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VIADUTO

Quem passa pelo viaduto da Rua Ademar Raiter, na área do perímetro urba-
no da BR-163, deve ficar atentos às mudanças implantadas seguindo o que 
foi definido na audiência pública.             Página -7

UHE SINOP

Kits de prevenção à Covid-19

Moradores dos reassentamentos em Área Remanescente 
(Cláudia) e Rural Coletivo (Sinop) ganharam kits contendo álcool em 
gel e máscaras protetoras, uma solicitação da comunidade atendida 
pela Companhia Energética Sinop, concessionária da UHE Sinop.

            Página - 7

Divulgação

assessoria

Divulgação

Divulgação

Representantes da Administração sorrisense e da Câmara con-
feriram as obras do Centro Municipal de Educação Infantil Nova 
Aliança. Para garantir a continuidade desta e de outra unidade, sem 
depender da vinda de recursos federais, a Prefeitura solicitou auto-
rização ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
para conclui-las com recursos próprios.                            Página -3

SORRISO 34 ANOS

Conclusão de duas CEMEIS deve
sair com recursos próprios

Hospital de
Campanha
começa
atendimentos
de triagem
A Prefeitura de Sorriso iniciou 
o atendimento de triagem ao 
Covid-19, no Hospital de Cam-
panha, montado na USF Cen-
tral, que foi toda reformada para 
atender as pessoas que apre-
sentam os sintomas da doença. 
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EM MÃO-DUPLA



Declarações ditas e repetidas por di-
versas vezes acabam ganhando força

    

O Brasil perdeu nas últimas semanas uma ga-
leria de nomes ilustres da cultura nacional. Dos 
contistas Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna aos 
compositores Moraes Moreira e Aldir Blanc, pas-
sando pelo artista plástico Abraham Palatinik.

Em nenhum momento autoridades do gover-
no federal, a começar pela secretária de Cultura, 
Regina Duarte, demonstraram publicamente al-
gum tipo de pesar —o que, infelizmente, não sur-
preende diante das constantes demonstrações de 
aversão ao conhecimento científico, às artes e à 
educação. Dado que a riqueza cultural acumulada 
passou de “soft power” reconhecido internacional-
mente a alvo de guerrilhas ideológicas, não se po-
deria esperar coisa diferente.

O obscurantismo nesse terreno desafia limites. 
A ocupação massiva dos órgãos do setor por uma 
malta de despreparados e fanáticos —teleguiados, 
não raro, pelo guru do ideário cultural bolsonaris-
ta, o escritor Olavo de Carvalho— parecia encon-
trar uma pausa na nomeação da atual secretária. 
De fato, quando da escolha da atriz, chegou-se a 
imaginar que se avizinharia uma trégua. Foi, infe-
lizmente, um engano.

A secretária, que já se notabilizara pela omis-
são e pela falta de capacidade para o exercício da 
função, deu uma passo a mais em entrevista que 
concedeu ao canal CNN Brasil. Na ocasião, uma 
descontrolada Regina Duarte desfiou uma série es-
pantosa de sandices, que foi da nostalgia em rela-
ção ao ufanismo da ditadura militar ao desprezo 
pelas vidas —e não apenas as dos grandes nomes 
da cultura— que se perdem aos milhares com a 
pandemia do novo coronavírus.

À sua maneira e por outros caminhos, a secre-
tária repetiu na TV a sinistra performance de seu 
antecessor, Roberto Alvim, que encenou um pas-
tiche nazifascista para anunciar seus planos para o 
setor. A permanência da atriz no cargo se afigura 
pouco promissora, embora nas cavernas do bolso-
narismo suas palavras tenham encontrado eco e, 
quem sabe, lhe assegurado alguma sobrevida. Nes-
sa lógica de sinais trocados, em que o pior é visto 
como melhor, uma eventual substituição não daria 
lugar a nada de minimamente auspicioso, de todo 
modo. Importa menos que a área tenha sido rebai-
xada ao segundo escalão do Executivo, abrigada na 
inexpressiva pasta do Turismo. Pior é observar o 
aparelhamento ideológico e a indigência do pensa-
mento que emana das repartições culturais.

Editorial

Secretária da sucata

Ranking dos Políticos - Facebook

SEM LICITAÇÃO
A Prefeitura de Cuiabá contratou, sem 

licitação, a Fundação Altamiro Galindo - 
TV Mais News, representada por Francisco 
Bello Galindo Netto. Por R$ 539 mil, a emis-
sora transmitirá aulas, ao vivo, para alunos 
da rede municipal de ensino, durante 30 
dias, em três horários. O secretário de Edu-
cação, Alex Vieira Passos, justificou a con-
tratação em função da suspensão das aulas 
presenciais por causa da Covid-19.

DIPLOMACIA
DA SOJA
Em um artigo publicado na Folha de 

S.Paulo, o pesquisador brasileiro Mathias 
Alencastro, da Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, escreveu que o agronegócio “dei-
xou a ala dos passageiros e foi para cabine 
do avião brasileiro”. Ou seja, com a pande-
mia, o agronegócio, especialmente a sojicul-
tura, alcançou um novo patamar. “Com o PIB 
atrelado ao da China, a região deve rebentar 
devido a uma nova tendência: medidas de 
restrição das exportações nos países indus-
trializados vão criar uma explosão na pro-
cura por alimentos no mundo em desenvol-
vimento”, escreveu.

EFEITO PANDEMIA
O governador Mauro Mendes vetou inte-

gralmente o projeto, de autoria do deputado 
Ulysses Moraes, que suspende os prazos 
de validade dos concursos públicos já ho-
mologados, durante o período de surto da 
Covid-19. A medida havia sido aprovada 
em sessão realizada no início do mês de 
abril. Em mensagem encaminhada ao pre-
sidente da assembleia Legislativa, Eduardo 
Botelho, o governador citou parecer da Pro-
curadoria-Geral do Estado dando conta da 
inconstitucionalidade do projeto.
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“uma descontrolada Regina Duarte desfiou 
uma série espantosa de sandices, que foi da 
nostalgia em relação ao ufanismo da ditadura 
militar ao desprezo pelas vidas que se per-
dem com a pandemia

“ O município de Sorriso comemora hoje 34 anos de emancipação po-
lítico-administrativa. A Capital Nacional do Agronegócio nasceu gran-
de, expansiva e apresenta números significativos mesmo em meio ao 
caótico momento. Infelizmente, em virtude da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, os festejos foram cancelados. Isso porque, de acordo 
com o prefeito Ari Lafin, a decisão foi tomada para proteger a popula-
ção. Até o momento, a cidade não registrou óbitos pela Covid-19.

No mundo em busca por igualdade, as 
expressões do passado devem ser esque-
cidas, ou, modificadas para a adaptação à 
linguagem de gênero. Declarações ditas e 
repetidas por diversas vezes acabam ga-
nhando força, e, sendo real para alguns e 
algumas.

E quando se falam que o homem deve 
ter “palavra”, não estão se referindo à raça 
humana, como língua sempre tratou, es-
quecendo-se de friccionar a linguagem.

Quem nunca ouviu dizer que homem, 
com H, deve ter palavra? E porque eles de-
vem ter palavra? Existem várias explica-
ções para essa sentença. Muitos e muitas 
assim afirmam por eles serem os chefes 
da família, por serem decididos, por cum-
prirem o seu papel, por lhes ser vedado er-
rar, por serem esteio, e por aí afora. Sim, os 
homens, com H, para serem respeitados e 
de valor, por todo histórico, devem ter pa-
lavra. O que dizem, devem ser certo, com 
a eiva do que é estritamente correto e co-
erente.

Dentro desse contexto, onde está o gê-
nero feminino? Onde se encontra a comu-
nidade LGBTQI+? Para o gênero feminino 
e para os LGBTQI+ resta a máxima de que 
falam demais.

Falam sobre o que não sabem, e não co-
nhecem. Aceitam fofocas, maledicências 
com naturalidade e compartilham desse 
tipo de “comunicação”. O que as mulheres 
falam, pouco importa, por isso, tanto so-
frem o “manterrupting”.

Outras vezes, o que elas falam passa 
“despercebido” em momentos de reunião, 
por exemplo, mas as ideias aproveitadas 
pelo gênero masculino. A bem da verda-
de, pouco crédito sempre foi conferido ao 
gênero feminino quando se trata de expor 
ideias e ideais.

Essa diferença em dar atenção ao que 
dizem as mulheres é visível desde a in-

fância. Não raras vezes, pais e mãe cos-
tumam valorizar as palavras dos filhos do 
gênero masculino. Quando é preciso que se 
limpe algo, as meninas são chamadas.

Todavia, para apresentar palpites quan-
do a inteligência deve fazer as vezes, os 
garotos são chamados. Sem contar que as 
“fichas” dos pais e das mães são apostadas 
muito mais nos meninos. Afinal de contas, 
pelo “ciclo familiar” é deles a “obrigação”, 
no futuro, de exercer o mesmo papel dos 
seus genitores. Chefes de família? 

Lembrar a história é rememorar o quan-
to o gênero feminino já enfrentou batalhas, 
e as venceu, para que outras agora possam 
usufruir de direitos. As mulheres passaram 
a fazer jus e a estudar e exercer o direito do 
voto muito tempo depois dos homens. O es-
paço delas se restringia ao lar, quando não 
era apenas para a reprodução...

Cada vez que ditados e dizeres patriar-
cais são lembrados, cabe a eles e elas a re-
flexão do papel na comunidade e sociedade. 
Mais uma vez a pergunta: como seria o PIB 
sem o desempenho delas na atualidade?

Caráter e personalidade são inerentes a 
qualquer ser humano independente de gê-
nero ou orientação sexual. Supervalorizar 
uma fala, em detrimento de outra, por conta 
desses fatores é caminhar contra o avanço, 
contra a equidade. Enquanto a forma tiver 
mais valor de conteúdo, as discriminações 
e preconceitos continuarão a ser realidade.

Existem homens que falam mais que 
mulheres. Existem mulheres que estudam 
mais que homens. Existem LGBTQI+ que 
abominam fofocas. Aparecem pessoas e 
opiniões de todos os tipos. Todos e todas 
são seres humanos. Os créditos devem ser 
de quem os tem. Gênero e orientação sexu-
al? Ah, cada um com o seu...

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS 
É DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

Palavra de quê?

HUGO FERNANDES
Por acesso remoto
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e outras instabilidades, só eram viá-
veis em situações extremamente es-
pecíficas. Em alguns casos, inclusive, 
era mais vantagem encarar uma via-
gem até o cliente que tentar resolver 
de forma remota.

Hoje tudo é diferen-
te, e é possível resol-
ver uma infinidade de 
questões sem estar per-
to. Os aplicativos são 
simples e eficientes e a 
velocidade da internet 
torna a situação ainda 
melhor. Não são raros 
os casos, inclusive, em 

que eu e meus colaboradores fazemos 
o acesso de nossos celulares, algo im-
pensável na época.

Toda essa facilidade, claro, tem 
um “preço”: a segurança. Se não forem 
adotadas todas as medidas necessá-
rias a vantagem pode se transformar 
em problema. Mas isso é assunto para 
outro dia.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Os recursos de acesso remoto são extremamente úteis em 
várias situações, inclusive para ajudar parentes ou ami-
gos com pouco conhecimento em sua caminhada pelos 
recursos oferecidos pela tecnologia. Com ferramentas 
disponíveis para os mais diversos sistemas operacionais 
as distâncias e obstáculos foram, em sua maioria, virtual-
mente eliminados.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Muita gente não sabe, mas entre 
minhas atividades profissionais te-
nho uma empresa de suporte de sis-
tema de automação comercial. Com 
uma pequena equipe atendo cerca de 
300 clientes, dos mais variados seg-
mentos, em todos os 
aspectos referentes 
ao programa. E, claro, 
deslocar um colabo-
rador para qualquer 
ocorrência, ainda 
mais em um período 
onde a tributação é 
extremamente com-
plexa e isso impacta 
na forma que o sis-
tema trabalha, seria algo que tange o 
insano.

Para evitar isso utilizamos forte-
mente o acesso remoto, que permite 
que uma pequena equipe faça o supor-
te de uma quantidade imensa de clien-
tes, oferecendo agilidade e economia 
para ambos os lados.

Eu utilizo tal recurso desde an-
tes da virada do milênio e, claro, não 
tenho nem palavras para descrever o 
quanto o acesso remoto evoluiu nesse 
período.

Meus primeiros acessos eram ver-
dadeiras “sessões de tortura”. Extre-
mamente leto, rodando sobre cone-
xões discadas, com quedas constantes 
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DA REPORTAGEM

Sorriso completa nesta 
quarta-feira (13) seu 34ª ani-
versário de emancipação 
político-administrativa. E 
dando sequência ao calen-
dário de comemorações, 
representantes da Adminis-
tração e da Câmara conferi-
ram a obra do Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(Cemeis) Nova Aliança. A 
obra teve início em 2014 e 
sofreu atraso por várias si-
tuações, como o abandono 
da empresa inicialmente li-
citada para executar a obra, 
necessidade de nova licita-
ção, bem como demora no 
envio de recursos pelo Go-
verno Federal.

Para garantir a conti-
nuidade destas duas obras 
sem depender da vinda de 
recursos federais, a Prefei-
tura solicitou autorização 
ao Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE) para conclui-las 
com recursos próprios. No 
dia 5 de maio, foi enviado o 
ofício GAPRE nº 135/2020, 
endereçado à Karine Silva 
dos Santos, presidente do 
FNDE.

O Cemeis Nova Aliança, 
que integra o Programa Na-
cional de Reestruturação e 
Aparelhagem da Rede Es-
colar Pública de Educação 
Infantil, o ProInfância, do 
Governo Federal, segue o 
Tipo 1 de edificação e terá 
capacidade para atender até 
400 crianças de seis meses a 
3 anos e 11 meses. Os peque-

SORRISO 34 ANOS | As unidades do Nova Aliança e do Rota do Sol serão concluídas com recursos própriosça

Obra teve início há 6 anos e sofreu atrasos por diversas situações 

3 ENCONTROS

Audiências públicas vão 
debater concessão de 
512 km de rodovias

Audiências acontecem dias 26, 27 e 28 e vão debater 
concessão de 3 lotes 

Dinheiro era destinado pelo Governo Federal para custeio 
das unidades 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) vai realizar nos dias 
26, 27 e 28 de maio trÊs audi-
ências púbicas para debater a 
concessão de três lotes de ro-
dovias estaduais, totalizando 
512 km nas regiões Sudeste, 
Centro-Sul e Norte.

O aviso das audiências 
públicas foi publicado no 
Diário Oficial do Estado que 
circulou na segunda (11). O 
objetivo é recolher críticas e 
contribuições a respeito dos 
estudos desenvolvidos para a 
realização da futura licitação 
dos trechos das rodovias a 
serem concedidos à iniciati-
va privada.

A concessão prevê a 
prestação dos serviços de 
conservação, recuperação, 
manutenção, implantação 
de melhorias e operação ro-
doviária, em um prazo de 30 
anos, para cada um dos lotes, 
que compreendem as rodo-
vias MT-130, MT-246, MT-
343, MT-358 e MT-480, além 
da MT-220.

Em 26 de maio será re-
alizada a audiência pública 
para debater a concessão da 
MT-130, no trecho de Prima-
vera do Leste a Paranatinga, 
com extensão de 140,6 km. 
Os investimentos estimados 
são de R$ 306 milhões nesse 
trecho. No dia 27, será rea-
lizada audiência para deba-
ter a concessão das rodovias 
MT-246, MT-343, MT-358 e 
MT-480, nos trechos de Jan-
gada a Itanorte, totalizando 
233,2 km de extensão. In-
vestimentos previstos em R$ 
815 milhões.

Já no dia 28 será a vez 
de discutir sobre a conces-
são da MT-220, no trecho 
entre Tabaporã e Sinop, em 
uma extensão de 138,4 km. 
Os investimentos estimados 
são da ordem de R$ 749,5 
milhões (R$ 331,92 milhões 
serão investidos diretamente 
na rodovia).

Todas serão transmi-
tidas ao vivo, pelo canal do 
Youtube da Sinfra, em razão 
das restrições normativas 
impostas pela pandemia do 
novo coronavírus.
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Prefeitura pede autorização
do FNDE para concluir Cemeis

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

MINISTÉRIO PÚBLICO

Assembleia aprova criação
de cargos e gratificação

FIEMT

Corte de 50% da verba causa
demissão de 200 funcionários

Agora, o Projeto de Lei 162/2020 aguarda sanção do governador Mauro Mendes 

DA REPORTAGEM

Não repercutiu bem 
na Assembleia Legislativa o 
projeto do Ministério Pú-
blico do Estado (MPE) que 
cria novos cargos e prevê o 
pagamento de gratificação 
aos servidores do órgão. O 
projeto, que altera o auxí-
lio creche aos membros do 
MPE, foi aprovado durante a 
última semana. Agora, o pro-
jeto de lei 162/2020 aguarda 
sanção do governador Mau-
ro Mendes.

O Ministério Público 
cria duas funções gratifica-
das de pregoeiro, 10 oficiais 
de gabinete e 18 assistentes 
ministeriais. Com isso, o ór-
gão pretende gastar R$ 270,5 
mil em 2020, R$ 3,4 milhões 
em 2021 e R$ 3,5 milhões em 
2022. O projeto não concede 
novos auxílios-creche, mas 
disciplina a forma de paga-
mento do benefício aos ser-
vidores. “Os servidores do 
Ministério Público em exer-
cício que mantiverem sob 
sua dependência econômica, 
devidamente comprovada, 

ASSESSORIA

DE IMPRRENSA

O corte de 50% da verba 
pelo Governo Federal causou 
o fechamento das unidades 
físicas do Sesi e Senai de Cá-
ceres, Juína e Senai Barra do 
Garças. Como consequência, 
cerca de 200 funcionários 
foram demitidos. A Medida 
Provisória 932/2020, de 31 
de março, altera as alíquo-
tas de contribuição aos ser-
viços e reduz por três me-
ses as contribuições que são 
recolhidas pelas empresas 
para financiar o “Sistema S”. 
A medida consta no pacote 
emergencial de ações para 
conter os impactos do coro-
navírus na economia.

O impacto do corte nos 

recursos somado à crise ge-
rou uma perda de R$ 30 mi-
lhões ao Sesi e Senai MT em 
2020. Isso corresponde a 20% 
da arrecadação prevista para 
todo o ano. Por isso, as uni-
dades cuja sustentabilidade 
dependia majoritariamente 
da contribuição compulsória 
tiveram que ser desativadas.

O fechamento foi ime-
diato em Barra do Garças e 
Juína. Em Cáceres, todas as 
atividades existentes ficarão 
concentradas na unidade do 
Senai até que sejam conclu-
ídas e a unidade também 
suspenda o funcionamen-
to. Também será suspensa a 
inauguração da unidade Se-
nai em Alta Floresta, que está 
em construção. Já em Ron-
donópolis, o Sesi vai fun-

nos devem ser atendidos 
em uma ampla estrutura: 
são 1.118,48 m², que inclui 
salas de aula, sala de profes-
sores, refeitório, cozinha, 
fraldário, sala de amamen-
tação, playground e banhei-
ros especialmente adapta-
dos para as crianças, entre 
outros itens. As salas serão 
todas climatizadas e conta-
rão com aparelho de som. 
De acordo com o ProIn-
fância, caberia ao municí-
pio arcar com a doação do 
terreno e a terraplanagem, 
ficando o repasse de recur-
sos a cargo do Governo Fe-
deral. Ainda em 2013, junto 
com o Cemeis Nova Alian-
ça, foi assinado também o 
contrato para edificação do 
Cemeis Rota do Sol, ambos 
pelo ProInfância e com o 
investimento federal de R$ 
1,7 milhão em cada unidade. 
A intenção é, com o aval do 
FNDE, tocar as obras com 
recursos do Município.

“Sabemos o quanto es-
tas obras são necessárias 
para o município, por isso, 
estamos concentrando es-
forços para finalizá-las o 
mais rapidamente possível, 
garantindo assim que as fa-
mílias destas 600 crianças 
possam ficar tranquilas, sa-
bendo que as crianças estão 
sendo bem atendidos com 
educação de qualidade, em 
um ambiente planejado e 
construído para garantir o 
bem-estar delas”, comenta o 
prefeito Ari Lafin.

Conforme dados da Se-
cretaria da Cidade, cerca 

cionar no mesmo prédio da 
unidade Senai.

O Senai possui uni-
dades em Cuiabá (Porto e 
Distrito Industrial), Várzea 
Grande, Rondonópolis, Si-

nop, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Barra 
do Bugres e Aripuanã, além 
da Fatec. O Sesi está presente 
em Cuiabá, Várzea Grande, 
Rondonópolis e Sinop.

crianças de 0 a 6 anos in-
completos, farão jus ao auxí-
lio-creche, cujo valor poderá 
ser fixado no máximo em 
20% do menor subsídio por 
servidor”, o novo texto pre-
vê “que para cálculo do valor 
máximo a que se refere o 

caput considera-se o menor 
subsídio do cargo de provi-
mento efetivo e permanente 
do Ministério Público do Es-
tado de Mato Grosso”.

Quanto à gratificação 
criada, elas poderão ser pa-
gas aos servidores que exer-

cem a função de membro da 
Comissão Permanente de Li-
citação. O procurador-geral 
deverá regulamentar o paga-
mento da gratificação e que 
poderá ser de 10% do menor 
subsídio do cargo de provi-
mento efetivo e permanente.

de 50% da obra do Cemeis 
Nova Aliança já está conclu-
ída, enquanto a obra do Ce-
meis Rota do Sol está com 
cerca de 60%. “A partir de 
agora, as obras entram na 
parte dos serviços de acaba-

mentos, pinturas e instala-
ções”, informa o engenheiro 
Luciano Scaburi.

O Cemeis Rota do Sol tem 
capacidade de atendimento 
de até 250 crianças e segue 
o tipo B de edificação do 

ProInfância, com a mes-
ma infraestrutura do Nova 
Aliança, porém com menos 
salas de aula. “Acreditamos 
que para o próximo ano 
letivo já poderemos dispor 
desta nova estrutura, ga-

rantindo educação de qua-
lidade perto de casa para os 
moradores do Nova Aliança 
e também do Rota do Sol”, 
estima a secretária de Edu-
cação e Cultura do municí-
pio, Lucia Drechsler.



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

CONAB

Monitoramento mostra impacto
climático nos cultivos de verão

QUEDA ACUMULADA

Preço da gasolina despenca 8% em abril

Lavouras de milho 2ª safra sofreram com poucas chuvas e altas temperaturas 

DA REPORTAGEM

As ocorrências impac-
tam ainda mais as que se en-
contram em estado reprodu-
tivo. A análise é do Boletim 
de Monitoramento dos Cul-
tivos de Verão, um estudo 
agrometeorológico e espec-
tral realizado mensalmente 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Além da influência do 
clima na agricultura, o bole-
tim traz também dados das 
precipitações, umidade de 
solo, temperatura e outras 
informações meteorológi-
cas relacionadas ao solo e às 
condições do clima que in-
fluenciam nas lavouras. Nes-
ta edição, o monitoramento 
traz detalhes sobre as ano-
malias negativas nos mapas 
das principais regiões pro-
dutoras de milho safrinha e 
evidenciam o atraso na se-
meadura em relação à safra 
passada, associado à falta de 

DA REPORTAGEM

O preço médio da ga-
solina comum no Brasil em 
abril foi de R$ 4,23. Sob im-
pacto da redução da circula-
ção de veículos em razão da 
pandemia do novo corona-
vírus, o valor registrou forte 
queda de 8% na comparação 
com o verificado em março 
(R$ 4,598). 

chuvas em algumas regiões.
De acordo com as aná-

lises, o Índice de Vegetação 
na maioria dos estados pro-

Em comparação com o 
valor médio de janeiro (R$ 
4,762), a queda já chega a 
11,17%.

Conforme levantamen-
to da ValeCard, empresa es-
pecializada em soluções de 
gestão de frotas, Rio de Ja-
neiro (R$ 4,678) e Acre (R$ 
4,67) são os estados com o 
combustível mais caro no 
país. Já Paraná (R$ 3,777) e 

Santa Catarina (R$ 3,863) 
apresentam os preços mais 
baratos.

Os estados que tiveram 
as maiores quedas no valor 
da gasolina em abril foram 
Paraná (-13,85%), Distrito Fe-
deral (-12,95%) e Mato Grosso 
(-11,51%). O Amapá foi o úni-
co estado a registrar alta no 
valor em abril (2,76%).

Obtidos por meio do 

registro das transações rea-
lizadas em abril com o car-
tão de abastecimento da Va-
leCard em cerca de 20 mil 
estabelecimentos creden-
ciados, os dados mostram 
que Belém (R$ 4,722) e Rio 
de Janeiro (R$ 4,676) têm os 
preços mais altos entre as ca-
pitais. As capitais com preços 
mais baixos são Curitiba (R$ 
3,598) e Brasília (R$ 3,868).

Inúmeros são os fatores contra PL “absurda” 

Limitar exportações deixaria mais de 
10% da soja e 15% do algodão sem destino
DA REPORTAGEM

Perda de receita, de-
sestímulo no campo e ris-
co de ter a credibilidade 
no mercado internacional 
prejudicada. Estas podem 
ser as consequências para o 
agronegócio mato-grossense 
caso vá adiante a proposta de 
limitar a 50% da produção de 
algumas commodities, o vo-
lume máximo destinado às 
exportações. A afirmação é 
do Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea), que analisou os im-
pactos que pode ser causa-
dos pelo Projeto de Lei nº 
349/2020. A análise mostra 
que o PL atingiria principal-
mente as vendas de soja, mi-
lho, algodão e farelo de soja. 
Hoje, os embarques interna-
cionais representam entre 
60% e 70% do destino destes 
produtos. Segundo o Imea, 
além da perda de receita, a 
restrição poderia gerar ou-
tros reflexos negativos nas 
relações comerciais.

“Os impactos são imen-
suráveis porque tem uma 
questão quantitativa. Mas 
vamos dizer assim, 10% da 
produção de soja de Mato 
Grosso ficam sem destino, e 
esse é o primeiro impacto. 
Se 60% são exportados e 40% 
ficam no mercado interno – 
que já estava ocupando a sua 
capacidade ‘full’ – a gente 
tem 10% ou mais, dependen-
do do que vai acontecer com 
a indústria brasileira nos 
próximos meses, que vão fi-
car sem destino”, explica Da-
niel Latorraca, superinten-
dente do Imea.

O raciocínio se aplica 
para a cultura do algodão. O 

mercado interno teria que 
absorver mais 15% da produ-
ção que sai dos campos de 
Mato Grosso e que não po-
deriam mais ser exportados.

Ele comenta ainda que 
esse ainda não seria o maior 
dos problemas: 

“O grande impacto, na 
verdade, é a quebra de con-
fiança numa relação comer-
cial. Por exemplo, se a gente 
está mandando para a China 
12 milhões de toneladas (de 
soja) todos os anos e de re-
pente podemos mandar 10 
ou 8 milhões por causa de 
uma lei que me restringe, 
isso é um impacto sem pre-
cedentes”, alerta.

O estudo relembra que 
o mercado externo é o des-
tino de pouco mais de 24% 
da carne bovina produzida 
em Mato Grosso. Represen-
ta apenas 5% das vendas das 
carnes de aves e 4% das de 
carne suína. Aliás, segundo 
o Imea, esta grande depen-
dência do mercado interno, 
contribuiu para a queda de 
30% do preço pago aos sui-
nocultores do estado desde 
o início do ano. O exemplo 
reforça a preocupação com 
os efeitos da pandemia de 
Covid-19 na demanda por 
commodities dentro do país.

“O cenário atual é com-
pletamente o contrário do 
que está na justificativa da 
lei, que aponta um risco de 
potencial desabastecimen-
to. Não! Na verdade, o de-
safio de Mato Grosso para 
este ano e para os próximos 
é para onde endereçar a sua 
grande produção, já que a 
gente gera um grande ex-
cedente aqui por todos os 
produtos que a gente comer-

MATO GROSSO | Além da perda de receita, projeto arranharia a imagem do estado no mercado internacional
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Houve relatos de quedas na mortalidade de abelhas 

PESQUISA PARTICIPATIVA

Colmeia Viva aprimora
assistência técnica
DA REPORTAGEM

Uma iniciativa da in-
dústria de defensivos agríco-
las para combater o mau uso 
de produtos e preservar abe-
lhas, o Movimento Colmeia 
Viva celebra o sucesso de 
seu programa de Assistência 
Técnica. 

Implantado há cer-
ca de dois anos, logo após a 
conclusão da pesquisa MAP 
(Mapeamento de Abelhas 
Participativo), feita com a 
participação de agricultores, 
apicultores e acadêmicos das 
universidades Unesp e UFS-
Car, o serviço oferece supor-
te especializado gratuito no 
manejo de agroquímicos e 
colmeias nas áreas rurais.

Conforme o Colmeia 
Viva, tem sido crescente 
a adesão do campo à pro-
posta central do serviço de 
Assistência Técnica, que é 
a de esclarecer dúvidas e 
compartilhar boas práticas 
na relação entre agricultura 
e apicultura. O movimento 
ajuda a viabilizar a comple-
mentaridade entre defensi-

vos agrícolas e abelhas, além 
de mitigar casos de morta-
lidade desses insetos polini-
zadores. A meta do Colmeia 
Viva é elevar continuamente 
o número de atendimentos 
da Assistência Técnica.

O médico veterinário 
Daniel Espanholeto, especia-
lista em uso correto e segu-
ro do Colmeia Viva, salienta 
que o MAP constituiu uma 
iniciativa de pesquisa con-
cebida para investigar causas 
de mortes de abelhas no en-
torno de lavouras.

“Quando necessário, 
atendemos agricultores e 
apicultores diretamente nas 
propriedades de um e outro. 
Com essa estratégia, de 2018 
até hoje caíram os relatos aos 
canais do movimento sobre 
mortes de abelhas ocasiona-
das por mau uso de defensi-
vos”, continua Espanholeto. 
Ainda de acordo com o es-
pecialista, o movimento atua 
nas áreas agrícolas da Bahia, 
de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, São Paulo, Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina.

cializa aqui no estado. Então, 
na verdade, as exportações 
deveriam ser fomentadas”, 
resume Latorraca. No ano 
passado, as exportações do 
agro mato-grossense movi-
mentaram mais de US$16,84 

bilhões. Desempenho que 
reforça o papel de peso que 
o setor exerce na economia 
do estado, segundo o supe-
rintendente do Imea. “A gen-
te sabe que aqui é um pouco 
diferente da economia bra-
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sileira né, o agronegócio re-
presenta um pouco mais do 
PIB aqui no estado. E se eu 
pegar os itens de PIB, se eu 
considerar o movimento de 
cada um deles, o que deve 
acontecer este ano é que o 

consumo das famílias deve 
cair, assim como os investi-
mentos. Então o que vai se-
gurar ou seja fazer com que 
Mato Grosso não caia tanto 
como o Brasil, é a balança 
comercial”, conclui.

dutores brasileiros apresen-
ta-se abaixo da média em 
relação à safra anterior. No 
entanto, no norte de Mato 

Grosso, principal região pro-
dutora do país, este índice 
está acima da média e próxi-
mo da safra anterior.



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 
29/05/2020, às 14h:30min, na Av. Getúlio Vargas, 110, Licitação destinada a 
contratação de empresa para realização de empreitada global (material e mão 
de obra) POR LOTE para reforma do plenário e da fachada do prédio onde 
encontra-se instalada a Câmara Municipal de vereadores de Nova Ubiratã 
MT. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Câmara de Nova Ubiratã 
– MT, no horário de expediente da Câmara. Nova Ubiratã - MT, 12 de maio de 
2020. Francine Oliveira - Secretária de Finanças e contabilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
RETIFICAÇÃO EXTRATO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020

No extrato do termo de parceria nº 001/2020 entre o município de Nova Ubi-
ratã e ISO BRASIL - Instituto Social e Organizacional do Brasil, publicado no 
Jornal Diário do Estado de Mato Grosso, Edição nº 0286, pagina 03 no dia 08 
de maio de 2020, fica retificada a redação constante, a saber: onde se lê: cus-
to do projeto: R$ 3.321.021,06 ( três milhões, trezentos e vinte e um mil, vinte 
e um reais e seis centavos. leia se: custo do projeto: R$ 4.598.337,60 (quatro 
milhões, quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e sete reais, ses-
senta centavos), com relação às demandas cláusulas constantes do presente 
instrumento, ficam as mesmas inalteradas respeitando seu inteiro teor. Nova 
Ubiratã/MT, 12 de maio 2020.

Valdenir José dos Santos
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020
LEILÃO Nº 001/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste 
ato representada por sua Leiloeira designada pela Portaria nº. 137/2020 de 
08 de abril de 2020, torna público aos interessados que realizará leilão no dia 
03/06/2020, às 08H00, para LEILÃO PÚBLICO OBJETIVANDO À VENDA DE 
VEÍCULO AMBULÂNCIA E TRATOR AGRICOLA, CONSIDERADOS INSER-
VÍVEIS AO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO -MT, conforme especificações do 
Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço 
desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min 
e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.
Novo Mundo, MT, 12 de maio de 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Leiloeira 
Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Para Aquisição De Gêneros Alimenticios Da Agricultura Familiar E Empre-
endedor Familiar Rural.  N° 004 /2020  Objeto: Aquisição De Gêneros Ali-
mentícios Da Agricultura Familiar E Do Empreendedor Familiar Rural, E De 
Suas Organizações, Para Atendimento Dos Alunos Matriculados Nas Esco-
las Municipais Do Município De Novo Mundo– Mt, Atendendo Ao Programa 
Nacional De Alimentação Escolar/Pnae, Nos Termos Do Art. 14 Da Lei Nº. 
11.947 De 16/07/2009, Resolução Nº 26 De 17/06/2013 E Resolução Nº 4 De 
02/04/2015 Do Fnde, Conforme Descrições E Especificações Apresentadas. 
Obrigatoriedade: § 1º, Do Artigo 26 Da Resolução 26/2013/Fnde – Da Publi-
cação Do Edital Ao Recebimento Do (S) Projeto (S) De Venda (S) Prazo De 
30 Dias. A Referida Chamada Pública Terá Suas Inscrições Realizadas Pelo 
Período De 13 De Maio A 15 De Junho De 2020, Das 07h00min Às 11h00min 
Nas Dependências Do Departamento De Licitações, Nesta Prefeitura. Classi-
ficação E Julgamento Dia :   16 De Junho De 2020, Às 08 H E 00 Min. Local 
Da Chamada Pública: Prefeitura Municpal De Novo Mundo-Mt. Informações: 
Prefeitura Municipal De Novo Mundo Mt, Situada Na Rua Nunes Freire, N° 
12, Alto Da Bela Vista.  Telefone(S): 66-3539-6003. Presidente Da Cpl: Liria 
Kurten Wronski, designado pela Portaria 001/2020. Novo Mundo – 12 de maio 
de 2020

Liria Kurten Wronski
Presidente da CPL - Portaria 001/2020

MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DA SILVA - 
Limpa Fossa e Desentupidora Maresia, inscrito no CNPJ 
24.795.229/0001-28, torna público que requeu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, o 
licenciamento ambiental, Licença Prévia- LP, Licença de 
Instalação-LI e Licença de Operação-LO, referente a ati-
vidade de Serviços de coleta e transporte de efluentes 
de fossas sépticas (Limpa Fossa), Localizado na Avenida 
industrial, nº 355, vila nova, Município de Confresa-MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA.  ZÊNITE Engenharia - 
Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT (66) 98443-
7109/98409-9243

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, estabelecida na 
Avenida das Embaúbas, nº 1385, Setor Comercial, Sinop/
MT, inscrita no CNPJ nº 15.024.003/0001-32, Torna Pú-
blico que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Prévia – LP e 
a Licença de Instalação – LI do Parque Urbano “Jardim 
Botânico”, localizado na Avenida dos Flamboyants, Re-
servas: R-1, R-2 e R-3, Jardim Botânico, no munícipio de 
Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda 
– Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

LAMINADOS MATO GROSSO LTDA, CNPJ. 
35.929.601/0001-68. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Reno-
vação da LO – Licença de Operação de uma empresa de 
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira 
compensada, prensada e aglomerada, localizada no mu-
nicípio de Marcelândia/MT. Não determinado EIA/RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Ipiranga do Norte-MT, 12 de Maio de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira, designada pela Portaria n.º 
002/2020, alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para 
conhecimento dos interessados nos termos do art. 21, § 4º da Lei 
8.666/93, que procedeu a retificação no Edital do Pregão, na forma 
Eletrônica N.° 003/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade 
com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002, e 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, Licitação destinada 
ao “Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Suprimentos 
de Informática (toner, cartuchos e cilindros), compatíveis, para atender as 
Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, conforme 
especificações constantes no Edital. Tendo em vista que as retificações 
afetam na formulação das propostas por parte dos licitantes, a data de 
sessão pública Certame fica reagendada para Data para cadastro de 
proposta: a partir das 10:00h do dia 13/05/2020, a abertura de propostas 
será realizada dia 25/05/2020, às 08:30horas, a sessão de disputa, 
25/05/2020, às 09:30 horas, horário de Brasília – DF, local: 
www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e  a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min (horário local), exceto 
feriados, e através do tel. (66) 3588-1473/1566.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeira Municipal

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica a 
contratação através de dispensa de Licitação da empresa HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
ME, CNPJ N° 19.963.492.0001.49 no valor global de R$ 56.560,50 (CINQUENTA E SEIS MIL E 
QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
 
Tudo com fundamento no artigo 24, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISICAO DE INSUMOS E EPI'S HOSPITALARES, EM 
CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A NECESSIDADE DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, N° 269, BAIRRO 
ALVORARA, PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de maio de 2020. 
 

Aline Vanessa Mochi 
Secretaria Executiva – CISVP 

 
Genifer Kaiser 

Coordenadora de Compras do CISVP 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos para utilizar na manutenção dos prédios públicos - Tipo: menor 
preço por item - Data de abertura: 26 de maio de 2020. Horário: 09h00min 
- local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
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.
Nova Mutum – MT, 12 de maio 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2020

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que foi alterada 

as especificações dos itens 06 e 07 do lote I, do termo de referência 

(Secretaria de Educação e Cultura). Após alterações, passam a ter a 

seguinte redação: Onde se lê: Item 06 - AR CONDICIONADO 36.000 

BTUS SPLIT HI-WALL – Classificação INMETRO/Procel nível A, filtro 

antibacteriano, funções Timer, Turbo e Swing, controle remoto sem fio. 

Garantia de 12 meses.Item 07 - AR CONDICIONADO 60.000 BTUS 

SPLIT HI-WALL – Classificação INMETRO/Procel nível A, filtro 

antibacteriano, funções Timer, Turbo e Swing, controle remoto sem fio. 

Garantia de 12 meses, deve se ler:  Item 06 - AR CONDICIONADO 

36.000 BTUS SPLIT PISO TETO – Classificação INMETRO/Procel nível 

A, filtro antibacteriano, funções Timer, Turbo e Swing, controle remoto 

sem fio. Garantia de 12 meses.Item 07 - AR CONDICIONADO 60.000 

BTUS SPLIT PISO TETO  – Classificação energética  INMETRO/Procel 

nível A, filtro antibacteriano, funções Timer, Turbo e Swing, controle 

remoto sem fio. Garantia de 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 12 de maio de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 01 DE JUNHO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE TUBOS DE CONCRETO, GRAMAS E MUDAS DE PALMEIRA PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITATE (S)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros PREFEITURA MUNICIPAL SORRISO/MT

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 032/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 26 DE MAIO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS (TENDAS, GRADIL, FECHAMENTO, TRELIÇAS, 
SONORIZAÇÃO, PALCO, BANHEIROS E OUTROS ITENS), PARA 
ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
LOTE. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

Ari Genézio Lafin

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 01 DE JUNHO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE 
HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros PREFEITURA MUNICIPAL SORRISO/MT

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros PREFEITURA MUNICIPAL SORRISO/MT

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 
PLACAS E PLAQUETAS – LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA 
ANTIFERRUGEM E PINTADA. PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA 
FRASE “EU S2 SORRISO”. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de serviço técnico especializado para confecção e instalação 
de Letras Caixa em Chapa Galvanizada antiferrugem e pintada com a 
fase “EU S2 SORRISO” a ser fixada na Avenida Blumenau, esquina com 
Avenida Natalino João Brescansin. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: BRUSCO & 
BRUSCO LTDA, CNPJ Nº 07.539.713/0001-77. VALOR GLOBAL: 
17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o a retificação do aviso de resultado do procedimento 
licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT ATRAVÉS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ) E MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO 
MODIFICADA COM POLÍMERO, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, conforme a 
seguir: ONDE-SE-LÊ: SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global 
LOTE I R$ 1.644.316,59 e valor global LOTE II R$ 1.383.787,30. LEIA-
SE: SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, 
CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global LOTE I R$ 1.644.316,59 
e valor global LOTE II R$ 1.383.471,30, perfazendo o valor global de R$ 
3.027.787,89.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2020

Prefeito Municipal

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 031/2020.

Ari Genézio Lafin

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA 
REALIZAÇÃO DE SHOW ON-LINE, NA PÁGINA OFICIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, COM ARTISTAS REGIONAIS, PARA 
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 34 (TRINTA E QUATRO) 
ANOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: realização de 
evento “on-line” na página oficial da Prefeitura Municipal de Sorriso-MT 
com a apresentação de artistas regionais para comemoração do 
aniversário de 34 (trinta e quatro) anos do município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES, CNPJ Nº 
28.383.546/0001-98. VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Marisete M. Barbieri

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

RETIFICAÇÃO DE AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 008/2020

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 ASSOCIAÇÕES E 
C O O P E R AT I VA S  D E  A G R I C U LT U R A FA M I L I A R  PA R A 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ELENCADOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER 
PA R T I C I PA N T E S  D O  C A D Ú N I C O  E M  S I T U A Ç Ã O  D E 
VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DA DOAÇÃO DE 
ALIMENTOS, as empresas CREDENCIADAS E HABILITADAS: 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 
SORRISO, CNPJ Nº 26.898.986/0001-5, COOPERATIVA DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE, CNPJ Nº 
08.924.370/0001-27 e ASSOCIAÇÃO PRODUTORES ORGÂNICOS DE 
SORRISO – APOS, CNPJ Nº 28.622.315/0001-90.

DA INEXIGIBILIDADE N° 007/2020

Comissão Permanente de Licitação



CORINTHIANS

Conselho analisa contas
em reunião de três horas

LUVERDENSE

Treinos presenciais seguem
sem previsão de retorno

Foto: Paulo loPes

Andrés Sanchez, Roberto de Andrade e Mário Gobbi Corinthians

Foto: Divulgação

Calendário incerto preocupa Luverdense 

DA REPORTAGEM

Com a participação do 
presidente Andrés Sanchez e 
de seus dois antecessores no 
cargo, Mario Gobbi e Rober-
to de Andrade, o Conselho de 
Orientação do Corinthians 
(CORI) se reuniu na noite de 
segunda-feira por meio de 
videoconferência. O motivo 
do encontro foi analisar o 
balanço financeiro do último 
ano, que apresenta déficit de 
R$ 177 milhões e aumento de 
42% da dívida, chegando a R$ 
665 milhões.

A reunião virtual durou 
cerca de três horas e acabou 
com indefinição. Alegando 
que a análise apresentada 
pelo Conselho Fiscal não era 
clara, o CORI optou por não 
emitir o seu parecer sobre as 
contas. Uma nova videocon-
ferência será realizada nos 
próximos dias. O parecer do 
Conselho Fiscal foi enviado 
aos membros do CORI na 
tarde desta segunda, o que 
dificultou a análise antes da 
reunião desta noite.

SÓ NOTÍCIAS

Com um calendário in-
certo, mas com competições 
para disputar na temporada, 
o Luverdense segue sem pre-
visão de retorno dos treina-
mentos presenciais. A equi-
pe de Lucas do Rio Verde, 
além das quartas de final do 
Campeonato Mato-grossen-
se, ainda tem compromisso 
na Série D do Campeonato 
Brasileiro. Conforme o pre-
sidente do clube, Guilherme 
Lawisch, a diretoria ainda 
não se reuniu para decidir 
os próximos passos do grupo 
profissional. Anteriormente, 

Na reunião, o presidente 
Andrés Sanchez apresentou 
suas justificativas para o re-
sultado financeiro negativo 
em 2019. Como já havia feito 
em entrevistas recentes, ele 
alegou que fez investimentos 
no time de futebol que não 
surtiram efeito e lembrou 
que vendeu poucos jogado-
res no último ano. Também 

a previsão era que o encon-
tro acontecesse na última 
semana. “O grupo segue em 
casa, realizando treinos in-
dividuais e sem previsão de 
retomada presencialmente”, 
explicou ao site Só Notícias.

Atualmente, os atletas do 
Luverdense fazem treina-
mentos online devido à pan-
demia e isolamento social. 
Semanalmente, os jogado-
res recebem novas planilhas 
com atividades. O próximo 
passo da comissão técnica 
será começar a aprimorar, 
além do físico, a parte tática 
dos atletas também por trei-
namentos online.

apontou quedas de algumas 
receitas e ponderou que o 
Corinthians já apresentava 
dívidas quando ele assumiu. 
O mandatário também dis-
se que o cenário não é tão 
ruim quanto parece e que o 
dinheiro obtido com a venda 
de Pedrinho ajudará os co-
fres alvinegros.

Depois que o CORI emi-

tir o seu parecer, o Conselho 
Deliberativo do Corinthians 
se reunirá para votar as con-
tas. Pelo estatuto do clube, 
isso deveria ter acontecido 
até o fim de abril. Porém, de-
vido as medidas de restrição 
social por conta da pandemia 
do coronavírus, a votação foi 
adiada por tempo indeter-
minado.
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Presidente do Galo torce para
Raposa seguir na “corda bamba”
DA REPORTAGEM

Na noite de segunda-
-feira, o presidente do Atlé-
tico-MG tomou parte do seu 
tempo para falar sobre a si-
tuação do Cruzeiro. Sérgio 
Sette Câmara afirmou que 
já sabia que a crise no rival 
iria explodir em algum mo-
mento pelos elevados gastos, 
disse que a atual gestão da 
Raposa é séria, mas que sem-
pre deseja o rival na “corda 
bamba” e “respirando por 
aparelhos”. As declarações 
do presidente atleticano fo-
ram concedidas ao canal do 
jornalista Jorge Nicola, no 
Youtube.

Sette Câmara citou de-
talhes que o fizeram acre-
ditar que o Cruzeiro teria 
problemas financeiros ra-
pidamente. Uma delas foi a 
folha salarial. Ano passado, 
estima-se que a Raposa che-
gou a ter um custo de R$ 16 
milhões com atletas mensal-
mente.

“(A folha do Cruzeiro) 
chegou (a ser o dobro da fo-
lha do Atlético). O Elias era 
o jogador que tinha o maior 
salário no Atlético. Não vou 
falar número, mas posso di-
zer que o Cruzeiro tinha pelo 
menos uns 10 ou 12 jogado-
res que ganhavam mais do 
que ele. Era uma coisa que a 
gente via que ia explodir. Era 
uma questão de tempo”, dis-
se o dirigente atleticano.

Sette Câmara disse que 
outro indício era o fato de 
que as receitas de Cruzeiro 
e Atlético são geralmente se-
melhantes e, por isso, no en-
tender dele, não havia moti-
vo para o rival estar gastando 
muito acima em termos de 

DA REPORTAGEM

Em meio à paralisação do 
futebol por conta da pande-
mia do coronavírus, o téc-
nico Vanderlei Luxemburgo 
falou sobre suas ideias para 
a montagem da equipe do 
Palmeiras. O comandante do 
Verdão concedeu entrevistas 
à TV Bandeirantes e ressal-
tou a importância de ter uma 
equipe compacta e que tro-
que passes de modo vertical.

“A equipe tem que jogar 
em bloco, compacta. Ela tem 
que jogar em um terço do 
campo, dividindo o campo 
em três terços. É assim que 
você faz uma equipe se tor-
nar ofensiva e defensiva”, 
disse Luxa.

O treinador do Palmeiras 
ainda revelou que se espelha 
em uma partida do Bayern de 
Munique contra o Barcelo-
na. Na ocasião, os espanhóis 
dominaram a posse de bola, 
mas os alemães que levaram 
a melhor. “Uma equipe pro-
ativa como a minha joga no 

PALMEIRAS

Luxemburgo deve 
manter Felipe Melo 
de zagueiro

campo do adversário, mas 
com uma diferença muito 
grande que é a verticalidade. 
Não tem gol do lado do cam-
po, só tem gol no fundo do 
campo. Eu não quero minha 
equipe tocando de lado. Eu 
quero que ela ocupe o cam-
po do adversário, mas vise 
sempre o gol”, explicou.

De acordo com Luxem-
burgo, um dos pontos se-
tores que a equipe precisa 
melhorar é o meio-campo. 
O treinador revela a escala-
ção ideal para as posições, 
mas ressalta que Felipe Melo 
segue como zagueiro: “É 
questão da compactação, ver 
quais jogadores se encaixam 
um com o outro. Não vou 
colocar jogadores com ca-
racterísticas iguais, precisam 
ser diferentes para poderem 
se encaixar no meio-campo”.

“O Felipe Melo não volta 
a ser volante. Ele só vai ser 
usado de volante quando a 
gente tiver com vantagem no 
jogo e eu tiver que fechar um 
pouco mais”, completou.

salários. Ele relembrou o 
ano de 2018, quando iniciou 
o mandato no Galo, e a Ra-
posa foi campeã da Copa do 
Brasil. “Quando eu estava 
no início do meu mandato, 
eu passei muita dificuldade, 
porque o Cruzeiro contra-
tou, contratou. Já vinha com 
um time bem montado da 
gestão anterior. Praticamen-
te o primeiro ano do Cruzei-
ro (na gestão Wagner Pires) 
eles fizeram pouquíssimas 
contratações. Eu me lembro 
que o time que jogou aquela 
partida contra o Corinthians 
tinha um jogador só que 
não era do elenco anterior. 
Eu, como gestor do Atléti-
co, como presidente, peguei 
meu rival maior surfando 
uma onda. Só que os valores 
que estavam sendo pagos, 
os salários, eu olhava e fala-
va: ‘Cara, isso não pode dar 
certo’. Porque nossas receitas 
são muito parecidas”.

CORDA BAMBA
Sette Câmara, que vai 

concorrer à reeleição no 
Atlético, disse que sempre 
quer o Cruzeiro mais fragi-
lizado, “respirando por apa-
relhos”, mas que não deseja o 
fim do rival, pois “fica chato”.

“Como atleticano, eu 
quero que o Cruzeiro se ex-
ploda (risos). Mas é claro: são 
nossos rivais tradicionais. 
Com toda sinceridade, tem 
gente que fala: ‘Quero que o 
Cruzeiro desapareça’. Eu não 
quero, não. Eu quero ganhar 
do Cruzeiro sempre, pra po-
der ter sempre a possibilida-
de de ligar pros meus amigos 
cruzeirenses, mandar men-
sagens e tal. É aquela coisa 
que faz parte”.

Foto: gabriel Duarte

Foto: Divulgação

Sergio Sette Câmara ao lado do ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá 

Luxa fala sobre ideias para a equipe do Palmeiras 

RIVALIDADE? | Sérgio Sette Câmara afirma que quer rival “vivo, mas respirando por aparelhos”
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SORRISO

Covid-19: Hospital de Campanha
inicia atendimentos de triagem

SOLICITAÇÃO POPULAR

Viaduto da Ademar Raiter passa
agora a funcionar em mão-dupla

EM 4 MESES

Quase 300 animais 
silvestres são resgatados 
em área urbana

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Aparecimento se deve a período de isolamento social e 
menor movimentação de pessoas 

Trecho foi alterado para mão-dupla 

Triagem será feita no hospital montado na UBS Central 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sorri-
so iniciou nesta semana o 
atendimento de triagem ao 
Covid-19 (novo coronavírus), 
no Hospital de Campanha, 
montado na Unidade de Saú-
de da Família (USF) Central, 
que foi toda reformada para 
atender as pessoas que apre-
sentam os sintomas da doen-
ça.

A estrutura conta com 
um tanque de oxigênio com 
capacidade de 35 mil litros, 
para fornecer ar comprimido 
(ar medicinal) para Ambula-
tório Multiprofissional Espe-
cializado (AME), Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e 
USF Central, além de seis lei-
tos já montados, com estru-
tura para ampliação de mais 
15. Segundo o prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin, os atendi-
mentos no novo hospital de-
vem desafogar o movimento 
da UPA, nos casos de pesso-
as com sintomas do coro-
navírus. “É um novo centro 
de triagem, principalmente 
para pessoas com sintomas 
gripais e que estavam sendo 
atendidas na UPA que tam-

DA REPORTAGEM

Quem passa pelo via-
duto da Rua Ademar Raiter, 
na área do perímetro urbano 
da BR-163, deve ficar atentos 
às mudanças implantadas 
seguindo o que foi definido 
na audiência pública promo-
vida pela Administração Mu-
nicipal de Sorriso na Escola 
Municipal Valter Leite no dia 
11 de abril.

“A solicitação para que 
este trecho voltasse a ser em 
mão dupla partiu da própria 
população, que, mobilizada 
e organizada no Movimento 
Trânsito Livre, buscou apoio 
da Câmara e, para que a pro-
posta pudesse ser avaliada 
por todas as esferas envolvi-
das, entendemos que o me-
lhor era buscar referencial 
técnico necessário e, nova-
mente, ouvir a população, 

DA REPORTAGEM

De janeiro a abril deste 
ano, já foram resgatados 273 
animais em Mato Grosso, se-
gundo o Batalhão Ambiental 
da Polícia Militar. Todos eles 
receberam os cuidados ne-
cessários e foram soltos na 
natureza, em seguida.

A sargento Boa Sorte 
explicou que, como estamos 
no período de isolamento 
social e há menos movimen-
tação de pessoas, pode ter 
como consequência o apa-
recimento maior desses ani-
mais. 

“O que pode estar ocor-
rendo é esses animais irem 
para área urbana devido à 
pouca movimentação de 

bém recebe pacientes com 
outros problemas de saúde. 
Por isso, é importante que as 
pessoas que estejam com sin-
tomas gripais, vão até o Hos-
pital de Campanha”, afirmou.

O secretário de Saúde 
e Saneamento, Luis Fábio 

pessoas, pois tem menos ru-
ídos e eles se sentem mais à 
vontade”, explicou a sargen-
to.

A orientação da Polícia 
Ambiental é que se encon-
trar qualquer animal silves-
tre é para ligar para a equipe 
de plantão que então fará o 
resgate da forma correta. 
“O ideal é isolar o local. Se 
o animal estiver na cozinha, 
por exemplo, coloque algo 
para o animal não ultrapas-
sar aquele cômodo e, ime-
diatamente, ligue para nós 
que vamos fazer o resgate”, 
disse. Manter animais silves-
tres como bicho de estima-
ção é crime, caso não tenha 
autorização do órgão com-
petente.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Moradores dos reassenta-
mentos em Área Remanes-
cente (RAR) e Rural Coletivo 
(RRC), situados em Cláudia e 
Sinop, respectivamente, ga-
nharam um incentivo para 
se protegerem da Covid-19, 
doença causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2). 
A Companhia Energética 
Sinop (CES), concessioná-
ria da Usina Hidrelétrica 
(UHE) Sinop entregou para 
os reassentados diversos 
kits contendo álcool em gel 
e máscaras protetoras, uma 
solicitação da comunidade.

O Gerente Fundiário da 
Companhia, Marcos Cam-
poi, informou que os dois 
reassentamentos juntos con-
tam com 38 famílias e foram 
entregues para cada uma, 20 
máscaras e duas embalagens 
de álcool em gel de 500 ml. 
“Trata-se de um período em 
que as pessoas precisam re-
duzir a circulação e se pro-
teger. A Companhia entende 
que apoiar o combate à CO-
VID-19 é um compromisso 
de toda a sociedade, para 
que a pandemia seja vencida 
o quanto antes”, afirmou.

No RAR, a moradora do 

lote 2, Rosana Moreira, teve 
a ideia de fazer a solicita-
ção dos produtos à CES. “A 
maioria dos reassentados 
aqui não tinha álcool em gel 
e nem máscaras, e quando 
tentavam comprar, os preços 
estavam sempre altos”, ex-
plicou. Segundo Rosana, no 
reassentamento têm muitos 
idosos, os quais fazem parte 
do grupo de risco da doença. 
“Se todos se prevenirem cor-
retamente, vamos proteger 
as pessoas de mais idade”, 
ressaltou.

No RRC a moradora do 
lote 05, Shirlene Oliveira, 
parabenizou a concessioná-
ria da Usina pela iniciativa. 
“Os kits serão fundamentais 
para a comunidade na pre-
venção da COVID-19, inclu-
sive o folder com instruções 
do uso correto das máscaras 
e do álcool em gel”, contou.

Edilaine Ribeiro, resi-
dente no lote 16, também 
do RRC, disse que a entrega 
dos produtos é um estímulo 
para os moradores se cuida-
rem. “Precisamos nos preve-
nir e uma das formas é usar 
a máscara e o álcool em gel, 
já que o vírus pode estar em 
qualquer parte”, destacou.

Outras ações – No mês de 
abril a UHE Sinop uniu for-
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Mais de 30 famílias foram beneficiadas com kits 

UHE Sinop entrega kits
de prevenção à Covid-19
COMBATE À PANDEMIA| Máscaras e álcool em gel foram disponibilizados pela CES a reassentados

que aprovou a mão-dupla no 
viaduto”, destacou, à época, 
o prefeito Ari Lafin.

De acordo com a con-
cessionária Rota do Oeste, 
com o novo traçado viário, 
a passagem inferior pelo 
viaduto da Avenida Ademar 
Raiter funcionará em mão 
dupla. O fluxo de veículos 
também passará a seguir em 
mão dupla na Rua Idemar 
Riedi, mas somente entre as 
ruas Tangará e Palmares.

“É muito importante 
manter a atenção e obedecer 
ao que a sinalização orienta, 
visto que o traçado nos dois 
viadutos é diferente”, refor-
ça o secretário de Seguran-
ça Pública, Trânsito e Defe-
sa Civil, José Carlos Moura, 
acrescentando ainda que foi 
solicitado à Rota do Oeste 
aumentar a sinalização do 
local.

ças com empresas privadas e 
públicas em ações que bene-
ficiaram os serviços de saú-
de e famílias atendidas pelo 
Bolsa Família no município 
de Sinop. A parceria resul-
tou na distribuição de 3,7 mil 
unidades de álcool em gel 
para diminuir a transmissão 

Marchioro, explicou sobre 
o confisco dos respiradores 
feito pelo Governo Federal. 
“Estamos à espera dos res-
piradores que são exclusiva-
mente fornecidos pelo Mi-
nistério da Saúde, pois, toda 
a produção foi confiscada 

por eles, por isso, não temos 
como comprar”.

O horário do funciona-
mento do Hospital de Cam-
panha é das 7h às 19h. Todas 
as pessoas que estão com os 
sintomas do Covid-19, farão 
o exame.

do vírus na região. No mes-
mo período anunciou, jun-
tamente com o Rotary Club, 
apoio ao projeto Diagnóstico 
SARS-CoV-2, desenvolvido 
pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) em Si-
nop. Equipamentos, reagen-
tes e materiais plásticos e de 

proteção estão sendo custea-
dos pela Companhia. Com o 
investimento, o laboratório 
montado pela Universidade 
será capaz de testar entre 15 e 
30 amostras por dia.  Dispo-
nibilizou ainda recursos na 
ordem de R$ 1,8 milhão para 
serem aplicados na preven-

ção e combate ao Covid-19, 
tanto em questões sociais 
como na saúde pública da 
região. O recurso é prove-
niente do Subcrédito Social 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), inseridos no 
financiamento da Usina.
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DA REPORTAGEM

Desde as 6h30 desta 
terça-feira (12), policiais 
militares estão em par-
ques públicos de Cuiabá 
e de todo o estado fiscali-
zando o uso obrigatório 
de máscara facial duran-
te a prática de atividades 
físicas. A obrigatorieda-
de do equipamento de 
proteção individual está 
prevista no artigo 1º da 
Lei nº 11.110, que estabe-
lece que “somente será 
permitida a circulação 
de pessoas em todo o 
território mato-grossen-
se mediante utilização 
de máscara facial, ainda 
que artesanal”.

Todos os dias, das 
6h30 às 10h e das 16h 
às 19h, policiais milita-
res estarão no entorno 
e dentro dos parques 
fiscalizando e orientan-
do os frequentadores 
sobre a exigência legal 
adotada como forma de 
prevenir ou minimizar 
a transmissão do novo 
coronavírus, causador 
da Covid-19, uma doen-
ça infecciosa que afeta 
o sistema respiratório e 
órgãos vitais como cora-
ção, rins, entre outros. E 
que em Mato Grosso já 
matou 19 pessoas e con-
taminou mais de 500.

O subchefe de Estado 
Maior da Polícia Militar, 
coronel Wankley Corrêa 
Rodrigues, explica que 
o objetivo principal des-
sa ação é conscientizar 
aqueles que vão aos par-
ques em busca de me-
lhores condições de saú-

TODO O ESTADO | A obrigatoriedade da máscara está prevista em lei e será fiscalizada pela PM
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Fiscalização se torna rotina nos parques públicos de todas o estado Escultura na entrada de parque recebeu máscara para relembrar frequentadores 

de e condicionamento 
físico. Lembrá-los que o 
mundo está vivendo um 
período de calamidade, 
um momento que exi-

Começa a fiscalização para quem
faz atividades físicas em parques

ge mudança de atitude e 
compreensão de todos.

Rodrigues destaca que 
os policiais vão orientar, 
porém têm autoridade 

para impedir o acesso 
ou solicitar que aquele 
que não estiver de más-
cara se retire do parque 
ou qualquer ambiente. 

“Essa são medidas extre-
mas que não queremos 
adotar, especialmente 
porque acreditamos que 
todos nós estamos su-

jeitos a contrair o vírus 
e por isso também esta-
mos preocupados e dis-
postos a adotar medidas 
de prevenção”, completa.


