
SINOP´

Em vigor lei 
de combate 
à dengue

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Está em vigor desde 
a semana passada no mu-
nicípio de Sinop a Lei que 
trata das ações de combate e 
prevenção à proliferação do 
mosquito da Dengue. O pro-
jeto disciplina que as ações 
de combate à dengue deverão 
ser executadas durante todo 
o ano, mesmo em períodos de 
seca, a fim de evitar surtos da 
doença.                       Página - 3

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT 
informa aos seus leitores 
que seguirá presando pela 
qualidade da informação 
neste período, porém, 
em tiragem menor em 
respeito, principalmente, 
aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, 
muita gente está envol-
vida, e na maior parte do 
tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!

POLÊMICA

Desde o final de janeiro, alguns produtores de Mato Grosso estão envolvi-
dos em uma polêmica que envolve também a Aprosoja e outras entidades e 
culminou em ações do MPE contra a Aprosoja e seus produtores e multa de 
R$ 214 milhões por danos ambientais.                 Página -4
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Mato Grosso fez uma compra de quase 11 mil unidades de 
sacos lacrados para serem usados como uma espécie de 
cápsulas onde serão colocados corpos de pessoas que foram 
a óbito por doença de síndrome respiratória, Covid-19 ou que 
não tenha causa morte detectável.                                     Página  - 7

COVID-19

Sacos plásticos não serão
usados apenas em óbito

Cadastro
de doadores
de medula
óssea
O MT Hemocentro realiza a Se-
mana Estadual da Importância 
da Conscientização da Doação 
de Medula Óssea até sexta com o 
objetivo de sensibilizar a popula-
ção para a importância de ser um 
doador voluntário e salvar vidas. 
Em Mato Grosso, até março, foram 
cadastrados 65.409 doadores, sen-
do 11 transplantes realizados com 
sucesso desde 2015.           Página  - 8
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Não faltaram exibições de vileza e servilismo 
ladrante na famigerada reunião ministerial de 22 de 
abril. O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) se 
destacou, na ocasião, ao manifestar de forma insen-
sível e cínica os atributos valorizados pelo presidente 
Jair Bolsonaro. “Precisa haver um esforço nosso aqui, 
enquanto estamos nesse momento de tranquilidade 
no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala 
de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o 
regramento e simplificando normas”, propôs, como 
registrado em vídeo.

Milhares de brasileiros mortos, e o ministro se 
preocupa em esquivar-se da Justiça, do Ministério Pú-
blico e da imprensa para seguir desmontando as nor-
mas e órgãos de Estado da pasta que recebeu com a 
missão de manietar. No Ibama de hoje, termina exo-
nerado quem organiza e põe em marcha ações contra 
garimpeiros e madeireiros ilegais. No ICMBio, uma 
reforma de fancaria afasta gestores qualificados na ad-
ministração de unidades de conservação para substi-
tuí-los por policiais e militares inoperantes.

A sabotagem vai concertada com o vice-presi-
dente, Hamilton Mourão, encarregado de ações para 
conter o desmatamento na Amazônia, e com a minis-
tra Tereza Cristina (Agricultura), que recebeu de pre-
sente de Salles o poder de conceder florestas à inicia-
tiva privada.

O general monta operação teatral com uma cen-
tena de soldados e helicópteros em Mato Grosso, usur-
pando função do Ibama, só para ter certeza de não 
autuar ninguém. A ministra pediu, e Salles deu uma 
canetada para tentar inutilizar restrições impostas na 
Lei da Mata Atlântica.

Para o governo Bolsonaro, floresta boa é floresta 
morta. Os resultados dessa política antiambiental es-
tão bem à vista: a área desmatada na Amazônia, que 
já havia saltado 29,5% em 2019 e chegado a 9.762 km², 
um recorde na década, prossegue em alta. Já se projeta 
que a devastação possa alcançar mais de 12.000 km² 
neste ano.

No mundo inteiro, com as economias nacionais 
vergastadas pela pandemia de coronavírus, estão em 
queda as emissões de carbono (gases do efeito estufa 
que alimentam o aquecimento global). Só o Brasil terá 
alta, em consequência da destruição de florestas.

O mês transcorrido desde a fatídica reunião de 
ministério se encarregou de mostrar que Salles fracas-
sou no intento sub-reptício de passar a boiada desper-
cebida em plena epidemia. Juízes, procuradores e jor-
nalistas seguem vigilantes na denúncia de sua política 
de terra arrasada e coberta de estrume — para usar um 
termo a gosto do presidente Jair Bolsonaro.

Editorial

Passar a boiada

Ranking dos Políticos - Facebook

AUXÍLIO
CONTESTADO
O procurador-geral de Justiça José An-

tônio Borges reconheceu que a criação do 
auxílio-saúde para servidores e membros 
do MPE, neste momento de crise, causou 
uma repercussão negativa nacionalmente. 
Ele, no entanto, diz que a lei criando o au-
xílio no MPE é de 2012 e que somente agora 
houve uma regulamentação. Além disso, 
diz Borges, benefícios semelhantes exis-
tem no Ministério Público Federal, no Con-
gresso e em MPEs de outros estados. “Não 
somos o patinho feio dessa situação”, disse.

FINANÇAS DA AL
Os deputados Max Russi e Janaina Riva 

não dão mostras de que devem ceder o cargo 
de primeiro-secretário na chapa de reelei-
ção do presidente da Assembleia Legislati-
va, deputado Eduardo Botelho. A chapa dis-
puta a eleição interna, que ocorre em junho, 
para escolha de quem comandará a Casa de 
Leis no biênio 2021/2022. Ambos têm dito 
que almejam o cargo. Janaina espera que 
Max abra mão, pois já ocupa o cargo atu-
almente. Já o deputado quer se manter na 
função, que é responsável pelas finanças da 
Casa, e administra um orçamento de mais 
de R$ 500 milhões.

PANDEMIA
Mauro Mendes sancionou uma lei, apro-

vada pela AL, que cria um sistema de in-
formação numérica que atualiza em tempo 
real as suspeitas de infecção, infectados e 
de mortes causadas pela Covid-19 em Mato 
Grosso. “O SICOVID/MT será disponibiliza-
do em sítio eletrônico na rede mundial de 
computadores, podendo ser disponibiliza-
do também em formato de aplicativo para 
telefone celular, smartphones ou similares. 
O SICOVID/MT contará com o mapa da evo-
lução da Covid-19, com a disponibilização 
e localização dos números de suspeitas de 
infecção, infectados e de mortes causadas”, 
diz trecho da publicação.

Crédito: Reprodução/Facebook
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“No Ibama de hoje, termina exonerado quem 
organiza e põe em marcha ações contra 
garimpeiros e madeireiros ilegais

“ O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado car-
bonizado no porta-malas de um carro queimado localizado sábado (23) 
na MT-160, região de Nortelândia. De acordo com a Polícia Civil, a víti-
ma foi identificada como Cleber Antunes Matos, que estava desapare-
cido desde o dia 21, quando saiu para encontrar com uma pessoa em 
Nova Marilândia, onde morava. O veículo, um Ford Ka, estava queimado 
e o corpo foi achado carbonizado no porta-malas.

Onde se aprende o racismo? Eu me fiz 
essa pergunta ao ler as notícias sobre mais 
um asqueroso episódio de racismo envol-
vendo adolescentes de um colégio de ensino 
médio no Rio de Janeiro. Conheço bem esse 
colégio, porque foi lá onde estudei nos dois 
anos finais do ensino médio. Posteriormen-
te, foi nele que minha filha iniciou o ensi-
no fundamental, antes de virmos morar em 
Cuiabá.

Onde se aprende o racismo? Como co-
nheço o colégio, de excelente tradição hu-
manista, tenho certeza de que lá não foi.  Lá 
não há espaço para professores ou material 
didático impregnados de qualquer tipo de 
preconceito. No entanto, foram alunos desse 
colégio que, por meio de redes sociais, agre-
diram uma jovem negra de 15 anos, sua co-
lega de turma, com linguajar de baixíssimo 
calão, racista e machista.

Onde se aprende o racismo? Nos con-
domínios da classe média e alta, onde a 
criança negra que vai brincar no parquinho 
é vista como intrusa e considerada filha de 
alguma doméstica ou porteiro?

No lixo subintelectual de autores que ro-
mantizam a escravidão do Brasil Império 
e renegam a luta emancipatória de Zumbi 
dos Palmares, Luís Gama, André Rebou-
ças, Francisco José do Nascimento, Maria 
Firmina dos Reis, João Cândido, Abdias do 
Nascimento e tantos outros? Nos cultos re-
ligiosos dominicais? Nas arquibancadas 
de competições esportivas? Nas letras de 
canções popularescas? No mau exemplo de 
autoridades? No noticiário policial, repleto 
de matérias sobre adolescentes negros as-
sassinados por “balas perdidas”, em grande 
parte disparadas por fuzis policiais, como 
as que vitimaram essa semana um garoto 
de 14 anos que jogava videogame com os 
primos no quintal de sua casa em São Gon-
çalo-RJ?

Onde se aprende o racismo? Será que, 
como um vírus mortífero e infeccioso, o ra-
cismo se propaga pelo ar, contaminando os 
que não vestem a capa protetora do respeito 
à diversidade, às liberdades e aos direitos 

humanos? Será que se reproduz no código 
genético dos descendentes e herdeiros de es-
cravocratas, traficantes de escravos, feitores, 
capatazes e capitães do mato?

“Não exagere, foi apenas uma brinca-
deira infeliz”. Essa é a desculpa de sempre, 
dos covardes de sempre. Já a ouvi da boca 
de machistas embriagados, homofóbicos e 
misóginos. Já a ouvi no discurso de totalitá-
rios enrustidos que tecem loas a ditadores e 
torturadores. Todos fanfarrões. Todos hipó-
critas. Todos poltrões. Todos vis e velhacos, 
que desonram a nacionalidade e a própria 
humanidade.

Não. Preconceito nunca é brincadeira. As 
agressões racistas, mesmo as verbais, produ-
zem dor e sofrimento, deixam cicatrizes psí-
quicas, quando não corporais. Palavras têm 
consequências. Em regra, a violência verbal 
precede, antecipa e prepara a violência físi-
ca. Todos os regimes fascistas da história, 
antes de aprisionarem pessoas em campos 
de concentração e extermínio, já as tinham 
violentado mil vezes em panfletos, discursos 
e “brincadeiras infelizes”.

O grande Nelson Mandela, a quem tive a 
oportunidade de abraçar duas vezes - uma 
no Rio de Janeiro logo após sua libertação 
depois de 27 anos como preso político, ou-
tra na Cidade do Cabo já como presidente da 
África do Sul - certa vez disse a respeito do 
hediondo regime do apartheid que combateu 
e derrotou: “Ninguém nasce odiando alguém, 
pela cor de sua pele ou por qualquer outro 
motivo. Se o homem pode aprender a odiar, 
também pode aprender a amar”.

Onde se aprende o racismo? Seja onde for, 
em toda parte e a todo momento é tempo de 
denunciá-lo e combatê-lo. Sem violência ou 
arbitrariedades, mas sem tréguas, sem titu-
beios, sem conciliação e sem perdão. Racis-
mo é crime e crime inafiançável.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE

Onde se aprende o racismo?

Opinião não é notícia
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mas com o meu ponto de vista. Muita 
gente concorda, muita gente discorda.

Você precisa, sempre, saber dife-
renciar uma coisa da outra. Se uma 
notícia ou fato que foi tema de um 
artigo interessar a você, busque mais 

sobre o tema, de forma a 
encontrar a abordagem 
jornalística, sem as im-
pressões de alguém.

Quando você faz isso 
pode encontrar algo 
bem diferente do que foi 
apresentado na aborda-
gem com opinião, tra-
zendo uma visão clara 
e real do que, de fato, 
aconteceu.

Você pode notar que, 
via de regra, artigos e 

afins são sinalizados com uma obser-
vação que diz que aquele material não 
reflete, necessariamente, a opinião do 
veículo, afinal, é fruto da abordagem 
pessoal de alguém.

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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Um amigo me falou, esses dias, 
que “se está em um site de notícias, 
é notícia”. Ele se referia à uma abor-
dagem feita por um colunista do site, 
de forma bastante tendenciosa, sobre 
um assunto polêmico. Com um texto 
carregado de opiniões 
pessoais o camarada se 
desviou completamente 
do fato e das evidências 
para tentar “convencer” 
o leitor de que seu ponto 
de vista era “verdadei-
ro”. E, pelo jeito, conse-
guiu.

Temos que ter em 
mente que as notícias 
são a mais literal nar-
rativa dos fatos e, infe-
lizmente, isso não tem 
sido seguido atualmente, e acabamos 
por ver muitas notícias manipuladas. 
Opinião nada tem a ver com notícia. 
O cidadão observa alguma coisa e diz 
o que “ele acha” daquilo. É a opinião 
dele, o ponto de vista dele, com base 
em suas vivências, preferências e po-
sicionamentos. Fato é fato, opinião 
passa longe disso.

Acontece que opiniões e notícias 
estão lado a lado em sites de notícias e 
outros veículos. Este texto, por exem-
plo, é opinião, e não notícia. Via de re-
gra trago abordagens sobre notícias, 

LUIZ HENRIQUE LIMA
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DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

a Lei que trata das ações 
de combate e prevenção 
à proliferação do mos-
quito da Dengue. A lei 
2861/2020, foi publicada 
no Diário Oficial do Tri-
bunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso (TCE-MT) 
na edição 1912.

O projeto é extenso, pos-
sui 37 artigos, e traz em 
suas cláusulas medidas efi-
cazes contra os possíveis 
criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti no muni-
cípio de Sinop. Além das 
campanhas de fiscalização 
e as medidas já adotadas 
anualmente pelo muni-
cípio, a nova regra traz as 
seguintes determinações:

As calhas deverão estar 
devidamente protegidas 
com protetores, para evi-
tar que folhas e outros ob-
jetos impeçam a escoação 
da água pluvial e com que-
das que impossibilitem o 
acúmulo de água. 

Outro ponto da lei diz 
que os respiros das fossas 
deverão estar tapados com 
“respiros plásticos” que 
possuam perfurações para 
a liberação do gás butano, 
mas que evite o acesso dos 
mosquitos ao interior de-
las;

SINOP | O projeto indica que as ações de combate à dengue deverão ser executadas durante todo o ano

As novas determinações já estão em vigor 

MT 490

Lafin e prefeitos 
de municípios 
vizinhos visitam 
obras de ponte

Cinco municípios receberão UTIs 

Objetivo é estimular regiões de difícil acesso por meio de 
incentivos fiscais 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No último sábado (23), 
o prefeito Ari Lafin e os 
prefeitos Luiz Binotti (Lu-
cas do Rio Verde), Valdenir 
dos Santos (Nova Ubiratã) e 
Egon Hoepers (Santa Rita do 
Trivelato), visitaram a obra 
de construção da ponte de 
concreto na MT-490, sobre o 
Rio Teles Pires, que liga a co-
munidade São Luiz Gonza-
ga à Linha Morocó. A ponte 
em construção, de execução 
do Governo do Estado em 
parceira com a Prefeitura de 
Sorriso, é de pista dupla com 
183,70 m² com investimentos 
de R$8.887.520,00 e previsão 
de conclusão para o fim de 
agosto deste ano.

No local há uma pon-
te de madeira, interditada 
para a circulação de veículos 
desde abril de 2019 o que 
faz com que os moradores 
e demais usuários tenham 
que usar as rotas alternativas 
pelo Distrito de Boa Espe-
rança, Santa Rita do Trivela-
to ou Lucas do Rio Verde.

Ao visitar o local o 
prefeito pontuou a impor-
tância da obra. “Essa é uma 
obra que beneficiará não só 
a logística de Sorriso, mas 
também de Lucas, Ubiratã e 
Santa Rita e vem ao encontro 
daquilo que estamos sempre 
buscando, que é crescermos 
em conjunto”, pontuou Ari. 
O prefeito de Sorriso tam-
bém aproveitou para agra-
decer ao Governo do Estado 
e à Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) pelo reconhecimen-
to da importância e realiza-
ção da obra. “Agradecemos o 
governador Mauro Mendes, 

o Neri Geller que nos apoiou 
nessa solicitação, ao senador 
Carlos Fávero e também ao 
deputado Xuxu Dal Molin”, 
disse.

O prefeito de Lucas do 
Rio Verde, Luiz Binotti, fri-
sou que a nova ponte é um 
sonho antigo. “Vivemos o 
sonho da BR 163, o sonho 
da construção das pontes de 
madeira e agora chegou o 
momento de continuarmos 
contribuindo com o sonho 
dos pioneiros com a cons-
trução de novas obras, como 
essa”, salientou. Valdenir dos 
Santos, de Nova Ubiratã, 
destacou a união de esforços 
na busca da concretização da 
ponte. “Trabalhando juntos 
somos mais fortes”, avaliou.

Já o prefeito de Santa 
Rita do Trivelato, Egon Hoe-
pers, destacou a interligação 
entre os municípios como 
um dos grandes benefícios 
da ponte. Hoepers também 
disse que a união de esfor-
ços é fundamental e que 
todos atuando em conjunto 
podem buscar a finalização 
da MT 140, “o que mudará a 
logística em vigor hoje, po-
dendo encurtar em 180 qui-
lômetros a distância até Ron-
donópolis”, explicou.

Além de Ari e dos pre-
feitos de municípios vizi-
nhos, o presidente do Sindi-
cato Rural, Tiago Stefanello, 
o secretário de Transporte, 
Leonir Capitâneo e os ve-
readores sorrisenses Acácio 
Ambrosini e Dirceu Zanat-
ta acompanharam a visita 
que contou também com a 
presença do presidente da 
ACES, Nilson Molonha e o 
agricultor Sadi Beledelli, re-
presentando a Associação de 
Produtores de Morocó.

Foto: tchélo Figueiredo

Foto: Secom mt

Lei de combate à dengue está em vigor

Foto: PJc-mt

REFORÇO POLICIAL

Governo de MT nomeia 30 novos
delegados para a Polícia Civil

ESTÍMULO 

Sedec faz ações para micro e pequenas empresas

Convocação tem o intuito de recompor o quadro reduzido 
de profissionais 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
de Mato Grosso realizou a 
nomeação de 30 novos de-
legados que reforçarão as 
atividades da Polícia Civil, 
especialmente nas unidades 
do interior. A convocação 
ocorre em razão da neces-
sidade de recomposição do 
quadro de delegados, que 
vem sofrendo redução cres-
cente nos últimos seis anos.

A nomeação foi fei-
ta pelo governador Mauro 
Mendes na sexta-feira (22) 
e publicada na mesma data, 
em edição extra do Diário 
Oficial.

O quadro da instituição 
apresenta déficit histórico, 
uma vez que entre 2014 e 
2020 a Polícia Civil perdeu 
69 delegados, contra apenas 
18 nomeações no período, 
resultando em 51 servido-
res não repostos. A saída 
dos profissionais se deu em 
virtude de aposentadorias e 
mortes. A reposição no qua-
dro de delegados está rela-
cionada ao serviço essencial 
de segurança pública pres-
tado pela Polícia Civil, que 
não pode sofrer interrupção, 
especialmente no que tange 

DA REPORTAGEM

Ontem, (25) foi come-
morado o Dia da Indústria e 
a secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico, 
por meio da Secretaria Ad-
junta de Indústria, Comércio 
e Empreendedorismo, tra-
balha com o objetivo de fo-
mentar políticas púbicas de 
apoio ao setor.

O Programa de De-
senvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso 
(Prodeic) busca estimular 
regiões de difícil acesso por 
meio de incentivos fiscais a 
empresas mediante geração 
de empregos. Para dar mais 
celeridade e isonomia ao 
processo, o Governo do Es-
tado modificou o processo 
deixando-o totalmente on-
line.

Vale dizer que a indus-
trialização é fundamental 
para o crescimento e o de-
senvolvimento de um estado 
que tem como base econô-
mica a geração de matérias 
primas para o mundo, sendo 
considerado referência em 
produção de soja, milho, al-

godão e gado bovino. Essa 
verticalização da economia 
gera ainda mais riquezas, 
com consequente geração de 
emprego e renda para a po-
pulação.

Em 2018, o setor in-
dustrial foi responsável pela 
geração de 141.121 mil em-
pregos, segundo dados Fede-
ração das Indústrias de Mato 
Grosso (FIEMT). De 10,6 mil 
fabricas estabelecidos no 
Estado, mais de 98% corres-
ponde a micro e pequenas 
indústrias.

Por isso, a Sedec MT 
está trabalhando em ações 
para a valorização dos pe-
quenos. “Existe uma neces-
sidade muito grande de a 
gente trabalhar não apenas 
algumas ilhas, mas um de-
senvolvimento como um 
todo. E principalmente as 
pequenas indústrias preci-
sam de políticas públicas 
que as ajudem”, afirma Celso 
Banazeski, secretário adjun-
to de Indústria, Comércio e 
Empreendedorismo.

É preciso ainda, de 
acordo com Banazeski, di-
versificar a produção indus-

Também, todas as bocas 
de lobo deverão ser pro-
tegidas com grades, para 
evitar que lixos sejam car-
regados para o interior de-
les e provoque acúmulo de 
água e se torne um futuro 
criadouro de mosquitos. 

A Lei autoriza também 
os Agentes de Combate a 
Endemias (ACE’s) utiliza-
rem de drones para fisca-
lizar quintais que estejam 
fechados durante a visita. 
E ainda obriga as unidades 
escolares do município 
a desenvolverem com os 
alunos, o “Projeto Mos-
quitoeira Ecológica”. A fer-
ramenta é comprovada-
mente eficaz no combate 
ao vetor da dengue. Além 
desse benefício, ela ain-
da contribui com o meio 
ambiente, pois é feita com 
materiais recicláveis.

O projeto disciplina que 
as ações de combate à 
dengue deverão ser execu-
tadas durante todo o ano, 
mesmo em períodos de 
seca, a fim de evitar surtos 
da doença.

A lei é de autoria do vi-
ce-presidente da Câmara 
Municipal de Sinop, ve-
reador Leonardo Visera 
(Patriota) e foi aprovada 
por unanimidade entre os 
vereadores no dia 22 de 
abril.

trial tanto para as exporta-
ções como para o mercado 
interno. “Hoje, Mato Grosso 
é um grande importador e 
exportador de commodities 
e pouco verticaliza e diver-
sifica a produção industrial”, 
comenta o secretário.

Para levar informações 
aos empresários de todo o 
Estado, a secretaria adjunta 
realiza o Circuito Empre-
endedor, projeto que faz 

parte do programa Pensan-
do Grande para os Peque-
nos e que visa à orientação 
de quem quer melhorar o 
seu negócio ou até iniciar 
no empreendedorismo. O 
secretário Celso Banazeski 
acredita que ainda neste ano 
seja possível realizar dois 
eventos, após haver seguran-
ça para a saúde de todos com 
o fim da pandemia do novo 
coronavírus.

ao reforço das investigações 
criminais, acolhimento de 
vítimas e o combate à cor-
rupção.

Mesmo com a crise ad-
vinda da pandemia do novo 
coronavírus, com necessida-
de de restrições na circula-
ção de pessoas e serviços, os 
atendimentos da instituição 
não param, a exemplo dos 
registros de boletins de ocor-
rências, investigações, locais 
de crime, diligências, instau-
ração e conclusão de inqué-
ritos policiais, assistência a 
mulheres e crianças vítimas 
de violência doméstica, en-
tre outras ações diárias.

Atualmente, 45 muni-
cípios de Mato Grosso não 
contam com delegado de 
polícia. Com a entrada dos 
novos servidores, será pos-
sível suprir necessidades 
de unidades da região me-
tropolitana e no interior, 
inclusive instalar o Plantão 
24 horas para mulheres víti-
mas de violência em Cuiabá, 
Delegacias de Estelionato e 
Crimes Informáticos, bem 
como reforçar a recém-cria-
da Delegacia Especializada 
de Combate à Corrupção 
(Deccor).

Os 30 delegados nome-
ados iniciarão os trabalhos 
na Academia de Polícia nas 
delegacias de polícia, en-
quanto aguardam o início 
das atividades teóricas na 
Academia de Polícia.

A Academia finaliza 
projeto de formação dos no-

vos profissionais alternando 
em aulas telepresenciais e 
presenciais, com os cuida-
dos previstos para evitar a 
contaminação do coronaví-
rus. A lotação dos delegados 
aprovados será escolhida em 
Conselho Superior de Polí-
cia.

ASSeSSoriA



AGRONEGÓCIO 
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CAR

Produtores devem retificar
informações até fim do ano

DÍVIDAS

Justiça nega pedido de RJ da Indiana Agri

Analista explica que o prazo segue vigente 

DA REPORTAGEM

Um diagnóstico deta-
lhado – e preciso – sobre a 
situação ambiental de uma 
propriedade rural. O Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) 
tem “natureza” declaratória, 
caráter permanente e deve 
ser atualizado sempre que 
houver alteração física, ca-
dastral, espacial e/ou legal da 
propriedade. Ou seja, toda e 
qualquer mudança que ve-
nham a ser feitas precisam 
ser informadas e atualizadas 
no sistema.

De acordo com a analis-
ta meio ambiente da Famato, 
Laura Rutz, apesar de o CAR 
não ser “algo novo” na lista 
de demandas de quem vive 
no campo, ainda desperta 
dúvidas entre os produtores 
rurais. Uma delas refere-se 
ao sistema que deve ser utili-
zado para o lançamento das 
informações. Isso porque 
Mato Grosso é um dos esta-
dos que possuem um siste-
ma próprio (SIMCAR), o que 
exige a migração e a retifica-
ção dos dados que já tenham 

DA REPORTAGEM

A juíza Patrícia Cristia-
ne de Moreira, da Segunda 
Vara Cível de Primavera do 
Leste, negou o pedido de 
recuperação judicial da In-
diana Agri Comércio e Ex-
portações de Cereais. A sen-
tença aponta “inconsistência 
nas argumentações da em-
presa”, que tem uma dívida 
estimada em aproximada-

sido lançados no sistema fe-
deral (SICAR).

Laura explica que al-
guns dados foram migrados 
automaticamente da base fe-
deral para a estadual. 

Porém, o sistema esta-
dual (SIMCAR) requer in-
formações adicionais que 
não eram exigidas na base 
federal, o que reforça a ne-
cessidade de que essa “atua-
lização” seja feita, mantendo 
a validade do CAR. Em Mato 
Grosso, o prazo para que isso 
seja feito vai até o dia 31 de 
dezembro.

A analista ressaltou a 
importância de que os pro-
dutores façam essa atualiza-
ção e verifiquem o “status” da 
propriedade no sistema es-
tadual. “É preciso fazer esta 
atualização para que o CAR 
ainda tenha validade”, alerta.

Ela reforçou ainda que 
a Lei 13.887/2019, que tornou 
permanente o prazo para 
inscrição no CAR, tem gera-
do “certa confusão” no cam-
po. “O prazo para retifica-
ção segue valendo em Mato 
Grosso. Quem ainda não fez 

mente R$ 223 milhões. Mais 
da metade deste montan-
te (R$ 120 milhões) é com 
agricultores que venderam 
grãos para Indiana Agri.

No documento, a ma-
gistrada diz que “o relató-
rio de avaliação preliminar 
apontou a ausência de envio 
de toda a documentação so-
licitada, bem como diversos 
e-mails com documentos 
que denotam a ocorrência 

de fraude, além da inconsis-
tência lógica sobre a narrati-
va de crise empresarial”.

Na justificativa, a juí-
za destaca “a inconsistên-
cia no relato da situação de 
crise”, argumentando falta 
de “coerência com a apura-
ção contábil dos autos”. Ela 
aponta que o pedido de re-
cuperação judicial foi em-
basado em elementos como 
a “seca ocorrida em 2016; 

o baixo valor do milho em 
2017; a greve dos caminho-
neiros e a guerra comercial 
em 2018; a economia fragili-
zada e o equívoco na proje-
ção do Dólar em 2019; além 
da propagação da Covid-19 
e suas consequências em 
2020”. Porém, na avaliação 
da juíza, faltou relacionar o 
nexo causal de tais aconte-
cimentos com as atividades 
da empresa.

Multa seria por danos ambientais 

A polêmica da soja fora de época
DA REPORTAGEM

Desde o final de janeiro, 
alguns produtores de Mato 
Grosso estão envolvidos em 
uma polêmica que envolve 
também a Aprosoja e outras 
entidades e culminou em 
ações do Ministério Públi-
co Estadual (MPE) contra a 
Aprosoja e seus produtores e 
multa de R$ 214 milhões por 
danos ambientais. Vamos 
entender melhor os pontos 
dessa história.

Em Mato Grosso é lei 
que não se pode plantar soja 
depois do dia 31 de dezem-
bro. A janela começa em 16 
de setembro e termina 31 
dezembro pela Instrução 
Normativa da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Econômico (Sedec-MT) e 
do Indea e Decreto Estadual 
que trata da política de defe-
sa vegetal do Estado.

A medida é adotada 
para evitar a disseminação 
da ferrugem asiática, doença 
que tem grandes impactos 
nas lavouras de soja no país. 
De acordo com Embrapa, 
se não respeitado o interva-
lo, a praga criar resistência 
aos produtos utilizados para 
contê-la.

No dia 6 de dezembro 
de 2019 a Aprosoja e o Indea-
-MT fizeram um acordo de 
mediação para autorizar um 
experimento de pesquisa, 
em 30 áreas de 50 hectares 
cada, com finalidade de fazer 
uma análise comparativa da 
severidade foliar da ferru-
gem asiática em lavouras de 
soja semeadas em dezembro 
e fevereiro na safa 2019/20.

O estudo seria con-
duzido pela Fundação de 

Experimento e Desenvolvi-
mento Tecnológico Rio Ver-
de, apoiado pelo Instituto 
AGRIS. 

O objetivo: provar que 
se pode alterar o calendário 
de plantio. O Ministério Pú-
blico entendeu que o acordo 
colocava em risco as con-
dições fitossanitárias e era 
ilegal, recomendando a sus-
pensão.

Em fevereiro o pre-
sidente da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
do Estado de Mato Grosso 
(Aprosoja) e mais 30 produ-
tores foram autuados e mul-
tados pelo Indea-MT, por 
conter hectares plantados 
com soja em fevereiro. A ale-
gação dos produtores é que 
aproveitaram o período para 
fazer o plantio destinado ao 
cultivo das próprias semen-
tes.

A ordem foi de que to-
das as áreas fossem destruí-
das. Em março o Ministério 
Público Estadual (MPE/MT) 
recebeu denúncias de que 
nove produtores mantive-
ram a área em produção. O 
órgão entrou com uma ação 
contra a Aprosoja pedindo 
a destruição imediata de 50 
hectares de soja ilegal em 
uma fazenda de Sorriso.

Sobrou até para a Em-
brapa. Em abril a Aproso-
ja questionou, por meio de 
nota em seu site oficial, a 
competência e idoneidade 
da empresa pública de pes-
quisa com relação a reco-
mendação de que o melhor 
período para semeadura da 
soja no Brasil, a chamada de 
calendarização de plantio e 
que “a Embrapa se recusou a 
fazer a pesquisa. Pergunta-se, 

MULTA | Ministério Público quer que Aprosoja seja obrigada a depositar o valor de R$ 214 milhões
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Produtor deve se atentar ao bicudo-do-algodoeiro 

CAFÉ

Produtividade bate 
recorde em Colniza e 
Nova Santa Helena
DA REPORTAGEM

A colheita do café bateu 
recorde em produtividade e 
atingiu 114,28 sacas por hec-
tare na propriedade do agri-
cultor familiar Edmar Mutz, 
em Colniza. Numa área de 
dois hectares, o agricultor 
colheu 240 sacas de café. No 
município de Nova Santa 
Helena, a colheita também é 
comemorada pelos cafeicul-
tores que atingiram a média 
de 45 sacas de café por hec-
tare. É a maior colheita de 
grãos registrada nos muni-
cípios.

O engenheiro agrô-
nomo da Empresa Mato-
-grossense de Pesquisa, As-
sistência e Extensão Rural 
(Empaer), Ronaldo Benevi-
des, destaca que foi utiliza-
da tecnologia para produção 
com a análise de solo, cor-
reção e adubação de plan-
tio, adubação de cobertura, 
podas, irrigação, monitora-
mento e controle de pragas 

e doenças com o objetivo de 
obter boa produtividade e 
altos rendimentos econômi-
cos. “Investir em tecnologia, 
além de proporcionar uma 
alta produtividade, facilita a 
colheita, que é realizada pelo 
produtor. A mão-de-obra é o 
grande responsável pelo cus-
to da produção”, esclarece.

O agricultor Edmar 
possui dois plantios de café 
em sua propriedade, um 
com apenas seis meses de 
cultivo, e outro com mais de 
dois anos, somando um total 
de 13 mil pés da cultura. Na 
safra anterior, produziu em 
média 20 sacas de café por 
hectare. Conforme Ronal-
do, a tecnologia proporcio-
nou um salto na produção e 
deixou o produtor animado 
com o cafezal. Na região es-
tão comercializando a saca 
de café (60 kg) por R$ 300. 
Com a venda de 240 sacas, o 
produtor poderá ter um lu-
cro de R$ 72 mil em apenas 
dois hectares.
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o CAR deve providenciá-lo 
‘para ontem’, já que o docu-
mento é um dos itens exi-

gidos para a aprovação de 
financiamentos, por exem-
plo”, conclui.

a Embrapa, a qual embasou 
as conclusões do Ministério 
Público, estaria realmente 
interessada na busca da ver-
dade?”, diz o trecho.

Em nota a Embrapa 
disse que “o posicionamen-

to técnico da empresa, assim 
como da maior parte das en-
tidades, sempre foi contrá-
rio à liberação em razão do 
grande risco que a extensão 
da ponte verde traz para a 
sustentabilidade da cadeia 

produtiva da soja”.
Mais um capítulo dessa 

história foi definido na últi-
ma semana. O MPE reque-
reu ao Tribunal de Justiça 
que a Aprosoja seja obrigada 
a depositar o valor de R$ 214 

milhões, correspondente ao 
dano ambiental e econômi-
co. O recurso servirá como 
garantia pelo descumpri-
mento do calendário e a 
proibição de fazer dois culti-
vos seguidos de soja.



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 disponibilida-
de no horário das 13h ás 21h;
10-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, com 
CNH AB;
11-Soldador, com experiência, disponibilidade 
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 referên-
cias; 
16-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 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 fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020
Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 
015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licita-
ção no dia 09/06/2020, às 08H00, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO (ALMOÇO), COM OBJETI-
VO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICI-
PIO 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 08H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 25 de maio de 2020. 
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Oficial
Antônio Mafini

Prefeito Municipal

 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe da Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 05 DE JUNHO DE 2020, 
às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2020, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E PARA A AGENCIA TRANSFUSIONAL, EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e 
seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 013/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 25 de maio de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA  

Pregoeira Oficial do CISVP 
 

 

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 09 de Junho de 2020, às 
08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2020, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (GRUPO 
GERADOR DIESEL-500 KVA STAND-BY: 455 KVA PRIME), A SER INSTALADO NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, constantes 
no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, 
que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 016/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 25 de maio de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 
 

 

 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 014/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe da Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 15 DE JUNHO DE 2020, 
às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA 
NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e 
seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 014/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 25 de maio de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 26 de maio de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 10 
de junho de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 10 de junho de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 10 de junho de 
2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO:  REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustível nos 
municípios de Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do 
Bugres, Diamantino, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio Verde, 
Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá “Região Central”, Várzea 
Grande, Sinop, Nobres e Rosário Oeste, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
www.bll.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, 
Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 
5138,  o  ed i ta l  na  in tegra  poderá ser  re t i rado pe lo  s i te : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 25 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 024/2020

Leandro Nery Varaschin

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA-MT 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO para 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CONVENIADA DA 
SEFAZ (USC-MATUPÁ) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, onde 
consagrou-se vencedora a Licitante FOTO COLOR LTDA – ME inscrita no CNPJ nª 
37.438.165/0001-50 com valor total de R$ 12.000,00. O processo tem Fundamento Legal 
no Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93, suas alterações posteriores. Maiores Informações 
junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, 
Fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 25 de maio de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 026/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 10 de junho de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”. 
Maiores informações através do Edital nº. 050/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  
Matupá – MT, 25 de maio de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

 
  
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal e Equipe de Apoio, designados no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna 
público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 018/2020 
referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de Mecânica Geral, 
Mecânica Pesada e Mecânica Elétrica, para atender a frota da Prefeitura 
Municipal de Ipiranga do Norte”, as seguintes Empresas: 1) ALISSON 
ZANATTA 02666297179, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
29.975.772/0001-20, localizada na Rua dos Girassóis, SN, Quadra 63, 
Lote 17, Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 
78.578-000, vencedora do item n.° 001 com valor global de R$ 
103.800,00 (Cento e Três Mil e Oitocentos Reais); 2) ZACARIAS PIRES 
DA SILVA 95855246191, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
13.730.278/0001-66, localizada na Rua das Orquídeas, S/N, Quadra 01, 
Lote 13, Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 
78.578-000, vencedora do item n.° 002 com valor global de R$ 
157.200,00 (Cento e Cinqüenta e Sete Mil e Duzentos Reais); 3) 
ERIVALDO DA SILVA BAQUER 42248310234, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n°. 35.949.565/0001-02, localizada na Av. Rio Branco, nº 
1626, Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP 78.578-000, 
vencedora do item n.° 003 com o valor global de R$ 132.000,00 (Cento e 
Trinta e Dois Mil Reais). Ipiranga do Norte – MT, 25 de Maio de 2020.

REGISTRO DE PREÇOS

Nova Mutum - MT, 25 de Maio de 2020.

Objeto: Aquisição e instalação de plaquetas de identificação da estrutura 
externa da rede de fibra ótica no Município de Nova Mutum. Tipo: Menor 
preço por item - Data de Abertura: 05 de março de 2020. HORÁRIO: 
09h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 25 de maio de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Nova Mutum- Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 21 
de Maio 2020, com início às 10:00hs, tendo como objeto registro de preço 
para futura e eventual contratação de serviços gráficos, das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 169842, 219618, 224925, 823023, 
823025, 823033, 836817, ROSALINO MELO DOS SANTOS - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 14.414.382/0001-04 no valor de R$ 21.897,40; 
Itens 188277, 189677, 210042, 221103, 224896, 225196, 225197, 
820116, 820117, 823018, 823031, 831647, 831648, 836815, 
OUTIMPRESS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 04.858.637/0001-74 no valor de R$ 88.239,60; Itens 
168176, 168178, 820102, 820104, 820112, 823019, 823034, 831671, 
831672, 831673, 837013, MUTUM EDITORA GRÁFICA LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 36.907.731/0001-62 no valor de R$ 27.975,35; Itens 
9815, 823029, 823035, 831651, 837014, MARIA LUIZA P. DE MATOS ME 
inscrita no CNPJ sob o número 30.635.573/0001-52 no valor de R$ 
12.587,90; Itens 180050, 232569, 820118, 831649, 831658, 837004, 
837005, CLEBER LUIS MOURA E SILVA inscrita no CNPJ sob o número 
16.602.247/0001-18 no valor de R$ 41.575,80; Itens 820133, 820135, 
822318, 823049, 836816, A S SANTOS & CIA LTDA - EPP inscrita no 
CNPJ sob o número 00.113.059/0001-96 no valor de R$ 9.125,00; Itens 
195648, 224750, 820113, 823022, 823030, 4 D DESIGNER GRÁFICA E 
EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 13.278.238/0001-25 no valor de R$ 37.040,00.

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2020

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos 
para utilizar na manutenção, limpeza e conservação das piscinas das 
Secretarias Municipais - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 08 
de junho de 2020. HORÁRIO: 14h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Poderão participar do certame 
somente pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte. Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site do 
município <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou 
telefone ** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-
mail: debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 25 de maio de 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 08 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. 048/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS: LÂMPADAS, CABOS E FIOS (NÃO 
ADQUIRIDOS P.P. 041/2020) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E 
AUTORIZADA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS DO FABRICANTE MERCEDES BENS PARA ATENDER 
PERÍODO DE REVISÕES DE VEÍCULOS MODELO AMBULÂNCIA 
SPRINTER MICROÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa especializada para garantir a manutenção, reparo e revisão Das 
ambulâncias da marca Mercedes Bens, utilizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento, que está dentro do prazo de garantia 
e que deve ser reparado por empresa devidamente autorizada pelo 
fabricante. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADO: RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS 
CUIABÁ S/A, CNPJ Nº 03.005.212/0009-07. VALOR GLOBAL: R$ 
40.000,00 (Quarenta mil reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

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 039/2020.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039/2020ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 019/2020 

 
 O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio 
de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa ODIR 
ROBERTI MARTINS ME, com CNPJ nº 04.897.775/0001-62, no valor global de R$ 
32.476,60 (TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E 
SESSENTA CENTAVOS), PARA 04 MESES, tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos em PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 013/2020 da Chamada 
Pública n° 002/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
LOTE 01, ITENS 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 25 de maio de 2020. 

 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 



EM CUIABÁ

FMF: presidente interino contesta
relatório sobre venda do Dutrinha

COFRES

Vasco: 7,4 mil renovações de
sócios de forma antecipada

Foto: Divulgação

Estádio atualmente passa por reformas 

Foto: Divulgação/vasco

Ramon em ação com sócios do Vasco 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Após o Flamengo colo-
car seu elenco para treinar 
em dois dos campos do cen-
tro de treinamento Ninho 
do Urubu, ria municipal de 
Saúde, Beatriz Busch, está 
em conversas com o clube 
para transmitir a posição do 
comitê científico municipal, 
que visa a preservar a propa-
gação da Covid-19 e a saúde 
das pessoas”.

O Flamengo ainda não se 
pronunciou. A Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj) declarou que 
apoia a prática dos exercícios 
desde que não interfiram no 
combate à disseminação da 
Covid-19. “A Ferj apoia o que 
seja realizado com cautela, 
responsabilidade e rigorosa 
observância de protocolos, 
baseado em fundamenta-
ção médica coerente, lógica 

DA REPORTAGEM

A torcida do Vasco, mais 
uma vez, respondeu. De 
forma antecipada, 7,4 mil 
sócios decidiram renovar os 
planos promocionais con-
tratados ao final do ano pas-
sado. 

Trata-se do atendimen-
to ao pedido do clube e do 
entendimento de que a re-
ceita é fundamental ainda 
mais em plena pandemia do 
novo coronavírus.

Foi em 24 de abril que a 
direção vascaína anunciou 
as regras para a renovação. 
Desde então, ações de es-
tímulo foram desenvolvi-
das, como o recente vídeo 
produzido pela VascoTV. O 
foco era sensibilizar os 150 
mil torcedores que se ins-
creveram no Sócio Gigante 

e cientificamente constru-
ída que permita e ofereça 
biosegurança, não ocasione 
prejuízos a terceiros, con-
corra para a promoção da 
saúde individual e coletiva 
e não interfira no combate à 
disseminação da COVID-19. 

na época do oferecimento 
do desconto de 50% por seis 
meses.

Conforme a maior par-
te dos contratos assinados, 
a promoção acabou no do-
mingo, dia 24 de maio. Na 
parcial das 23h, o balanço 
interno indicou que 7,4 mil 
pessoas optaram pela re-
novação antecipada. Deste 
total, 30% delas escolheram 
a opção sem benefícios, ou 
seja, decidiram pagar o va-
lor integral, o que indica o 
entendimento de ajudar o 
clube. A decisão foi tomada 
apensar da retração no ce-
nário econômico brasileiro 
e sem a perspectiva da reto-
mada de jogos.

O Vasco, desde que al-
cançou 185.404 associados 
em dezembro, atingindo o 
posto de maior programa 

Importante ressaltar que 
exercícios fazem parte da fi-
sioterapia que por definição 
é uma ciência da saúde apli-
cada ao estudo, diagnóstico, 
prevenção e tratamento de 
disfunções cinéticas funcio-
nais de órgãos e sistemas. 

Conhecendo o protocolo 
médico seguido e os proce-
dimentos realizados, não se 
vislumbra contraindicações 
e há que se imaginar muito 
mais segurança e menor ris-
co do que em pessoas num 
supermercado ou farmácia”.
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Como o clube vai usar socorro de 
mais de R$ 120 mi que receberá
DA REPORTAGEM

O Corinthians espera 
receber nos próximos dias 
um importante socorro fi-
nanceiro que o ajudará a 
pagar dívidas e atravessar 
com mais tranquilidade a 
crise provocada pela Co-
vid-19. Após quase um mês 
de negociação, a diretoria 
alvinegra já troca contratos 
com um banco estrangeiro 
que antecipará ao clube os 
20 milhões de euros refe-
rentes à venda de Pedrinho 
ao Benfica, de Portugal. Na 
cotação atual da moeda eu-
ropeia, o valor corresponde 
a mais de R$ 120 milhões.

Tendo sofrido um cor-
te considerável das receitas, 
o Corinthians usará parte 
do dinheiro da venda de Pe-
drinho para despesas cor-
rentes, como pagamentos 
de salários de jogadores e 
funcionários, contas do clu-
be social e impostos. Outra 
parte será usada para qui-
tar débitos antigos. Em seu 
balanço de 2019, o Timão 
demonstrou uma dívida de 
R$ 665 milhões (sem con-
siderar o financiamento da 
Arena Corinthians).

Mais de R$ 110 milhões 
são referentes a Imposto de 
Renda e Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço 
(FGTS). O documento tam-
bém aponta quase R$ 50 
milhões atrasados em di-
reitos de imagem de atletas. 
Embora tenha apenas 70% 
dos direitos econômicos de 
Pedrinho, o Corinthians fi-
cará no primeiro momen-
to com o valor integral da 
transferência.

Isso porque Will Dan-
tas, empresário do meia e 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro conta os dias 
para comemorar o cente-
nário da fundação - 2 de ja-
neiro de 1921. Mas antes de 
olhar para o futuro, os olhos 
do clube seguem presos ao 
passado e seus desdobra-
mentos. Na Série B, pela pri-
meira vez, com punição de 
quitação de pontos pela Fifa, 
e com resultado financeiro 
em 2019 catastrófico, o clube 
ainda é alvo de investigações 
policiais e relatórios internos 
que evidenciam práticas que 
ferem leis e regulamentos.

Há um ano, o Fantásti-
co denunciava indícios de 
irregularidades praticados 
pela antiga direção. Agora, as 
autoridades passaram a ave-
riguar outra possível movi-
mentação: a “rachadinha”. O 
esquema não tem tipificação 
criminal na esfera privada 
até o momento, no Brasil, 
mas é considerado imoral. 
No caso do Cruzeiro, pode 

CRUZEIRO

Investigações 
apontam novas 
suspeitas

ter desviado, segundo sus-
peita da Polícia, recursos que 
originalmente iriam para os 
cofres do clube.

No mesmo dia em que 
Sérgio Santos Rodrigues foi 
eleito presidente, o Minis-
tério Público (que acompa-
nha as atuações da Polícia 
Civil) informou os “crimes 
apurados” nas investigações: 
apropriação indébita, orga-
nização criminosa, falsifica-
ção de documentos, falsida-
de ideológica e lavagem de 
dinheiro. Há um reforço na 
lista, porém.

Desde as denúncias de 
26 de maio de 2019, mais 
de 50 testemunhas e pes-
soas ligadas à gestão do ex-
-presidente Wagner Pires de 
Sá prestaram depoimento 
às autoridades. Em julho do 
ano passado, uma operação 
de busca e apreensão em 
endereços do clube e de ex-
-dirigentes trouxe mais ele-
mentos às investigações, que 
correm sob sigilo.

dono dos outros 30%, con-
cordou em receber a sua 
parte apenas em 2021. O 
Corinthians não informa 
as condições impostas pelo 
banco para antecipar os 20 

Foto: Marcos ribolli

Foto: Divulgação

Andrés Sanchez aguarda antecipação do dinheiro da venda de Pedrinho 

Cruzeiro jogará a Série B na véspera do centenário 

CORINTHIANS | Com R$ 665 milhões em dívidas, Timão antecipará dinheiro da venda de Pedrinho com banco

na América do Sul, tem vis-
to o quadro ser reduzido. 
Fechou o mês de abril, por 
exemplo, com 176.190. No 

domingo, a conta estava em 
175.302. Atualmente, a re-
ceita total é de cerca de R$ 
4 milhões.

milhões de euros, como a 
taxa de juros e o prazo para 
pagamento.

Pelo acordo costurado 
no começo do ano, o Ben-
fica começará a pagar as 

parcelas pela compra de Pe-
drinho no fim do mês que 
vem. A paralisação do fute-
bol desde o meio de março 
trouxe ainda mais dificul-
dades financeiras ao Corin-

thians. Com menos entrada 
de dinheiro, o clube chegou 
a parcelar o pagamento de 
funcionários.

No mês passado, hou-
ve uma redução de 25% nos 

salários dos atletas e de 70% 
nos vencimentos dos de-
mais colaboradores. O Ti-
mão também deixou de pa-
gar ajuda de custos a atletas 
amadores.
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34 ANOS

Sorriso inaugura primeira
Farmácia Cidadã 24h de MT

CONVOCAÇÃO

Governo nomeia 30 novos
delegados para a Civil

SINOP

Vizinho é preso 
suspeito de matar
idoso que reclamou 
de som alto
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Vizinho foi preso suspeito de matar idoso que reclamou de 
som alto 

Convocação tem o intuito de recompor o quadro reduzido de profissionais 

Farmácia Cidadã está localizada na Av. Porto Alegre 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso 
inaugurou no sábado (22) a 
Farmácia Cidadã 24h. A inau-
guração faz parte do pacote 
de obras em alusão ao mês 
em que Sorriso completa 34 
anos de emancipação políti-
ca. O novo prédio que sedia a 
farmácia foi construído com 
recursos próprios da prefei-
tura em parceira com o Mi-
nistério Público. Uma obra 
do valor de cerca R$ 300 mil, 
mais cerca de R$ 30 mil para 
a mobília.

No discurso de inau-
guração, o prefeito Ari Lafin 
contou como surgiu o pro-
jeto Farmácia 24h. “Esta é a 
primeira Farmácia Cidadã 
24h de Mato Grosso. A ideia 
surgiu de uma conversa com 
um morador de Sorriso, em 
um bate-papo ele me pediu 
que se eu fosse eleito que eu 
fizesse esse projeto, pois iria 
beneficiar muito as pessoas 
que precisam de medica-
mento no período noturno e 
não tem condições de com-
prar. Colocamos no papel e 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso realizou a nomeação 
de 30 novos delegados que 
reforçarão as atividades da 
Polícia Civil, especialmente 
nas unidades do interior. A 
convocação ocorre em razão 
da necessidade de recompo-
sição do quadro de delega-
dos, que vem sofrendo re-
dução crescente nos últimos 
seis anos.  A nomeação foi 
feita pelo governador Mauro 
Mendes na sexta (22) e publi-
cada na mesma data, em edi-
ção extra do Diário Oficial.

O quadro da instituição 
apresenta déficit histórico, 
uma vez que entre 2014 e 
2020 a Polícia Civil perdeu 
69 delegados, contra apenas 
18 nomeações no período, 
resultando em 51 servido-
res não repostos. A saída 
dos profissionais se deu em 
virtude de aposentadorias e 
mortes. A reposição no qua-
dro de delegados está rela-
cionada ao serviço essencial 
de segurança pública pres-
tado pela Polícia Civil, que 

DA REPORTAGEM

Um homem foi preso 
na noite de sábado (23) sus-
peito de matar um vizinho 
que reclamou do som alto 
da casa dele, em Sinop. De 
acordo com a Polícia Militar, 
Sebastião Marianno da Silva 
Luiz, 65 anos, foi morto a fa-
cadas.

O crime foi registrado 
em um complexo de apar-
tamentos no Jardim das Pri-
maveras, por volta de 22h. O 
suspeito, Alexandre Teixeira 
Quintana, 29 anos, foi preso 
em flagrante. 

hoje é realidade, e está aqui 
em benefício de todos”, con-
tou Ari.

A abertura oficial con-
tou com a participação do 

A PM não informou se 
ele confessou ou negou o 
crime.

Testemunhas contaram 
à PM que Sebastião pediu 
para que Alexandre abaixas-
se o volume do som dele. O 
vizinho, depois que ingeriu 
bebida alcoólica, foi até o 
apartamento da vítima e a 
esfaqueou. Alexandre tentou 
fugir pelo muro dos fundos 
do local, mas foi preso. O 
idoso foi socorrido com vida 
pelo Corpo de Bombeiros, 
mas não resistiu e morreu. O 
vizinho foi encaminhado à 
Polícia Civil.

DA REPORTAGEM

Mato Grosso fez uma 
compra de quase 11 mil uni-
dades de sacos lacrados para 
serem usados como uma es-
pécie de cápsulas onde serão 
colocados corpos de pessoas 
que foram a óbito por doen-
ça de síndrome respiratória, 
Covid-19 ou que não tenha 
causa morte detectável.

A informação é do secre-
tário Gilberto Figueiredo, 
tendo em vista que nem to-
das as mortes são protocola-
das como causadas pelo novo 
coronavírus. Por conta disso, 
para evitar mais proliferação 
do caso ou contaminação 
de quem faz o manuseio do 
corpo até o cemitério, a Vigi-
lância de Saúde tornou obri-
gatório o uso de sacos plásti-
cos para que os corpos sejam 
enterrados.

“A partir das decisões to-
madas pelo Ministério da 
Saúde, na localidade que 
ocorreu, esse corpo será co-
locado em um saco imper-
meável até a hora do sepul-
tamento. Não apenas para 
pacientes da Covid-19, mas 
sim de vários casos. Fize-
mos isso para cumprir um 
protocolo e os sacos serão 
colocados à disposição dos 
13 hospitais regionais e na 

central de Serviço de Verifi-
cação de Óbito. Por isso, esse 
corpo precisa estar em sacos 
impermeáveis”, disse Figuei-
redo.

Estudos ainda compro-
vam que mesmo após a 
morte, os corpos ainda con-
seguem transmitir a doença 
para quem faz o manuseio 
sem proteção. “Existe esse 
estudo que mostra que o 
corpo tem capacidade de 
infecção. Esse saco é para 
proteção de todos. São cinco 
tamanhos diferentes de saco 
plásticos e vamos distribuir 
aos hospitais. Mas repito, 
não apenas para pacientes 
de Covid, mas todos os que 
possuem suspeita”, concluiu.

MATO GROSSO
O estado de Mato Gros-

so registrava até o início da 
manhã desta segunda-feira 
(25) um total de 1.462 casos 
confirmados, sendo que 110 
casos foram registrados em 
apenas um dia.

Quanto aos óbitos, 40 pes-
soas morreram em consequ-
ência do novo coronavírus, 
sendo 3 registrados em me-
nos de 24 horas. Sinop regis-
tou 2 mortes até o momento, 
enquanto os demais casos 
estão divididos em alguns 
municípios.
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Nem todas as mortes são protocoladas como causadas pelo novo coronavírus 

Sacos plásticos não serão usados
apenas em óbito de pacientes
COVID-19 | A reafirmação foi feita pelo secretário de Saúde sobre a utilização dos sacos

prefeito Ari Lafin, acompa-
nhado da primeira-dama e 
secretária de Assistência So-
cial Jucelia Ferro, do vice-
-prefeito Gerson Bicego e de 

secretários, além de vereado-
res. A Farmácia Cidadã 24h 
está em funcionamento inin-
terrupto na Avenida Porto 
Alegre, ao lado da UPA 24h.

não pode sofrer interrupção, 
especialmente no que tan-
ge ao reforço das investiga-
ções criminais, acolhimen-
to de vítimas e o combate 
à corrupção. Mesmo com a 
crise advinda da pandemia 

do novo coronavírus, com 
necessidade de restrições 
na circulação de pessoas e 
serviços, os atendimentos 
da instituição não param, 
a exemplo dos registros de 
boletins de ocorrências, in-

vestigações, locais de crime, 
diligências, instauração e 
conclusão de inquéritos po-
liciais, assistência a mulheres 
e crianças vítimas de violên-
cia doméstica, entre outras 
ações diárias.
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DA REPORTAGEM

O MT Hemocentro re-
aliza a Semana Estadual da 
Importância da Conscien-
tização da Doação de Me-
dula Óssea até sexta (29) 
com o objetivo de sensi-
bilizar a população para a 
importância de ser um do-
ador voluntário e salvar vi-
das. Em Mato Grosso, até 
março, foram cadastrados 
65.409 doadores, sendo 
11 transplantes realizados 
com sucesso desde 2015; 
o último ocorreu em feve-
reiro deste ano.

A doação de medula 
óssea é importante para o 
tratamento de pacientes 
com doenças que compro-
metem a produção nor-
mal de células sanguíneas, 
como as leucemias–, além 
de portadores de aplasia 
de medula óssea e síndro-
mes de imunodeficiência 
congênita.

Em Mato Grosso, o úni-
co serviço cadastrado pelo 
INCA (Instituto Nacional 
de Câncer) para realizar o 
cadastro de doadores de 
medula óssea é o MT He-
mocentro, que está locali-
zado na Rua 13 de junho, 
n° 1.055, e funciona de 
segunda a sexta feira, das 
7h30 às 17h.

Mesmo com a pande-
mia, o serviço continua 
funcionando normalmen-
te. A pessoa que deseja se 
cadastrar pode compare-
cer espontaneamente no 
MT Hemocentro pode re-
alizar o agendamento por 
meio do número 3623-
0044 ramal 222. Devido à 

DOAÇÃO | Em Mato Grosso, até março, foram cadastrados 65.409 doadores
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Doação de medula óssea pode salvar a vida do paciente 

diversidade populacional 
mato-grossense, a possi-
bilidade de encontrar um 
doador compatível de me-
dula óssea é maior.

O MT Hemocentro 
dispõe de um serviço 
ambulatorial que atende 
pacientes com doenças 
hematológicas, sendo re-
ferência para todo o esta-
do, em que os pacientes 
podem precisar de um 
transplante como forma 
de tratamento; por isso é 
tão importante a sensibili-
zação da população para o 
cadastro.

COMO SER
UM DOADOR
Para que você seja um 

doador, é preciso se cadas-
trar no Registro de Doa-
dores Voluntários de Me-
dula Óssea (Redome), que 
é responsável por todas as 
informações de todos os 
doadores voluntários de 
medula óssea cadastrados 
no Brasil.

Em Mato Grosso, foi 
sancionada por meio da 
Lei 9.807/2012, de autoria 
do deputado estadual On-
danir Bortolini (PSD), que 
institui a Semana Estadual 
da Importância da Cons-
cientização da Doação de 
Medula Óssea, com o ob-
jetivo de despertar na po-
pulação o esclarecimento 
acerca do cadastro volun-
tário consciente.

Há quatro anos o MT 
Hemocentro realiza, com 
parcerias, um encontro 
que demarca a Semana de 
Conscientização sobre a 
doação de Medula Óssea.

MT Hemocentro atualiza cadastro
dos doadores de medula óssea


