 
impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será 
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem, 30 de abril de 2020.

Maitê Sehnem
Pregoeira

Portaria nº 03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
AVISO DE RESULTADO 

Pregão Presencial nº 016/2020

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
016/2020, realizado no dia 15/04/2020, às 08:00 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, sito à Rua Pará, nº 1.850, Bairro Jardim Santa Helena, Nova Ubiratã-
-MT. Licitação destinada ao registro de preços para futura e eventual aquisição 
de moto niveladora, nova, atendendo o Convênio Nº 896187/2019/SUDECO, 
homologada e adjudicada em 29/04/2020 sagrou-se vencedora do certame a 
empresa VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA. Nova 
Ubiratã - MT, 29 de abril de 2020. 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
AVISO DE RESULTADO

EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS N° 001/2020

O Município de Nova Ubiratã/MT, através da Comissão Especial de Julga-
mento, nomeada pela Portaria 065/2020, torna público aos interessados que 
realizou o julgamento do Concurso de Projetos 001/2020 para Contratação 
de entidade qualificada como Organização de Sociedade Civil de Interesse 
Pública – OSCIP para executar projetos voltados para área de Saúde. Na 
oportunidade após análise dos documentos e propostas constantes nos En-
velopes 01 e 02, sagou-se vencedora do concurso a Oscip Instituto Social e 
Organizacional do Brasil – ISO BRASIL – CNPJ 20.949.690/0001-37. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (66) 3579-1192, no horário das 
07:00 (sete) às 13:00 (treze) horas, junto ao Departamento de Licitação. Nova 
Ubiratã – MT, 29 de abril de 2020.

Karen Izabel Arruda Lima
Presidente Comissão Especial de Julgamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata De Registro De Preço Nº 036/2020 – Data: 29/04/2020 - Registro De Pre-
ços Para Futura E Eventual Aquisição De Moto Niveladora, Nova, Atendendo 
O Convênio Nº 896187/2019/Sudeco - Promitente Fornecedor Vamos Comer-
cio De Máquinas Linha Amarela Ltda – Cnpj 35.654.688/0001-08 - Valor Da 
Ata: R$ 534.500,00 - Vigência: 29/04/2021 – Origem: Pregão Presencial: Nº. 
016/2020.

VALDIR DAROIT, CPF 332.784.079-20, torna público que 
requereu à SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te, Renovação de LO - Licença de Operação, para ativi-
dade Secagem e Armazenamento de Grãos, localizada na 
Fazenda Progresso, município de Ipiranga do Norte/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA

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 

VENDAS
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001186-04.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 29/11/2018 
Valor da causa: R$ 125.251,40 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

CELSO BAU (REQUERIDO)  
REJANE ZUBLER BAU (REQUERIDO)  
NORBERTO BAU (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 93/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001186-04.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CELSO BAU e outros (2) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 26,0731ha (vinte e seis hectares, sete ares e 
trinta e um centiares), sendo uma área de 7,2980ha (sete hectares, vinte e nove ares e 
oitenta centiares) e outra de 18,7751ha (dezoito hectares, setenta e sete ares e cinquenta 
e um centiares), parte de um todo maior com 401,8280ha (quatrocentos e um hectares, 
oitenta e dois ares e oitenta centiares), conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o 
nº 57.751, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 
34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
SINOP, 16 de outubro de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 223839474 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:25:24  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161625
2377400000101905459 Número do documento: 19101616252377400000101905459 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZH2-004 EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se 
vencedor o Licitante CONSTRUTORA DETERRA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o nº 01.149.137/0001-75 com valor total de R$ 4.408.280,81.   

Matupá – MT, 29 de abril de 2020. 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 2020

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DA GLEBA PIRATININGA COATINGA

        CNPJ 02.871.138/0001-91                               NIRE: 51400004129

                                               O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA GLEBA PIRATININGA COA-
TINGA, Sr. Nilton Luiz Parizzoto, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social em seu art. 38, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 2020, a ser realizada na sede da cooperativa, sito no 
Assentamento Piratininga, s/n, Zona Rural, município de Nova Ubiratã – MT, 
CEP 78.888-000, no dia 12/05/2020, ás 09:00 horas em primeira convocação 
com 2/3 dos cooperados votantes, as 10:00 horas com metade mais um dos 
cooperados em segunda convocação, e 11:00 horas terceira e ultima con-
vocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Pare-
cer do Conselho Fiscal do exercício 2019, compreendendo:
 -Relatório da gestão
 -Balanço geral
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho 
Fiscal
-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.

II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no 
primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios. 

III – Homologação de Admissões e Demissões de associados, caso tiver.

IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Administrativo e Fiscal.

V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Aptos a votar: 30
Impedidos de votar: 00

Nova Ubiratã – MT, 30 de Abril de 2020. 

Nilton Luiz Parizzoto
Presidente
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COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTAVEL DA GLEBA PIRATININGA COATINGA 

        CNPJ 02.871.138/0001-91                                             NIRE: 51400004129 
 
 
                                               O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA GLEBA PIRATININGA COATINGA, Sr. 
Nilton Luiz Parizzoto, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu 
art. 38, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020, a ser 
realizada na sede da cooperativa, sito no Assentamento Piratininga, s/n, Zona Rural, 
município de Nova Ubiratã – MT, CEP 78.888-000, no dia 12/05/2020, ás 09:00 horas em 
primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, as 10:00 horas com metade mais 
um dos cooperados em segunda convocação, e 11:00 horas terceira e ultima convocação 
com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do Conselho 
Fiscal do exercício 2019, compreendendo: 
 -Relatório da gestão 
 -Balanço geral 
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal 

-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 
 

II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro caso, 
as parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
 

III – Homologação de Admissões e Demissões de associados, caso tiver. 
 

IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Administrativo e Fiscal. 
 

V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
 

Aptos a votar: 30 
Impedidos de votar: 00 

Nova Ubiratã – MT, 30 de Abril de 2020.  
 
 
 

Nilton Luiz Parizzoto 
Presidente 

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, 
designada através da Portaria Municipal n.º 002/2020, de 06/01/2020, 
alterada pela Portaria Nº 029, de 20 de janeiro de 2020, no uso de suas 
atribuições que lhe conferem a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna 
público que sagrou se vencedora do Pregão Eletrônico n.º 002/2020, para 
“Registro De Preços para Futura e Eventual Aquisição de Caminhão, para 
atender o Convênio n.° 867688/2018, celebrado com a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM”, a empresa: TORINO 
COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n.º 02.416.362/0001-93, localizada na Av. Ulisses Pompeu de Campos, 
Bairro Zero Kilometro, nº 656, na Cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 
78.110-680, vencedora do item n.° 001, no valor total de R$ 317.000,00 
(Trezentos e Dezessete Mil Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 29 de Abril de 2020.

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em exercício, MAURICIO 
FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente 
sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Licitação n°: 011/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 29/04/2020 
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
HOSPITALARES, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO, 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 LEGAIS. 

e) Fornecedores e Itens Vencedores: 

CÓDI
GO 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
QTDE 

DE 
ITENS 

VALOR 

915 
C.A. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI – ME. 

26.457.348/0001-04 140 R$ 523.784,90 

320 HALEX ISTAR INDÚSTRIA 
FARMACEUTICA S.A. 01.571.702/0001-98 04 R$ 615.985,00 

721 
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA 
DE FILMES S/A. 33.255.787/0001-91 03 R$ 205.073,50 

1024 INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS. 12.889.035/0001-02 23 R$ 43.389,18 

573 
J D DE ANDRADE DROGARIA 
– EPP. 18.175.769/0001-06 22 R$ 151.379,00 

770 
LUVERMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - 
ME 

19.391.064/0001-99 37 R$ 321.181,00 

916 
MED VITTA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – ME. 

28.418.133/0001-00 76 R$ 1.263.340,52 

1025 
OBJETIVAS PRODUTOS E 
SERVIÇOS PARA 
LABORATORIOS LTDA. 

05.895.525/0001-56 77 R$ 328.040,60 

321 
PRÓ-REMÉDIOS DISTR. DE 
PROD. FARM. E COSM. EIRELI 
- ME. 

05.159.591/0001-68 95 R$ 429.147,30 

1019 
R.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS PARA SAÚDE. 

35.042.079/0001-06 82 R$ 526.974,44 

535 RINALDI & COGO LTDA - EPP 07.269.677/0001-79 67 R$ 802.452,56 

 TOTAL   R$ R$ 
5.210.748,00 

 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quarta-feira, 29 de abril de 2020. 

________________________________________ 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

PRESIDENTE DO CISVP 

 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 016/2020 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa PHOENIX – GER. ADM. PREST. SERV.SAÚ. MED.HOSP. LAB.DIAG. 
LTDA – ME, (CNPJ/MF Nº 03.642.746/0001-97), no valor global de R$ 7.713,27 (SETE MIL, SETECENTOS 
E TREZE REAIS E VINTE SETE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal 
n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO DE EXAMES 
CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 
013/2020 da Chamada Pública n° 002/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01, ITENS 01, 02, 03, 06. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de Abril de 2020. 

 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2020

Nova Mutum – MT, 29 de abril de 2020.

O Município de Nova Mutum, comunica o cancelamento da licitação 
supracitada, por conveniência administrativa.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 29 de abril 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2020
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos para utilizar na manutenção da rede de iluminação pública - Tipo: 
menor preço por item - Data de abertura:  13 de maio de 2020. Horário:  
14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum 
–  M T.  E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 

03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 

SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DRENAGENS PLUVIAIS DAS RUAS DO 

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, localizado Município de Sorriso/MT, 

não foi determinado EIA-RIMA.

AVISO DE CANCELAMENTO

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, comunica aos interessados que 
por motivo de readequação do Edital vem por meio deste informar o 
cancelamento do procedimento de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2020, tendo como OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, 
REFERENTE AOS OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 
PROGRAMAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS 
TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 
2010”. 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 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n° 2.525, centro, na cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar o resultado do CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAIS, ELENCADOS NO PRESENTE TERMO 
DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), as empresas CREDENCIADAS E 
HABILITADAS: JANE MARISA ACCO & CIA LTDA, CNPJ Nº 
08.174.728/0001-41, NOGUEIRA DE ARAÚJO E RIBEIRO LTDA, CNPJ 
Nº 34.364.230/0001-51, G S COSTA – ME, CNPJ Nº 33.131.762/0001-8, 
LABORATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA, CNPJ Nº 
03.592.130/0001-59 e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA 
BIOEXAME LTDA, CNPJ Nº 11.682.745/0001-02.

Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2020

DA INEXIGIBILIDADE N° 005/2020

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020

Prefeito Municipal

Marisete M. Barbieri

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
E M P R E S A  E S P E C I A L I Z A D A  E M  S E R V I Ç O S  D E 
REPAROS/MANUTENÇÃO EM BOMBA COSTAL MODELO STIHL, 
UTILIZADA PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO COMBATE AO 
MOSQUITO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para serviços de reparo e 
manutenção nas Bombas Costais utilizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento no combate e prevenção ao mosquito da dengue, 
chikungunya e zika. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: DALMEI COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.275.518/0001-26. VALOR 
GLOBAL: R$ 9.001,05 (Nove mil e um reais e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

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 022/2020.

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE 
PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZC1 – 001 E ZC1 - 002 DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o Licitante 
CONSTRUTORA DETERRA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
01.149.137/0001-75 com valor total de R$ 1.486.749,35.  

Matupá – MT, 29 de abril de 2020. 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 



Jorge Jesus e Marcos Braz em coletiva na chegada do técnico 
ao Flamengo 

Foto: AlexAndre VidAl
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Veja quais jogadores estão emprestados
DA REPORTAGEM

Com elenco enxuto nas 
mãos de Fernando Diniz, o 
São Paulo tem poucos atletas 
emprestados a outros clubes. 
Jean e Hudson se juntaram a 
essa pequena lista no começo 
deste ano, enquanto outros 
passam de um clube a outro 
sem ganhar novas chances no 
Morumbi. A seguir, os joga-
dores que estão emprestados 
e a situação de cada um deles 
para o futuro: Jean – o goleiro 
foi um dos protagonistas das 
férias do São Paulo. Foi preso 
nos Estados Unidos, em de-
zembro do ano passado, acu-
sado de agredir a esposa na 
Flórida, onde a família passa-
va as férias.

A repercussão do caso – 
o jogador acabou sendo solto 
e o processo foi arquivado se-
manas depois – fez com que 
o São Paulo decidisse liberá-
-lo. O Atlético-GO acenou ao 
atleta, que se transferiu para 
Goiânia. O empréstimo vai 
até janeiro do ano que vem, 
enquanto o contrato de Jean 
com o São Paulo termina em 
dezembro de 2022.

Hudson – depois de 
perder espaço com Fernando 
Diniz no final da temporada 
passada, Hudson encontrou 
um lugar no Fluminense. O 
volante se mudou para o Rio 
de Janeiro em janeiro e já fez 
dez jogos pelo novo clube. O 
São Paulo ainda é responsá-
vel por parte dos pagamentos 
do jogador, que tem contra-
to com o clube do Morumbi 
até o final do ano que vem. O 
empréstimo ao Fluminense 
termina em dezembro.

Everton Felipe – con-
tratado em 2018, Everton 
Felipe não agradou no São 

DA REPORTAGEM

Jorge Jesus pousa no Rio 
de Janeiro amanhã (1º) à noi-
te, e o Flamengo o espera 
com o termômetro na mão 
para condução da negocia-
ção pela renovação de con-
trato. A estratégia está defi-
nida: esquentar as conversas 
praticamente paralisadas há 
mais de um mês e congelar 
a cotação do euro, principal 
entrave por um final feliz.

As partes iniciaram as 
tratativas pessoalmente no 
início de março, mas a pro-
gramação logo foi impac-
tada pela crise gerada pela 
pandemia do coronavírus. 
Sem a realização de reuni-
ões presenciais, os contatos 
passaram a ser menos fre-
quentes e tudo que foi colo-
cado na mesa há quase dois 
meses passou a perder valor. 
Literalmente.

Alinhados quanto a tem-
po de contrato (até o fim do 
mandato de Rodolfo Lan-
dim) e condições de traba-
lho (com autonomia para 
Jorge Jesus fazer adaptações 
na metodologia e no Ninho 
do Urubu), o problema sem-
pre foi financeiro. E é aí que 
a variação cambial pratica-
mente anula tudo que foi 

OLHO NO BOLSO

Flamengo ajusta 
temperatura de
negociação com 
Jorge Jesus

debatido em um primeiro 
momento.

Na ocasião, a diferença 
entre o que o Flamengo se 
propôs a pagar e o que Jorge 
Jesus pediu juntamente com 
comissão técnica era de cer-
ca de 20%. Diante da realida-
de econômica mundial, será 
preciso muito talento com a 
calculadora e flexibilidade 
de parte a parte para encon-
trar um consenso.

A relação Euro/Real 
sempre foi um ponto que 
chamou a atenção, e Fla-
mengo e Jesus discutiam o 
congelamento na casa dos 
R$ 4.80. Era um preço vis-
to como aceitável pelos dois 
lados, visto que a cotação da 
época estava na casa dos R$ 
5.20. A moeda europeia, no 
entanto, fechou a terça-feira 
a R$ 5.96, deixando claro a 
diferença de realidade.

Além disso, há a preo-
cupação do Flamengo em 
relação a suas receitas em 
2020. O clube já perdeu um 
patrocinador (do calção) e 
tem pendência no paga-
mento da parcela semestral 
do fornecedor de material 
esportivo. Como se não bas-
tasse, há uma grande incóg-
nita no que diz respeito a 
bilheterias.

Paulo. Depois de um ano no 
Morumbi, foi emprestado no 
meio da temporada passada 
ao Athletico-PR, mas voltou 
a São Paulo em janeiro. Sem 
lugar no time de Fernando 
Diniz, foi mais uma vez em-
prestado, agora ao Cruzeiro 
– o acordo vale até o final do 
ano. Ele tem contrato com o 
São Paulo até o final de 2022.

Junior Tavares – promo-
vido ao elenco profissional em 
2017 por Rogério Ceni, o late-
ral foi titular do ex-goleiro, 
mas acabou sendo esquecido 
pelo sucessor Dorival Júnior. 
Em 2018, foi emprestado à 
Sampdoria, clube italiano que 
não quis confirmar a transfe-
rência definitiva no final do 
empréstimo. Logo em segui-
da, foi emprestado ao Porti-
monense, de Portugal, onde 
ainda está. O vínculo com os 
portugueses vale até junho do 
ano que vem, e o com o São 
Paulo até dezembro do ano 
que vem. Rodrigo – o jovem 
zagueiro de 21 anos é com-
panheiro de Junior Tavares 
no Portimonense. Ele foi em-
prestado no ano passado, um 
ano depois de subir aos pro-
fissionais – não empolgou. O 
São Paulo analisou a possibili-
dade de pedir a volta do atleta 
em janeiro, quando Walce se 
machucou, mas desistiu. Ele 
tem contrato com a equipe 
portuguesa até o final de ju-
nho deste ano.

Lucas Kal – o zagueiro, 
que também não encontrou 
espaço no São Paulo, está des-
de o ano passado no América-
-MG. Ele ficaria em Belo Ho-
rizonte até dezembro, mas 
teve o contrato prorrogado 
até o final desta temporada. 
Ele tem vínculo com o São 
Paulo até 2022.

Foto: dAniel Augusto Jr

Jean agora defende o Atlético-GO 

ASSINTOMÁTICO

Dybala testou positivo pela
quarta vez para coronavírus

FÓRMULA 1

Leclerc admite que será
difícil reencontrar foco

Foto: reuters

Foto: reprodução

Dybala testou positivo para o coronavírus há mais de um mês

Charles Leclerc com máscara durante a pandemia de coronavírus 

DA REPORTAGEM

Um dos três jogadores 
da Juventus infectados pelo 
coronavírus no mês passa-
do, Paulo Dybala ainda não 
testou negativo para a Co-
vid-19. A informação é do 
programa de TV “El Chirin-
guito”, do canal “Mega”, que 
aponta que o último teste 
realizado pelo argentino - o 
quarto desde sua infecção - 
ainda detectou uma carga 
viral baixa no organismo.

O jornal “As” afirma que 
o último teste que Dybala 
realizou foi na semana pas-
sada, mais de um mês de-
pois do argentino ter testa-
do positivo para a doença. A 
expectativa é que o jogador 
possa fazer um novo teste 
nos próximos dias e, então, 
enfim receba a esperada no-
tícia de que está totalmen-
te curado.Apesar de ainda 
ter carga viral - e, portanto, 

DA REPORTAGEM

Em meio à quarentena 
por causa do coronavírus, 
os pilotos da Fórmula 1 têm 
tentado manter a forma fí-
sica com seus aparelhos de 
ginástica. No entanto, se o 
preparo atlético não parece 
ser um grande problema, o 
lado mental pode ser preju-
dicado com o longo período 
sem corridas. Quem compar-
tilha dessa opinião é Charles 
Leclerc, que, de sua casa em 
Mônaco, comentou sobre a 
dificuldade de voltar ao foco 
habitual quando, enfim, a 
pandemia acabar.

“Vai ser difícil: achar a 
mentalidade e encontrar exa-
tamente a bolha em que você 
precisa estar antes de entrar 
no carro. Isso é algo que você 
está melhorando a cada vez 
que faz, então, quando não 
faz muito tempo, fica difícil 
voltar a esse estado. Então, 
sim, será difícil”, disse.

Durante a pandemia, Le-
clerc vem fazendo doações 
para ajudar os afetados pelo 
Covid-19, além de partici-

ser capaz de levar à frente 
o contágio - Dybala estaria 
assintomático, se sentin-
do bem. Ele segue a rotina 
de treinamentos dentro de 
casa, uma vez que ainda pre-
cisa estar em isolamento to-

SÃO PAULO | Lista inclui atletas que estão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Portugal 

par com sucesso de corridas 
virtuais. Em casa, além dos 
treinos físicos, o monegasco 
revelou que vem trabalhan-

tal para não contribuir para 
o espalhamento do corona-
vírus.Dybala foi o terceiro 
jogador da Juventus a ter a 
Covid-19 detectada, ainda 
no dia 21 de março. Sema-
nas antes, o zagueiro Rugani 

e o meia Matuidi testaram 
positivo, logo depois da últi-
ma partida da Velha Senho-
ra, no começo de março. Os 
dois já estão curados, como 
informou o clube no dia 15 
de abril.

do bastante... na cozinha! “No 
fim, em casa, estou tentando 
treinar toda semana para ten-
tar me colocar na zona, mes-

mo que não seja para entrar 
no carro: provavelmente, é só 
cozinhar macarrão depois!”, 
exclamou.
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SORRISO

Rotatória construída na Avenida Brasil

EFEITO CORONAVÍRUS

Vigilância sanitária notifica
agências bancárias em Sorriso

SINOP

Homem empina moto 
em frente a viatura da 
PM e acaba detido

Foto: Ilustração

Foto: PMMt

Foto: PM/DIvulgação

Prática de empinar moto é crime de trânsito 

Mais de 500 kg de cocaína foram apreendidos na ação 

Rotatória visa melhorar fluxo na região 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Motoristas e demais 
usuários do trânsito devem 
ficar especialmente atentos 
no cruzamento entre as ave-
nidas Brasil e Santa Maria, 
em Sorriso. Equipes da Pre-
feitura estão trabalhando na 
implantação de uma rotató-
ria no local, que teve o fluxo 
de trânsito aumentado com 
a instalação de um hospi-
tal e de várias empresas co-
merciais e também ligadas à 
prestação de serviços na área 
da saúde.

O trabalho, coordenado 
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública, Trânsito e Defesa 
Civil (Semsep) e executado 
por uma equipe da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
(Semosp), deve seguir pelos 
próximos 15 dias.  “Reforça-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Vigilância Sanitária 
visitou e orientou 204 esta-
belecimentos comerciais, no 
período do dia 9 a 19 de abril 
(média superior à 20 fisca-
lizações por dia). As orien-
tações seguem o Plano de 
Contingência de Prevenção 
e Enfrentamento ao Coro-
navírus, instituído pelo Mi-
nistério da Saúde. A medida 
cumpre os objetivos da Vigi-
lância Sanitária em orientar, 
avaliar e fiscalizar a execução 
das atividades com base no 
decreto estadual, onde tra-
ta do isolamento social para 
evitar a transmissão do novo 
coronavírus (Covid-19).

“Todas essas empre-
sas foram orientadas, sobre 
as medidas de segurança e 
prevenção ao coronavírus, 
inclusive aos feirantes. Esta-
mos notificando todas as a 
agências bancárias para que 
cumpram as normas de se-
gurança e prevenção nesse 
período de pandemia, caso 
haja descumprimento é pas-
sível de multa, conforme 
prevê o decreto do Governo 
do Estado”, pontuou o coor-
denador vigilância Sanitária, 
Samuel Santos.

SÓ NOTÍCIAS

Um homem foi detido 
e encaminhado para a dele-
gacia municipal acusado de 
direção perigosa. De acor-
do com o Tenente Borges, o 
suspeito empinou uma moto 
Yamaha, vermelha, em fren-
te a uma viatura da Polícia 
Militar, que fazia rondas nas 
proximidades do Cemitério 
Municipal de Sinop.

“A guarnição estava fa-
zendo ronda pelas proximi-
dades, quando visualizou o 
cidadão infrator, que empi-

mos a importância de con-
dutores e pedestres redobra-
rem a atenção ao passar pelo 
local, garantindo assim a 
segurança de todos, seja dos 
que estão transitando na via 
e também dos operários que 
estão atuando na obra”, des-
taca o titular da Semsep, José 
Carlos Moura.

Além da rotatória raia-
da, tipo “prato invertido”, 
também será instalada uma 
faixa de pedestres no local, 
afastada da esquina, o que 
confere mais segurança e 
fluidez ao tráfego. “Busca-
mos um modelo de rotató-
ria que confira agilidade ao 
trânsito no local com a maior 
segurança possível, sempre 
contando com a colaboração 
de condutores e pedestres no 
sentido de obedecer à sina-
lização e às leis de trânsito”, 
complementa o secretário.

nou a motocicleta. 
Acionamos sinal sono-

ro para fazer a detenção, no 
entanto, ele empreendeu 
fuga. As guarnições fizeram 
acompanhamento e conse-
guiram fazer prisão do sus-
peito por direção perigosa”, 
disse o militar.

Segundo o tenente, foi 
feita checagem e não foi en-
contrado registros criminais 
em nome do acusado. Ele 
ficará sob responsabilidade 
da Polícia Civil. A moto, que 
estava sem placa de identifi-
cação, foi apreendida.

DA REPORTAGEM

Buscando fortalecer a ca-
deia produtiva e comercial do 
Assentamento Jonas Pinheiro, 
o prefeito Ari Lafin assinou, 
nesta quarta (29), a ordem 
de serviço para a construção 
de um barracão as margens 
da BR-163 em frente ao As-
sentamento. O local servirá 
como ponto de venda de pro-
dutos da agricultura familiar 
de Sorriso.“Neste tempo de 
pandemia, precisamos dar 
mais oportunidade para os 
que querem trabalhar. Com 
a construção desse barracão, 
buscamos fazer com que os 
pequenos produtores aumen-
tem sua produção e tenham 
onde comercializá-la, gerando 
mais emprego e renda”, afirma 
o prefeito.

O prédio terá 450 m² de 
área construída e está orçado 
em R$ 145 mil. As obras devem 
ter início na próxima semana. 
“A Administração está inves-
tindo na agricultura familiar 
e buscando formas de auxi-
liar econômica e socialmente 
os pequenos produtores. Pela 
BR-163 passam cerca de 900 
caminhões diariamente e este 
será, também, um ponto de 
apoio aos caminhoneiros que 
por ali trafegam”, acrescenta 
o secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente, Márcio Kuhn.

DELIVERY
Outra alternativa de vendas 

dos produtos da agricultura 

familiar tem sido o delivery. 
As cestas são compostas por 
legumes, verduras e frutas e 
são comercializadas por te-
lefone e entregues na casa do 
cliente. O novo sistema está 
auxiliando mais de 200 agri-
cultores familiares a vende-
rem seus produtos durante a 
pandemia de Covid-19.

Com o preço único de R$ 
50, o cliente compra 15 tipos 
diferentes de hortifrúti e re-
cebe na cesta mais de 30 kg 
de alimentos.  As cestas estão 
sendo montadas na Coopera-
tiva de Hortifrutigranjeiros de 
Sorriso (Cooperriso), em par-
ceria com a prefeitura. 

A pessoa do município in-
teressada em adquirir a cesta 
pode fazer o pedido automa-
ticamente pelo número (66) 
99205-4306, que registra as 
solicitações e encaminha para 
o setor de entregas. Segundo 
Kunh, a capacidade de entre-
ga gira em torno de 100 ces-
tas por dia, podendo ser am-
pliado conforme a procura. 
A secretaria também está re-
cebendo o cadastro de novos 
produtores rurais que quei-
ram comercializar seus pro-
dutos desta forma.  A cesta é 
composta com mandioca, um 
kg de limão, goiaba, pepino e 
tomate, três kg de batata doce, 
dois kg de abóbora, polpa de 
fruta, banana nanica, duas 
unidades de folhosas, um coco 
verde, meia dúzia de milho 
verde, jiló, quiabo e pimenta 
entre outros itens.

Foto: DIvulgação

Barracão ficará às margens da BR-163, em frente ao Assentamento 

Sorriso terá mais um ponto de venda
de produtos da agricultura familiar
CADEIA PRODUTIVA | Prefeito assinou ordem de serviço para construção de mais uma unidade
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Cinco Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) de Sinop 
permanecem com atendi-
mento exclusivo de pacientes 
com sintomas gripais e sus-
peita de coronavírus. É o que 
determina o decreto munici-
pal 083/2020, expedido pela 
Prefeitura e em vigor.

O documento assinado 
pela prefeita Rosana Marti-
nelli designa que os cidadãos 
com os sintomas se dirijam 
às unidades UBSs Oliveiras, 
Ibirapuera, Menino Jesus, 
Palmeiras e Sebastião de Ma-
tos. 

A decisão em manter os 
espaços como referência 
para o cidadão com sinto-
ma gripal deveu-se ao fato, 
conforme explica a prefeita 
Rosana Martinelli, da respos-
ta positiva que esse sistema 
vem dando.

“A decisão de centralizar e 
criar unidades de referência 
para o recebimento de pa-
cientes com sintomas gripais 
foi pensada para desafogar 
as outras unidades de saúde, 
protegendo ao cidadão que 
se dirige aos espaços. Uma 
medida que vem mostrando 
resultados”, afirmou Rosana.

Toda a sistemática im-
plementada pela Prefeitura 
de Sinop também segue as 
diretrizes do Ministério da 
Saúde. Em decorrência da 
pandemia, o órgão instituiu 
um novo protocolo para o 
acompanhamento, monito-
ramento e notificação dos ca-
sos de coronavírus em todo o 
Brasil.

O novo rito prevê que os 
municípios se encarreguem 
de acompanhar os pacientes 
considerados casos leves de 

SAIBA | São cinco UBSs que atendem pacientes também com suspeita de coronavírus
Foto: SinFra-Mt

UBS Oliveiras: um dos pontos de atendimento a pacientes com sintomas gripais 

Covid-19. A esse grupo per-
tencem aquelas pessoas que 
apresentarem febre e pelo 
menos um sintoma respi-
ratório, ou tosse, congestão 
nasal ou conjuntival, dor de 
garganta e coriza.

Basicamente, toda pes-
soa que apresentar sintomas 
gripais pode ser qualifica-
da como um paciente com 
suspeita de contágio da do-
ença. Mas o que fazer caso 
você apresente sintomas? Se 
a orientação é para ficar em 
casa, como ter certeza?

Conforme explica o se-
cretário de Saúde de Sinop, 
Kristian Barros, as coletas 
de material para fazer exa-
mes serão feitas apenas em 
pacientes com sintomas de 
coronavírus que estejam no 
estado físico moderado ou 
grave. Neste caso, a pessoa é 
hospitalizada e o exame é co-
lhido no local. Ou seja, qual-
quer pessoa que apresentar 
sintomas gripais leves serão 
monitoradas à domicílio, 
sem a necessidade de realizar 
o exame.

“Seguimos à risca o proto-
colo do Ministério da Saúde. 
O monitoramento do pa-
ciente é feito via celular e ele 
está sempre ligando para a 
gente ou a gente faz essa bus-
ca ativa. E quando não conse-
guimos o contato via celular, 
mandamos uma equipe no 
local”, reforçou Kristian Bar-
ros.

Portanto, é de suma im-
portância que você mante-
nha sempre a calma antes de 
buscar atendimento médico 
pessoalmente. Caso você te-
nha febre, ou tosse, conges-
tão nasal ou conjuntival, dor 
de garganta e coriza, isto é, 
sintomas de gripe, mas não 
tem falta de ar, mantenha 

Quais postos de Sinop atendem
pacientes com sintomas gripais?

contato telefônico por um 
dos números disponibiliza-
dos pela Prefeitura e parcei-
ros para sanar dúvidas.

A Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) tem 
um call center para atendi-
mento exclusivo sobre o Co-
vid-19. Os telefones fixos 66 
3533-3250, 3533-3251, 3533-

3252, 3533-3253 e 3533-3254 
estão funcionando todos os 
dias, das 7h às 17h.

Outro número também 
está disponível para quem 
prefere sanar dúvidas pelo 
WhatsApp. De segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, quem manter 
contato via mensagem pelo 

66 9 9202-1192 poderá sa-
nar dúvidas sobre a doença, 
sobre seu estado de saúde e 
ainda receber materiais in-
formativos sobre o corona-
vírus, como orientações de 
higienização das mãos cor-
retamente e da importância 
do isolamento social para o 
controle da disseminação do 

contágio.
O Ministério da Saúde 

segue recomendando que 
todos mantenham as orien-
tações para o isolamento 
social, evitem contato, aglo-
merações e, principalmente, 
higienizem frequentemente 
suas mãos com água e sabão 
ou álcool em gel.


