
SORRISO

Restaurando
asfalto no
perímetro
urbano

Prédio que 
abrigou CRR 
hoje é ala de
Ed. Infantil

Motoristas que trafegam 
pela região central de Sinop 
devem redobrar a atenção 
para a segurança no trânsito 
nesta semana. A Prefeitura 
deu início aos serviços de 
restauração de pavimen-
tação asfáltica em vias do 
perímetro urbano visando 
assegurar melhores condi-
ções de trafegabilidade e de 
pista.                             Página  - 7

O prédio que antes abrigava o Centro de 
Reabilitação Renascer em Sorriso, hoje é 
a primeira entrada para muitas crianças 
no incrível mundo de descobertas que é a 
escola. Anexado em setembro/2019 à Es-
cola Municipal Aureliano Pereira da Silva, 
o prédio de 400 m² passou por reformas 
para abrigar oito salas de aula.     Página  - 7

Ademir Specht

divulgAção

GRÊMIO

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Parceria
garante
produção
para saúde

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, principalmen-
te, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, 
muita gente está envolvida, 
e na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. 
Tudo ficará bem!

Mato Grosso inicia a 
produção de álcool em gel para 
distribuir para unidades de 
saúde, hospitais e profissionais 
de saúde em todo o Estado – 
uma parceria entre Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, UFMT e diversas empresas.
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diÁrio do eStAdo

VOLTOU ATRÁS

Moradores das Chácaras São Cristóvão 2 na cidade de Sinop estão 
revoltosos com a prefeitura pela retirada da localidade do projeto 
de asfaltamento. A revolta se intensifica ainda mais pela promessa 
feita e pela aprovação da obra já ter sido efetivada.                Página 3
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Dado o atual ambiente de conflagração política 
e institucional, é compreensível que a operação de-
flagrada por Ministério Público e Polícia Federal na 
terça-feira (26), envolvendo o governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel (PSC), tenha despertado des-
confiança.

Acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de ins-
trumentalizar a Justiça e forças de segurança estadu-
ais para atingir seus familiares, Witzel viu-se alvo de 
um mandado de busca e apreensão que autorizou o 
confisco de seu celular e de documentos e arquivos 
oficiais, com vistas a desvendar suposto esquema de 
fraudes na área da saúde.

O fato de que a diligência tenha se dado logo após 
a troca de guarda promovida por Bolsonaro no Minis-
tério da Justiça, no comando da PF e em sua superin-
tendência no Rio ofereceu a Witzel, inimigo declarado 
de Bolsonaro, a oportunidade de politizar o ocorrido. 
Atribuiu os fatos a uma escalada fascista promovida 
por seu adversário e, em distorção flagrante, afirmou 
que o teria ajudado a se eleger em 2018 —quando se 
sabe que foi justamente o contrário.

Embora as suspeitas de vazamento da operação, 
praticamente antecipada por uma deputada bolsona-
rista, e os interesses políticos do presidente no caso não 
possam ser ignorados, tais deformações não fazem de 
Wilson Witzel um cidadão acima da lei. Pelo contrá-
rio: os indícios de malversação e superfaturamento na 
área da saúde do Rio são gritantes, e as investigações, 
guardados os limites da lei, são bem-vindas. Deve-se 
lembrar, a esse respeito, que as ações foram autoriza-
das pelo Superior Tribunal de Justiça.

Bolsonaro —que não ajudou seu caso ao parabe-
nizar publicamente a PF pela operação envolvendo 
Witzel— seria atingido, no dia seguinte, por uma in-
vestida diversa da instituição policial. Desta vez sob as 
rédeas do ministro Alexandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal, policiais federais cumpriram na 
quarta (27) mandados relacionados ao também con-
troverso inquérito que apura esquemas de fake news.

Entre os alvos estão bolsonaristas dos mundos 
empresarial e político; não será surpresa se a apuração 
chegar à família presidencial. A ofensiva do Supremo 
suscitou um protesto formal do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, em razão de sua exclusão dos 
procedimentos.

Ganham o país e a democracia se a PF, a despeito 
de tentativas de manipulação ou de eventuais colora-
ções políticas deste ou daquele setor, se ativer a seu pa-
pel constitucional de investigar e esclarecer a atuação 
criminosa de agentes públicos e privados —como tem 
feito, aliás, nos últimos anos. Cumpre reforçar a auto-
nomia desse órgão de Estado, submetendo a indicação 
de seu diretor ao crivo do Senado, e fixar controles cla-
ros dos limites de sua atuação.

Editorial

Sujos e mal lavados

Ranking dos Políticos - Facebook

ENTREGA A
INDÍGENAS
A primeira-dama Michelle Bolsonaro e 

a ministra da Mulher Damares Alves cum-
priram agenda em Rondonópolis na manhã 
desta quinta (28). Essa foi a primeira pas-
sagem de Michelle por Mato Grosso. Ela 
participou de uma ação de distribuição de 
alimentos a povos indígenas do Estado na 
sede da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab). Foram destinadas 24.060 
cestas, totalizando 528 toneladas de ali-
mentos para atender a 12.030 povos indíge-
nas.

AMEAÇAS AO STF
O agente da Polícia Federal Rafael Ra-

nalli manifestou apoio em suas redes so-
ciais aos alvos do inquérito do Supremo Tri-
bunal Federal que apura ofensas, ataques e 
ameaças contra ministros da Corte. Ranalli, 
que foi candidato a deputado federal em 
2018, postou uma montagem com fotos dele 
com os ativistas bolsonaristas Sara Winter, 
Allan dos Santos e o mato-grossense Marce-
lo Stachin. Todos foram alvos de mandados 
de busca e apreensão pela PF nesta quarta-
-feira (27).

A VER NAVIOS
Mesmo em meio à pandemia da Co-

vid-19, Mato Grosso não recebeu nenhum 
aparelho respirador do Governo Federal. É 
o que afirma o governador Mauro Mendes. 
Ele lembrou, inclusive, que 54 respiradores 
comprados pelo Estado de empresas bra-
sileiras foram “confiscados” pela União. 
“O Governo Federal requisitou 100% da fa-
bricação para ficar sob o controle deles. E 
até agora não recebemos nenhum respira-
dor da União. Recebemos 10 UTIs, mas elas 
não vieram com respirador. Então, vamos 
ter que equipá-las com os respiradores que 
compramos na China”, disse Mendes.

Crédito: Polícia Federal-MT
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“Desta vez sob as rédeas do ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal, policiais federais cumpriram 
mandados relacionados ao também con-
troverso inquérito que apura esquemas de 
fake news

“ A Polícia Federal realizou ontem, em Pontes e Lacerda, a Operação Al-
feu. A ação apura uma associação criminosa voltada ao desmatamento 
e garimpo ilegal no Rio Sararé. A área está localizada na Terra Indígena 
Sararé, onde as investigações apontam a ocorrência de graves danos am-
bientais ao rio e à vegetação ciliar. Os levantamentos indicam que as de-
gradações aumentaram intensamente durante a pandemia, com a crença 
dos criminosos de que os agentes públicos não atuariam para combater o 
crime na região.

Quando estou em um bar, concordo com aquele 
que estiver falando mais alto. Quando estou ouvin-
do discussão sobre time de futebol, concordo com 
os mais insanos. Quando vejo briga entre o forte e o 
fraco, concordo com o fraco, ao mesmo tempo, que 
não tiro a razão do forte. Quando ouço briga de ma-
rido e mulher, concordo com os dois. Quando vejo a 
radicalidade conflitar com interesses escusos, não 
posso concordar com nenhum dos dois.

Se a vida é feita de escolhas, está em minhas 
mãos concordar com isto ou aquilo, contudo exis-
tem conflitos que nos obrigam a concordar com 
coisas que não aceitamos, ou nos forçam a tomar 
partido sem nos consultar, e há os que não concor-
damos sequer com a existência deles.

Se por um lado as escolhas são opcionais, por 
outro os conflitos são intrínsecos ao ser humano. 
Ouso pensar que não haveria evolução sem uma 
boa dose de conflitos, pois dele nasce a necessi-
dade da articulação para o convencimento e do 
pensamento. O raciocínio se desenvolve a partir 
da exigência e da necessidade de resposta ao con-
flito entre o desconhecido e a razão. O ser huma-
no, portanto, é um ser que a partir de sua origem, 
está em permanente conflito. O fato é que existem 
pessoas abençoadas outras, nem tanto, que estão 
em permanente conflito. Difícil dar ou tirar a ra-
zão delas, apenas pelo fato do permanente estado 
de conflito. Metidos em embates estão aqueles que 
puxarão a evolução da espécie humana, e aqueles 
que querem negar a necessidade de raciocinar. De 
qualquer maneira não podemos lhes tirar o direito 
da liberdade de expressão. Quero passar rapida-
mente pelos espectadores, que incapazes de criar e 
desenvolver raciocínio próprio, juntam-se a torcida 
de um dos lados, e fogem dos conflitos pelo sim-
ples fato de não precisar se incomodar ou racioci-
nar.  Assim, por conveniência não dão razão para 
nenhum dos lados e tomam partido do que lhes 
convenha para benefício próprio.

Discordar com os dois lados de um conflito exi-
ge opinião própria e enfrentamento, não apenas de 
um dos lados, mas dos dois ao mesmo tempo. In-
dicar erro, requer confiança, ao mesmo tempo que 
chama para si o destino de um conflito, do qual se 
poderia muitas vezes, passar despercebido.

O Brasil, se não fosse a pandemia que nos en-
tristece, estaríamos vivendo um momento de ouro. 
A história deverá contar, mas com certeza havia 
muitas décadas que não experimentávamos um 
momento tão próspero e tão rico para nossa evolu-
ção. O conflito de ideias com a participação maci-
ça de personagens cultos e ignorantes, honestos e 

corruptos, inteligentes e medíocres, honrados e pre-
sidiários, bandidos de toga e de cela, trabalhadores 
formais ou informais, jovens e aposentados. Enfim 
uma sociedade em ebulição e confronto de ideias 
que sem qualquer dúvida nos levaria a uma evolu-
ção. O triste neste momento é que o conflito ganhou 
força, tamanho e entusiasmo tais que empalidece-
ram a razão, e no instante que ele se instala, sur-
ge um mal maior e comum a todos, uma pandemia 
que coloca a sociedade em risco, contudo, o com-
bate continua, a pandemia fica em segundo plano 
e é nessa hora que todos perdem a razão. Surgem os 
amigos do rei interessados apenas com seus negó-
cios e criam o dilema: morrer pela doença ou pela 
fome? A partir disso é criada a narrativa do desem-
prego, da falência das empresas, da insegurança, da 
catástrofe econômica que prevalecem sobre a mor-
te. Embaralharam –se as premências e ignora-se a 
questão da pandemia. Há dezenas, centenas e mi-
lhares de opiniões, que emanam nas redes sociais 
como verdades absolutas, criando uma insegurança 
na população, ao mesmo tempo em que dão razão a 
quem “possa interessar”.

Interesses pessoais afloram em personagens 
que almejam o poder tornando-os cegos, na bus-
ca de oportunidades que possam alçá-los a postos 
mais altos. Grupos que se criaram à sombra dos po-
deres, tornam-se sanguessugas destes e veem na 
catástrofe a sua tábua de salvação. Poderes consti-
tuídos perderam a moral e passaram a ser usados 
como verdadeiros balcões de negócios, tomando 
parte em um dos lados e induzindo a um desfecho 
pela eliminação do lado oposto. Neste momento o 
foco do combate ao mal comum é perdido e se acir-
ram picuinhas às margens do problema maior. Onde 
estão as preocupações com a pandemia?  Com as vi-
das perdidas que poderiam ser poupadas? Com um 
plano nacional de contingência?  A história deverá 
mostrar muito claramente o erro deste nosso mo-
mento. Com certeza nos colocará muito próximos 
aos escravocratas e déspotas dos desprotegidos e 
pobres do nosso país. Seremos apenas os senhores 
que viraram as costas para um mal maior e se ative-
ram ao poder, a manutenção do status e de suas cor-
porações em detrimento aos mais vulneráveis. Uma 
população inteira que se deixa levar como manada 
entretida em disputas fúteis perante o valor da vida.

PAULO BELLINCANTA É PECUARISTA EM MATO 
GROSSO

A escolha, o conflito e o erro

Quem guarda, tem
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ciação, de conversas com pessoas que 
podem dizer que não falaram algo ou 
que disseram de outra forma, ofensas, 
ameaças, elogios e outros que queira 
manter o registro, fotos de algum do-
cumento, enfim, sempre tem algo que 

possa ser útil um 
dia, e acabamos, 
ao deixar acumu-
lar, apagando sem 
pensar nessas 
possibilidades.

Você não pre-
cisa, por exemplo, 
armazenar toda 
uma conversa de 
WhatsApp eterna-
mente por conta 

de uma passagem específica, basta 
tirar um print e guardar apenas o que 
realmente importa. E esse tipo de coi-
sa, claro, deve ser feito com tempo, se 
estiver fazendo quando tudo está acu-
mulado, acaba, simplesmente, jogando 
fora.

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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Recentemente apresentei para uma pessoa um print de uma 
conversa de cerca de dois anos atrás, para mostrar que os 
fatos eram completamente diferentes dos que ela, atualmen-
te, estava narrando. Ao se ver sem saída sobre sua colocação 
mudou bruscamente de assunto, me perguntando se isso 
fazia parte do meu “arquivo de ódio”. Não, criaturinha, ape-
nas sabia que não poderia confiar em você o suficiente para 
apagar tais registros. Precaução sim, ódio de forma alguma.
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A tecnologia faz com que as in-
formações passem muito rápido em 
nossas vidas. O volume de dados, con-
versas, fotos, vídeos, áudios e muitos 
outros, trocados por meios eletrôni-
cos, acaba fazendo com que o usuário 
se “perca” em meio à 
tanta coisa, tendo di-
ficuldade para achar 
algo importante ou 
mesmo apagando 
algo que seja relevan-
te em meio ao que 
não é mais necessá-
rio.

Uma das melho-
res formas de se evi-
tar esse tipo de pro-
blema é organizar, constantemente, 
o que deve ser guardado e o que deve 
ser descartado, evitando que isso acu-
mule. Encarando a “tarefa” em meno-
res intervalos de tempo vai conseguir 
organizar tudo com maior facilidade e 
ter uma visão mais clara do que pode 
ou não ser eliminado.

Isso é interessante, também, pelo 
fato de você conseguir analisar cada 
coisa e saber o que pode vir a ser im-
portante no futuro. Isso mesmo: algu-
mas coisas que podem não parecer 
tão necessárias hoje podem fazer uma 
baita diferença em situações que pos-
sam vir a surgir. São casos de nego-

PAULO BELLINCANTA
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Moradores das Chácaras 
São Cristóvão 2 em Sinop 
estão revoltados com a Pre-
feitura por conta retirada 
da localidade do projeto de 
asfaltamento. A revolta se 
intensifica ainda mais pela 
promessa feita e pela apro-
vação da obra já ter sido 
efetivada.

Para a efetivação da obra 
de pavimentação, a Prefei-
tura se utilizou da contrata-
ção de um empréstimo de 
R$ 99 milhões junto à Caixa 
Econômica Federal que faz 
parte do recurso Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa).

Outro ponto que vem 
gerando intenso descon-
tentamento por parte da 
população das Chácaras 
São Cristóvão 2 é o fato da 
retirada do bairro do pro-
jeto para o recurso ser em-
pregado na pavimentação 
asfáltica da Avenida Oscar 
Niemeyer, no Jardim Bou-
gainville, uma localidade 
particular e que não há pes-
soas morando, enquanto os 
da Chácara São Cristóvão 
2 esperando pela obra há 
muitos anos.

“A Prefeitura falou ‘vocês 
estão de parabéns, as Cha-
crinhas 1 e 2 vocês foram 
contemplados’. Quando foi 
ontem vieram falar que es-
tamos fora do orçamento. 
Mas como é que pode isso? 
Vão asfaltar um lugar que 
nem tem gente (morando) 
e vão deixar nós para trás? 
Tem condições isso? Uma 
poeira desgramada (sic) 
aqui, é só promessa, pro-
messa e não sai nada”, de-

SINOP | População das Chácaras São Cristóvão 2 estão se sentindo enganados pela Prefeitura 

Moradores esperam obra há mais de 20 anos 

RODOVIAS MT

Convênio assinado 
para pavimentar 90km

Foram assinados termos de colaboração e convênios 

MT comprou 50 respiradores 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes assinou, dois termos 
de colaboração com associa-
ções sem fins lucrativos e um 
convênio com a prefeitura 
de Tapurah, para pavimentar 
quase 90 quilômetros e rea-
lizar a manutenção de outros 
103 quilômetros de rodovias 
estaduais não-pavimentadas.

Serão asfaltados 79 
quilômetros das rodovias 
MT-129 e MT-422 nos mu-
nicípios de Gaúcha do Norte 
e Santa Carmem, respecti-
vamente, por meio do Pro-
grama de Parcerias Socais, 
chamadas de PPP Sociais. Já 
em Tapurah serão asfaltados 
10,9 quilômetros da Estrada 
do Capixaba e será realizada 
a manutenção das rodovias 
não-pavimentadas MT-010, 
MT-488 e MT-560.

A assinatura dos termos 
ocorreu durante evento que 
reuniu o vice-governador 
Otaviano Piavetta,  o secretá-
rio de Infraestrutura e Logís-
tica, Marcelo de Oliveira, o 
prefeito de Tapurah,  Iraldo 
Ebertz, e os presidentes das  
Associação dos Beneficiários 
da Rodovia João Adão Schee-
ren e a Associação de Manu-
tenção e Extensão da MT-129 
(AMEX), Agenor Pelissa e Ari 
do Prado, respectivamente, 
além de parlamentares de 
Mato Grosso.

De acordo com o go-
vernador Mauro Mendes, 
as parcerias sociais foram 
normatizadas em sua gestão 
justamente como uma forma 

de a administração pública 
reencontrar o caminho dos 
investimentos no Estado, 
com apoio das Organizações 
da Sociedade Civil (OSC), 
que agora passam a dar a sua 
contrapartida de contribui-
ção para execução de obras 
importantes. 

“As PPPs sociais são 
modelos que simplificam e 
trazem redução de custos e 
aumento de eficiência. Com 
essas parcerias poderemos 
fazer muito mais asfalto. Há 
até pouco tempo, o Gover-
no tinha fama de caloteiro e 
ninguém queria fazer parce-
ria. Em um ano e cinco me-
ses, conseguimos recuperar a 
credibilidade”, disse o gover-
nador.

Ainda segundo o go-
vernador, a assinatura das 
parcerias com associações e 
a prefeitura é essencial para 
que o Estado possa imple-
mentar ações de infraes-
trutura importantes para as 
regiões, para assegurar o di-
reito de ir e vir do cidadão 
mato-grossense, contribuir 
para o desenvolvimento eco-
nômico e modificar a reali-
dade de Mato Grosso. 

“Tenho certeza de que 
os prefeitos e associações to-
carão muito bem essas obras. 
Agradeço a todos os nossos 
parceiros. Estamos mos-
trando que o trabalho sério 
muda as realidades, melho-
rando em todas as áreas do 
Governo, fazendo o que é 
certo e colhendo os frutos”, 
afirmou.

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt
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Moradores ficam sem o asfalto prometido

Foto: tchélo FigueireDo/secoM Mt

REFORÇO ESTRUTURAL

Sorriso recebe nova viatura e 
equipamentos para a 10ͣ CIBM

DECISÃO FAVORÁVEL

STF suspende requisição e determina
entrega de respiradores por empresa

Ação integra o programa Tolerância Zero 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Hoje (29), o vice-prefei-
to Gerson Bicego, está Sinop 
juntamente com o coman-
dante da 10ͣ Companhia 
Independente de Bombeiros 
Militar, Capitão BM Eraldo 
Moura, para receber uma 
nova viatura e equipamentos 
destinados à Companhia ins-
talada em Sorriso.

Conforme Gerson, a 
viatura, uma Amarok 2020, 
foi cedida pelo Governo do 
Estado para uso no municí-
pio. Além da viatura, a 10ͣ 
CIBM irá receber também 
um barco e um desencar-
cerador, este último usado 
para socorros de vítimas pre-
sas em ferragens. “Além dos 
bombeiros, a Polícia Militar 
também recebeu uma nova 
viatura que já está em servi-
ço”, destaca Gerson. “Quere-
mos agradecer ao Governo 
do Estado pelo envio das 
viaturas e dos equipamen-
tos para Sorriso, esse será 
um grande reforço para as 
nossas forças de segurança”, 
pontua o vice-prefeito.

Já o capitão Moura des-
taca que com a nova camio-

DA REPORTAGEM

O ministro Luís Ro-
berto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), sus-
pendeu a requisição admi-
nistrativa feita pelo Governo 
Federal e determinou que a 
empresa Magnamed Tecno-
logia Médica S.A. forneça os 
50 ventiladores pulmonares 
(respiradores) comprados 
pelo Governo de Mato Gros-
so.

A decisão foi proferida 
na quinta-feira (28), quando 
foi deferida parcialmente a 
tutela de urgência requerida 
pelo Estado, afastando todos 
os argumentos do Governo 
Federal e da empresa.

A Procuradoria Geral 
do Estado deve entrar em 
contato com a empresa nas 

próximas horas para agilizar 
o processo de entrega dos 
equipamentos ao Estado, 
que serão utilizados em lei-
tos de UTI’s.

ENTENDA 
O CASO
O Governo de Mato 

Grosso havia comprado e 
efetuado o pagamento de 50 
respiradores, por meio da 
Secretaria de Estado de Saú-
de. Contudo, quando o Esta-
do já aguardava a entrega dos 
equipamentos, o Governo 
Federal fez uma requisição 
administrativa de todos os 
equipamentos produzidos 
pela empresa, que atingiu os 
aparelhos de Mato Grosso.

Por esse motivo, o Es-
tado recorreu ao STF para 
que fosse garantido a entrega 

sabafou um dos moradores, 
que preferiu não ser identi-
ficado. 

Com a reclamação dos 
moradores, uma comitiva 
de vereadores foi visitar o 
local para entender a situ-
ação, e o presidente da Câ-
mara, Remídio Kuntz (Re-
publicanos) disse não ser 
contra o asfaltamento da 
Oscar Niemeyer, mas que é 
preciso priorizar quem está 
esperando por mais tempo 
e tem mais necessidade.

“Quando a gente recebeu 
a notícia de que o bairro 
não vai ser contemplado, 
reunimos os vereadores e a 
Prefeitura para cobrarmos 
o Poder Público, a Prefei-
tura que para realmente 
olhe para este povo. Isso é 
um absurdo. A gente não é 
contra o asfalto da (Aveni-
da) Oscar Niemeyer, é uma 
região que vai beneficiar 
uma ou duas chácaras do 
município, mas a gente tem 
que ver o que é prioridade. 
É onde moram pessoas ou 
onde não mora ninguém?”, 
questionou o presidente.

ESPERA - São 20 anos de 
espera dos moradores das 
Chácaras de Lazer São Cris-
tóvão 2. Em 2014, o bair-
ro foi contemplado com o 
projeto de pavimentação 
que teve a aprovação da 
Superintendência de De-
senvolvimento do Centro-
-Oeste (Sudeco), e sete anos 
depois, no momento em 
que os recursos começam a 
ser aplicados, os moradores 
recebem a notícia de que a 
Prefeitura não planeja asfal-
tar o bairro.

OUTRO LADO- Segundo 

dos respiradores. Na primei-
ra decisão judicial, do dia 1º 
de maio de 2020, o ministro 
determinou a entrega dos 
equipamentos, sob pena de 
multa diária de R$ 100 mil. 

Contudo, após a União re-
correr a decisão foi suspensa.

Agora, com a tutela de 
urgência concedida, o Esta-
do deverá receber os respi-
radores nos próximos dias.

nete, a unidade passa agora 
a contar com dois veículos 
auto rápidos (camionetes), 
duas Auto Bombas Tanque 
(ABT), duas unidades de res-
gate e um Uno usado pelo 
setor administrativo.

Além de Sorriso, as 
unidades de Nova Mutum, 
Lucas do Rio Verde e Sinop 
também irão receber novas 
viaturas.

As novas viaturas in-
tegram o pacote de 149 ca-

minhonetes modelos Hillux 
e Amarok destinadas pelo 
Governo do Estado às forças 
de segurança dos municípios 
mato-grossenses. Elas pas-
sam a acrescer a atual frota 
de 2.240 veículos da Secre-
taria de Estado de Seguran-
ça Pública (Sesp), entre pró-
prios, acautelados e locados.

Conforme dados da 
Sesp, anualmente são inves-
tidos cerca de R$ 9 milhões 
para que essas caminhone-

tes possam atender todos os 
comandos regionais da Po-
lícia Militar, unidades espe-
cializadas da PM, delegacias 
no interior, os comandos do 
Corpo de Bombeiros, cinco 
gerências da Politec no inte-
rior, além do Grupo Especial 
de Segurança na Fronteira 
(Gefron).Conforme o gover-
nador Mauro Mendes, a ação 
integra o programa Tolerân-
cia Zero, desenvolvido pela 
Sesp.

DiÁrio Do estaDo

o Executivo, o projeto con-
templa apenas as ruas 1 e 2 
das Chácaras de Lazer São 
Cristóvão 1 e não do segun-
do bairro, informação que 
foi rebatida pelo vereador 

Ademir Debortoli (Repu-
blicanos) que, à época da 
aprovação do contrato, era 
Secretário de Governo da 
gestão Juarez Costa.

“Dentro do projeto origi-

nal, que nós levamos para a 
Sudeco, na época em que eu 
era o secretário de Governo, 
contemplava as Chácaras 1 e 
2, não era rua 1 e 2. Então, 
estamos aqui cobrando que 

os moradores da Chácara 
São Cristóvão 2 ganhem, 
também, esta obra que já 
vem se arrastando há mais 
de cinco anos”, completou 
Debortoli.



AGRONEGÓCIO 
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PECUÁRIA

Piora na relação de troca
com a reposição no estado

ESTADOS E MUNICÍPIOS

Publicada com vetos lei sobre ajuda financeira
Aumentou a procura por animais para reposição 

Salários dos servidores ficarão sem reajuste até o fim de 2021

DA REPORTAGEM

Aumentou a procura 
por animais para reposição 
em Mato Grosso. No entanto, 
o pecuarista que está fazendo 
a troca atualmente se depara 
com um cenário de queda no 
poder de compra, em decor-
rência dos preços firmes dos 
animais para reposição. To-
mando o início do ano como 
referência, considerando a 
média das cotações de todas 
as categorias de machos ane-
lorados pesquisadas pela Scot 
Consultoria, a alta foi de 12,0% 
e, no mesmo período, o pre-
ço do boi gordo caiu 1,3%. Na 
média de todas as categorias, 
o poder de compra do pecua-
rista caiu 11,7% neste intervalo.

DA REPORTAGEM

A lei que trata da ajuda 
financeira a estados e mu-
nicípios foi sancionada com 
vetos pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro. A Lei 
Complementar nº 173, de 27 
de dezembro de 2020, foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira (28). 
O presidente vetou o trecho 
da lei que tratava dos salários 
de servidores. Com o veto, os 
servidores ficarão sem reajus-
te salarial até o fim de 2021.

De acordo com o texto, 
a União entregará, na forma 
de auxílio financeiro, aos esta-
dos, ao Distrito Federal e aos 
municípios, em quatro parce-
las mensais e iguais, no exer-
cício de 2020, o valor de R$ 
60 bilhões para serem apli-
cados, em ações de enfrenta-
mento ao novo coronavírus 
(covid-19).

Um dos frigoríficos autorizados fica em Mato Grosso

País exportará carne bovina
e miúdos para a Tailândia
DA REPORTAGEM

A Tailândia comunicou 
que abriu seu mercado para 
carne bovina com osso, carne 
desossada e miúdos comes-
tíveis de bovino do Brasil. 
Cinco estabelecimentos fri-
goríficos foram aprovados, 
pelo país asiático, a exportar. 
As plantas frigoríficas estão 
localizadas no Pará, Rondô-
nia, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.

“Mais uma boa notícia 
para o agro brasileiro”, co-
memorou a ministra Tereza 
Cristina (Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento), que 
na semana passada, já ha-
via anunciado a abertura do 
mercado da Tailândia para 
os lácteos. Desde janeiro de 
2019, mais de 60 mercados 
externos já foram abertos 
para os produtos agropecuá-
rios brasileiros. “Mais de 700 
habilitações já foram feitas 
para os produtos do nosso 
agro brasileiro”, acrescentou 
a ministra.

O secretário de Comér-
cio e Relações Internacionais 
do Mapa, Orlando Leite, res-
salta que a abertura desse 
mercado de carne bovina e 
derivados tem potencial de 
US$ 100 milhões nos próxi-
mos anos.

O processo de negocia-
ção teve início em 2015 com 
intensas conversas entre o 
Mapa e o Departamento de 
Desenvolvimento da Pecuá-
ria e o Ministério da Agricul-

tura e Cooperativas do país 
do sudeste asiático. 

Recentemente, o se-
cretário adjunto Flavio Bet-
tarello esteve, por duas oca-
siões, naquele país com as 
autoridades da área agrope-
cuária.

Em 2019, a Tailândia 
importou de todo o mun-
do cerca de US$ 90 milhões 
em carne bovina. A Austrália 
participou da metade desse 
valor. Austrália e Tailândia 
têm um acordo de livre-co-
mércio (em conjunto com a 
Nova Zelândia e os demais 
países da Asena – grupo de 
países que a Tailândia faz 
parte) que isenta as tarifas 
para as exportações austra-
lianas desde o início de 2020 
(50% para carne bovina em 
geral e 30% para miúdos de 
bovino).

ABERTURA DE
MERCADOS
De janeiro de 2019 até 

agora, o Brasil já conquis-
tou a abertura de mais de 
60 mercados para produ-
tos agropecuários. Entre os 
produtos para exportação 
estão castanha-de-baru para 
Coreia do Sul, melão para 
China (primeira fruta bra-
sileira para o país asiático), 
gergelim para a Índia, casta-
nha-do-Brasil (castanha-do-
-Pará) para Arábia Saudita 
e material genético avícola 
para diversos países.

As exportações do 
agronegócio atingiram valor 

NOVO MERCADO | País asiático abriu mercado e aprovou a importação dos produtos de 5 frigoríficos
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O que fazer quando o cadastro é considerado inconclusivo? 

DIREITOS

Saiba como contestar 
resultado do cadastro do 
auxílio emergencial
DA REPORTAGEM

A vice-presidente de 
Governo da Caixa Econô-
mica Federal, Tatiana Tho-
mé, apresentou um tutorial 
sobre os procedimentos que 
o cidadão deve seguir para 
contestar pedidos negados 
ou retificar informações do 
auxílio emergencial. As pes-
soas que tiveram o pedido de 
auxílio emergencial conside-
rado inconclusivo devem fa-
zer um novo cadastro no site 
ou no aplicativo Caixa Auxí-
lio Emergencial.

Segundo Tatiana, o pe-
dido de novo cadastro deve 
ser preenchido em duas si-
tuações: quando o requeri-
mento é considerado incon-
clusivo (quando o cadastro 
não consegue ser avaliado) 
ou quando o benefício é ne-
gado. Nos dois casos, o usu-
ário pode corrigir informa-
ções mais de uma vez, mas 
a análise e a liberação do 
benefício depende da Da-
taprev, estatal de tecnologia 
que verifica as informações 
em 17 bases de dados.

Quem teve o benefício 
negado, mas discordou dos 
motivos, pode contestar a 
análise no site ou no aplicati-

vo da Caixa. Nesse caso, não 
é possível corrigir os dados. 
Apenas confirmar as infor-
mações prestadas e pedir 
uma nova análise. Diferen-
temente da apresentação de 
um novo pedido, a contesta-
ção só pode ser pedida uma 
vez.

A vice-presidente da 
Caixa apresentou a lista dos 
principais motivos pelos 
quais o cadastro é conside-
rado inconclusivo. Entre 
as razões, estão a marcação 
como chefe de família sem 
indicação de parentes, não 
ter informação de sexo mas-
culino ou feminino nas bases 
do governo (ou sexo mascu-
lino numa base e feminino 
em outra) e incorreção no 
número do Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) ou da data 
de nascimento de pessoas da 
família.Também aparecem 
como motivos a informação 
de membros da família com 
indicativo de morte e usuá-
rios que declararam mem-
bros da família no primeiro 
pedido e não declararam no 
segundo ou declararam não 
ser chefes de família no pri-
meiro pedido e informaram 
sustentar a família no segun-
do cadastro.
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recorde em abril, ultrapas-
sando pela primeira vez a 
barreira de US$ 10 bilhões 

no mês. O recorde anterior 
das vendas externas nes-
te mês ocorreu em abril de 

2013, quando as exportações 
somaram US$ 9,65 bilhões. 
O valor no mês passado (US$ 

10,22 bilhões) foi 25% supe-
rior em comparação a abril 
de 2019 (US$ 8,18 bilhões)



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 agrí-
colas; 
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, disponibilida-
de 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 – 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

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 29 de maio de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 10 
de junho de 2020, às 10:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 10 de junho de 2020, às 10:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 10 de junho de 
2020, às 10:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: Aquisição de 
Patrulha Mecanizada - máquina pesada do tipo trator sobre esteiras - 
conforme Contrato de Repasse nº 882435/2018/MAPA/CAIXA, firmado 
entre a União Federal e o Município de Campo Novo do Parecis. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone (65) 3382 5108 / 5138, 
o  e d i t a l  n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 029/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 28 de maio de 2020.

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RITTER DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ sob Nº 
08.081.751/0001-91 e inscrição estadual nº 13.363.115-
0, localizada na Rod. MT 242, km 126, s/n, Distrito Boa 
Esperança, Sorriso/MT, vem através desta informar que 
extraviou o LIVRO TERMO DE OCORRENCIAS Nº  01.

27,28,29/05/2020.

DIEGO APARECIDO DA SILVA LOPES 04381172124 
- MEI, CNPJ: 36.200.110/0001-44, torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença 
de Operação – LO para atividades de Fabricação de ou-
tros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimen-
to, gesso e materiais semelhantes., localizado na Avenida 
Foz Do Iguaçu, número 208, Dic Distrito Industrial, Sinop/
MT. Não EIA/RIMA. 

PETROCIAM FELIPE DA SILVA – CNPJ: 23.317.285/0001-
94, localizo na Rua Rui Barbosa, 1935S, Setor 35, Quadra 
57A, Lote 22, Bairro Parque das Américas, município de 
Lucas do Rio Verde/MT torna público que requereu junto 
a SAMA/LRV-Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a Renovação da Li-
cença de Operação – LO para a atividade de “Comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Capacidade 
de armazenamento inferior a 6.240Kg”. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

PARANATINGA AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ/MF 03.476.538/0001-65 | NIRE 51.3.0000215-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS

TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Parágrafo 6º, da Lei nº 6.404/76, 
ficam convocados os senhores acionistas da Paranatinga Agropecuária S/A 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Especial de acionistas titulares 
de ações preferenciais Classe “A”, a ser realizada, em primeira convocação, às 
11 horas, do dia 12/06/2020, na sede social da Companhia, localizada na Cidade 
de Sorriso, Mato Grosso, na Fazenda Paranatinga, na Rodovia dos Pioneiros, 
km 18, bairro Gleba Barreiro, Zona Rural, para deliberar acerca do resgate da 
totalidade das 54.682 ações preferenciais Classe A da Companhia, pelo valor 
patrimonial das referidas ações resgatadas na data de aprovação do resgate. 
Sorriso/MT, 28/05/2020. Adilson Santana Borges – Diretor Superintendente.    

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020

Tipo: Menor Preço Por Item
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna públi-
co aos interessados que realizará licitação no dia 15/06/2020, às 08H00, para 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PA-
VER RETANGULAR, PISO TÁCTIL DIRECIONAL E PÓ DE PEDRA EM ATENDI-
MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, conforme especificações do 
Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta 
instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde 
poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. 
Novo Mundo, MT, 28 de maio de 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira 
Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - - MT
Contrato Nº 021/2020 – Data: 27/05/2020 – Objeto: Execução Da Obra Na 
Implantação De Pavimentação Asfáltica, Drenagem De Águas Pluviais, Sina-
lização Viária, Meio Fio, Sarjeta E Passeio Público – Contratado: Br Paving 
Construções E Serviços Eireli - Cnpj 15.264.721/0001-86 – Valor Do Contra-
to: R$ 5.888.494,14 - Vigência: 27/05/2021 - Origem: Concorrência Pública N.º 
001/2020.

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 27 de maio de 2020, às 
08h15min, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE 
LIMPEZA E UTENSÍLIOS, NÃO CONTEMPLADOS NO PP N° 002/2020, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, 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 012/2020, onde sagrou-se vencedora a empresa: CAMBOIN & SANTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 19.201.021/0001-01, vencedora dos  itens 340, 426, 429, 1678, 
4573, 4789, 4590, 4598, 4609, 4613, 4645, 4651, 4652, 4653,  no valor global de R$ 
187.068,35 (Cento e Oitenta e Sete Mil, e Sessenta e Oito Mil, e Trinta e Cinco Centavos). 
Tivemos ainda os itens fracassados e desertos que foram os seguintes: 57, 368, 431, 432, 559, 
1688, 2201, 4205, 4234, 4591, 4593, 4594, 4595, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 
4606, 4607, 4608, 4610, 4614, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4640, 4642, 4643, 4646, 4647, 
4649, 4654, 4655, 4789, 4790. O Certame fechou no valor global de R$ 187.068,35 (Cento e 
Oitenta e Sete Mil, e Sessenta e Oito Mil, e Trinta e Cinco Centavos). Demais informações 
poderão ser solicitadas diretamente na sede do Consórcio, localizado na Travessa Bartolomeu 
Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000 na cidade de Peixoto de Azevedo de segunda-
feira a sexta-feira em horário comercial, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 ou pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 27 de maio de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 22 
de Maio 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto credenciamento 
de empresas visando a prestação de serviços para coleta e realização de 
exames especializados de laboratório para atender as necessidades de 
média e alta complexidade aos pacientes do SUS, das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 16023, 140681, 166142, 166462, 
166463, 167581, 169709, 173200, 173204, 175199, 186094, 186095, 
194922, 199460, 199461, 203120, 203790, 205888, 209090, 209099, 
210178, 210892, 226623, 821162, 824287, 824290, 824291, 827453, 
827455, 827458, 827724, 827831, 827832, 827873, 827874, 827875, 
827876, 827877, 827878, 832022, 836654, ALFALAB LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME inscrita no CNPJ sob o número 
10.802.519/0002-28 ; Itens 16023, 140681, 166142, 166462, 166463, 
167581, 169709, 173200, 173204, 175199, 186094, 186095, 194922, 
199460, 199461, 203120, 203790, 205888, 209090, 209099, 210178, 
210892, 226623, 821162, 824287, 824290, 824291, 827453, 827455, 
827458, 827724, 827831, 827832, 827873, 827874, 827875, 827876, 
827877, 827878, 832022, 836654, BIOMÉDICA E BELVEDERE 
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
09.000.532/0001-01; Itens 16023, 140681, 166142, 166462, 166463, 
167581, 169709, 173200, 173204, 175199, 186094, 186095, 194922, 
199460, 199461, 203120, 203790, 205888, 209090, 209099, 210178, 
210892, 226623, 821162, 824287, 824291, 827453, 827455, 827458, 
827724, 827831, 827832, 827873, 827874, 827875, 827876, 827877, 
827878, 832022, 836654, MARIA ELISA SCHEIFER E CIA LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 08.021.742/0001-05.

DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO N° 005/2020
AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 28 de Maio de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

Presidente

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, foi prorrogada a data de abertura para o dia 09 de junho de 
2020 às 7:30 (sete e trinta) horas. Nova Mutum – MT, 28 de maio de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
POLICLÍNICA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM ÁREA A SER 
CONSTRUIDA DE 1.116,78M², LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri



APÓS AVISO

Vasco faz reavaliação e
cancela reapresentação

NÁUTICO

No aniversário de 106 anos, torcedor 
viraliza nas redes sociais

Foto: Divulgação

Tendência é que retorno aos trabalhos em São Januário aconteça hoje 

Foto: RepRoDução

Queiroz foi presentado pelo Náutico nos 106 anos de vida

DA REPORTAGEM

Estava tudo combinado 
entre clube e jogadores para 
a volta do Vasco aos treina-
mentos em São Januário. 
Horários das chegadas de 
funcionários e de diferentes 
grupos de atletas estavam 
previstos e seriam comuni-
cados oficialmente nas últi-
mas horas do dia, mas isso 
não aconteceu. O motivo? O 
departamento médico ale-
gou aos jogadores não ter 
recebido resultados de exa-
mes (PCR) que considera 
importante para autorizar o 
retorno aos trabalhos dentro 
do clube.

A previsão inicial era a 
seguinte: funcionários che-
gariam pela manhã, e o 
primeiro grupo de atletas 
ingressaria no clube para 
treinar entre 14h e 15h. Com 
a alteração, a expectativa é 
de que o retorno aconteça 

DA REPORTAGEM

Raros são os momentos 
em que, durante a pande-
mia causada pela Covid-19, 
o torcedor tem condições 
de se sentir mais próximo 
do clube de coração. Mas há 
exceções. Porque foi com 
o objetivo de resgatar esse 
sentimento que, após uma 
história viralizar nas redes 
sociais, José Queiroz de 
Barros comemorou o ani-
versário de 106 anos de vida 
com um presente: uma ca-
misa do Náutico, dada pelo 
próprio Alvirrubro.

O pedido partiu do pró-
prio torcedor, mais conhe-
cido como senhor Queiroz, 
e chegou ao Timbu após 
a publicação de Diógenes 
Cruz, enteado do alvirru-
bro e, curiosamente, torce-

nesta sexta-feira (29).
Desde 4 de maio, após as 

férias forçadas por conta da 
pandemia do novo corona-
vírus, os atletas trabalham de 
casa em atividades orienta-
das e monitoradas por pro-
fissionais do clube. O retor-

dor do Sport. “Esse negócio 
da camisa veio desde o ano 
passado. Ele me questionou 
sobre uma camisa do Náuti-
co e eu só achei uma toalha. 
Levei ela lá e essa semana, 
com a aproximação do ani-
versário dele, voltou a his-
tória da camisa”.

Diógenes, filho de dona 
Vera, que era casada com 
seu Queiroz, agora viúvo, 
disse que buscaria uma for-
ma de cumprir com o de-
sejo do torcedor. Foi quan-
do surgiu a ideia de levar o 
pedido às redes sociais. “A 
questão não era monetária, 
eu poderia dar. Mas eu que-
ria envolver essa magia de 
paixão, camisa, clube. Que-
ria resgatar a felicidade dele 
e acho que conseguimos”.

A postagem aconteceu 
na manhã de 27 de maio, 

no havia sido definido após a 
elaboração de um protocolo 
médico, da liberação por 
parte da prefeitura do Rio e 
da testagem de jogadores e 
funcionários do clube.

A volta do Vasco deve 
ocorrer em um momento de 

aumento do número de ca-
sos e de mortes no Rio. 

Na terça, o estado bateu 
novo recorde de mortes re-
gistradas em 24 horas (256) e 
chegou ao total de 4.461 óbi-
tos desde o início da pande-
mia.
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Plano tem estádios divididos por
zonas e gandulas em jornada dupla
DA REPORTAGEM

Em discussões para 
montar o plano para a re-
tomada do Campeonato 
Paulista assim que houver 
a liberação das autorida-
des estaduais, a Federação 
Paulista de Futebol deter-
minou a cada um de seus 
departamentos que produ-
za um modelo de aplicação 
com uma regra principal: 
que funcionem com o me-
nor número possível de 
pessoas em cada jogo. As 
propostas incluem até jor-
nada dupla para gandulas, 
por exemplo, que também 
trabalhariam na montagem 
de placas de publicidade 
em volta do gramado.

O acesso de pessoas ao 
estádio deve ser ainda mais 
restrito do que aconteceu 
na última rodada do Paulis-
ta antes da paralisação, em 
março, quando jogos como 
São Paulo x Santos, no Mo-
rumbi, e Corinthians x Itu-
ano, em Itaquera, já foram 
realizados sob vigilância 
por causa da transmissão 
comunitária do novo coro-
navírus na capital. O proto-
colo que tem sido utilizado 
no Campeonato Alemão, 
que voltou a ter jogos neste 
mês, é o modelo estudado 
em São Paulo, que também 
pretende dividir os estádios 
em zonas.

Na Alemanha, são três: 
a zona 1, no interior do es-
tádio, onde ficam pessoas 
fundamentais para o jogo, 
como atletas, comissão téc-
nica e médicos; a 2, área de 
arquibancadas, com jor-
nalistas, equipes de trans-

DA REPORTAGEM

A imprensa esportiva 
terá que sofrer diversas mu-
danças quando o retorno 
do futebol for permitido no 
Brasil. Em construção des-
de abril pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
o protocolo nacional de vol-
ta se inspira na liga alemã e 
terá regras rígidas para os 
dias dos jogos nos estádios. 
O futebol alemão foi o pri-
meiro, dos mais vistosos do 
mundo, a ter a retomada.

As novas normas pre-
veem acessos reduzidos ao 
campo no número de câ-
meras. Fotógrafos, jornalis-
tas e radialistas, também em 
número reduzido, ficarão 
na tribuna de imprensa, res-
peitando distanciamento de 
dois metros entre cada pro-
fissional.

Como foi visto na Ale-
manha, os jogadores vão 
conceder entrevistas com 
microfones pendurados em 
cabos de apoio de TV, sem 
a presença do repórter no 

RETORNO DO FUTEBOL

Acessos reduzidos ao 
campo e menos câmeras: 
o protocolo à imprensa 
esportiva no Brasil

gramado. As entrevistas co-
letivas serão virtuais, pos-
sivelmente operadas por 
assessores de imprensa dos 
times.

O protocolo da CBF ain-
da precisa passar pela análi-
se e aprovação das autorida-
des brasileiras. O futebol do 
país está paralisado desde a 
metade de março devido a 
pandemia da Covid-19. 

Alguns times realizam 
treinos nos Centros de Trei-
namentos, de forma cau-
telosa, e outros mantém 
elencos com atividades das 
suas casas, mas ainda não há 
uma data para o retorno das 
competições.

Em Mato Grosso, uma 
reunião foi convocada pela 
Federação Mato-grossense 
de Futebol (FMFMT) com 
os clubes, porém logo de-
pois foi cancelada, alegando 
não ter aval do poder públi-
co para realizar o encontro. 

A realidade é que não há 
uma definição sobre o que 
irá acontecer com o Campe-
onato Mato-grossense 2020.

missão e seguranças; e a 
3, exterior, nos limites do 
estádio. Apenas 100 pesso-
as podem circular em cada 
setor ao mesmo tempo.

A Bundesliga também 
determinou regras para a 
chegada das delegações, em 
grupos menores divididos 
em vários veículos, o uso 
de máscaras para quem não 
está jogando e uma limita-
ção às equipes de imprensa.

Em São Paulo, o mais 
provável é que apenas uma 
equipe da detentora de di-
reitos terá acesso ao está-
dio. As coletivas devem ser 
substituídas por eventos 
virtuais. Os clubes deverão 
compartilhar material com 
os veículos de comunica-
ção.

Uma nova rodada de 
reuniões foi realizada nes-
ta semana entre dirigentes 
dos clubes e da Federação 
Paulista de Futebol. Até 
agora, não se discutiu um 
prazo para a volta dos cam-
peonatos, muito menos a 
possibilidade de que os jo-
gos aconteçam com a pre-
sença de público.

Nesta semana, Corin-
thians e Palmeiras divulga-
ram mensagens institucio-
nais em que se posicionam 
contrariamente à volta do 
futebol neste momento. 
Ao GloboEsporte.com, em 
abril, Raí e Alexandre Pás-
saro, diretor de futebol e 
gerente executivo do São 
Paulo, também afirmaram 
ser contra qualquer movi-
mentação sem autorização 
das autoridades de saúde. 
O Santos adota discurso 
parecido.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Corinthians e Ituano se enfrentaram em Itaquera já sem público no estádio 

Protocolo à imprensa esportiva para o retorno do futebol

RETOMADA DO PAULISTÃO | Federação traça modelo para volta do campeonato, mas ainda sem prazo definido

data de aniversário do alvir-
rubro. Com a idade avança-
da, ele vive em um lar para 
idosos, no bairro de Campo 
Grande, na Zona Norte do 
Recife. Foi lá que, ao fim do 

dia, Queiroz teve o pedido 
atendido. E encerrou o ani-
versário não só com a cami-
sa do Timbu, como também 
com mais produtos envia-
dos pelo clube.
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SINOP

Prefeitura faz restauração de
asfalto no perímetro urbano

VIABILIZA

R$ 340 mi para empreendimentos
habitacionais em municípios

SINOP

Projetos são 
elaborados de graça 
para baixa renda

Foto: Fernando rodrigues

Foto: ademir specht

Foto: divulgação

Empreendimento prevê construção de 3 mil casas 

Asfalto está sendo consertado nas vias centrais 

Prefeitura elabora projetos habitacionais gratuitamente

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Motoristas que tra-
fegam pela região central 
de Sinop devem redobrar 
a atenção para a segurança 
no trânsito nesta semana. 
A Prefeitura deu início aos 
serviços de restauração de 
pavimentação asfáltica em 
vias do perímetro urbano 
visando assegurar melhores 
condições de trafegabilidade 
e de pista.

Para não interditar o 
tráfego no local, técnicos re-
alizam as obras sempre em 
uma das faixas da via para, 
posteriormente, liberá-la e 
seguir a outra. Desta manei-
ra, não há a necessidade de a 
passagem de carros ser sus-
pensa.

“Estamos com as obras 
em andamento e as equipes 
supervisionadas pela Secre-
taria de Obras acompanham 
a execução dos serviços. Pe-
dimos um pouco de paciên-
cia e colaboração de quem 
usa ou passa por esses locais 
até que tudo esteja pron-
to”, destaca o secretário de 
Obras, Edilson Ticola.

A restauração de pavi-
mentação asfáltica será rea-
lizada também em trechos 
do Jardim Maringá, Paraíso, 

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de di-
minuir o déficit habitacional 
de Mato Grosso, o governa-
dor Mauro Mendes e o pre-
sidente do MT Participações 
e Projetos S/A, Wener San-
tos, assinaram nesta quinta 
(28) uma cooperação técnica 
que visa prestar apoio técni-
co para que 25 municípios 
possam implantar empreen-
dimentos de habitações po-
pulares.

O valor total estimado 
do empreendimento que 
construirá 3 mil casas é de 
R$ 340 milhões. O programa 
habitacional tem a previsão 
de impactar na economia de 
Mato Grosso com a geração 
de aproximadamente 8,5 mil 
empregos diretos e indiretos 
nas cidades contempladas, 
conforme estudo realizado 
pelo MT PAR.

Para viabilizar a cons-
trução dos empreendimen-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
iniciou a elaboração do Pro-
grama de Assistência Técnica 
Pública e Gratuita para Habi-
tação, com instituído de for-
necer a elaboração de proje-
tos de reforma e ampliação 
de habitação para atender as 
famílias de baixa renda no 
município. A Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho 
e Habitação e o Núcleo de 
Projetos e Desenvolvimento 
Urbano de Sinop (Prodeur-
bs), estarão envolvidos no 
trabalho.

Para participar é ne-
cessário que o beneficiário 
seja responsável pela família, 
tenha idade mínima de 18 
anos, passando esse a repre-
sentar os outros moradores 
que coabitam com ele, pos-
suir renda mensal familiar 
de até três salários mínimos, 
aplicar o benefício conce-
dido em loteamentos legal-

mente instituídos ou regula-
rizados, ser possuidor de um 
único imóvel no município, 
que a construção seja utiliza-
da exclusivamente para fim 
residencial e próprio, que 
esteja inserido no Cadastro 
Único do Município (CadÚ-
nico), que se comprometa 
à terminar as obras de cada 
módulo no prazo de até 24 
meses, podendo renovar seu 
alvará, arcando com os cus-
tos da renovação e ficando 
sujeito às penalidades legais 
pelo seu descumprimento. 
Fica proibida a construção 
de mais de uma residência 
em um mesmo terreno.

Os interessados devem 
procurar o Centro de Refe-
rência de Assistência Social, 
o Cras, mais próximo do 
imóvel, fazer um cadastro, 
que será encaminhado para 
o Setor de Habitação, onde 
os dados serão analisados e 
se se enquadrarem, enviados 
para os parceiros que vão 
prestar os atendimentos.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prédio que antes abriga-
va o Centro de Reabilitação 
Renascer, hoje é a primeira 
entrada para muitas crianças 
no incrível mundo de des-
cobertas que é a escola. Ane-
xado em setembro do ano 
passado à Escola Municipal 
Aureliano Pereira da Silva, 
o prédio de 400 m² passou 
por reformas, por meio do 
Programa Revitalização, para 
abrigar oito salas de aula.

De acordo com o dire-
tor Agnaldo da Silva, 7 salas 
passaram a receber turmas 
de Pré I (4 anos) e Pré II (5 
anos) já no início deste ano, 
ampliando para 1,1 mil o nú-
mero de alunos matriculados 
na Escola Aureliano, que em 
2019 atendia 860 estudantes 
do Pré II ao 6º ano.

Líderes do Executivo, do 
Legislativo e também da 
comunidade escolar, parti-
ciparam da entrega oficial 
do novo espaço. O evento 
contou com a presença do 
prefeito Ari Lafin; do vice 
Gerson Bicego; da secretária 
de Educação e Cultura, Lú-
cia Drechsler; dos secretá-
rios Júnior Brandão (Esporte 
e Lazer); Ednilson Oliveira 

(Cidade); José Carlos Moura 
(Segurança Pública, Trânsi-
to e Defesa Civil; e Toninho 
Mazzei (Governo).

Vale lembrar que, por con-
ta da pandemia do novo co-
ronavírus, as aulas seguem 
suspensas em Sorriso e os 
eventos alusivos aos 34 anos 
de emancipação político-
-administrativa seguem so-
mente com público reduzi-
do, composto somente pelas 
autoridades, servidores e li-
deranças diretamente ligadas 
aos empreendimentos.

“Mais uma vez, utilizando 
equipe própria, conseguimos 
remodelar espaços para ofer-
tar ambientes agradáveis, tan-
to para a comunidade, quan-
to para os servidores”, disse a 
secretária de Educação, Lúcia 
Drechsler, lembrando que 
com a utilização de mão-de-
-obra da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos (Semosp) 
e pouco mais de R$ 275 mil, 
foi possível transformar an-
tigo Renascer na ala de Edu-
cação Infantil da Aureliano. 
Além de mexer em paredes, 
portas, janelas, forro, insta-
lações sanitárias e elétricas, 
a Prefeitura, por meio da 
Semec, também investiu na 
aquisição de aparelhos de 
ar condicionado, móveis e 

Foto: divulgação

Prédio passou por reformas; aulas ainda seguem suspensas

Prédio que abrigou Centro de Reabilitação 
hoje é a ala de Educação Infantil
SORRISO| Comitiva participou da entrega oficial da unidade depois da reforma

tos, foi realizada uma ação 
conjunta entre o Governo do 
Estado, por intermédio do 
MT PAR, do Governo Fede-
ral, por meio da Caixa Eco-
nômica Federal que ofereceu 
subsídio do Programa Minha 
Casa Minha Vida, e também 

pelos municípios, que subsi-
diaram os terrenos. 

As ações possibilitaram 
a redução do custo da unida-
de habitacional para tornar o 
aceso à moradia mais acessí-
vel.

Entre os municípios 

do Nortão contemplados es-
tão: Alta Floresta, Feliz Na-
tal, Ipiranga do Norte, Nova 
Canaã do Norte, Nova Santa 
Helena, Peixoto de Azevedo, 
Santa Carmem, Santa Rita do 
Trivelato, Tapurah, União do 
Sul e Vera.

Botânico, Setor Residencial 
Sul, Setor Residencial Norte, 
Jardim das Primaveras, Setor 
Comercial, Jardim das Pal-
meiras, Jacarandás e Itália.

O contrato está sob res-

ponsabilidade da BR Paving. 
Conforme o responsável 
técnico da empresa, Agnal-
do Neves da Silva Junior, a 
BR Paving já mobilizou seu 
canteiro de obras na cidade. 

“Iniciamos pelo serviço extra 
pista, como a instalação des-
se pessoal na cidade, depósi-
to de materiais, mobilização 
pela cidade, chegada dos 
equipamentos”, destacou.

um novo parquinho, enfim, 
tudo para deixar o ambiente 
aconchegante e convidativo 
para os pequenos sorrisenses 
que conhecem a alegria de 
aprender neste local. “Este é 
mais um exemplo que, com 
foco, determinação e ouvin-
do a comunidade, é possível 
ampliar o acesso da popula-
ção aos serviços públicos e 
em Sorriso, uma das maio-
res demandas segue sendo a 
Educação, fruto de uma eco-
nomia dinâmica, que cresce 
constantemente em função 
do agronegócio, da indus-
trialização, e sempre recebe 
muitos imigrantes”, aponta 
Lafin. 

Para transferir o prédio 
que abrigava o Renascer da 
Secretaria de Saúde e Sane-
amento para a Secretaria de 
Educação e Cultura, solicita-
ção trazida por representan-
tes da comunidade escolar e 
vereadores ainda em 2018, 
a Administração Municipal 
contou com o amparo dos 
Conselhos de Saúde e tam-
bém de Educação.  

O Centro de Reabilitação 
Renascer atualmente está em 
um prédio alugado, mas a 
edificação de uma sede para a 
unidade está no planejamen-
to da Prefeitura.
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso inicia a pro-
dução de álcool em gel para 
distribuir para unidades de 
saúde, hospitais e profissio-
nais de saúde em todo o Es-
tado. Uma parceria entre Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Universi-
dade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e diversas empresas 
possibilitou a matéria prima 
e demais insumos para que o 
projeto de extensão da uni-
versidade pública saísse do 
papel. O secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
César Miranda, ressalta que 
a parceria com a UFMT exis-
te há um bom tempo, desde 
quando a universidade fi-
cou responsável por atestar 
a qualidade do álcool 70% 
líquido que foi produzido 
na força tarefa de solidarie-
dade no início da pandemia 
do novo coronavírus.“Com 
o álcool 70% líquido conse-
guimos atender unidades de 
saúde e forças de segurança 
nos 141 municípios de Mato 
Grosso. Agora, com este pro-
jeto da Universidade Fede-
ral, contatamos o Sindalcool 
novamente que nos auxiliou 
com 50 mil litros de álcool 
97%, que é a matéria prima 
para o álcool em gel. É uma 
alegria estar aqui vendo o iní-
cio desta produção”, afirmou 
o secretário. Miranda visitou 
o laboratório montado no 
Centro Olímpico de Treina-
mento (COT) da UFMT.

O reitor da UFMT, Evan-
dro Soares, explicou que o 
objetivo da universidade é 
social e chega a ele por meio 

65 MIL LITROS | Produção será distribuída para hospitais, unidades de saúde e profissionais da saúde
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Miranda visitou laboratório junto com reitor da UFMT, Evandro Soares 

do ensino, da pesquisa e da 
extensão. “O projeto é par-
te de pesquisa e extensão, 
quando a UFMT extrapola 
seus muros e atende a uma 
demanda da sociedade. São 
parceiros importantes envol-
vidos, como o Governo do 
Estado, e esperamos ainda 
mais adesão para produção 
ainda mais”, ressaltou.

Estudantes dos cursos de 
Química, Engenharia Quí-
mica, Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, Nutrição, En-
fermagem, Educação Física, 
Economia, Medicina e Enge-
nharia Sanitária e Ambien-
tal estão envolvidos na ação 
que deve durar dois meses 
e meio, supervisionados por 
professores e técnicos. O 
professor de Química, Ailton 
Terezo, que coordena o pro-
grama, explicou que o álcool 
doado ao projeto passa por 
um controle de qualidade e 
depois vai para o processo 
de produção onde são agre-
gados agentes de gelificação, 
resultando na formulação 
conhecida como álcool em 
gel com 70% de álcool. “Esta 
é a composição que exibe 
maior eficiência antisséptica 
e atua na destruição do ví-
rus como novo coronavirus”, 
disse. “Estamos produzindo 
algumas amostras de álcool 
em gel com características 
medicinais, ou seja, estamos 
agregando plantas medici-
nais que têm comprovação 
científica da sua ação”, con-
tou. O produto será envasado 
em embalagens de 250ml, 
500ml, 1,5 litro, 5 litros e 50 
litros e distribuído para hos-
pitais e unidades de saúde do 
Estado.

Parceria garante produção de
álcool em gel para a saúde


