
A Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop iniciou uma ação solidária em 
apoio ao enfrentamento do novo coronavírus. Cerca de 15 mil 
cestas básicas (183 toneladas de alimentos) serão entregues às 
famílias com vulnerabilidade social residentes.               Página -4

SOLIDARIEDADE

UHE Sinop inicia distribuição
de 183 toneladas de alimentos

AUMENTO DE CASOS

Coronavírus:
IFMT propõe
laboratório
de detecção
Amor à ciência, empatia e 
solidariedade. Estas três pa-
lavras nortearam o encon-
tro promovido na Prefeitura 
de Sorriso entre o prefeito 
Ari Lafin, o secretário de 
Saúde Saneamento, Luís 
Fábio Marchioro e o diretor-
-geral do IFMT – campus 
Sorriso, Claudir Von Dentz.           
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Uma doença causada por um vírus, altamente transmissível, sem remédio específico ou tampouco vaci-
na. Como o vírus se espalha pelo ar e muitas pessoas podem estar com ele sem qualquer sintoma. Página -4

População descumpre as regras em Sorriso

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronaví-
rus, o Diário do Estado 
MT informa aos seus 
leitores que seguirá 
presando pela qualida-
de da informação neste 
período, porém, em tira-
gem menor em respeito, 
principalmente, aos seus 
funcionários. Da apura-
ção à distribuição, muita 
gente está envolvida, e 
na maior parte do tem-
po, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!
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Gerações novas assumirão rapidamente os 
poderes, numa visão de lógica ética mui-
to mais decente e olhando os resultados 
sociais coletivos. Não os individualismos 
tribais do Estado

Encerro esta série de seis artigos numa 
pobre tentativa de arranhar as travessu-
ras pelas quais está passando o planeta 
Terra, o Brasil e nós aqui em Mato Grosso.  
O protagonista somos nós mesmos, mas 
o agente é o coronavírus. Um sujeitinho 
estranho que conseguiu pôr o mundo de 
joelhos.

Não houve aviso prévio. A onda veio 
no meio de uma crise político-comercial 
entre a China e os EUA e atingindo todo 
o mundo porque são as duas maiores po-
tências mundiais. No Brasil ela chegou 
por volta de 18 de março último. Negada a 
princípio, depois assumida e depois ain-
da tornou-se um fenômeno de controvér-
sias científicas e políticas.

No Brasil, o Covid 19 tornou-se político 
e tomou assento nos lugares mais impre-
visíveis: Congresso Nacional, presidên-
cia da República, Ministério da Saúde, 
STF, no judiciário e na mídia. Alcançou 
as ruas na sua pior condição: a de versão 
distorcida dos fatos reais.

Um Brasil melhor sairá disso tudo. 
Especialmente porque o péssimo Estado 
brasileiro terá que se reformar pra sobre-
viver de algum modo. Vamos aos fatos re-
sumidos.

Até o fim do ano o desequilíbrio fiscal 
atingirá 100% do PIB de 2020. Estará ab-
solutamente quebrado. Terá que reformar 
todas as estruturas públicas, estatais, re-
formar os poderes e aposentar ou demitir 
milhares de funcionários públicos para 
um Estado basicamente mínimo.

O Congresso Nacional não terá ou-
tro caminho senão reformar e rees-
crever a corporativa Constituição Fe-
deral de 1988 e torná-la efetivamente 
cidadã na sua funcionalidade e não 

só em direitos individuais sem cobertura 
econômico-financeira.

De tudo isso resultará a redução da mal-
dita burocracia e os emaranhados dos ca-
minhos públicos do governo. Cidadão em 
primeiro lugar. Estado apenas como facili-
tador. Não mais como controlador corrupto 
e gastador sem consciência.

O leitor deve estar pensando que deliro. 
Não. Os indicadores são todos nessa dire-
ção, até porque o Brasil será um dos países 
no mundo que melhor sairá da atual crise 
pra um momento civilizatório novo e mo-
derno. E mais: no curto prazo!

As dinastias políticas, judiciais, promo-
toriais, públicas e privadas irão pro lixo da 
História. Gerações novas assumirão rapi-
damente os poderes, numa visão de lógi-
ca ética muito mais decente e olhando os 
resultados sociais coletivos. Não os indivi-
dualismos tribais do Estado.

A ética da economia, dos bancos, do co-
mércio, dos serviços, da educação, da saú-
de e dos serviços públicos prestados pelo 
Estado, entrarão na nova sintonia dos in-
teresses coletivos.

Enfim, todas as utopias dos filósofos, 
dos pensadores, dos escritores, dos artis-
tas, dos jornalistas, dos professores e de 
tantos estudiosos e profissionais liberais 
sonhadores, se transformarão em realida-
de.  Diante dos nossos olhos. Já!

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA EM 
MATO GROSSO

A cara do futuro – 
Nós e nós – final

ONOFRE RIBEIRO
A controversa contagem de ciclos
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ignorado ou desconhecido por muitos: 
não importa o tempo que o dispositivo 
permaneça conectado à carga, um ci-
clo será contado. Dessa forma se você 
conectar, por exemplo, o celular ao 
carregador por alguns minutos, estará 

“consumindo” um ciclo de 
carga da vida útil da ba-
teria. O mesmo acontece 
quando você conecta o ce-
lular ao computador para 
copiar alguma coisa e, du-
rante esse período, uma 
carga é iniciada. Não exis-
te um número “padrão” de 
ciclos de carga para todas 
as baterias e isso depen-

de, entre outros fatores, da qualidade do 
componente, do carregador, da tempe-
ratura do ambiente e vários outros, mas, 
em linhas gerais, uma bateria moderna 
tende a começar a perder autonomia 
após cerca de 300 a 500 ciclos.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Por mais que as baterias modernas não exijam os exaustivos cui-
dados que precisávamos ter no passado, você não pode “relaxar”. 
Evite dar cargas “curtas” em seus dispositivos, use carregadores 
originais e procure não utilizar o equipamento durante a carga, 
evitando superaquecimento. E, claro, sempre que suspeitar que 
algo não esteja funcionando corretamente procure orientação 
profissional, evitando problemas futuros.
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Os dispositivos eletrônicos evoluí-
ram e, com eles, as baterias, componen-
tes fundamentais em uma parcela ex-
pressiva dos equipamentos modernos. 
Em outros tempos as baterias exigiam 
cuidados extremos e qualquer descui-
do poderia fazer com que 
a mesma “viciasse”, com-
prometendo sua capa-
cidade e prejudicando o 
usuário.

Baterias modernas 
não exigem tais cuida-
dos, podendo ser recar-
regadas mesmo sem que 
sua carga chegue ao fim e 
permitindo que o usuário 
desconecte o carregador antes da carga 
completa sem que qualquer um desses 
comportamentos prejudique o com-
ponente. Existe, porém, um elemento 
envolvido na vida útil das baterias que 
equipam os dispositivos modernos: o 
número de ciclos de carga que a mesma 
pode receber antes de sua autonomia 
começar a cair de forma expressiva. E 
essa contagem pouca gente entende de 
fato.

A ideia é simples: cada vez que você 
conecta seu dispositivo ao carregador 
conta como um ciclo. E, agora, o “de-
talhe” que faz toda a diferença e que é 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Amor à ciência, empatia 
e solidariedade. Estas três 
palavras nortearam o en-
contro promovido na Pre-
feitura de Sorriso entre o 
prefeito Ari Lafin, o secre-
tário de Saúde Saneamen-
to, Luís Fábio Marchioro 
e o diretor-geral do IFMT 
– campus Sorriso, Claudir 
Von Dentz.

Em pauta, a oferta de 
mão-de-obra especiali-
zada para a realização de 
análises de exames de Co-
vid-19. “Temos em nosso 
quadro de servidores uma 
professora que é pesqui-
sadora e tem doutorado 
nesta área, trabalha com 
análises de vírus, está ha-
bilitada e disposta a con-
tribuir”, comenta Von 
Dentz, complementando 
que já havia protocolado 
a proposta e hoje foi um 
momento para avançar na 
avaliação da viabilidade de 
investimento em uma es-
trutura laboratorial para a 
realização destes exames.

Atualmente, Sorriso 
registra mais de 55 casos 
confirmados da Covid-19, 
causada pelo novo coro-
navírus. Os primeiros dois 
casos foram confirmados 
no dia 1º de maio. Dentro 
destas confirmações, 14 
pessoas já estão curadas, 
cinco seguem internadas 
em hospitais (sendo três 
em UTIs) e as demais es-
tão sendo acompanhadas 
em casa.

Além do acompanha-
mento feito aos pacientes 
confirmados com a Covid 
19, equipes da Secretaria 
de Saúde e Saneamento 

IFMT quer criar laboratório para detectar Covid-19

IFMT propõe laboratório para
detecção do novo coronavírus
SORRISO | Unidade tem a mão-de-obra especializada a oferecer para realizar análise de exames
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também monitoram ou-
tros 277 pacientes com sin-
tomas gripais fortes, bem 
como suas famílias.

Para o secretário de 
Saúde e Saneamento, Luís 
Fábio Marchioro, toda a 
proposta de união é espe-
cialmente importante nes-
te momento. “Agradeço 
imensamente o IFMT por 
nos trazer esta proposta, 
é muito bom poder con-
tar com este tipo de apoio 
neste momento que a saú-
de pública tanto precisa”.

Além de pessoal quali-
ficado em química, bio-
química, biologia e bio-
logia molecular, o IFMT 
também tem à disposição 
a área para edificar o es-
paço, que deve ser isolado 
das demais repartições do 
prédio do IFMT. 

À Prefeitura, caberia 
então a edificação do la-
boratório e a aquisição 
de equipamentos especí-
ficos. “Consideramos ex-
tremamente importante 
esta reunião de hoje e re-
cebemos com muita gra-
tidão esta disponibilidade 
do IFMT contribuir neste 
momento, por isso, vamos 
analisar com muito cari-
nho esta proposta”, afirma 
o prefeito. 

Com aulas suspensas 
por conta da pandemia, o 
IFMT, além de envidar es-
forços para contribuir na 
detecção de mais casos da 
doença, também lançou 
dois editais para fornecer 
auxílios emergenciais para 
seus alunos para aquisição 
de alimentos e também 
de internet, viabilizando 
assim a participação dos 
alunos em plataformas de 
educação online.



ELENICE SCHAEFER BUZZI - VESTUÁRIO, estabeleci-
do na Rua das Andirobas, nº 272, setor Comercial, Sinop/
MT, inscrito no CNPJ nº 00.441.141/0001-40, Torna Públi-
co que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença 
de Operação – LO da atividade de Confecção de peças de 
vestuário e Impressão de material para outros usos. Não 
foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções 
Ambientais – (66)99626-3037.

WILLIAN PAULO MARTELLI, CPF: 023.671.311-63, torna 
público que requereu junto a Secretária Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA) de Nova Maringá, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação  
(LO) para desenvolver atividade de pós-colheita como 
principal atividade principal de Armazém e silo implantada 
na zona rural do município de Nova Maringá/MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental

DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0001-92, situada na 
Av. Amazonas, nº 1329-S, Quadra 20, Lote 13, Menino 
Deus, município de Lucas do Rio Verde/MT torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a Re-
novação da Licença de Operação - RLO para a atividade 
de “Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nil-
do@gmail.com

FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80, localizada na 
Rod. MT338, S/N, Lote 196A2, Quadra U, Expansão Urba-
na, município de Tapurah/MT, torna público que requereu 
junto a SMADT – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento e Turismo de Tapurah/MT a Renova-
ção da Licença de Operação - RLO, para a atividade de 
“Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

A.L. BOSSA EIRELI, CNPJ: 10.741.043/0001-81, nome 
fantasia “DROGARIA BRASIL”, torna público que reque-
reu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de 
Colíder MT – SEMA: a renovação da Licença de Operação 
(LO) da atividade de: 47.71-7-01 – Comercio varejista de 
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 
Endereço: Av. Mal. Cândido Rondon, Nº 405, Bairro Cen-
tro, Setor Leste, Município de Colíder MT.

H. CASTRO NASCIMENTO, CNPJ: 03.544.023/0001-55, 
nome fantasia “POLACO CHAPEAÇÕES E PINTURAS”, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Colíder MT – SEMA: a renovação 
da Licença de Operação (LO) da atividade de: 45.20-0-02 
– Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veícu-
los automotores. Endereço: Av. Presidente Dutra, Nº 990, 
Bairro Centro, Setor Sul, Município de Colíder MT.

COMERCIAL PAULISTA COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 
12.964.120/0001-98, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) das atividades de: 47.44-0-99 
- Comércio varejista de materiais de construção em ge-
ral; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais 
para pintura; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira 
e artefatos; 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais 
de construção não especifi cados anteriormente.. Endere-
ço: Av. Los Angeles, nº 600, Bairro Jardim Califórnia. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência 
em escritório de contabilidade;
2-Recepcionista, cursando ensino superior, 
com experiência;
3-Serviços Gerais / Cuidadora de Idosos, 
com experiência;
4-Zeladora, com experiência; 
5-Pintor, com experiência em peças 
agrícolas; 
6-Auxiliar de produção para trabalhar com 
alumínios; 
7-Motorista / Montador, com experiência;
8-Vendedora, com experiência;
9-Atendente de conveniência, com disponi-
bilidade no horário das 13h ás 21h;
10-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
11-Soldador, com experiência, disponibili-
dade para viagens;
12-Auxiliar de montagem, com experiência 
em montagem de coberturas; 
13-Pintor, com experiência; 
14-Operador de pá carregadeira, com no 
mínimo 4 anos de experiência;
15-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
16-Auxiliar de farmácia, 12/36 – perí-
odo diurno e noturno, cursando ensino 
superior;
17-Vendas para boutique com experiência;
18- Operadora de caixa, com experiência; 
19- Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
20- Banho e tosa, com CNH AB.  

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020

Processo Administrativo Licitatório nº 44/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os 
interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de 
Tomada de Preço 10/2020. Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NO MUNICIPIO DE SANTA 
CARMEM-MT.

A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, localizada na Av. Santos Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/
MT, CEP: 78545-000, no dia 8 de junho de 2020, sendo às 08:30 hrs (horário 
local) na sala da CPL.  Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à 
Prefeitura Municipal de Santa Carmem, informações através do e-mail: licita-
cao@santacarmem.mt.gov.br ou tel: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213. 
   
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 21 de maio de 2020.

Maitê Sehnem
Presidente CPL

Portaria nº 03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 028/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
505/2019, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 028/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei 
nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE 
LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 04/06/2020 
- Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das propostas ele-
trônicas: das 08h do dia 21/05/2020 às 18h do dia 03/06/2020 através do site 
www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotode-
azevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 
3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton José Santana, 
situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, 
CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. Peixoto de 
Azevedo/MT, 20 de maio de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

Pregoeiro

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO do ITEM ''1'' do Anexo 1 do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2020, que tem por objeto REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos 
permanentes para atender o Laboratório Municipal. Que teria sua 
abertura no dia 29 de maio as 09h00min. Conforme publicações. Ficando 
prorrogada sua abertura para dia 04 de junho de 2020, às 09h00min 
(horário de Brasília). O edital com as retificações pode ser obtido junto ao 
site: http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.
Campo Novo do Parecis, 20 de maio de 2020.

Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

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

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

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 

NILSON SATIO KAMITANI EIRELI - EPP CNPJ: 
19.057.061/0001-13, Localizada Estrada ROSALIA, 
CHAC. 550, 80, BAIRRO DE CHACARAS, Sinop-MT, soli-
cita o comparecimento do funcionário DEJVAN MARCOS 
DA SILVA, CTPS 5511116 SÉRIE 0060 /MT, no prazo de 
72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual 
confi gura Abandono de Emprego. Sinop/MT 20 de Maio 
de 2020. 20,21,22/05/2020.

BASTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA  CNPJ: 
07.254.678/0001-40, Localizada AVENIDA NOTRE DAME, 
308, RESIDENCIAL PARIS, SINOP-MT, solicita o compa-
recimento do funcionário VALTERLIN TRINDADE SILVA, 
CTPS 6762057 SÉRIE 0050/MA, PIS nº 165.82852.72-9, 
no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da 
CLT, o qual confi gura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 20 de Maio de 2020. 21,22,23 /05/2020.

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000413-22.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição: 07/02/2019 
Valor da causa: R$ 28.228,50 
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) 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO 
FERREIRA FILHO E OUTROS 
(REQUERIDO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA 
(INVENTARIANTE) 

JOSE DE JESUS ASSUNCAO 
(ADVOGADO) 

JOSE DE JESUS ASSUNCAO 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000413-22.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: JOSE DE JESUS ASSUNCAO 
ADV POLO PASSIVO 

 
EDITAL 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 5,8762ha, formado por 3 (três) áreas de 1,3862ha, 
1,4557ha e 3,0343ha, objeto das matrículas n.143, 9.242 e 31.849, Livro 02, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
28.228,50. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
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 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. Sinop, datado e assinado eletronicamente.  

 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Juiz Federal  

 
Num. 36212980 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 27/02/2019 
14:27:44http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=190
22714273957200000035973576 Número do documento: 
19022714273957200000035973576 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizada pela Credora Fiduciária Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 
Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu. inscrita no CNPJ sob o nº 33.021.064/0001-28,, promoverá, na 
forma da Lei 9.514/97, nas datas de 10/06/2020 (1º leilão) e 17/06/2020 (2º leilão), ambas às 10h, o 
leilão do(s) seguinte(s) lote(s): LOTE 01 – Gaúcha do Norte/MT: Terreno localizado na Rua Porto Alegre, 
s/n (Lt. 11 da Qd. 135), com área de 378,00m². Matrícula 5.475 do 1º RI da comarca de 
Paranatinga/MT. Obs.: Ocupado (AF). Lance mínimo 1º Leilão:  R$ 220.003,56. Lance mínimo 2º 
Leilão: R$ 271.376,89 (caso não haja venda no 1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% 
à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante 
possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
 IMÓVEL EM GAÚCHA DO NORTE/MT

Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!

(51) 3535-1000 • Cond. de Pgto. e Venda no site: www.leiloes.com.br •  imoveis@pestanaleiloes.com.br 

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
04/06/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Presencial N.° 
018/2020, 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 subseqüentes e Lei Federal nº. 123/2006, destinada a 
“Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de locação de estruturas 
temporárias para a realização de eventos, serviços de veiculação de 
propaganda volante em carro de som (com motorista e combustível), 
visando atender as necessidades das Secretarias Municipais” conforme 
especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, Prefeitura Municipal - 
Poder Executivo, aba PUBLICAÇÕES e ainda pelo email : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 20 de Maio de 2020.

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira Municipal

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 

CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVICO DE MÉDICO CLINICO 
GERAL PLANTONISTA 12H NOTURNO DE SEGUNDA A SEXTA, FERIADO E FIM DE 
SEMANA  
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES 
DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS; OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, conforme descrição detalhada 
constante da Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada Pública n° 005/2020. 
- PERÍODO E LOCAL: De 22 de maio de 2020 a 05 de junho de 2020, na Sede Administrativa 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Travessa 
Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro Alvorada em Peixoto de Azevedo-MT. 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada 
Pública, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira das 07h00 às 
11h00no e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (0xx66) 3575-2489 e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo-MT, 20 de maio de 2020 
Aline Vanessa Mochi 

Secretaria Executiva – CISRVP 
Genifer Kaiser 

Coordenadora de Compras do CISRVP 
 

 

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 18 
de Maio 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual contratação de serviços com caminhão 
prancha e caminhões pipa acoplados com aspersores de água para 
utilizar na manutenção das estradas vicinais e nos serviços de molhar 
praças e canteiros, pátios de escolas, etc,  das quais foram vencedoras 
as empresas: Item 836758, HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 09.427.335/0001-65 no valor de R$ 
291.000,00; Item 828272, BORSATTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 08.079.150/0001-44 no valor de R$ 
88.800,00; Item 836757, BOB ESPONJA TRANSPORTES E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
11.554.619/0001-64 no valor de R$ 269.940,00; Item 832200, 
CALEGARO TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
27.794.626/0001-73 no valor de R$ 185.400,00. Foram fracassados os 
itens: 822630, 836756. Nova Mutum - MT, 20 de Maio de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2020

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2020
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 14 de Maio 2020, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual registro de 
preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
materiais e equipamentos de informática. Das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 189800, 820230, 836936, 836941, STILUS MÁQUINAS 
E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o número 
05.870.717/0001-08 no valor de R$ 51.522,00; Itens 824442, 836938, 
ERICA DE FATIMA GENTIL inscrita no CNPJ sob o número 
36.656.877/0001-82 no valor de R$ 58.570,00; Itens 836950, 837017, L F 
C O M E R C I O  D E  E Q U I PA M E N TO S  D E  I N F O R M AT I C A E 
REPRESENTACOES LTDA -ME inscrita no CNPJ sob o número 
22.328.534/0001-84 no valor de R$ 53.519,00; Itens 836144, 836945, 
837018, DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
19.707.627/0001-05 no valor de R$ 80.270,00; Itens 189798, 836940, 
FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 36.850.598/0001-55 no valor de R$ 
64.870,00. Foram fracassados os itens: 836942, 836943.
Nova Mutum - MT, 20 de Maio de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2020

Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA 
COMPOSIÇÃO DE KITS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO 
ASSITENCIAL DO MUNICÍPIO. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (leite e 
maça) para composição de kits para distribuição aos usuários do serviço 
assistencial no município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal 
13.979/2020. CONTRATADA: SORRISO SUPERMERCADO LTDA, 
CNPJ Nº 14.953.277/0001-43. VALOR GLOBAL: R$ 13.778,24 (Treze 
mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

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 036/2020.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Usina Hidrelétrica 
(UHE) Sinop iniciou mais 
uma ação solidária em apoio 
ao enfrentamento do novo 
coronavírus. Cerca de 15 mil 
cestas básicas, o equivalente 
a 183 toneladas de alimen-
tos, estão sendo preparadas 
para serem entregues às fa-
mílias com vulnerabilidade 
social residentes na Área de 
Influência Direta (AID) do 
reservatório e ainda Cuiabá. 
A primeira remessa, cerca de 
2,5 mil cestas, foi entregue 
para Sinop. Ao todo serão 
quatro entregas, uma por se-
mana.

A cestas estão sendo en-
tregues aos gestores munici-
pais Sinop, Cláudia, Sorriso, 
Itaúba e Ipiranga do Norte e 
a distribuição será realizada 
pelas secretarias de assistên-
cia social. Parte das doações 
será destinada a campanha 
Vem Ser Mais Solidário, mo-
vida pelo Governo do Estado 
e também a campanha PF-
-Solidária, movida pela Polí-
cia Federal de Sinop.

O recurso é provenien-
te do Subcrédito Social do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), inserido no 
financiamento da Usina. O 

objetivo da iniciativa é aju-
dar famílias e segmentos que 
precisam de auxílio no que 
diz respeito à prevenção e 
combate à Covid-19.

A secretária de Assistência 
Social de Sinop, Josi Palma-
sola, explica que a distribui-
ção dos alimentos também 
contará com o apoio do Cen-
tro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS). “Toda 
entrega de cesta básica é feita 
através dos CRAS que traba-
lham com essas famílias. As 
assistentes sociais visitam as 
famílias e entregam as cestas 
para aqueles que estão preci-
sando”, repassou.

Ainda segundo a secretária 
a parceria da Usina tem sido 

Foto: AssessoriA

A primeira remessa (cerca de 2,5 mil cestas) foi entregues para Sinop 

UHE Sinop inicia distribuição
de 183 toneladas de alimentos
SOLIDARIEDADE | Foco é beneficiar famílias vulneráveis em apoio 
ao enfrentamento do coronavírus

SORRISO

Mesmo com aumento 
de casos, população 
descumpre regras

EM USO

Mato Groso recebe 9 mil unidades de
cloroquina do Governo Federal

DA REPORTAGEM

Uma doença causa-
da por um vírus, altamente 
transmissível, sem remédio 
específico ou tampouco va-
cina. Como o vírus se espa-
lha pelo ar e muitas pessoas 
podem estar com ele sem 
qualquer sintoma, a única 
maneira eficiente de evitar 
a contaminação é manter-
-se distante uns dos outros, 
evitar sair de casa, redobrar a 
limpeza e usar máscaras para 
proteger boca e nariz.

Não. Por mais que pare-
ça, isso não é roteiro de filme, 
seriado ou novela. É a vida 
real, o vírus tem nome: novo 
coronavírus Sars-coV-2; e 
a doença é a Covid-19. Em 
Sorriso, os dois primeiros 
casos foram registrados no 
dia 1º de maio e, pouco mais 
de uma quinzena depois dis-
so, o município já registra 
mais de 55 casos confirma-
dos. De forma pioneira, o 
município criou um comitê 
formado por representantes 
dos mais diversos setores da 
sociedade para definir ações 
de prevenção e enfrenta-
mento da nova doença.

Para garantir que as 
medidas estipuladas, bem 
como as regras impostas por 
outras instituições governa-
mentais sejam cumpridas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Mato Grosso recebeu 9 
mil comprimidos de cloro-
quina do Governo Federal 
para tratamento dos pacien-
tes com o novo coronavírus. 
A medida faz parte do pacote 
de 500 mil comprimidos do 
medicamento distribuídos 
pelo Ministério da Saúde 
desde o fim de março para 
combater a pandemia da 
covid-19. O recebimento da 

para evitar novos casos, as 
forças de segurança promo-
veram, no fim de semana (15, 
16 e 17), mais uma edição da 
operação Dispersão Covid. 
Polícia Militar, Centro Inte-
grado de Operações Aéreas 
(Ciopaer), Núcleo Integrado 
de Fiscalização (NIF), Pro-
con, Vigilância Sanitária e 
agentes municipais de trân-
sito varreram a cidade para 
justamente evitar que as pes-
soas se aglomerem e orien-
tar que usem as máscaras de 
proteção.

Mas mesmo com o nú-
mero de casos crescendo 
rapidamente, os integrantes 
da Dispersão tiveram muito 
trabalho. Ao todo, 18 esta-
belecimentos comerciais fo-
ram notificados por estarem 
descumprindo as regras de 
funcionamento durante a 
pandemia, principalmente a 
de não promover aglomera-
ções. 

A operação no Bairro 
Morada do Bosque também 
resultou na apreensão de ve-
ículos em situação irregular, 
além de condutores esta-
rem promovendo rachas e 
manobras perigosas. Outra 
ocorrência perigosa que foi 
constatada no local foi a uti-
lização de lâminas em linhas 
de pipa, além do cerol, o que 
pode causar acidentes fatais.

cloroquina foi confirmado 
pelo secretário de Saúde, Gil-
berto Figueiredo. “Recebe-
mos fracionados lotes do Mi-
nistério da Saúde com 9 mil 
comprimidos de cloroquina 
e fizemos a distribuição entre 
os hospitais”, informou.

Por ser uma doença 
nova, a Covid-19 ainda não 
tem um medicamento ou va-
cina para a cura. No entanto, 
o Ministério da Saúde deci-
diu distribuir o medicamen-
to que, em alguns casos se 
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ambém falta conscientização por parte do cidadão 

fundamental no enfrenta-
mento ao novo coronavírus 
no município. “Para nós é 
uma parceria maravilhosa. A 
Usina nos atendeu no início 
da pandemia e agora essas 
cestas chegam num momen-
to muito bom”, reforçou.

A Diretora Administrativa 
Financeira e Relações com 
Investidores da UHE Sinop, 
Vera Rett, explica que o BN-
DES agiu com tempestivida-
de para liberação dos recur-
sos possibilitando a compra 
e a entrega das cestas dentro 
prazo previsto. “Sabemos da 
urgência para a entrega por 
parte dos CRAS das cestas 
básicas para as famílias. O 
momento que estamos atra-

vessando é de unir forças”, 
repassou.

Vera repassou ainda que 
a Companhia continua es-
tudando as necessidades da 
região durante a pandemia. 
“No mês de abril, unimos 
forças com empresas priva-
das e públicas e beneficia-
mos os serviços de saúde e 
famílias atendidas pelo Bolsa 
Família de Sinop com a dis-
tribuição de álcool em gel. 

No mesmo período, jun-
tamente com o Rotary Club, 
apoiamos o projeto Diagnós-
tico SARS-CoV-2, desenvol-
vido pela UFMT em Sinop, 
para que o laboratório rea-
lizasse testes de Covid-19”, 
finalizou.

mostrou eficiente, mas que 
em novos estudos causou 
complicações no estado dos 
pacientes com o vírus.

Ele também pontuou 
que, apesar do apelo popu-
lar para o uso em massa do 
medicamento, não são todos 
os casos que possuem indi-
cação. “A gente percebe nas 
nossas redes sociais volume 
de pessoas que clamam para 
que pessoas recebam cloro-
quina. Não dá para distri-
buir no pacotinho para todo 

mundo. Todo médico que 
assim entender, vai adminis-
trar”. Isso porque, segundo o 
secretário, o medicamento 
não é efetivo para todos os 
casos. Cada paciente deve ser 
avaliado pelo médico, que 
é quem decide sobre o uso. 
“Não há proibição nenhuma 
de utilização de cloroquina. 
Só que não é secretário que 
prescreve, é o médico. Cada 
paciente é individual, com 
comorbidades que influem 
nos medicamentos”.


