
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

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!

Divulgação

aDemir Specht

FINAL DO ANO

Governo
prorroga
pagamento
do IPVA

O Governo de Mato Gros-
so irá adiar novamente o pra-
zo para pagamento do IPVA, 
relativo ao exercício de 2020. 
O governador Mauro Mendes 
anunciou a prorrogação com 
o objetivo de amenizar os 
efeitos financeiros que da co-
vid-19 para os contribuintes 
mato-grossenses.     
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Divulgação

DE VOLTA

130 cestas
entregues
ao Centro
Espírita
A Prefeitura de Sinop fez 
doação de 130 cestas básicas 
para o Centro Espírita Maria 
de Nazaré. Desse total, 80 
foram doadas e as outras 
50 estão sendo usadas para 
preparação de alimentos 
para moradores de rua e 
pessoas necessitadas.
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UFMT custeará retorno de alunos 
em intercâmbio na Colômbia
A UFMT informou que custeará parte do voo dos estudantes em mobilidade acadêmica 
internacional – espécie de intercâmbio educacional – na Colômbia. Os estudantes fo-
ram para o país ao norte no começo do ano. Inicialmente, o retorno estava previsto para 
a primeira quinzena de junho, quando o semestre acaba.                 Página 7

SINOP

A Prefeitura de Sinop iniciou a obra de asfaltamento no Jardim Campo 
Verde e Comunidade Betel, que sofrem há anos com a poeira e a lama. Serão 
executados 28,2 mil metros de pavimentação, fruto de um financiamento 
contraído pelo município junto à Caixa Econômica Federal, ainda em 2019.
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aSSeSSoria

Asfalto no Campo Verde
e Comunidade Betel



    

É nesse ponto que estamos neste exato 
momento. O Estado impatriótico ver-
sus o Estado patriótico. Claro que isso 
não vai terminar bem

Começa a desfazer-se a letargia da sociedade civil 
no isolamento imposto pela epidemia de coronavírus. 
A democratas cumpre erguerem-se para arrostar as 
repetidas agressões do presidente Jair Bolsonaro à or-
dem constitucional.

Multiplicam-se os manifestos em favor da demo-
cracia. Adversários eleitorais e antípodas ideológicos 
põem divergências e ressentimentos à parte para de-
fender a liberdade de expressão e outros direitos fun-
damentais contra os quais ladra uma minoria de faná-
ticos a levantar bandeiras extremistas.

Iniciativas como Estamos Juntos, Basta! e Somos 
70 por cento ganham adesões rapidamente. Centenas 
de integrantes do Ministério Público Federal se insur-
gem contra a prostração do procurador-geral, Augusto 
Aras, perante os mármores do Planalto. Pesquisas de 
opinião registram elevação contínua da reprovação 
ao presidente, com 43% dos entrevistados a avaliar seu 
governo como ruim ou péssimo. Rejeitam a ideia de 
armar seguidores nada menos que 72% dos ouvidos; 
52% repudiam o aparelhamento dos órgãos de gover-
no por militares.

Em que pesem obstáculos para mobilizar a maio-
ria não ensandecida do país, em meio à sabotagem dos 
esforços para conter a mortandade da Covid-19, a opi-
nião pública se desanuvia com a lembrança do ven-
daval Diretas Já, lufada que varreu a ditadura militar 
(1964-1985).

Urge, por exemplo, desmontar a interpretação 
liberticida de que o artigo 142 da Constituição daria 
autorização para as Forças Armadas investirem contra 
o Judiciário ou o Legislativo, a mando do Executivo. 
Estultices do gênero merecem enérgica resposta da 
sociedade. O presidente e sua família cevada no baixo 
clero parlamentar se encontram enrascados em múl-
tiplas frentes policiais e judiciárias, a demandar escla-
recimentos.

Das rachadinhas à promiscuidade miliciana e 
do aparelhamento da Polícia Federal ao desmonte da 
capacidade de reação diante da epidemia e da devas-
tação ambiental, proliferam as condutas suspeitas ou 
escandalosas sobre as quais um gabinete de ódio busca 
erguer cortinas de fumaça tóxica. Se faltam votos para 
deslanchar uma investigação de crime de responsabi-
lidade, essa é tão somente a situação do momento. Os 
manifestos são demonstração de que existem setores 
vigilantes.

Restam ainda os flancos abertos no Supremo Tri-
bunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral —este 
com a revelação de malfeitos do exército de robôs in-
formáticos mantidos por uma camarilha de empresá-
rios aliados. Bolsonaro está cercado, mas o bastião da 
Presidência é forte. Há um caminho duro pela frente 
para quem se reúne em torno da Carta.

Editorial

Unidade já

Ranking dos Políticos - Facebook

“PAUS-MANDADOS”
O vereador Abílio Junior afirmou que 

não apresentará mais projeto de lei na Câ-
mara de Cuiabá. Isso porque os adversários 
(maioria) votam contra suas propostas, 
independente do conteúdo, ou seguram a 
tramitação. O parlamentar citou que o Le-
gislativo se preocupa em apresentar e votar 
“propostas inúteis” e que ele irá se concen-
trar na fiscalização da Prefeitura. “A partir 
de hoje não vou mais apresentar nenhum 
Projeto de Lei. Porque os vereadores que são 
paus-mandados do prefeito sempre votam 
contra os projetos que a gente apresenta”, 
disse.

EFEITO VÍRUS
A churrascaria Favo de Mel, do cantor 

Marrone, fechou as portas em Cuiabá. O 
anúncio foi formalizado por meio das re-
des sociais. Envolta a polêmicas, como no 
caso em que vários clientes passaram mal 
com suspeita de intoxicação, ou com larvas 
encontradas em um abacaxi servido, por 
exemplo, a churrascaria responsabilizou as 
“incertezas econômicas do momento críti-
co” por causa da pandemia do Coronavírus.

SEXO NA
PRESIDÊNCIA
A Polícia Civil abriu um inquérito para 

investigar a gravação de um vídeo que re-
sultou na demissão do presidente de uma 
autarquia do Governo do Estado. O homem 
foi flagrado em ato sexual na sede do ór-
gão, durante um feriado. O detalhe é que a 
filmagem foi criminosa, já que uma câma-
ra escondida foi instalada na sala da pre-
sidência. O vídeo do ato inapropriado em 
local público foi editado e distribuído entre 
servidores estaduais. Assim que soube do 
ocorrido, o governador Mauro Mendes de-
mitiu o assessor.

Crédito: Arquivo pessoal
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“Adversários eleitorais e antípodas ideoló-
gicos põem divergências e ressentimen-
tos à parte para defender a liberdade de 
expressão

“
A jornalista de Cuiabá, Júlia Milhomem, 33 anos, foi internada, há duas 

semanas, com o diagnóstico da Covid-19. Ela teve o resultado do exame no 
dia 15 de maio. Na segunda (1º), Júlia passou pelo último dia de quarentena 
monitorada pela Saúde, já com o resultado de um novo exame que aponta 
que ela está curada da doença. Além da jornalista, a irmã, o marido e o pai 
também foram infectados.

As últimas memórias de conflitos en-
volvendo a sociedade e o Estado com gra-
ves desdobramentos para o povo, foram 
a morte do presidente Getúlio Vargas em 
1954, a renúncia do presidente Jânio Qua-
dros em 1961, e a derrubada do presidente 
João Goulart em 1964. Mas houve outras 
anteriores.

Cito, porque estamos vivendo outra 
etapa de conflito de natureza semelhante. 
Desde a chegada do presidente Jair Bolso-
naro ao governo, a divisão interna do país 
se acentuou de maneira radical. Para uns, 
trata-se da radicalização oriunda da cam-
panha eleitoral quando se defrontaram 
petistas versus bolsonaristas. Isso é fato.

Mas não é só isso. Se voltarmos um 
pouco no tempo vamos esbarrar na cam-
panha de reeleição da presidente Dilma 
Rousseff em 2014 quando a divisão do Bra-
sil entre PT e PSDB (leia-se Aécio Neves). 
Quero lembrar que na época circularam 
milhares de mapas do Brasil dividido em 
dois. Um vermelho e outro azul. O Norte e 
o Nordeste ligados numa linha reta de les-
te a oeste, vermelha e a parte sul do país 
em azul. Pior.

A ideia transmitida era a divisão do 
país em duas macrorregiões: uma atrasa-
da, em vermelho, e outra desenvolvida em 
azul. Já era a radicalização mostrando a 
sua cara!

Passamos por isso e sobrevivemos 
como nação. Mas a presidente Dilma não 
conseguiu pacificar o país porque o seu 
partido entendeu que poderia sobreviver 
sem ela. Juntar os pedaços e reconstruir-
-se para a próxima eleição. Não deu. O 

que houve todo mundo sabe. A eleição em 
2018 refletiu isso numa outra forma. A ra-
dicalização mudou de linguagem. Já não 
era o PSDB. Um desconhecido PSL e um 

desconhecido candidato que falava uma 
linguagem de nacionalismo adequada ao 
momento.

A imagem do Brasil em cor vermelha 
estava impregnada no imaginário popular. 
A outra parte também já não era azul. Sur-
giu como verde e amarela. Estava estabe-
lecido um novo conflito entre os naciona-
listas e os não-nacionalista. O lulopetismo 
simbolizava o vermelho socialista. O saldo 
tornou-se rigorosamente radical.

O lulopetismo foi derrotado. O novo dis-
curso oficial verde-amarelo passou ao ime-
diato combate ao vermelho. A origem mili-
tar do presidente Bolsonaro trouxe junto as 
fardas militares, caracterizadas pela defe-
sa do verde e do amarelo que representa o 
patriotismo. Síntese do novo discurso que 
ainda vigora: o patriotismo versus qual-
quer tese que tenha outra cor.

É nesse ambiente que o Brasil entrou. 
O Estado brasileiro, regulado por uma 
Constituição Federal que privilegiou as 
corporações públicas, começou a derreter 
rapidamente. As corporações precisam se 
defender porque seus privilégios a caracte-
rizam como pertencente à linha não-patri-
ótica. Não totalmente verdadeiro, mas não 
totalmente inverídico.

É nesse ponto que estamos neste exa-
to momento. O Estado impatriótico versus 
o Estado patriótico. Claro que isso não vai 
terminar bem. Tudo indica...!

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA EM 
MATO GROSSO

Estado e o verde-amarelo

Vai uma fibra aí?
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até que minha paciência foi para o ralo 
e desliguei. Voltaram, então, a me li-
gar, oferecendo exatamente a mesma 
coisa. Novamente, a mesma “novela”: 
não aceitam um “não” como resposta e 
seguem de forma quase compulsiva a 

oferecer o acesso.
Eu, particularmente, 

entendo que todo mundo 
precisa trabalhar. Ven-
der esse tipo de serviço 
passa longe de ser uma 
tarefa fácil e pode ser ne-
cessário persistir muito 
para conseguir uma ven-
da, mas estou mostran-
do, com toda clareza, que 

tenho um impedimento: a tal fideliza-
ção. Se o cliente deixou claro que não 
vai fazer a assinatura e mostrou um 
motivo, insistir pode não ser o melhor 
caminho. Quando a matemática é des-
favorável eu provavelmente não vou 
“embarcar” na ideia. Será que é difícil 
entender isso?

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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“Desistir” de um serviço no qual você é fidelizado passa longe de ser 
uma boa ideia e, na maioria dos casos, a multa inviabiliza a transa-
ção. Para que você “abrace” uma cobrança dessas é necessário que 
o outro serviço seja absurdamente melhor e que o atual não esteja 
atendendo suas necessidades. Concordo que os planos oferecidos 
são absurdamente melhores, mas o plano atual me atende bem a 
ponto de me manter firme e forte até o fim da fidelidade. Aí sim um 
serviço melhor (e mais barato) será muito bem vindo!
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Tenho um plano Oi móvel na moda-
lidade pós-pago com três linhas, sendo 
a minha e duas dependentes. Recente-
mente recebi uma chamada de um nú-
mero estranho em uma delas, e acabei 
por não atender. Achei interessante 
o fato de se tratar 
de uma linha que 
estava completa-
mente sem uso e 
ninguém ter seu 
número, e imagi-
nei, logo de cara, 
que devia se tratar 
de algum serviço 
de telemarketing.

Pouco tempo 
depois recebi uma chamada de um 
número parecido em minha linha 
principal. Atendi e uma pessoa come-
çou, com uma empolgação impressio-
nante, a me oferecer um plano de in-
ternet via fibra optica da Oi. Entendi, 
então, como “conseguiram” o número 
da linha que não era utilizada: são da 
mesma operadora.

Informei que tenho serviço de in-
ternet via fibra de outra empresa e que 
estou fidelizado até outubro, o que me 
impede de fazer a mudança. A aten-
dente, então, começou a “forçar” a 
venda. Mesmo diante de minhas res-
postas negativas ela continuava insis-
tindo de forma cada vez mais incisiva, 

ONOFRE RIBEIRO
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DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso irá adiar nova-
mente o prazo para paga-
mento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), rela-
tivo ao exercício de 2020. 
O governador Mauro Men-
des anunciou ontem (02) a 
prorrogação com o objeti-
vo de amenizar os efeitos 
financeiros que da covid-19 
para os contribuintes ma-
to-grossenses. 

O IPVA que deveria ser 
pago nos meses de junho, 
julho e agosto, terá o pra-
zo postergado para os três 
últimos meses do ano, ou-
tubro, novembro e dezem-
bro de 2020. Conforme o 
governador, o Estado está 
combatendo a pandemia 
e criando condições para 
que a economia local volte 
a funcionar. 

O decreto com deta-
lhes deverá ser publicado 
em edição extra do Diário 
Oficial desta terça-feira 
(02.06).

“A Assembleia fez uma 
reivindicação ao Governo 
do Estado. Analisamos os 
números dos últimos dias e 
estamos anunciando hoje, 
formalmente, que nós es-
taremos prorrogando para 
outubro, novembro e de-
zembro o pagamento do 
IPVA de todos que ainda 

FINAL DO ANO | Inicialmente ser pago em junho, julho e agosto, ficará para outubro, novembro e dezembro

Pagamento do IPVA sofre novo adiamento 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Governo oferece 
garantia em empréstimo

Aporte será de R$ 5 bilhões 

Depoimento de José Riva à CPI do Paletó está marcado 
para hoje 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Eco-
nomia e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
oferecerão garantia emer-
gencial para reduzir risco de 
pequenas e médias empre-
sas na concessão de crédito. 
Medida provisória publicada 
ontem (2) no Diário Oficial 
da União cria o Programa 
Emergencial de Acesso ao 
Crédito, com o objetivo de 
facilitar, durante o período 
de calamidade, o acesso de 
pequenas e médias empre-
sas (PMEs) a novos emprés-
timos.

Segundo o Ministério 
da Economia, o modelo de 
estímulo ao crédito por meio 
da concessão de garantias 
foi usado por muitos países 
como medida para mitigar 
os efeitos da covid-19 no 
setor produtivo. O ministé-
rio acrescenta que no Brasil, 
durante este período, a car-
teira de crédito das institui-
ções financeiras referente às 
grandes empresas aumentou 
de forma mais acelerada em 
comparação às pequenas 
e médias, tendo em vista o 
ambiente de incerteza e a ex-
pectativa de maior inadim-
plência desse segmento.

Com a publicação da 
Medida Provisória nº 975, o 
Ministério da Economia fica 
autorizado de imediato a 
aportar R$ 5 bilhões no Pro-
grama Emergencial de Aces-
so ao Crédito. O programa 
será operado pelo BNDES, 
nos moldes do Fundo Ga-
rantidor para Investimen-
tos (FGI). Novos aportes do 
Tesouro poderão ser reali-
zados até o final do ano de 
2020, no valor total de até 
R$ 20 bilhões, por decisão 
do Ministério da Economia, 
conforme a performance do 
programa e necessidade de 

concessão de garantias.
O BNDES ficará res-

ponsável pela administração 
dos recursos e outorga das 
garantias aos agentes finan-
ceiros que emprestarem re-
cursos no âmbito do Progra-
ma Emergencial do Acesso 
ao Crédito. A prestação de 
garantia será de até 80% do 
valor de cada operação da 
empresa com o agente finan-
ceiro.

De acordo com o mi-
nistério, os bancos terão que 
zelar por uma inadimplência 
controlada de sua carteira, 
incluindo todo o processo 
de recuperação de crédito. 
Para cada R$ 1 real destina-
do ao fundo, o ministério 
estima que possa garantir e 
destravar até R$ 5 reais em 
financiamentos às pequenas 
e médias.

Programa Emergencial 
de Acesso ao Crédito vai ofe-
recer garantias para os em-
préstimos realizados até de-
zembro de 2020 às empresas 
com faturamento anual 
entre R$ 360 mil e R$ 300 
milhões (apurado em 2019). 
Ainda segundo o ministério, 
a utilização dos recursos será 
livre, portanto, as empresas 
beneficiadas poderão refor-
çar o seu capital de giro. O 
programa deverá estar regu-
lamentado e operacional ao 
final do mês de junho.

Segundo cálculos da 
equipe técnica do Gover-
no Federal, a constituição 
do programa tem relação 
positiva entre o custo fiscal 
do aporte e a efetividade 
da aplicação. “Esses estudos 
prévios estimam que, para 
cada R$ 100 do Tesouro 
Nacional aplicados no pro-
grama, há potencial de im-
pacto de R$ 100 em salários 
de empregados nas firmas 
apoiadas, sem contar os be-
nefícios indiretos da preser-
vação dos negócios”, conclui 
o ministério.

Foto: Divulgação
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Governo prorroga pagamento do IPVA

Foto: Divulgação

DURANTE A PANDEMIA

Lei que obriga desconto em
mensalidade escolar é sancionada

CASO PALETÓ

Alegando sigilo de delação, Riva
pede para adiar oitiva; CPI nega

Projeto foi construído em consenso com as instituições 
privadas 

DA REPORTAGEM

O governo do estado 
sancionou na segunda-feira 
(01) a Lei 11.150/2020, de 
autoria da deputada estadu-
al Janaina Riva (MDB), que 
obriga as instituições de en-
sino privado de Mato Gros-
so a conceder descontos nas 
mensalidades enquanto per-
manecer o perídio de sus-
pensão de aulas presenciais 
nas escolas e universidade 
em razão da pandemia cau-
sada pela Covid-19. A publi-
cação da lei consta do Diário 
Oficial de ontem (02).

A lei, que tem coautoria 
do deputado Silvio Fávero 
(PSL), prevê um desconto 
mínimo obrigatório de 5% 
no valor das mensalidades e 
flexibilização de 10% a 30% 
(percentuais de descontos a 
serem concedidos durante a 
pandemia e que só começa-
rão a ser pagos, 90 dias após 
o término da pandemia).

Segundo a parlamentar, 
o projeto foi construído em 
consenso com as instituições 
privadas, levando em con-
sideração a situação princi-
palmente das escolas peque-

DA REPORTAGEM

O ex-deputado estadual 
José Riva protocolou um pe-
dido na CPI do Paletó para 
que sua oitiva, agendada para 
esta quarta-feira (3), seja re-
marcada. Apesar do pedido, 
a comissão decidiu manter 
o depoimento. A investiga-
ção apura suposta quebra de 
decoro do prefeito Emanuel 
Pinheiro, gravado receben-
do maços de dinheiro – su-
postamente de propina – à 
época em que era deputado 
estadual.

Riva alega que em virtu-
de do sigilo do seu acordo de 
colaboração premiada, não 
poderá responder os ques-
tionamentos dos parlamen-
tares. O ex-deputado firmou 
acordo com o Ministério 
Público Estadual (MPE), em 
dezembro de 2019. O docu-
mento foi homologado no 
início deste ano pelo desem-
bargador Marcos Machado, 
do TJ.

A defesa de Riva, fei-
ta pelos advogados Almino 
Afonso Fernandes e Gusta-
vo Fernandes, ainda afirmou 
que, caso o pedido de adia-
mento não seja aceito, o ex-
-parlamentar deverá ficar 
em silêncio.

“[...]Caso entendam 
por manter a oitiva, o peti-
cionante antecipadamente 
informa que em respeito as 
obrigações assumidas em 
sua Colaboração Premiada, 
exercerá seu direito ao si-
lêncio conforme autoriza a 
Jurisprudência Pacífica dos 
Tribunais Estaduais e Supe-
riores e que permite inclusi-
ve a escusa na assinatura do 
respectivo termo de com-
promisso com a verdade”, 
informou.

O presidente da comis-
são, vereador Marcelo Bussi-
ki (DEM), negou o pedido da 
defesa e o depoimento está 
mantido. Segundo Bussiki, 
a oitiva de Riva é necessária 
para apurar se o dinheiro 

tem esse débito com o Es-
tado de Mato Grosso”, afir-
ma o governador Mauro 
Mendes.

Ele ressalta a parceria 
com a Assembleia Legis-
lativa, e a rede criada com 
os prefeitos, que possibili-
taram diversas ações que 
têm salvado vidas, e man-
tido ainda um baixo índice 
de contaminação mostrado 
pelos números de casos em 
Mato Grosso.

“É uma forma do gover-
no minimizar, e ajudar 
muita gente que talvez es-
teja em dificuldade por 
conta das consequências 
econômicas na vida. É uma 
forma de aliviar o caixa das 
empresas, dos cidadãos. 
Há aqueles que já pagaram 
porque tinham condições, 
mas aqueles que não paga-
ram porque tinham dificul-
dade vão ter mais este fô-
lego com mais essa medida 
que o governo está fazendo 
para ajudar na pandemia”, 
avalia.

Com a nova medida, os 
veículos com placa final 4 
e 5 que teriam que pagar 
no mês de maio, poderão 
pagar no mês de outubro; 
placa final 6 e 7 que paga-
riam em junho, passam a 
ter o prazo até novembro; 
já as placas 8, 9 e 0 do mês 
de julho, passam a ter o 
prazo estendido até de-
zembro de 2020.

recebido por Emanuel era 
mesmo fruto de propina.

“Tivemos certa difi-
culdade em intimar o ex-
-deputado José Riva, mas ele 
vai depor. Nossa expectativa 
é de que ele traga mais cla-
reza sobre como eram feitos 

os pagamentos de mensali-
nho, que ele já declarou. E se, 
além da vez filmada, Ema-
nuel já teria recebido outros 
valores”, disse. Riva deve de-
por às 8h30 de hoje em ses-
são que será transmitida pelo 
Facebook da Câmara.

nas, com poucos alunos ou 
que cobram mensalidades 
módicas e que seriam seria-
mente prejudicadas por um 
projeto que trouxesse des-
contos maiores do que o seu 
orçamento é capaz, mas isso 
não significa que as escolas 
maiores, com mais reservas 
ou fluxo de caixa não possam 
ou não devam dar descontos 
maiores, ou mesmo o casos 
das creches e outras situa-
ções, como período integral 
e atividades complementa-
res, precisam ser analisadas 
e tratadas pelas escolas junto 
aos pais, que podem e de-
vem procurar seus direitos 
na justiça, caso entendam 
que a escola não está sendo 
razoável.

“Mesmo que não te-
nha sido como muitos pais e 
alunos de universidade gos-
tariam que fosse, eu fiquei 
muito feliz que o governo te-
nha sancionado a minha lei 
e acho que esses 5% são sim 
uma contribuição da Assem-
bleia. Isso não quer dizer que 
um desconto maior não pos-
sa ser pleiteado junto às ins-
tituições de ensino”, explicou 
a parlamentar.

Consta do texto do pro-
jeto de lei que as instituições 
de ensino da rede privada, 
ficam obrigadas a suspen-
der a obrigatoriedade de 
pagamento de 10% a 30% do 
valor de suas mensalidades, 
mediante formulário de re-
quisição do estudante ou seu 
representante legal, durante 
o período em que perdurar 
a quarentena determinada 
em decorrência do Plano 
de Contingência Nacional e 
Estadual gerado pelo Novo 

Coronavírus (Covid-19), a 
ser analisado caso a caso pela 
instituição.

Consta ainda do tex-
to da lei, que fica vedado às 
instituições de ensino regis-
tarem dívidas em aberto nos 
órgãos de proteção ao crédi-
to enquanto durar o do Pla-
no de Contingência Nacional 
e Estadual gerado pelo Novo 
Coronavírus (Covid-19) e os 
prazos definidos nos termos 
no art. 2º para o pagamento 
do valor total das suspensões.

Christiano antonuCCi
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VÁRZEA GRANDE

Frigorífico vai fazer testes
em três mil funcionários

PEQUENA E MÉDIA

Governo oferece garantia em empréstimo

O programa de testes para detectar o contágio
 teve início ontem 

Medida foi publicada ontem no Diário Oficial 

DA REPORTAGEM

A Marfrig diz que fará 
testes em 3 mil funcioná-
rios da empresa no estado 
após ter registrado casos do 
novo coronavírus em Várzea 
Grande. Uma funcionária do 
frigorífico morreu com Co-
vid-19, no dia 22 de maio. 
Maria Neta dos Santos, de 38 
anos, trabalhava no setor de 
desossa, na unidade de Vár-
zea Grande, e fazia parte do 
grupo de risco.

A empresa anunciou 
que fará testes em todos os 
18 mil funcionários no país. 
O programa de testes para 
detectar o contágio pelo 
novo coronavírus terá início 
em 2 de junho, e será feito 
primeiramente na unidade 
de Várzea Grande.

DA REPORTAGEM

O Ministério da Eco-
nomia e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
oferecerão garantia emer-
gencial para reduzir risco de 
pequenas e médias empre-
sas na concessão de crédito. 
Medida provisória publicada 
ontem (2) no Diário Oficial 
da União cria o Programa 
Emergencial de Acesso ao 
Crédito, com o objetivo de 
facilitar, durante o período 
de calamidade, o acesso de 
pequenas e médias empre-
sas (PMEs) a novos emprés-
timos. Segundo o Ministério 
da Economia, o modelo de 
estímulo ao crédito por meio 
da concessão de garantias 
foi usado por muitos países 

‘Pagamos uma dívida e já temos outra, mas não desistimos e vamos vencer’, diz 

Agricultor investe no abacaxi
em terra onde a soja é rainha
DA REPORTAGEM

Canal Rural

Quando se mudou 
para o assentamento Antô-
nio Conselheiro, em 2004, 
o Silvano sabia que dali em 
diante o sustento da família 
passaria a vir da terra. Só não 
imaginava que o cultivo de 
abacaxis seria o ganha-pão. 

Foi “por acaso” que a 
fruticultura ganhou espaço 
no sítio de 28 hectares. Ele 
conseguiu algumas mudas 
da fruta com uma empre-
sa no município e – a partir 
delas – começou a produzir 
mudas melhores. Começava 
assim a história do Sítio Cha-
pada, em Tangará da Serra.

Mesmo com pouco co-
nhecimento sobre a cultura, 
Silvano enxergou na produ-
ção de abacaxis uma opor-
tunidade. Passou a buscar 
informações sobre manejo 
e a investir no negócio com 
o olhar no futuro, apesar das 
dificuldades. 

“Nós da agricultura fa-
miliar não temos recursos. 
Pagamos uma conta e temos 
que fazer outra se quisermos 
melhorar. Mas minha famí-
lia não desistiu, a gente não 
corre de desafios”, comenta.

Em 15 anos, ele conse-
guiu expandir a área de um 
para cerca de cinco hectares. 
Mas o crescimento ainda não 
era suficiente para garan-
tir a rentabilidade esperada. 
Era preciso avançar mais e, 

principalmente, tornar a ati-
vidade mais eficiente. Com 
esse pensamento, financiou 
a compra de maquinários e 
buscou orientação especiali-
zada. Com dois tratores, uma 
plantadeira e um motoculti-
vador (que terminarão de ser 
pagos entre 2023 e 2027), 
Silvano abriu as portas para a 
equipe da Assistência Técni-
ca e Gerencial do Senar-MT 
que, no ano passado, passou 
a oferecer o acompanha-
mento na região. Foi o início 
de uma transformação na 
propriedade, “sem assistên-
cia técnica as despesas eram 
maiores que as receitas, com 
a orientação a gente apren-
deu bastante”, destaca o pro-
dutor.

Com olhar atento, o 
agrônomo Leandro Fachi, 
que é técnico credenciado 
ao Senar-MT, identificou os 
principais gargalos da pro-
dução no sítio e traçou es-
tratégias para superá-los. “A 
gente notou que havia muita 
perda de plantas no campo. 
Das 30 mil mudas que o Sil-
vano plantava em média por 
hectare, menos da metade 
‘vingava’, o que tornava os 
custos muito elevados”, lem-
bra o técnico. 

Para mudar isso, uma 
das recomendações foi tra-
balhar o solo com culturas 
de cobertura – como a cro-
talária – especialmente nas 
áreas de expansão do cultivo.

O foco na gestão e no 

“POR ACASO” | Conheça a história do produtor que aposta no cultivo da fruta e sonha em um dia produzir polpa
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Número representa 6,4% dos contratos que poderiam ser 
alterados

EM 2019

Portabilidade de crédito
imobiliário cresce 200%
DA REPORTAGEM

As taxas de juros mais 
baixas estimularam os clien-
tes bancários a trocar o fi-
nanciamento imobiliário 
de banco. Em 2019, foram 
efetivados 4.610 pedidos de 
portabilidade de contratos 
de crédito imobiliário, infor-
mou o Banco Central.

Segundo o BC, embo-
ra ainda representem uma 
pequena fração do número 
total de créditos portados, as 
efetivações nessa modalida-
de cresceram mais de 200% 
em 2019, na comparação 
com o ano anterior. No final 
de 2019, a média da taxa de 
juros do crédito imobiliário 
era de 7,99% ao ano.

Ao se incluir além da 
portabilidade as renegocia-
ções chega-se a 6 mil ope-
rações (R$2,15 bilhões) em 
2019. “Na portabilidade, o 
tomador migra o contrato de 
crédito imobiliário para ou-
tra instituição financeira que 
tenha oferecido condições 

mais vantajosas ou, alterna-
tivamente, consegue condi-
ções mais vantajosas rene-
gociando o contrato original 
com a instituição com a qual 
tem o crédito imobiliário”, 
explica o BC.

O BC cita também os 
casos em que a renegociação 
não está relacionada à porta-
bilidade. “Além das renego-
ciações dentro do processo 
de portabilidade, existem 
renegociações de mercado, 
ou seja, o tomador e o ban-
co acordam uma redução de 
taxas, sem o envolvimento 
de outro banco no processo”, 
diz o BC. 

Nessa modalidade, no 
mesmo período, ocorreram 
renegociações em aproxi-
madamente 30 mil contratos 
(R$ 9,94 bilhões).

A mediana das novas 
taxas das operações portadas 
foi de 7,71% ao ano, o que sig-
nifica uma redução de 2,99 
pontos percentuais em rela-
ção à mediana das taxas ori-
ginais dos contratos.
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planejamento também foi 
tratado com prioridade. E o 
produtor que olhava sempre 
adiante, passou a entender a 
importância de estabelecer e 
planejar cada passo de uma 
vez. 

“Temos um longo ca-
minho a percorrer, a traba-
lhar, tem muito desafio pela 
frente ainda. O abacaxi é 
uma cultura com ciclo muito 
longo, onde o planejamento 
é fundamental. E isso a gente 
não sabia antes”, revela.

A meta de aumentar o 
terreno dedicado ao abacaxi 
começou a ser colocado em 
prática neste período. Agora 
são 17 hectares ao todo, dos 
quais 8 vão estar prontos para 
a colheita este ano. A grande 
expectativa, no entanto, está 
com os outros 9 hectares que 
vão ser colhidos em 2021 (o 
ciclo da cultura é de um ano 
e meio), que é justamente a 
área que foi plantada sob as 
orientações do agrônomo do 
Senar-MT. 

“A gente cultivou em 
média entre 30 e 35 mil mu-
das por hectare. A previsão é 
colher até 28 mil frutas por 
hectare, o que daria um ren-
dimento entre 80% e 90%”, 
comenta Leandro.

Hoje, o abacaxi pro-
duzido no sítio é vendido 
principalmente na região de 
Tangará da Serra. O preço 
médio de cada fruto gira em 
torno de R$ 2,65.

 Pelos cálculos do técni-

co, se o rendimento for o es-
perado, o custo de produção 
não deve passar de R$ 1,65 
por unidade, o que garantiria 
uma boa rentabilidade.

Além do Silvano outros 
29 produtores de frutas de 
Tangará da Serra recebem 
assistência técnica e geren-
cial do Senar Mato Grosso.

 O trabalho tem sido 
um divisor de águas, levando 
conhecimento àqueles que 
mais carecem de informa-
ção.

Na empresa, já foram 
registrados 25 casos de Co-
vid-19, conforme levanta-
mento realizado na última 
semana. À época, a compa-
nhia de carne bovina afir-
mou, por meio de nota, que 
estava seguindo todas as de-
terminações da vigilância 
epidemiológica do municí-
pio. Ação faz parte da estra-
tégia da empresa para asse-
gurar a saúde e segurança 
dos colaboradores e foi ofi-
cializada em Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
firmado com o Ministério 
Público Federal do Trabalho. 
A testagem dos colaborado-
res da Marfrig que atuam 
nas demais 11 unidades loca-
lizadas no Brasil, seguirá um 
cronograma pré-estabeleci-
do pela empresa.

como medida para mitigar 
os efeitos da covid-19 no 
setor produtivo. O ministé-
rio acrescenta que no Brasil, 
durante este período, a car-
teira de crédito das institui-
ções financeiras referente às 
grandes empresas aumentou 
de forma mais acelerada em 
comparação às pequenas 
e médias, tendo em vista o 
ambiente de incerteza e a ex-
pectativa de maior inadim-
plência desse segmento.

Com a publicação da 
Medida Provisória nº 975, o 
Ministério da Economia fica 
autorizado de imediato a 
aportar R$ 5 bilhões no Pro-
grama Emergencial de Aces-
so ao Crédito. 

O programa será ope-
rado pelo BNDES, nos mol-
des do Fundo Garantidor 

para Investimentos (FGI). 
Novos aportes do Tesouro 
poderão ser realizados até o 
final do ano de 2020, no va-
lor total de até R$ 20 bilhões, 

por decisão do Ministério 
da Economia, conforme a 
performance do programa e 
necessidade de concessão de 
garantias.



AUTO POSTO FALCÃO LTDA. Torna público que requere 
a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação 
Licença de Operação (LO), atividade comercio varejista de 
comb. p/ veículos automotores, Avenida do Comercio, n.º 
1110, Centro, Santa Carmem/MT. CNPJ: 07.008.914/0001-
48. Não EIA/RIMA.

MADEIRAS JUINA LTDA - MADEIREIRA TABOCAL -  
CNPJ: 37.025.116/0001-95 torna público que requereu a 
SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Alteração 
da Razão Social da Licença de Operação – LO para ativi-
dade de Serrarias com desdobramento de madeira, locali-
zada no município de JUINA- MT. Não EIA/RIMA.

NUTRIBIO IND. E COM. DE RAÇÃO ANIMAL E ÓLEOS 
VEGETAIS LTDA. Torna público que requere a Secret. Es-
tadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da Licença 
de Operação (LO), Licença Prévia (LP) e Licença de Ins-
talação (LI) para ampliação de área, atividade fabricação 
de alimentos para animais, Rua Angela, Km 05, - Bloco 02, 
Loteamento Alto da Glória, Sinop/MT. CNPJ: 11.794.0001-
66. Não EIA/RIMA.

ATÔNIO LUIZ BARROA MARQUES 01625215290 – MEI, 
CNPJ: 33.808.028/0001-09, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Li-
cença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença 
de Operação – LO para serviços de lavagem, lubrificação 
e polimento de veículos automotores, localizado na Aveni-
da Joaquim Socreppa, número 520, bairro Setor Industrial 
Sul, município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

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

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
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Aviso de Licitação
Tomada de Preços n.º 03/ 2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 03/2020, cujo 
objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHA-
RIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUCAO DE MEIO-
-FIO E SARJETA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E 
EXECUTIVO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA Orça-
mentária. Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para aber-
tura no dia 19/06/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão 
ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br e do e-mail: licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. 
Obs: Encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preen-
chido para o   departamento de Licitações através do e-mail licitacao@novagua-
rita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, 01 de Junho de 2020.

Graciela Schuster
  Presidenta da CPL

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Gros-
so, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, 
que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico - SRP 
028/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E 
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Para acesso ao Edital Complementar 001/2020 os 
interessados deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site 
www.bll.org.br. Maiores informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–
feira, no horário das 12h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento 
ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 09h00min (horário 
de Brasília) do dia 17 de junho de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: 
até às 18h do dia 16/06/2020 através do site www.bll.org.br

Peixoto de Azevedo 02 de junho de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro

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.   

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 

VENDAS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: JOÃO GONÇALVES DA ROCHA – CPF: 255.176.949-34

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 20/08/2018, na qualidade de compromissário 
comprador do LOTE 09 da QUADRA 15 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos, 
20/09/2019, 20/10/2019 e 20/11/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Noti-
ficada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, 
devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail  atraso2@ghfnet.com.br  ou 
por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a re-
solução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão toma-
das as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-
rários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que 
havia para notificar. SINOP/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 02,03,04/06/2020.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: TEREZINHA WINHARKI DA ROCHA – CPF: 335.931.839-00

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 20/08/2018, na qualidade de compromissária 
compradora do LOTE 09 da QUADRA 15 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos, 
20/09/2019, 20/10/2019 e 20/11/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Noti-
ficada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, 
devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou 
por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a reso-
lução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará cons-
tituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as 
medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas 
contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFI-
CANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atuali-
zado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários 
advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei 
do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 02,03,04/06/2020.

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2020

Recebimento das propostas: a partir do dia 03 de junho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 19 
de junho de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 19 de junho de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 19 de junho de 
2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: Aquisição de 
um caminhão pipa, conforme Convênio nº 896959/2019, firmado entre 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e o Município de Campo 
Novo do Parecis. 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, 02 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2020
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material 
de construção, tintas e ferramentas para atender as Secretarias 
Municipais - Tipo: menor preço por item - Data de abertura:  17 de junho 
de 2020. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 02 de junho 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, julgada no dia 26 de Maio 2020, com início às 

14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada em serviços de vigia patrimonial 

de forma complementar, sendo em períodos diurno e noturno, inclusive 

sábados, domingos e feriados. Da qual foi vencedora a empresa: Lote 

001 - Itens 837093, 837094, ALKATEIA PORTARIA SEGURA LTDA 

inscrita no CNPJ sob o número 33.233.197/0001-68 no valor de R$ 

14.900,00. Nova Mutum - MT, 01 de Junho de 2020.

Sergio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 023/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 25 de maio de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, 
a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E AREIA GROSSA EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME inscrita no 
CNPJ N° 19.141.275/0001-73 com valor total de R$ 68.839,10. Matupá – MT, 27 de maio 
de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
 
  
 
 

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 45/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
TUBOS DE CONCRETO, GRAMAS E MUDAS DE PALMEIRA PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITATE (S)”.' CONFORME A SEGUIR GRAMEIRA RIO VERDE 
LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 10.956.025/0001-17 ITENS VENCEDORA - 
839549 - R$6,70, VALOR TOTAL R$ R$147.400,00 THAIS SALTON 
GNOATO CNPJ/CPF Nº 17.254.689/0001-83 ITENS VENCEDORA - 
839552 - R$280,00, - 839509 - R$347,00, - 839512 - R$61,00, - 839511 - 
R$130,00, - 839510 - R$182,00, VALOR TOTAL R$ R$464.680,00 
VALOR TOTAL GERAL R$612.080,00.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 44/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE 
HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”.' 
CONFORME A SEGUIR HOTEL PERONDI LTDA CNPJ/CPF Nº 
10.316.031/0001-00 ITENS VENCEDORA - 839631 - R$166,00, - 839632 
- R$213,00, - 839643 - R$242,00, VALOR TOTAL R$ R$52.770,00 
VALOR TOTAL GERAL R$52.770,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DO CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE N° 008/2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, o resultado do CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE IMAGEM E ESPECIALIDADES, ELENCADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), as empresas CREDENCIADAS E 
HABILITADAS: DIS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA, 
CNPJ Nº 14.677.583/0001-02 e SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL 
DE SORRISO LTDA, CNPJ Nº 07.006.340/0001-79 devidamente 
credenciadas.

Marisete M. Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiros
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

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 16 DE JUNHO DE 2020 (Conforme Artigo 4º-G da Medida 
Provisória nº 926 de 20 de Março 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. 050/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM RISCO SOCIAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( 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.

AVISO DE LICITAÇÃO



NÃO DESCARTA

Méndez abre possibilidade 
de deixar o Corinthians

SÉRIE B

Cuiabá formaliza contratação
de zagueiro Everton Sena

Foto: Divulgação

Zagueiro afirma que precisa jogar mais 
e cogita empréstimo 

Foto: Divulgação

Everton Sena está formalizado na CBF 

DA REPORTAGEM

O zagueiro Bruno Mén-
dez cogita deixar o Corin-
thians para jogar mais. Ten-
do disputado apenas 13 jogos 
em pouco mais de um ano 
no Timão, o uruguaio de 20 
anos abre a possibilidade de 
ser emprestado a outro clube 
e diz que essa hipótese já foi 
conversada com a diretoria 
alvinegra.

“Quero ter continuidade. 
A gente é jovem e quer jogar. 
Não descarto ir emprestado 
a uma outra equipe, já con-
versei com o clube. Este se-
mestre me serviria para ver 
se eu teria os minutos que 
desejava, mas veio a parada”, 
declarou.

O Corinthians contratou 
o jogador do Montevideo 
Wanderers com muita espe-
rança no potencial dele. O 
clube acertou a compra de 
70% dos direitos econômicos 
do zagueiro por R$ 18,5 mi-
lhões. O contrato de Méndez 
com o Timão é válido até de-

DA REPORTAGEM

O Cuiabá formalizou 
a contratação do zagueiro 
Everton Sena, que chega 
do Novorizontino para re-
forçar o Dourado no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B, ainda sem data marcada 
para começar em função da 
pandemia do novo corona-
vírus. O nome do zagueiro, 
negociado, conforme Só 
Notícias já informou, des-
de maio, foi publicado no 
Boletim Informativo Diário 
(BID) da CBF.

Everton Sena chega do 
Novorizontino onde dispu-
tou o Campeonato Paulista 
como titular na campanha 
que mantém o time na li-
derança do seu grupo na 

zembro de 2023.
Um dos motivos para 

Bruno Méndez cogitar a saí-
da do Corinthians é o desejo 
de voltar à seleção uruguaia. 
“Jogar na seleção principal 
foi divino, mas no momen-
to não pensei nisso, quis me 
concentrar. Agora é uma re-
cordação linda, mas já pas-
sou e quero estar lá outra 
vez. Obviamente que sonho 
em jogar a Copa do Mundo, 
mas primeiro tenho que ver 
a realidade e buscar mais 
minutos onde quer que seja. 
Assim, posso me mostrar”, 
opinou.

O Corinthians tem até o 
fim do mês para acertar uma 
dívida com o Montevideo 
Wanderers pela compra do 
zagueiro. O Timão pagou a 
primeira parcela, mas dei-
xou de arcar com os valores 
previstos para junho e de-
zembro de 2019. Em janeiro, 
após os dois atrasos conse-
cutivos, a diretoria do clube 
uruguaio entrou com uma 
ação na Fifa.

competição. Sena era um 
sonho antigo da diretoria 
do Cuiabá, que já tentou a 
contratação do zagueiro no 
ano passado, mas o jogador 
preferiu defender as cores 
do Vitória, chegando, in-
clusive, a marcar gol diante 
do Cuiabá no triunfo dos 
baianos por 3 a 1 dentro da 
Arena Pantanal. Com perfil 
de liderança, era capitão na 
Bahia e deve chegar ao Dou-
rado para ser titular ao lado 
do xerife Anderson Concei-
ção, capitão do Cuiabá.

Ele é o terceiro reforço 
oficial do Cuiabá para a Sé-
rie B do Campeonato Brasi-
leiro. Já foram confirmados 
os atacantes Jenison e Feli-
pe Marques, que também 
estavam no Novorizontino 
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Cazares promove festa e 
é multado pela prefeitura
DA REPORTAGEM

Uma nova escapada 
na quarentena da Covid-19 
deve custar cerca de R$ 130 
mil a Juan Cazares, meia do 
Atlético-MG, diagnosticado 
com o novo coronavírus 
no último domingo. O jo-
gador foi denunciado por 
vizinhos por promover, no 
dia 15 de maio, uma festa na 
casa dele no condomínio 
Boulevard, em Lagoa San-
ta, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Fiscais 
da prefeitura e a Polícia Mi-
litar foram ao local e cons-
tataram a confraternização. 
Agora, a Vigilância Sanitá-
ria deve aplicar penalidade 
financeira máxima em Ca-
zares.

Henrique Melo, dire-
tor de Regulação Urbana de 
Lagoa Santa, confirmou a 
multa ao jogador. Segundo 
ele, a festa não tinha cunho 
familiar. “A multa dele vai 
ser provavelmente a máxi-
ma. Quem expede a multa 
é a Vigilância Sanitária, no 
caso dele é a máxima por-
que ele é reincidente, já 
houve outras reclamações 
e, nessa última, com o de-
creto, com a questão da 
aglomeração e a questão do 
Covid em si, a fiscalização 
foi ao local, a Polícia Mili-
tar deu o apoio necessário, 
e foi constatado realmen-
te uma festa sem nenhum 
cunho familiar. A multa 
máxima, a vigilância deve 
aplicar em torno de R$ 130 
mil”.

Além de desrespei-

DA REPORTAGEM

O vice de futebol do 
Grêmio, Paulo Luz, afir-
mou nesta terça-feira que 
considera o cenário no Rio 
Grande do Sul positivo para 
a retomada do Gauchão en-
tre meados de julho e agos-
to, como acordado entre os 
clubes e a Federação Gaúcha 
de Futebol (FGF). Na visão 
do dirigente, a pandemia do 
coronavírus está “contro-
lada” no estado, apesar dos 
registros diários de novos 
casos da doença.

Segundo a última atuali-
zação da Secretaria Estadual 
de Saúde, na segunda-feira 
foram registrados 216 novos 
casos de Covid-19 no estado, 
com oito mortes. No total, o 
estado soma 9.496 casos e 
232 mortes provocadas pelo 
vírus. Uma pesquisa feita 
pelo Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel), porém, 
aponta que a contaminação 
está estável no Rio Grande 
do Sul.

Luz crê no retorno do 
Campeonato Gaúcho en-
tre as datas previstas caso o 
controle, na visão dele, da 

GRÊMIO

Vice vê pandemia 
“controlada” no RS para 
retorno do Gauchão

disseminação do vírus se 
mantenha. A competição 
está suspensa desde o dia 16 
de março. “Estamos estacio-
nados em um ponto. Diante 
de toda pandemia, aconteci-
mentos do país, temos uma 
situação, apesar das perdas 
que lamentamos muito, te-
mos situação controlada. 
Se o processo evoluir nesse 
ponto de equilíbrio, como 
as demais atividades vêm 
sendo retomadas, a gen-
te entende que o futebol 
também é um negócio, en-
tretenimento importante, 
poderá ter início de julho, 
segunda quinzena de julho 
ou mais tardar em agosto, 
ter um Campeonato Gaú-
cho retomado”, afirmou.

A volta do Gauchão está 
confirmada, ainda que sem 
data definida. O presidente 
da FGF, Luciano Hocsman, 
detalhou a busca pela legi-
timidade das alterações pre-
vistas no regulamento para 
o Gauchão. Documentos fo-
ram encaminhados ao Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
do Rio Grande do Sul, Mi-
nistério Público e Conselho 
Nacional do Esporte.

tar as normas do decreto 
de Lagoa Santa que pro-
íbe aglomerações, a fes-
ta na casa de Cazares está 
na mira das autoridades 
de saúde por causa da Co-
vid-19. Vários convidados, 
segundo o diretor de Re-
gulação Urbana de Lagoa 
Santa, procuraram postos 
de saúde da cidade. Todos 
serão orientados a entrar 
em quarentena.

Segundo Henrique 
Melo, foi apurada a presen-
ça até de uma van de outra 
cidade com pessoas para 
participar da festa promo-
vida por Cazares. “Várias 
pessoas procuraram (os 
postos de saúde). As me-
didas do pessoal de saú-
de foram muito assertivas 
nisso. O livro de visitantes 
do condomínio foi con-
sultado, essas pessoas vão 
ser procuradas uma a uma, 
as pessoas têm que ficar 
em quarentena, as pesso-
as tÊm ser acompanhadas 
pela secretaria de saúde. Os 
integrantes da festa serão 
acompanhados de perto. 
Veio até Van de fora para 
você ter a noção da quanti-
dade de pessoas que foram 
chamadas para essa aglo-
meração. Empregados dele 
que circulam pelo condo-
mínio, todos esses vão ter 
acompanhamentos próxi-
mos, isolamento forçado, 
nesse caso tem que fazer a 
quarentena, e os familiares 
inclusive”.

No último domingo, a 
assessoria de imprensa do 
Atlético divulgou que Ca-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Cazares promove festa, é multado e convidados são orientados a quarentena 

Competição poderá ser retomada entre meados de 
julho e agosto 

ATLÉTICO-MG | Jogador teve teste positivo para o novo coronavírus divulgado no último domingo

e que já tinham passagem 
pelo Dourado. Os três che-
gam para suprir as dispen-
sas de Arthur Caculé, Felipe 

Alves e Moisés, que tiveram 
os contratos vencidos no fi-
nal de abril e que foram re-
novados.

zares testou positivo para 
Covid-19. Os exames foram 
realizados no sábado. O jo-
gador apresentava quadro 
assintomático e foi pronta-
mente afastado das ativida-
des do clube, com acompa-
nhamento médico.

Posteriormente, a 
prefeitura da cidade con-
firmou que a referida fes-
ta ocorreu, na verdade, no 
dia 15 de maio. De acordo 
com administração muni-
cipal, foram três festas com 
aglomeração. A primeira na 

semana anterior ao dia 15, 
quando Cazares foi notifi-
cado. No dia 15, a segunda 
festa, com a aplicação da 
multa. Por fim, no dia 30 de 
maio, quando passou pelos 
exames no Atlético.

“PELADA”
TRANSMITIDA
Não foi a primeira vez 

que Cazares “furou” a qua-
rentena. No dia 5 de maio, 
ele e o venezuelano Otero, 
também do Atlético-MG, 
foram filmados jogando 
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SINOP

Iniciado asfaltamento no Campo
Verde e Comunidade Betel

SINOP

CDL protocola ofício pedindo
reforço nas fiscalizações

GRIPE

Vacinação é prorrogada 
para públicos de 
todas as fases

Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

Reunião foi feita com representantes do Procon e do Executivo 

Serão executados 28 mil metros de pavimentação 

Prazo agora vai até o dia 30

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
iniciou a obra de asfalta-
mento no Jardim Campo 
Verde e Comunidade Betel, 
que sofrem há anos com a 
poeira e a lama. Serão exe-
cutados 28,2 mil metros de 
pavimentação, fruto de um 
financiamento contraído 
pelo município junto à Cai-
xa Econômica Federal (CEF), 
ainda, em 2019, através do 
Financiamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento (Fini-
sa).

Os serviços de drena-
gem das águas pluviais já 
foram iniciados. Além do 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Preocupada com os 
reflexos que podem vir por 
causa de estabelecimen-
tos comerciais que não es-
tão respeitando as normas 
preventivas de combate ao 
novo coronavírus, a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
Sinop encaminhou ofício à 
Prefeitura solicitando refor-
ço na fiscalização e medidas 
punitivas para quem não 
está cumprindo as regras. O 
pedido foi respaldado pelos 
próprios empresários do se-
tor de bares, restaurantes e 
similares, que têm a mesma 
preocupação.

Também houve uma 
reunião com a direção do 
Procon-Sinop para alinhar 
as ações de fiscalização no 
comércio a respeito das me-
didas protetivas. A CDL re-
força a importância de que 
todos os estabelecimentos 
estejam cumprindo as regras 
à risca.

“Não basta ter a másca-
ra, tem que utilizá-la de for-
ma correta. As pessoas que 
desrespeitarem as normas 
serão notificadas, quem já foi 

DA REPORTAGEM

Diante de um baixo ín-
dice de vacinação de grupos 
prioritários, a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Gripe teve seu prazo 
ampliado e agora vai até o 
dia 30 de junho. Segundo o 
Ministério da Saúde, dos 77,7 
milhões de pessoas consi-
deradas público prioritário, 
63,53% receberam a vacina. 
Com a prorrogação, a expec-
tativa é vacinar mais 28,3 mi-
lhões de pessoas.

A campanha teve três 
fases. Dividida em duas eta-
pas, a terceira e última fase, 
iniciada em 11 de maio, ti-
nha previsão de vacinar 90% 
do grupo considerado prio-
ritário até o dia 5 de junho. 
Como o resultado ainda está 
aquém do esperado, o go-
verno adotou a estratégia de 
prorrogar a data final para o 
dia 30.

Segundo o Ministério 
da Saúde, até o último fim 
de semana 25,7% de 36,1 mi-
lhões de pessoas estimadas 
nesta terceira fase foram 

vacinadas. “Desde o início 
da ação nacional, em 23 de 
março, 50 milhões de pesso-
as foram vacinadas, faltando 
ainda 28,3 milhões que ainda 
não receberam a vacina”, in-
formou a pasta. Nesta segun-
da etapa, a campanha tem 
como foco principal os pro-
fessores de escolas públicas e 
privadas e adultos de 55 a 59 
anos. Já a primeira etapa (da 
terceira fase da campanha) 
teve como público-alvo pes-
soas com deficiência; crian-
ças de 6 meses a menores de 
6 anos; gestantes e mães no 
pós-parto até 45 dias.

Em nota, o secretário 
substituto de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saú-
de, Eduardo Macário, disse 
que, além de ser importante 
para reduzir complicações 
e óbitos em decorrência da 
gripe influenza, a prorro-
gação da campanha é “mais 
uma oportunidade para que 
os públicos de todas as fases, 
que ainda não se vacinaram, 
possam procurar de forma 
organizada as unidades de 
saúde”.

DA REPORTAGEM

A Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) in-
formou que custeará parte 
do voo dos estudantes em 
mobilidade acadêmica in-
ternacional – espécie de in-
tercâmbio educacional – na 
Colômbia. Ele sairá de Bo-
gotá e chegará a São Paulo 
nesta quinta (4). O retorno a 
Cuiabá está previsto para o 
dia seguinte. A ação é realiza-
da por meio da Secretaria de 
Relações Internacionais (Se-
cri) a partir do chamamento 
realizado pela Embaixada do 
Brasil na Colômbia.

Os estudantes foram para 
a Colômbia no começo do 
ano. Inicialmente, o retorno 
estava previsto para a pri-
meira quinzena de junho, 
quando o semestre acaba, 
mas as fronteiras foram fe-
chadas no dia 17 de março 
para evitar transmissão da 
Covid-19.

“A UFMT já havia tomado 
providências ao disponibili-
zar bolsas emergenciais para 
a manutenção dos estudan-
tes na Colômbia. Felizmente 
houve essa possibilidade do 
voo de retorno e a Univer-
sidade, de pronto, definiu 
que vai ajudar no custo das 
passagens para que todos os 
estudantes voltem”, afirma 
o reitor da UFMT, Evandro 
Soares da Silva.

Segundo o secretário de 
Relações Internacionais, 
Lucas Sousa, a embaixada 
encaminhou o aviso do voo 
especial na sexta (29) à noite. 
“Desde então, toda a equipe 
da Secri e da Administração 
Superior vem se mobilizan-

do, atendendo os estudan-
tes e na manhã de segunda-
-feira (1º) o reitor formalizou 
a liberação do recurso para 
a execução da atividade”, 
aponta.

“Vários agentes públicos, 
parlamentares e até a As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso foram acionados 
para auxiliar na articulação 
do retorno. Porém, devido 
ao curto prazo, a decisão foi 
tomada pela reitoria, mas 
a sensibilidade demonstra-
da pelos agentes públicos 
consultados me dá a certeza 
que a sociedade auxiliará a 
UFMT sempre que necessá-
rio”, completa.

O secretário conta ainda 
que a embaixada deu um 
prazo até 12h de domingo 
(31) para a confirmação dos 
nomes dos brasileiros reti-
dos na Colômbia. “Só poderá 
voar quem estava informado 
às embaixadas, que foi a nos-
sa orientação para todos os 
nossos estudantes”, completa 
o docente.

Os recursos serão depo-
sitados diretamente na con-
ta dos estudantes que estão 
em mobilidade. Na semana 
passada, a UFMT já havia 
disponibilizado uma bolsa 
emergencial à estudantes na 
Colômbia. “Isso, no entan-
to, não conclui nosso traba-
lho. Conseguimos auxiliar 
na repatriação de mais sete 
estudantes em mobilidade, 
totalizando 18 regressos até 
o momento. Ainda temos 
36 discentes e eles contarão 
com nosso apoio, como foi 
feito desde o primeiro mo-
mento da pandemia”, finaliza 
o secretário.

Foto: DivulgAção

Estudantes estão na Colômbia desde o começo do ano

UFMT custeará o retorno de alunos em
intercâmbio na Colômbia para o Brasil
RECURSO | Voo sairá de Bogotá e chegará a São Paulo na quinta; chegada a Cuiabá prevista para seta

asfalto, a obra contempla 
também sinalização viária 
e passeio público com aces-
sibilidade para trazer mais 
conforto e segurança para os 
moradores.

ASFALTO NOVO
Além do Jardim Vitó-

ria e Comunidade Betel, a 
Prefeitura está dando anda-
mento em um grande pacote 
de obras, executado com re-
cursos da Sudeco, Ministério 
das Cidades, Secretaria de 
Estado das Cidades, além de 
dois projetos em âmbito Fi-
nanciamento à Infraestrutu-
ra e ao Saneamento (Finisa). 
Estão sendo investidos R$ 8 
milhões em recapagem.

notificado será multado e, 
em último caso, o alvará da 
empresa será cassado. É fun-

damental que todos façam a 
sua parte. Isto é pela saúde 
de todos e para garantir que 

o comércio continue funcio-
nando”, destaca o presidente 
da CDL, Marcos Alves.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
fez doação de 130 cestas 
básicas para o Centro Es-
pírita Maria de Nazaré. 
Desse total, 80 foram do-
adas e as outras 50 estão 
sendo usadas para prepa-
ração de alimentos para 
moradores de rua e pesso-
as necessitadas.

A diretora-financeira 
da entidade, Margaret 
Brustolon, explica que as 
cestas básicas foram en-
tregues para frequenta-
dores da casa, moradores 
do Jardim do Ouro que 
participam de um projeto 
desenvolvido pelo Centro 
e pessoas que procuraram 
a entidade pedindo por 
alimento.

“Temos uma equipe 
que faz a visita, verifica se 
a pessoa está realmente 
precisando e faz a doação. 
Nós desenvolvemos um 
trabalho muito bonito, 
servimos todos os dias o 
almoço para moradores 
de rua e pessoas que es-
tejam necessitadas. Antes 
eram servidos nas mesas 
dentro do Centro Espírita, 
mas agora, devido à pan-
demia, estamos entregan-
do as marmitas no portão. 
Além de outras ações. Es-
sas cestas também vieram 
para ajudar a continuação 
desse trabalho”.

Esses alimentos entre-
gues ao Centro Espírita 
fazem parte das 2,5 mil 
cestas básicas doadas pela 

SINOP | 80 cestas foram doadas e outras 50 encaminhadas para preparar comida a moradores de rua
Foto: Ademir Specht

Centro Espírita recebeu doação de 130 cestas 

usina para Prefeitura, por 
meio da Secretaria de As-
sistência Social. 

“Desde o início da pan-
demia, intensificamos 
ainda mais o trabalho de 
assistência para as pes-
soas em vulnerabilidade 
e também entidades que 
prestam auxílio para co-
munidade. 

Entramos em contato 
com a usina, assim como 
com outras empresas e 
instituições para que jun-
tos possamos fazer a dis-
tribuição organizada das 
cestas, atendendo o maior 
número de famílias, evi-
tando que uma receba o 
alimento de duas ou mais 
pessoas, enquanto outra 
ainda não tenha recebido”, 
ressaltou a secretária Josi 
Palmasola.

A secretária pontuou 
ainda que em Sinop mais 
de 16 mil pessoas estão in-
clusas no Cadastro Único. 
Entretanto, nesse período 
de pandemia, devido ao 
novo coronavírus, o nú-
mero de famílias que bus-
cam ajuda é ainda maior. 
“Precisamos pensar em 
todos a longo prazo, já 
que não sabemos quando 
essa situação chegará ao 
fim. Até lá, estamos con-
tando com recursos do 
município e também com 
a ajuda da população para 
arrecadar alimentos”.

UNIR PARA
PROTEGER
O município continua 

arrecadando alimentos, 

130 cestas de alimentos são
entregues ao Centro Espírita

produtos de limpeza, hi-
giene e álcool gel por meio 
da Campanha Unir para 
Proteger. Os materiais po-

dem ser entregues na As-
sistência Social, localizada 
na Rua das Aroeiras, 1116, 
Centro, ou nas lojas das 

redes de supermercados 
Machado e Casa Aurora 
e na Paróquia São Cami-
lo. A Secretaria também 

disponibiliza dois telefo-
nes para outras dúvidas: 
66 3531 2791 e 66 9 9680 
0001, com Rodrigo.


