
CONFRESA
Lockdown 
atinge 
agricultura

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

O decreto de “lockdown” 
em Confresa entrou em vigor 
esta semana. Segundo o pre-
feito Ronio Condão, a decisão 
levou em conta o número de 
casos de Covid-19. O decre-
to também atinge o agro. 
A agricultura familiar foi a 
mais atingida, porque houve 
fechamento total das feiras, 
comprometendo a comerciali-
zação de hortifrutigranjeiros.   
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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!

SINOP

As obras de construção da ponte de concreto sobre o Rio Verde e o enca-
beçamento da ponte sobre o Rio Teles Pires na rodovia MT-222, em Sinop, 
seguem em andamento e os serviços avançam em ritmo acelerado.   Página - 8

Divulgação

assessoria

Divulgação

Divulgação

Os Casos de covid-19 vêm crescendo de forma acelerada em todo o estado de Mato Grosso 
nas últimas semanas. só nas últimas 24 horas (até o fechamento desta edição), o estado de 
Mato Grosso contabilizou 369 novos casos de coronavírus, totalizando um número de 6.108. 
Em Sinop comércios estão sendo multados para evitar um fechamento total. Em junho Si-
nop saltou de 31 para 161 casos confirmados. Na cidade de Sorrio o prefeito Ari Lafin (PSDB), 
decretou a partir de amanhã toque de recolher das 22h às 5h.                                Página  - 3

Crescimento da covid-19 deixa
Mato Groso em estado de alerta

Parceria
para mais
39 UTIs
no Nortão
O Governo de Mato Gros-
so fechou parceria com o 
Consórcio de Saúde Vale 
do Teles Pires e vai ofere-
cer 39 novos leitos de UTI 
para atender aos pacientes 
da Covid-19 da região. Os 
novos leitos de UTI serão 
abertos em municípios do 
Norte do estado.        
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A necessidade de proteger os mais vulneráveis 
durante a pandemia fez nascer o maior programa 
de transferência emergencial de renda já visto no 
país. O auxílio temporário de R$ 600 mensais para 
trabalhadores informais e desempregados também 
reavivou o debate sobre um programa de renda mí-
nima mais amplo ou mesmo universal. A discussão 
é bem-vinda e pode se mostrar fértil, embora não 
raro se dê em termos por demais abstratos e utópi-
cos, a desconsiderar restrições orçamentárias e em-
pecilhos políticos e legais.

O Brasil já dispõe de cadastros abrangentes, 
embora incompletos, de famílias pobres; conta ain-
da com a experiência bem-sucedida do Bolsa Famí-
lia, a última grande inovação da política social. Cabe 
agora pensar nos próximos passos. Podem-se aper-
feiçoar os programas e o foco nos mais carentes, de 
modo a reduzir a desigualdade.

O desafio consiste em fazer o melhor uso de 
recursos escassos —sem incorrer no erro de exaurir 
as finanças públicas e comprometer ainda mais o 
crescimento econômico, sem o qual não existe su-
peração real da miséria.

Há diversos modelos possíveis. Na versão mais 
abrangente e custosa, todas as pessoas, ricas e po-
bres, teriam direito ao benefício, sem qualquer 
condicionalidade. Os mais afluentes pagariam mais 
Imposto de Renda, em compensação. Tal modali-
dade, hoje, poderia custar algo em torno de exorbi-
tantes 10% do Produto Interno Bruto (o Bolsa Famí-
lia não chega a 0,5%) e exigiria redesenho amplo do 
sistema tributário e de todo o rol de benefícios pa-
gos pelo Estado, inclusive salários e aposentadorias.

Outras possibilidades, mais realistas ao menos 
para um ponto de partida, são programas com cri-
térios de elegibilidade, mais similares ao Bolsa Fa-
mília, que atinge hoje cerca de 13,5 milhões de lares. 
Os desenhos variam, mas seria plausível, por exem-
plo, criar uma renda básica para crianças e adoles-
centes, justamente os mais desprotegidos e afetados 
pela pobreza. A fusão de programas em prol de uma 
ação concentrada nos mais pobres traria ganhos de 
eficiência.

Uma iniciativa dessa natureza demandaria de 
2% a 4% do PIB, a depender da abrangência e dos 
benefícios, e poderia ser viabilizada, em tese ao me-
nos, a partir de ações como a unificação de auxílios 
já existentes, revisão de outros gastos obrigatórios, 
eliminação de benefícios tributários e aumento 
do Imposto de Renda. Há um debate mais amplo, 
como se nota, mas historicamente evitado à esquer-
da e à direita: como o Estado corporativista do país 
contribui para a perpetuação de privilégios e a de-
sigualdade social.

Editorial

O básico da renda

Ranking dos Políticos - Facebook

NA PANDEMIA
Após semanas de queda no índice de 

isolamento social em Mato Grosso, a em-
presa de tecnologia In Loco registrou uma 
subida nesta semana. De acordo com os da-
dos, o Estado tem 45% de sua população em 
isolamento até a última quinta (11). Na se-
mana passada, o índice chegou a ficar em 
35%. A melhora ocorre na semana em que 
diversas cidades emendaram um “feria-
dão”, de modo a aumentar o isolamento. A 
Covid-19 tem subido de forma assustadora 
no Estado e já passam de 5 mil casos.

PRECONCEITO
O sheik Abdussalam Almansori, líder da 

Mesquita de Cuiabá, afirmou que ainda hoje 
é possível sentir os reflexos do ataque terro-
rista às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, 
em 11 de setembro de 2001. Segundo ele, des-
de então, os muçulmanos passaram a ser 
tratados com hostilidade e preconceito. “O 
Mundo injustiçou o islâmico. [...] Nossa re-
ligião é de paz, de justiça, não somos terro-
ristas, não prejudicamos ninguém”, afirmou.

MINISTRO NA
POLÍTICA
O ministro Gilmar Mendes, do STF, vol-

tou a descartar a possibilidade de postular 
qualquer cargo eletivo em eleições próxi-
mas. Em tom de brincadeira, Gilmar afir-
mou que há pessoas que o criticam e dizem 
que ele faz política na Suprema Corte. “Di-
zem que faço política no STF, mas não é dis-
so que se cuida. Eu estou bem aqui e acho 
que cumpro um bom papel do STF. Quando 
cheguei ao Tribunal, e outros colegas che-
garam por indicação do PT, diziam que eu 
era o líder da bancada de oposição”, disse 
aos risos.
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“Outras possibilidades, mais realistas ao 
menos para um ponto de partida, são pro-
gramas com critérios de elegibilidade, mais 
similares ao Bolsa Família, que atinge hoje 
cerca de 13,5 milhões de lares

“ Três ladrões foram presos na madrugada de domingo por policiais mi-
litares em Santo Antônio de Leverger. De acordo com a PM, eles são sus-
peitos do roubo em um restaurante e peixaria na comunidade Barra dos 
Aricá. Eles foram presos na MT-040, rodovia que liga Cuiabá a Leverger. 
Além de fazer seis pessoas reféns, entre elas uma menina de 6 anos, os 
suspeitos roubaram uma Saveiro Cross de um dos clientes e usaram na 
tentativa de fuga. A arma usada no crime, um revólver 38 com quatro mu-
nições intactas, também foi apreendida.

Notícias sobre a Covid-19 em todos os jor-
nais, nas TVs plantões diários, especialistas 
de diversas áreas explicando, fazendo proje-
ções científicas, criando um clima de medo e 
desconfiança na população, mas Netto sem-
pre fora uma pessoa aberta a outros pontos de 
vista, que via no misticismo um poder oculto 
e secreto. Lia no jornal todos os dias as previ-
sões de seu horóscopo, era de escorpião com 
ascendência em touro, e segundo o que apren-
dera sobre os signos, era um traço de pessoas 
com forte propensão astral.

Estava decido a entender o que realmente 
causara a pandemia, uma vez que tudo come-
çou na China, um povo que tem uma compre-
ensão muito grande sobre as forças ocultas 
que regem nosso mundo, lugar de criação do 
Taoísmo, Feng-shui, acupuntura, da descober-
ta dos cinco elementos e outros tantos sabe-
res milenares. Começou a estudar a filosofia 
oriental chinesa, e logo entendeu que toda 
essa desordem mundial era devido ao dese-
quilíbrio que nós, humanos, causamos à natu-
reza, e que a China por se tornar uma potência 
industrial em tão pouco tempo, causou essa 
mudança energética do planeta, transforman-
do terras virgens em grandes plantações e vi-
larejos milenares em metrópoles densamente 
povoadas. Netto compreendeu que seu traba-
lho, ou melhor, missão: era reequilibrar ener-
geticamente suas energias místicas.

Primeiro foi a um acupuntarista, um chi-
nês chamado Chan, recomendado por Fran, 
uma amiga de sua prima. O oriental lhe expli-
cou que nosso corpo é um sistema energético, 
onde existem centros energéticos chamados 
Chakras espalhados por todo nosso corpo, e 
que a acupuntura alinha os centros energéti-
cos. Netto teve o corpo todo espetado por agu-
lhas, até nos lugares mais íntimos, saiu de lá 
atordoado, mas jurou que iria fazer o que fosse 
necessário para mudar a si mesmo, e tentar 
parar a pandemia.

Chegando em casa, Netto colocou em prá-
tica o Feng-shui, que consiste em harmonizar 
o ambiente em que vivemos, para isso trocou 
móveis de lugares, pintou as paredes com co-
res específicas para cada cômodo, como por 
exemplo, a verde oliva para a cozinha, azul 
marinho para o banheiro, e assim por diante. 

Convidou Fran para almoçar, e contou as novi-
dades e transformações místicas que estava 
vivenciando. O horóscopo dizia que teria sur-
presas amorosas, e entre um copo de vinho e 
petiscos veganos, acabaram na cama, trocando 
carinhos e energias sexuais.

Nunca na vida Netto havia se sentindo tão 
bem. Estava sempre feliz, começou namorar 
Fran. As constantes dores de cabeça sumiram, 
e no trabalho sua produtividade aumentou 
muito. Era como se tivesse nascido novamen-
te. Lia os livros do místico Paulo Coelho, ouvia 
músicas dos “Mutantes”, e meditava no fim da 
tarde, tudo parecia perfeito.

Havia, enfim, alcançado o equilíbrio, a ilu-
minação, e foi justamente num sonho que en-
controu a solução para a pandemia. No sonho, 
Netto estava no Titanic, e logo foi anunciado 
que o navio estava afundando, começando a 
histeria e corre-corre. Estranhamente todos 
estavam nus, menos ele e um velho senhor, que 
estava sereno e sorria misteriosamente como 
a “Monalisa”, aquela famosíssima obra de arte 
feita pelo italiano Leonardo da Vinci. 

Em meio ao tumulto generalizado, aproxi-
mou-se do ancião que vestia belas vestes de 
cetim, e perguntou por que estava tão calmo, 
parecendo não temer a morte, e este lhe sus-
surrou: “Não é o Titanic que afunda, são as pes-
soas, o medo delas é da vida, e não da morte”. 
Acordou todo ofegante e suado, chegou à con-
clusão que esse sonho era uma mensagem do 
além, e sabia como acabar com a pandemia.

Na manhã seguinte alugou uma fantasia de 
médico, e disfarçado de doutor, foi aos hospitais 
de cidade, e sem proteção alguma deu um abra-
ço “energético curativo” em todos os pacientes 
infectados com a Covid-19. Chegou em casa no 
fim da tarde, feliz e cansado. O sonho lhe re-
velara sua missão: curar as pessoas do mundo. 
Adormeceu. Acordou cinco dias depois na UTI 
do hospital entubado. Havia se contaminado.

Provérbio chinês: “Um momento de pru-
dência pode evitar um grande desastre, um 
momento de imprudência pode arruinar toda 
uma vida.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma 
pandemia: o místico

Sou mais a versão antiga...
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uma atualização radical: do visual “leve” 
e direto passou a ser algo alegórico, 
cheio de cores, com imagens vibrantes e 
ícones grandes. Visualmente, achei ridí-
culo. As funcionalidades, inicialmente, 
aumentaram e ficaram mais ricas em 

detalhes desnecessá-
rios.

O primeiro pen-
samento é trocar de 
aplicativo, mas aí seria 
recomeçar, procurar, 
testar e, talvez, me in-
comodar. O que estou 
usando ao menos já 
conheço e, por esse 
motivo, resolvi enca-
rar.

As novas funções 
mais atrapalham que 

ajudam. O que era simples ficou comple-
xo. E assim a versão antiga ficou mais 
atraente que a atual. Acontece que, nes-
se caso, a versão antiga não está mais 
disponível e, mesmo que estivesse, em 
breve seria definitivamente descontinu-
ada. Não dá para tentar “parar o tempo”.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Muitas vezes a gente sente um “baque” quando algum 
aplicativo evolui. Se ele nos atendia plenamente, quais 
os motivos para mudar? A resposta é simples: evolução. 
Se continuarmos sempre com as mesmas coisas, pouco 
vai mudar, e isso, evidentemente, não combina com a 
tecnologia, não é mesmo?
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A evolução da tecnologia acaba por 
nos surpreender em diversos fatores, 
alguns bons e, como não poderia deixar 
de ser, alguns ruins. Não são raros os ca-
sos, por exemplo, em que a nova versão 
de um aplicativo ou sistema operacional 
acaba por não agra-
dar, seja na questão 
visual ou nos re-
cursos envolvidos, 
e acabamos tendo 
que “engolir” a no-
vidade e nos adap-
tar ao que foi ofere-
cido ou buscar uma 
nova opção e partir 
completamente do 
“zero”.

Aconteceu exa-
tamente isso na 
vida de muitas pessoas, por exemplo, 
com o lançamento do Windows XP. Re-
pleto de “perfumarias” e com interface 
extremamente carregada se comparado 
aos seus antecessores, demorou de cair 
nas “graças” de uma parcela bastante 
expressiva dos usuários. Muitos deles ti-
veram que se adaptar “na marra”, por di-
ficuldades ou impossibilidades técnicas 
de permanecer nas versões anteriores 
por muito tempo.

Por mais que saibamos que esse é o 
caminho natural da tecnologia algumas 
coisas acabam por incomodar. Recente-
mente, por exemplo, o aplicativo que uti-
lizo para controlar meus veículos sofreu 

EDUARDO FACIROLLI
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De acordo com dados ofi-
ciais emitidos pela Secre-
taria de Estado de Saúde 
(SES-MT), só nas últimas 
24 horas (até o fechamento 
desta edição), o estado de 
Mato Grosso contabilizou 
369 novos casos de corona-
vírus, totalizando um nú-
mero de 6.108. Desses, 3.508 
estão com sintomas leves e 
permanecem em isolamen-
to domiciliar. São 130 pa-
cientes internados em Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTI´s) em todo o estado, o 
que representa uma taxa de 
ocupação de leitos de 74,6%. 
Outros 140 estão em enfer-
maria. O avanço do corona-
vírus em Mato Grosso vem 
tirando o sono de muitos 
gestores públicos, seja do 
governo do estado, como 
também dos administrado-
res municipais.

SINOP
Na capital do nortão, a 

prefeita Rosana Martinelli 
(PL), endureceu o cerco aos 
estabelecimentos que não 
vêm cumprindo as normas 
protetivas, principalmente 
ao comércio noturno de ba-
res e restaurantes.

Depois de quatro dias re-
alizando operação de fiscali-
zação dos bares e restauran-
tes, quase R$ 34 mil foram 
aplicados de multa aos que 
vêm descumprimento as 
medidas. 

Essas que ainda insistem 
no descumprimento, passa-
rão a ser fechadas caso nova 
notificação ocorra. “Fomos 
orientando, notificamos, 
multamos e, agora, temos a 
documentação dando a pos-
sibilidade do fechamento 
do estabelecimento que não 
estiver cumprindo”, afirma 
Rosana Martinelli.

O risco de lockdown não 
está descartado na cidade, 
caso o avanço da doença 
continue dessa forma. 

Em apenas uma semana, 
entre 8 e 14 de junho Sinop 
saltou de 105 para 161 casos 
confirmados. O número fica 

PREOCUPAÇÃO | Aumento de casos em MT vem preocupando autoridades políticas e profissionais da saúde

O estado de Mato Grosso contabilizou 369 novos casos de coronavírus, totalizando um número de 6.108

Ari Laffin, não descartou a possibilidade de pessoas serem pre-
sas, caso descumpram as medidas adotadas em Sorriso  

Montagem de um Hospital de Campanha para o atendimento 
dos casos de covid-19 foi anunciado pela prefeitura de Sinop

NAS PRÓXIMAS SEMANAS

Congresso vai decidir 
sobre eleições 

Aumentar horário de votação é uma alternativa 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Desde que o isolamen-
to social foi iniciado no Bra-
sil começou-se uma preocu-
pação por parte do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), so-
bre a realização das eleições 
municipais em outubro.

Com a previsão da ex-
tensão do período em que a 
pandemia deve estar presen-
te na vida dos brasileiros e 
com o crescimento de casos 
em todo o país, as autorida-
des competentes já come-
çam a discutir a possiblidade 
de mudança das datas das 
eleições. 

Previamente definida 
pela Constituição Federal 
para ocorrer no primeiro 
domingo de outubro de cada 
ano eleitoral o primeiro tur-
no e no último domingo do 
mesmo mês o segundo turno 
para as cidades acima de 200 
mil eleitores, a decisão de 
uma eminente mudança tem 
de passar pelo parlamento 
brasileiro.

Este é o entendimen-
to do professor de direito 
eleitoral Clever Vasconcelos. 
Também o mesmo enten-
dimento tem o novo pre-
sidente do TSE, o ministro 
Luís Roberto Barroso que 
diz que a decisão caberá ao 
Congresso e que também há 

um consenso médico sobre 
a necessidade de adiamento 
por algumas semanas.

Outro favorável pela 
mudança das datas das elei-
ções municipais é o presi-
dente da Câmara dos De-
putados, deputado federal, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), por 
lá a discussão sobre o adia-
mento já começou e como 
poderá ser essa mudança é o 
que deve ser discutido a par-
tir de agora pelos parlamen-
tares.

As eleições municipais 
são consideras uma das mais 
complexas, e por isso, qual-
quer decisão deve ser toma-
da já nas próximas semanas 
para que a Justiça Eleitoral 
tenha tempo de organiza-la.

Uma das sugestões 
apresentadas pelo presiden-
te do TSE é de que o horá-
rio de votação seja ampliada 
para 12 horas, além de prever 
uma campanha para que a 
votação seja realizada pelos 
eleitores de acordo com fai-
xa etária.

Apesar de não ter até 
aqui uma definição de como 
realizar as eleições, uma coi-
sa é comum entre todos os 
especialistas, de que ela deve 
ocorrer ainda este ano, ou 
seja, ser impossível a prorro-
gação para mais um ano dos 
atuais mandatos de perfeitos 
e vereadores em todo o país. 

Foto: Divulgação

Covid-19 cresce em Mato Grosso
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SORRISO

Prefeitura publica edital para
auxiliar produtores culturais

Ao todo, serão investidos R$ 53 mil 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A pandemia do novo 
coronavírus vem mudan-
do rotinas, exigindo medi-
das para distanciamento e 
proteção, e propondo uma 
redistribuição de priorida-
des, tendo a preservação da 
saúde, e da vida, como foco 
principal. 

Ao mesmo tempo que 
o Sars-Cov-2, que provoca 
a Covid-19, afeta a saúde do 
corpo dos contaminados, 
também mexe com cabeça 
de quem precisa se adaptar 
para fugir do contágio, além 
de causar estragos na econo-
mia.

Uma das classes dire-
tamente atingida pela pan-
demia é a artística. Por isso, 
para ofertar uma oportu-
nidade de patrocínio para 
artistas locais e, ao mesmo, 
tempo, oferecer, digitalmen-
te, à população uma opção 
de lazer ou mesmo de apren-
dizado, a prefeitura de Sor-
riso, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura (Semec), lançou um 
edital para selecionar produ-
tores culturais (pessoa física) 
e patrocinar apresentações 
que poderão ser conferidas 
pelo site da Prefeitura (www.
sorriso.mt.gov.br).

Ao todo, serão inves-
tidos R$ 53 mil com o pa-
trocínio de 40 proponentes, 
que farão até duas ações 
culturais cada. Jarbas Soko-
lowski, um dos diretores do 
Departamento de Cultura 
do município, explica que a 
ação vai abranger propostas 
nas diversas linguagens ar-
tísticas, como artes cênicas, 
artes visuais, música, patri-
mônio cultural e literatura, 
cultura popular, audiovisual 
e artesanato. “Basicamente, 
os artistas farão vídeos que 

ainda mais preocupante se o 
comparativo for nesta pri-
meira quinzena. Sinop en-
trou no mês de junho com 
31 casos confirmados e até 
o fechamento desta edição 
eram 161, cem casos em 
quinze dias.

Para o Hospital Regional 
de Sinop, são 20 leitos de 
UTI destinados exclusiva-
mente para os pacientes da 
covid-19 e 31 leitos de enfer-
maria.

Os dados apresentados 
pela SES-MT, mostrou que 
até o dia 14 deste mês, 18 dos 
20 leitos de UTI no HR es-
tavam ocupados, chegando 
aos 90% de sua capacidade 
total. Sobre os leitos de en-
fermaria, 35% estão ocupa-
dos.

Na manhã de ontem foi 
anunciado pela prefeitura 
de Sinop a montagem de 
um Hospital de Campanha 
para o atendimento dos ca-
sos de covid-19. Localizado 
no bairro Jardim Primavera, 
o local tem espaço para 30 
leitos.

A unidade de campanha 
foi montada com recursos 
vindos do Governo Federal 
para dar suporte ao enfren-
tamento de Covid-19 no 
município.

“O local foi cedido pela 
Secretaria Municipal de 
Educação, já que por conta 
da pandemia não pode ser 
utilizado para eventos. O 
prédio foi todo reformado, 
tem toda a estrutura de cli-
matização, as camas são no-
vas e eletrônicas”, detalha o 
secretário municipal de Saú-
de, Kristian Barros.

SORRISO
Na cidade de Sorriso, o 

prefeito Ari Lafin (PSDB), 
publicou ontem (15), novo 
decreto para coibir o cres-
cimento de casos no muni-
cípio. Trata-se de um toque 
de recolher, A medida deve 
começar a valer a partir de 
amanhã (17), entre as 22h e 
5h. O prefeito de Sorriso, Ari 
Laffin, não descartou a pos-
sibilidade de pessoas serem 
presas, caso descumpram as 
medidas adotadas para con-

serão veiculados no site da 
Prefeitura, bem como nas 
redes sociais, tanto da Pre-
feitura, como também dos 
próprios artistas, seja de uma 
apresentação musical, uma 
performance de dança, uma 
aula de artesanato, enfim, 
uma proposta artística den-
tro do leque de possibilida-
des previstas no documen-
to”. De acordo com o edital, 
cada vídeo pode ser exibido 
duas vezes, até o dia 30 de 

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

setembro.
O edital já está à dis-

posição no site da Prefeitu-
ra (www.sorriso.mt.gov.br), 
e os interessados podem se 
inscrever do dia 17 até o dia 
24 de junho. Vários crité-
rios serão levados em conta 
para a seleção das propostas, 
como o plano de trabalho, a 
idade, a renda familiar, en-
tre outros fatores. “A escolha 
será feita por pela Comis-
são de Avaliação e Seleção 

de Projetos, composta pelos 
conselheiros municipais de 
políticas culturais, e os inte-
ressados devem ter o cadas-
tro de produtores culturais”, 
lembra a gestora da Semec, 
Lucia Drechsler, lembrando 
que caso haja alguma dúvi-
da, os produtores culturais 
podem entrar em contato 
diretamente com o Departa-
mento de Cultura do muni-
cípio, pelo 3545 1801 ou com 
a Semec, pelo 3545 8100.

ter a proliferação do vírus. 
““Vamos entrar com muita 
força essa semana. Peço para 
que não desrespeitem, le-
vem a sério, pois as pessoas 
poderão sim ser presas. Ago-
ra é hora de ir para as casa, 
vamos manter o comércio 

aberto, vamos continuar tra-
balhando com as igrejas, en-
tre outros. Eu estou fazen-
do tudo isso para dar toda 
tranquilidade aos nossos 
médicos e enfermeiros que 
estão muito preocupados”, 
disse Lafin em coletiva de 

imprensa da tarde de ontem 
(15).

No último boletim divul-
gado pela secretaria muni-
cipal de Saúde, onze novos 
casos foram registrados na 
cidade nas últimas 24 horas 
totalizando 278 casos con-

firmados. Desses, 17 estão 
internados, sendo sete em 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) e 10 em enfermaria. 
108 estão em isolamento do-
miciliar. Ainda há 376 casos 
considerados suspeitos (até 
domingo eram 310).
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ORÇAMENTO

Economistas recomendam
austeridade às famílias

60 MILHÕES

MP autoriza abertura automática
de contas para saque do FGTS

Despesa tem que estar dentro do orçamento, sugere César Bergo

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A queda de renda dos 
brasileiros em meio à crise 
econômica provocada pela 
pandemia de Covid-19, pre-
ocupa os economistas. As 
razões para a diminuição do 
poder aquisitivo estão no de-
semprego no mercado for-
mal (com carteira assinada), 
na desocupação de trabalha-
dores informais (sem regis-
tro) e na redução negociada 
de rendimentos.

Os efeitos são sentidos 
na queda do poder aquisitivo 
e na capacidade de consu-
mo das famílias. Conforme 
mostrado pela Agência Bra-
sil, o percentual de famílias 
com dívidas, em atraso ou 
não, chegou a 66,6% em abril 
deste ano – recorde desde 
janeiro de 2010. As proje-
ções a médio prazo também 
despertam atenção. A Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) prevê que os bra-

DA REPORTAGEM

O governo publicou 
uma medida provisória (MP) 
que autoriza a abertura auto-
mática de poupanças digitais 
da Caixa Econômica Federal 
para que todos os trabalha-
dores que possuem conta no 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) rece-
bam até R$ 1.045,00 de seu 
saldo disponível.

A Caixa divulgou neste 
sábado o calendário de paga-
mento do saque emergencial 
do FGTS. A estimativa do 

Aumento de casos de Covid-19 em MT preocupa produtores rurais

Lockdown atinge agricultura familiar
DA REPORTAGEM

O decreto de “lockdo-
wn” em Confresa entrou em 
vigor esta semana. Segundo 
o prefeito Ronio Condão, a 
decisão levou em conta o nú-
mero de casos de Covid-19. 
O decreto também atinge o 
agro. “A agricultura familiar 
foi a mais atingida, porque 
houve fechamento total das 
feiras, comprometendo a 
comercialização de hortifru-
tigranjeiros. Já a agricultura 
mecanizada não foi afetada 
pela medida. Quanto à pe-
cuária, houve diminuição de 
50% no número de abates no 
frigorífico instalado na ci-
dade”, explica o prefeito de 
Confresa.

Ele diz ainda que há 
uma equipe do município 
avaliando a possibilidade de 
“flexibilização ao final dos 
quinze dias de lockdown 
impostos pelo decreto”, mas 
que isso “irá depender muito 
dos números da saúde na ci-
dade”. Desde o início da pan-
demia, os produtores rurais 
têm adotado medidas pre-
ventivas contra a Covid-19 
e têm reforçado os cuidados 
agora durante a colheita, 
quando a circulação de pes-
soas aumenta nas fazendas. 
Com o avanço no número 
de casos da doença em Mato 
Grosso – e, consequente-
mente – a implantação de 
medidas mais restritivas em 
alguns municípios, a preocu-
pação fica maior. Tanto com 

a saúde no campo, quanto 
com os reflexos para o setor.

“O campo está em ple-
na colheita da safrinha. O 
transporte da produção não 
foi prejudicado pelo ‘lockdo-
wn’. Mas, de qualquer forma, 
essa é uma situação gravíssi-
ma para nós. O agronegócio 
também se sente prejudica-
do”, destaca O presidente do 
Sindicato Rural de Confresa, 
Biraja Meireles Capuzzo.

“Isso impacta negati-
vamente as atividades agro-
pecuárias de toda região. 
Confresa concentra a maior 
parte das revendas, oficinas, 
armazéns, além do frigo-
rífico. E o abate de gado da 
região também já foi preju-
dicado. A nossa preocupação 
agora também é com o risco 
de a doença chegar no cam-
po, nas fazendas”, alerta o 
presidente do Sindicato Ru-
ral de Porto Alegre do Norte, 
Alessandro Pires Leandro.

Um dos responsáveis 
pela pesquisa, o professor 
Moises Cecconello expli-
ca que dois fatores podem 
alterar esta projeção. “Um 
deles é a subnotificação. Há 
evidências de que existe 
subnotificação, pessoas que 
contraem a ‘Covid’ mas não 
apresentam sintomas e aca-
bam não procurando o siste-
ma de saúde e portanto não 
entram nas estatísticas. Nós 
não levamos em conta a sub-
notificação no estudo. Outro 
fator importante é a adesão 
da sociedade ao isolamento 

CONFRESA | Número de abates de bovinos foi reduzido pela metade, segundo a Prefeitura
Foto: Divulgação
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Cuidados redobrados com a higiene no campo 

MAIS PESSOAS NO CAMPO

Cuidados com Covid-19
são redobrados em MT
DA REPORTAGEM

A movimentação nas 
fazendas é intensa nesta épo-
ca do ano em Mato Grosso. 
É tempo de colheita e con-
forme as máquinas avançam 
sobre as lavouras, a circu-
lação de pessoas no campo 
também fica maior, exigindo 
mais cuidados para prote-
ger colabores e agricultores, 
da Covid-19. Nos últimos 10 
dias o número de casos da 
doença confirmados pela Se-
cretaria de Saúde do Estado 
cresceu significativamente.

Como o avanço coin-
cide justamente com o mo-
mento de maior circulação 
de pessoas nas fazendas, as 
lideranças do setor reforçam 
a necessidade de redobrar os 
cuidados de higiene contra a 
Covid-19 nas propriedades 
rurais.

“Estamos repassando 
algumas orientações para 
os produtores para que to-
mem cuidados para evitar a 
contaminação da sua equi-
pe de trabalho. Nós temos 
que ter cuidados básicos 
como usar máscaras, álcool 
em gel, evitar aglomerações 
nas cantinas, nos pátios das 

empresas na hora de descar-
regar a produção. O vírus é 
altamente contagioso e todo 
cuidado é pouco! Queremos 
evitar que os agricultores 
tenham transtornos numa 
época tão difícil quanto essa 
que é a colheita de uma cul-
tura”, explica o presidente do 
Sindicato Rural de Sinop, Il-
son José Redivo.

Em Sorriso, o Sindicato 
Rural também tem apoia-
do campanhas orientati-
vas. Mais de 2 mil folhetos 
e cartazes com uma lista de 
dicas de prevenção contra a 
doença foram distribuídos 
em armazéns e postos de 
combustíveis da região. A 
ideia é reduzir riscos os du-
rante a colheita do milho e 
do algodão. Aliás, a colheita 
da pluma costuma envolver 
muita gente de outras regi-
ões do país, que encontram 
em Mato Grosso uma opor-
tunidade de renda durante 
este período do ano. O agri-
cultor Orcival Guimarães 
vai contratar 350 pessoas 
para o trabalho. Pelo menos 
250 devem vir de estados do 
nordeste. Ele já começou a 
adotar medidas preventivas 
contra a doença.
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sileiros possam chegar até 
8% mais pobres em 2021, na 
comparação com 2019.

“É um momento muito 
complicado, as famílias já es-
tavam endividadas. A redu-
ção de renda é muito grave 
porque há pessoas passando 
necessidade”, diz o econo-
mista Ronalde Lins. “Quem 

banco é que 60 milhões de 
pessoas tenham direito ao 
saque, sendo que muitas são 
“desbancarizadas”, ou seja, 
não possuem conta em ne-
nhum banco. No total, cer-
ca de R$ 37,8 bilhões serão 
transferidos.

Pela nova MP, o dinhei-
ro do FGTS ficará disponível 
na conta até 30 de novem-
bro. Caso não haja movi-
mentação até essa data, os 
recursos voltam para o saldo 
do trabalhador no fundo. Os 
depósitos começam em 29 
de junho e seguem até 21 de 

perdeu o emprego não vai 
conseguir recuperar em cur-
to prazo, mesmo que aceite 
salário mais baixo”, afirma 
Newton Marques, também 
economista. 

O presidente do Con-
selho Regional de Economia 
do Distrito Federal, César 
Bergo, avalia que o compro-

metimento dos orçamentos 
domésticos e o desemprego 
se agravam com os riscos à 
saúde, que exigem reclusão. 
“A pessoa não tem dinheiro, 
ainda vai ficar doente? O me-
lhor é cuidar da saúde”, afir-
ma, acrescentando que “não 
se esperava tanto tempo nes-
se período de isolamento”.

social, que é a única maneira 
de evitar a evolução da do-
ença no estado”, reforça.

Se a pesquisa for con-
firmada, o estado estará no 
auge da pandemia às véspe-

setembro, de acordo com o 
mês de nascimento do bene-
ficiário.

Contas digitais do tipo 
já vinham sendo utilizadas 
para o pagamento do auxí-
lio emergencial relacional à 
pandemia do novo corona-
vírus, de R$ 600,00. Com 
a MP 982/2020, publicada 
em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU), o 
uso desse tipo de conta fica 
ampliado também para o sa-
que do FGTS e o depósito de 
diversos benefícios sociais e 
emergenciais, inclusive pe-

los governos estaduais e mu-
nicipais. De acordo com a 
MP, nenhuma tarifa será co-
brada pela poupança digital 
automática, e fica garantido 
ao menos uma transferência 
eletrônica mensal gratuita 
para contas em outros ban-
cos. O limite de movimenta-
ção é de no máximo R$ 5 mil 
por mês, somando-se depó-
sitos e retiradas. Segundo a 
CEF, a abertura automática 
de contas contribui para evi-
tar a aglomeração de pessoas 
para o saque do dinheiro nas 
agências.

ras do início do plantio da 
safra de soja. O que reforça a 
importância da permanência 
do alerta e da continuidade 
das medidas preventivas no 
campo. A agricultora Roseli 

Giachini endossa o recado: 
“o alerta nosso do setor é 
para que estes profissionais 
que transitam tenham mais 
cuidado, usem a máscara, 
façam higienização correta, 

evitem aglomerações. Por-
que ninguém é exceção! Nós 
estamos bastante preocupa-
dos diante deste aumento do 
número de casos em Mato 
Grosso”, enfatiza.



AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020

Processo Administrativo Licitatório nº 55/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os inte-
ressados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Tomada 
de Preço 11/2020. Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IM-
PLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, URBA-
NA, TRIFÁSICA EM ATENDIMENTO AO LOTEAMENTO DE CASAS POPULA-
RES DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT.
A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Car-
mem, localizada na Av. Santos Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, 
CEP: 78545-000, no dia 30 de junho de 2020, sendo às 08:30 hrs (horário local) 
na sala da CPL.  Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Pre-
feitura Municipal de Santa Carmem, informações através do e-mail: licitacao@
santacarmem.mt.gov.br ou tel: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213. 
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 15 de junho de 2020.
Maitê Sehnem

Presidente CPL
Portaria nº 03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
COSTRUÇÃO DE 18 FAIXAS ELEVADAS E 05 LOMBADAS EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME MEMO-
RIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO 
DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Findo prazo recursal de proposta, não houve 
apresentação de recurso quanto a decisão da CPL, sendo assim a empresa M 
A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI CNPJ – 04.398.282/0001-88 – sagrou-
-se vencedora, com valor de R$ 262.400,97 ( duzentos e sessenta e dois mil, 
quatrocentos reais e noventa e sete centavos). 

Peixoto de Azevedo-MT, 15 de Junho 2020.
NATÁLIA FERNANDES DA SILVA

Presidente – CPL

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 

Vagas de Emprego
1-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
2- Enfermeira, com COREN ativo;
3-Auxiliar fi nanceiro, com experiência; 
4-Auxiliar técnico, com experiência em instala-
ção e manutenção de internet; 
5-Conferente, com experiência;
6-Zeladora, com experiência;
7-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
8-Motorista / Montador, com experiência;
9-Vendedora, com experiência em boutique; 
10-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
11-Operadora de caixa, com experiência; 
12-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, com 
CNH AB;
13-Soldador, com experiência, disponibilidade 
para viagens;
14-Auxiliar de montagem, com experiência em 
montagem de coberturas; 
15-Pintor, com experiência; 
16-Secretária do lar, com experiência e referên-
cias; 
17-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno 
e noturno, cursando ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 
das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico
Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 
9 9634-7208
www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.
br 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

JULIO CESAR T. DIAS IMOVEIS, CNPJ: 01.456.910/0001-
46, torna público que requereu junto à SEMA/MT-Secreta-
ria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, as Licen-
ças: Prévia (LP), de Instalação (LI), de Operação (LO) e 
o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
das áreas verdes do Condomínio Residencial de Chácaras 
de Recreio/Lazer denominado JAMARI CONDOMÍNIO DE 
CHÁCARAS DE RECREIO, localizado à Estrada Municipal 
Lucila, Km 03 – S/Nº - Bairro Angélica - Município de Si-
nop/MT. Não determinado EIA/RIMA.

Colonizadora Sinop S/A, inscrita no CNPJ sob nº 
03.488.210/0001-69 torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável a Licença Prévia (LP) e a Licença de Instala-
ção (LI) para as obras de infraestrutura para implantação 
de 6.610,95 m² de Pavimentação Asfáltica e 1.205,00 me-
tros de Rede de Drenagem de Águas Pluviais do prolon-
gamento da Rua Medianeira, no município de Sinop - MT, 
coordenadas geográfi cas Lat.: 11° 52’ 48,32 S  Long.: 55° 
32’ 04,27” W.

KARLIN GÁS COMERCIO DE GÁS EIRELI, CNPJ 
25.209.106/0001-20, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE SI-
NOP, a Licença Prévia e Licença de Instalação e Licença 
de Operação, para atividade de Comércio Varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), na Rua dos Limoeiros, nº 305, 
no Jardim Jacarandás, em Sinop/MT. Engenheira Agrícola 
e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-
3784.

A empresa SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS (SI-
LKA) inscrito no CNPJ 13.485.075/0001-51 localizada 
na Rua das Orquídeas, Centro, Nova Guarita-MT, torna 
público que requereu as Licenças Previa, de Instalação e 
Operação junto a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – 
SEMA, para a atividade de FABRICAÇÃO DE OUTROS 
ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, 
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAS SEMELHANTES.

FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0013-99, localiza-
da na Av. da Produção, nº 2330w, Quadra nº 999, Lote 
nº 26, Sala nº 01,  Bandeirantes, 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 Licença de 
Operação - RLO, para a atividade de “Comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

VALNECIRA VALANDRO LTDA, CNPJ: 36.382.756/0001-
90, torna a público que requereu junto a SAMA/MT, 
mudança de alteração de Razão Social  – HOTEL E 
RESTAURANTE PARAISO, CNPJ: 36.382.756/0001-
90 para VALNECIRA VALANDRO LTDA com CNPJ: 
36.382.756/0001-90 para Atividades de HOTEL E RES-
TAURANTE - Município de Lucas do Rio Verde/MT.

IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA, CNPJ nº 
09.590.018/0003-27, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA de Ma-
tupá – MT, as Licenças Prévia, de Instalação e Operação 
para atividade “Comércio atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos de solo”, localizado 
na Av. Periférica, ZR-001, município de Matupá – MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 037/2020

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 15 de junho de 2020.
Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 029/2020, destinada à 
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, 
teve como vencedora a empresa: RACINE COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
LTDA, com valor total de R$ 735.500,00 (setecentos e trinta e cinco mil e 
quinhentos reais). Campo Novo do Parecis - MT, 15 de junho de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 16 de junho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 30 
de junho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 30 de junho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 30 de junho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de serviços de locação de 
máquinas e caminhões, para atender as necessidades da Secretaria de 
Infraestrutura, nas obras de drenagem, pavimentação e manutenção de 
vias públicas e rurais de nosso Município. 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 edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
023/2020 referente ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a todas as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, a seguinte empresa:  N. CARRER 
EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 33.105.231/0001-19, 
localizada na Rua Desembargador  Simão Aureliano de Arruda Filho n°. 
05, Bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande,  - MT, CEP 78.144-
696, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, totalizando o valor 
de R$ 36.224,00 (Trinta e Seis Mil, Duzentos e Vinte e  Quatro Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 15 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020

Ipiranga do Norte-MT, 15 de Junho de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria n.º 002/2020, alterada pela Portaria nº 
029/2020, torna público para conhecimento dos interessados que a 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Presencial N.° 025/2020, 
Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal nº. 10.520, de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes e Lei 
Federal nº. 123/2006, destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Retifica de Motores de Veículos e Máquinas, para atender a 
frota da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte”, conforme 
especificações constantes no Edital está com data de Sessão prorrogada 
para o dia 26/06/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, 
Ipiranga do Norte – MT,  Os interessados poderão consultar o Edital com 
data retificada e obter informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e ainda pelo email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria n.º 002/2020, alterada pela Portaria nº 
029/2020, torna público para conhecimento dos interessados que 
procedeu alterações no Edital do da Licitação Modalidade Pregão,  na 
forma Presencial N.° 024/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em 
conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 
2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, destinada ao 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa 
especializada em Serviços de Recapagem, para atender a frota Municipal 
de Ipiranga do Norte – MT”.'. Tendo em vista que as alterações afetam na 
formulação das propostas por parte dos licitantes, a data de sessão 
pública do certame fica reagendada para o dia 01/07/2020, às 07:30h, na 
Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação na 
Modalidade de Pregão conforme especificações constantes no Edital. Os 
interessados poderão consultar e obter o Edital e obter informações junto 
ao Depto. de Licitações, na Sala de Licitações, no horário de expediente 
da Prefeitura (das 7 as 13h) e no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
t ranspa rênc ia ,  aba  PUBLICAÇÕES e  a inda  pe lo  ema i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Ipiranga do Norte-MT, 10 de Junho de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

Nova Mutum - MT, 12 de junho de 2020.

Presidente da CPL

Objeto: contratação de empresa para execução de reforma de ponte de 
madeira no Rio Arinos, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data 
de Abertura: 30 de junho de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço 
( g l o b a l ) .  E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2020

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de ampliação 
do CMEII - Pequenos Brilhantes, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 01 de julho de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 12 de junho de 2020.

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

DO TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,
SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU MATERIAIS

PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 013/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 08 
de Junho 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de produtos para utilizar na 
manutenção, limpeza e conservação das piscinas das Secretarias 
Municipais das quais foram vencedoras as empresas: Itens 14646, 
206217, 832749, INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA inscrita no CNPJ sob 
o número 10.717.170/0001-45 no valor de R$ 22.901,65; Itens 14966, 
182301, 201800, 214471, 214472, BIDDEN COMERCIAL LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 36.181.473/0001-80 no valor de R$ 10.848,93.
Nova Mutum - MT, 12 de Junho de 2020.

Presidente

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 12 de junho de 2020.

Nova Mutum - MT, 12 de Junho de 2020.

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de 
limpeza para desinfecção de objetos e ambientes e produtos para uso em 
lavanderia hospitalar para atender a necessidade das secretarias 
municipais Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por LOTE - Data 
de abertura: 25 de junho de 2020. Horário: 09h10min – local: 
www.bl l .org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE RESULTADO

Marcelo Rodrigo Bragatti

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020

Pregoeiro

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 05 
de Junho 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto contratação de 
empresa para instalação de rede de distribuição de media tensão 13,8kv 
e de posto de transformação de 150 kva na tensão 13,8 kv - Centro social 
Marton Lucca da qual foi vencedora a empresa: Item 837195, 
ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 21.428.665/0001-70 no valor de R$ 49.772,27.

Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 042/2020.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
IMPLEMENTO DO TIPO GARRA PARA COLETA DE RESÍDUOS PARA 
PÁ CARREGADEIRA WA200 KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS. FINALIDADE: O processo refere-se a aquisição de 
implemento di tipo garra para coleta de resíduos para atender demanda 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme 
especificações do Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.  CONTRATADA: F. MORENO 
NETO EIRELI, CNPJ Nº 34.941.918/0001-57. VALOR GLOBAL: R$ 
11.000,00 (Onze mil reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2020

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
L I C E N Ç A D E  I N S TA L A Ç Ã O  D R E N A G E N S  P L U V I A I S  E 
PAV IMENTAÇÃO ASFALT ICA DAS RUAS E  AVENIDAS 
LOTEAMENTO CIDADE GASPAR DO NORTE, DISTRITO DE 
PRIMAVERA, localizado Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO ADEQUAÇÃO DA DRENAGENS AGUAS 
PLUVIAIS DO DESTINO FINAL DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
MÁRIO RAITER(SOMENTE DO TRECHO QUE LIGA O DESTINO 
FINAL DA DRENAGENS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MÁRIO 
RAITER ATE O CANAL DE DRENAGENS PLUVIAIS – EMISSÁRIO), 
localizado Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DA RAMPA DE 
TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE 
SORRISO – MT, localizado na área urbana do Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SEMA/MT, o 
Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO DO 
AEROPORTO MUNICIPLA DE SORRISO – MT, localizado Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS 
DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, localizado Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-1017 
Peixoto de Azevedo – MT 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 009/2020 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME, com CNPJ nº 
(23.000.320/0001-47), fora julgada APTA ao Edital n° 017/2020 da Chamada Pública n° 006/2020 
para os serviços médicos, no segmento de CLINICO MÉDICO GERAL PARA PLANTÕES 
NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A SEXTA, FIM DE SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO 
EMERGENCIAL – COVID19 do respectivo chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo 
desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2020. 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
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Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 009/2020 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME, com CNPJ nº 
(23.000.320/0001-47), fora julgada APTA ao Edital n° 017/2020 da Chamada Pública n° 006/2020 
para os serviços médicos, no segmento de CLINICO MÉDICO GERAL PARA PLANTÕES 
NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A SEXTA, FIM DE SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO 
EMERGENCIAL – COVID19 do respectivo chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo 
desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2020. 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 025/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 03 de junho de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, 
a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAIS DE MOURÕES DE CONCRETO E ARAMES LISO E FARPADO EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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$ 42.406,90. Matupá – MT, 15 de junho de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

 

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

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 10 de junho de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, 
a “PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PINTURA 
DE MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: VANESSA ALVES CAFE LOBO 
inscrita no CNPJ N° 26.950.966/0001-83 com valor total de R$ 77.760,00. Matupá – MT, 
15 de junho de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
 
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 030/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 30 de junho de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POR HORA TRABALHADA A FIM 
DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTES”. Maiores informações através do Edital nº. 059/2020, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min.  Matupá – MT, 15 de junho de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
 

 
  
 
 



FUTEBOL PARADO

Roupeiro busca nova renda 
e cria loja virtual de tênis

QUINTA-FEIRA

FGF se reúne com governo do RS
para discutir retorno do Gauchão

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
Foto: Marcos ribolli

Betinho tem recebido apoio, mas criou ferramenta para 
sustentar família 

FGF deve ter dificuldades para definir data de reinício Mandato do presidente Leco termina em dezembro no 
São Paulo 

DA REPORTAGEM

A pandemia do novo co-
ronavírus atingiu todo o 
mundo e fez trabalhadores 
se adaptarem a um novo ce-
nário na busca por renda. No 
futebol, que está paralisado 
no Brasil, funcionários de 
alguns clubes necessitam de 
novas ideias para conseguir 
pagar as contas.

O roupeiro do Dom Bos-
co, Luiz Humberto, conhe-
cido como Betinho, foi uma 
dessas pessoas que buscou 
novas ideias para angariar 
um sustento mais adequado 
à família. Após deixar para 
trás o sonho de ser jogador 
de futebol na adolescência, 
ele iniciou o seu trabalho de 
mordomo aos 16 anos, como 
auxiliar de rouparia. É o que 
ele faz por amor e pelo pão 
de cada dia, mas a chega-
da do vírus o transformou 

DA REPORTAGEM

A Federação Gaúcha de 
Futebol (FGF) irá se reunir 
com o governo do Rio Gran-
de do Sul nesta quinta (18) 
para debater sobre o retor-
no do Campeonato Gaúcho. 
O presidente da entidade 
Luciano Hocsman vai se en-
contrar com o governador 
Eduardo Leite na Casa Civil 
do Estado.

Porém, apesar da expec-
tativa, é possível que a fe-
deração tenha dificuldades 
para definir uma data para 
a retomada da competição. 
No último sábado, o gover-
no atualizou um decreto que 
implementou medidas mais 
rígidas de distanciamento 
em algumas áreas, como a 

como profissional: agora é 
vendedor de tênis na inter-
net. Confira o perfil no Ins-
tagram.

“Sonho para mim tam-
bém é voltar ao futebol, sim. 
Tive uma fase muito boa, ga-
ranti minha casa, uma renda 
maior para minha família, 
foram anos de conquistas. 
O futebol está no sangue, na 
veia e no coração. A gente faz 
por amor, seja minha profis-
são como mordomo, as das 
cozinheiras, do massagista. 
Somos os primeiros a chegar 
e os últimos a sair. As vezes 
tem viagem, ficamos longe 
da família. Esse sonho eu já 
carrego há muito tempo no 
meu peito”, disse Betinho.

Com a renda que recebia 
do Dom Bosco, Betinho pa-
gava a pensão da sua filha do 
primeiro casamento e sus-
tentava sua família. O clube 
busca colaborar com saco-

Serra Gaúcha. Desta forma, 
equipes desta região como 
Caxias, Juventude e Esporti-
vo terão seus treinos proibi-
dos a partir de segunda.

Como resultado, a reu-
nião entre a organização e a 
administração estadual, que 
estava marcada para a últi-
ma sexta, foi postergada para 
quinta. 

Além disso, a pretensão 
da FGF de retornar o Gau-
chão a partir de 15 de julho 
deve ser reprogramada.

O Campeonato Gaúcho 
está suspenso desde o dia 16 
de março por conta da pan-
demia do coronavírus. O 
Caxias foi o campeão do pri-
meiro turno e o torneio foi 
paralisado na 3ª rodada do 
segundo.

lões completos de alimen-
tos e produtos de limpeza. A 
esposa de Betinho é reven-
dedora de roupas e essa foi 
a única renda no primeiro 
mês de paralisação, que não 

foi suficiente para pagar to-
das as contas. Foi aí que sur-
giu a ideia de vender a moto 
que tinha, investir o dinheiro 
em mercadoria e começar a 
vender tênis.
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Luxa cita exemplo de Neymar e
pede calma com Gabriel Veron
DA REPORTAGEM

O atacante Gabriel 
Veron, 17 anos, é uma das 
maiores promessas do Pal-
meiras. Eleito o melhor 
jogador da Copa do Mun-
do Sub-17 no ano passado, 
ele conta com o apelo dos 
torcedores para que tenha 
mais chances no time titu-
lar. Porém, o técnico Van-
derlei Luxemburgo tem 
tido cautela para utilizá-lo.

Nesta temporada, ele 
foi titular em três partidas 
e entrou em outras quatro. 
Ainda não fez gol. Luxa 
explica os motivos pelos 
quais não tem usado mui-
to o garoto. “Eu não quero 
colocar e me pedirem para 
tirar amanhã. Quero colo-
car quando eles puderem 
seguir. O Veron não es-
tourou ainda, ele teve uma 
participação excelente na 
Seleção, mas no Palmeiras 
ele está começando a his-
tória dele. Temos de ter um 
pouquinho de calma, já que 
a história dele até agora foi 
na Seleção”, disse.

Na visão de Luxem-
burgo, a cautela serve tam-
bém para proteger o jo-
gador. Por isso a cautela. 
“Lançar quando o torcedor 
quer, pode se equivocar e 
perder um talento. Pode 
colocar e tirar, você vai sen-
tindo. Até quando puder co-
locar e deixar. Depende de 
como sentir o ambiente. O 
Gabriel Veron, eu coloquei. 
Mas teve jogo que quando 
ele perdia duas, três bolas, 
começava uma culpa nele 
ali. Uma sequência erran-
do, já iam ver o Veron di-
ferente, eu falei ‘opa, deixa 

eu tirar’. Aí comecei a co-
locar em jogos já entrando 
com o adversário cansado e 
ele usando a velocidade. É 
para preservar um talento 
como o Veron, que tem um 
futuro brilhante pela fren-
te. Tem que ter calma com 
isso”, declarou.

Vanderlei Luxembur-
go era o treinador do San-
tos em 2009, quando Ney-
mar tinha acabado de subir 
ao profissional. E ele cita o 
exemplo de como fez com 
o astro, hoje no PSG, para 
explicar a utilização de um 
garoto que gera muita ex-
pectativa.

“O dia que eu come-
çar a sentir que a torcida 
está me chamando de bur-
ro porque eu não coloco o 
cara, está na hora dele co-
meçar a jogar. Quando che-
guei no Santos, o Neymar 
tinha sido lançado pelo Do-
rival Junior, ele teve uma 
queda e começaram a falar 
que era só uma promessa. 
Eu chamei ele e o pai e falei 
pra fazermos um trabalho 
de ganhar massa muscular, 
chamei de filé de borboleta 
brincando, que eu ia colo-
car ele no banco, entrando 
15 minutos, 20 minutos”, 
explicou.

“Daqui a pouco a tor-
cida vai estar me chamando 
de burro. Quando ela me 
chamar de burro, ele volta 
a jogar e será titular. Foi o 
que aconteceu. A torcida 
começou a me chamar de 
burro, seu filho disso, filho 
daquilo, Neymar tem que 
jogar... Eu bati no ombro 
dele e disse ‘Não te falei? 
Agora vai lá jogar, meu fi-
lho’”, completou.

Foto: cesar greco

Gabriel Veron durante treinamento do Palmeiras, na Academia de Futebol 

PALMEIRAS | Treinador lembra método que usou com o craque quando ele subiu ao profissional no Santos

DA REPORTAGEM

Diretores do São Paulo 
com cargos na gestão do 
presidente Carlos Augusto 
de Barros e Silva, o Leco, 
apoiam o lado que hoje faz 
oposição ao grupo político 
do próprio Leco na elei-
ção. O dirigente não po-
derá tentar a reeleição em 
dezembro. Embora tenham 
cargos na gestão Leco, José 
Roberto Canassa (diretor da 
base em Cotia), José Carlos 
Ferreira Alves (diretor ad-
junto de futebol) e Rafael 
Palma (diretor executivo de 
estádio) são contrários à co-
alizão que tem Julio Casares 
como candidato confirma-
do.

Eles estão ao lado de 
Marco Aurélio Cunha, Ro-
berto Natel (vice-presidente 
rachado com Leco) e Sylvio 
de Barros, pré-candidatos 
a disputar uma prévia para 
tentar definir um represen-
tante desse grupo.

Canassa e Ferreira Alves 
(potencial candidato à pre-
sidência do Conselho De-
liberativo numa eventual 
chapa com Marco Aurélio) 

SÃO PAULO

Mistura política
divide gestão Leco 
de olho na eleição

são conselheiros. Palma de-
verá ser candidato a uma 
vaga no Conselho na eleição 
de novembro, motivo pelo 
qual abriu mão de remune-
ração desde abril.

Por outro lado, outros 
conselheiros que tam-
bém têm cargos na gestão 
apoiam Casares. São os ca-
sos, por exemplo, de Fer-
nando Bracalle Ambrogi, o 
Chapecó (diretor adjunto 
de futebol), Carlos Belmon-
te Sobrinho (diretor geral 
do clube social e que seria o 
substituto de Raí como exe-
cutivo de futebol se o ído-
lo tivesse saído no fim de 
2019) e Harry Massis Junior 
(secretário da presidência).

Julio Casares e Leco são 
do mesmo partido no São 
Paulo, o “Participação”, in-
serido numa coalizão de 
oito grupos de olho na elei-
ção. 

Ou seja, apesar de estar 
fora da disputa eleitoral, 
Leco está no lado político 
de Julio Casares. Mas ele 
não articula apoio nos bas-
tidores, pois Casares não é o 
candidato preferido do atu-
al presidente.
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PRESENCIAL

Detran altera horário de atendimento

SORRISO

Pedestres e condutores devem
continuar atentos na Av. Brasil

TANGARÁ DA SERRA

Avião cai em 
plantação de milho 
e 2 pilotos morrem

Foto: Divulgação

Foto: arquivo/Detran

Foto: Diário Da Serra

Se necessário, Departamento de Trânsito pode ser aciona-
do pelo 153 

Pelo site é possível consultar serviços que podem ser realizados online 

Aeronave decolou de pista particular da fazenda e caiu 
logo em seguida 

DA REPORTAGEM

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) alterou 
o horário de atendimento 
nas unidades no estado nesta 
próxima segunda (15). A alte-
ração foi regulamentada no 
Decreto n°520 e que prevê 
a redução do expediente de 
todas as repartições públicas 
no estado.

O horário de atendi-
mento para serviços exclu-
sivamente presenciais passa 
a ser das 8h às 13h, de forma 
ininterrupta, nas unidades 
no interior, na Sede da Au-
tarquia em Cuiabá e na Uni-
dade localizada no Várzea 
Grande Shopping.

Nas Unidades do De-
tran localizadas nos shop-
pings centers Goiabeiras e 
Estação Cuiabá ficam esta-
belecidos os atendimentos 
das 14h às 19h. Na Unidade 
da Autarquia localizada na 
Galeria Itália o atendimento 
ao público será das 9h às 14h.

Ainda se mantém proi-
bida a circulação de pessoas 
nos prédios públicos sem o 
uso de máscara facial, mes-
mo que seja artesanal. 

No Detran-MT os aten-
dimentos estão sendo rea-
lizados de forma agendada 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Segu-
rança Pública, Trânsito e De-
fesa Civil (Semsep), por meio 
do Departamento de Trânsi-
to, informa que o semáforo 
localizado no cruzamento 
entre as avenidas Brasil e 
Porto Alegre foi consertado, 
mas pode voltar a apresentar 
problemas. A equipe técnica 
da Prefeitura efetuou repa-
ros no equipamento, mas é 
necessária a substituição de-
finitiva de uma peça, o que 
deve ocorrer já nos próximos 
dias, para que haja mais se-
gurança na utilização do se-
máforo. Por enquanto, segue 
a orientação para que pedes-

DA REPORTAGEM

Dois pilotos morreram 
no domingo (14) após a que-
da de um avião de pequeno 
porte em uma plantação de 
milho em uma fazenda em 
Tangará da Serra. A aerona-
ve prefixo PT-MBV, motor 
turboélice modelo Xingú, 
estava com dois pilotos. Os 
dois morreram no local.

Os pilotos foram iden-
tificados como José Carlos 
Molina, de 58 anos, e João 
Borin, de 25 anos. O desti-

no da aeronave era Goiânia/
GO. O avião decolou de uma 
pista particular da fazenda e 
caiu logo em seguida.

Em nota, a Força Aé-
rea Brasileira (FAB) infor-
mou que investigadores do 
Sexto Serviço Regional de 
Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 
(SERIPA VI), órgão regional 
do Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (CENIPA), reali-
zarão a coleta de dados para 
investigar o acidente.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso fechou parceria com 
o Consórcio de Saúde Vale 
do Teles Pires e vai oferecer 
39 novos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
para atender aos pacientes 
da Covid-19 da região. Os 
novos leitos de UTI serão 
abertos em municípios do 
Norte do estado. A medida, 
em parceria com o consór-
cio e prefeituras foi possí-
vel porque o Governo do 
Estado melhorou os valores 
pagos pelas Unidades de Te-
rapia Intensiva.

“Nós estamos trabalhan-
do muito pelos municípios 
e por todo o Estado. Nossas 
ações estão articuladas com 
os prefeitos das regiões na 
ampliação dos leitos e na 
utilização dos recursos des-
tinados pelo Governo Fede-
ral no combate ao coronaví-
rus”, destacou o governador 
Mauro Mendes.

O secretário de Estado de 
Saúde, Gilberto Figueire-
do, afirmou que o governo 
ainda está fechando com o 
consórcio, mais leitos em 
um hospital particular da 
região. “Nosso trabalho é 
contínuo. Abrimos leitos, 
compramos equipamentos, 
mas ainda temos muito a 
fazer e vamos continuar o 
nosso trabalho para atender 
a população de todas as ci-
dades”, afirmou o secretário.

O presidente do Con-
sórcio, Edu Laudi Pascoski, 

prefeito de Itanhangá, afir-
mou que essa parceria é 
uma via de mão dupla, pois 
os prefeitos precisam da 
ajuda do governo, como o 
governo também precisa 
da colaboração dos prefei-
tos. “O Estado vai garantir a 
funcionabilidade dos leitos 
de UTIs, independente dos 
recursos federais. Essa par-
ceria é fundamental para 
nós e enquanto prefeitos te-
mos que ajudar, porque te-
mos dificuldades na compra 
e na locação dos serviços”, 
ressaltou o prefeito.

Essa parceira foi possí-
vel, segundo destacado pelo 
próprio prefeito, por causa 
do novo decreto publicado 
na quarta-feira (10) pelo Go-
verno de Mato Grosso (De-
creto 521), em que para cada 
leito de UTI, criado a partir 
desse programa, a prefeitu-
ra irá receber o montante 
de R$ 2 mil por leito.

O financiamento será 
rateado entre o Ministério 
da Saúde e o Estado. Será 
mantido o valor de R$ 1,6 
mil do repasse federal e o 
Estado entrará com mais R$ 
400. O recurso é para leito 
exclusivo de Covid-19.

Já o prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, destacou que a 
semana terminou com um 
bom diálogo entre o gover-
no e os prefeitos da região. 
“O diálogo é um grande ga-
nho para o governo e para 
os prefeitos, pois terminou 
com a parceria para aumen-
tar o número de leitos”, res-

Foto: Divulgação

Novos leitos vão atender população do Nortão 

Governo fecha parceria com o
Consórcio e abre mais 39 UTIs
TELES PIRES | A parceria foi firmada após o decreto 521/20, que melhora o valor pago pelas UTIs nos municípios

para os serviços que não pu-
derem ser realizados através 
do site oficial da Autarquia 
ou através do aplicativo MT 
CIDADÃO.

O atendimento ao pú-
blico mediante prévio agen-
damento evita aglomeração 
de pessoas. O Detran-MT 
reforça para que, antes de 
procurar o agendamento, 

tres e condutores ampliem 
as medidas de segurança ao 
passar pelo local. O Departa-
mento de Trânsito reforça a 
necessidade de os conduto-
res reduzirem consideravel-
mente a velocidade ao pas-
sar no local, principalmente 
porque a região é próxima a 
unidades hospitalares e far-
mácias, e há tráfego constan-
te de ambulâncias e também 
de pedestres. A observação 
das placas de sinalização, 
bem como o cumprimen-
to rigoroso da legislação de 
trânsito, também são indis-
pensável para evitar aciden-
tes. Se necessário, o Departa-
mento de Trânsito pode ser 
acionado pelo 153.

verifique se o serviço deseja-
do está disponível na forma 
online, para evitar desloca-
mento desnecessário.

Vale lembrar que as va-
gas para atendimento pre-
sencial por agendamento 
são limitadas por dia, e es-
tão disponíveis na página de 
agendamento para consulta 
do cidadão quanto às datas, 

horários e locais para aten-
dimento. Os usuários que já 
estavam com atendimentos 
agendados e que não pode-
rão ser atendidos devido à 
alteração no horário serão 
contatados pelas chefias das 
Unidades do Detran-MT 
para terem o atendimento 
remanejado e serem reagen-
dados.

saltou, acrescentando que a 
região atende mais de 500 
mil pessoas e que tem uma 
infraestrutura que precisa 

ser melhorada e ampliada.
O prefeito ainda infor-

mou que o governo e os 
prefeitos irão “avançar tam-

bém no credenciamento 
dos leitos de UTI nos hospi-
tais particulares”. “Precisa-
mos juntar nossos esforços, 

como estamos fazendo ago-
ra, porque só com a unida-
de é que faremos a diferen-
ça”, ponderou.
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DA REPORTAGEM

As obras de construção 
da ponte de concreto sobre o 
Rio Verde e o encabeçamen-
to da ponte sobre o Rio Te-
les Pires na rodovia MT-222, 
em Sinop, seguem em anda-
mento e os serviços avançam 
em ritmo acelerado. As obras 
são executadas pelo Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra).

SINOP| As obras são realizadas na MT-222, importante rodovia de acesso na região do Médio Norte
Foto: tchélo Figueiredo

Avançam as obras para conclusão de pontes de concreto

A ponte sobre o Rio Verde 
terá 181 metros de extensão e 
atualmente estão sendo exe-
cutados os serviços de supe-
restrutura. São investidos R$ 
9,2 milhões nesta obra, que 
permitirá a ligação de Sinop 
até a região conhecida como 
Alto Rio Branco, em direção 
à Ipiranga do Norte.

Já na ponte sobre o Rio 
Teles Pires está sendo exe-
cutada a obra de encabeça-
mento, que é uma espécie 

Obras para conclusão das
pontes de concreto avançam

de aterro nas cabeceiras da 
ponte para nivelá-las na al-
tura da rodovia e é conside-
rado a fase final da obra.

No encabeçamento será 
feita a pavimentação de 2,17 
km da MT-222, nos trechos 
das duas cabeceiras da ponte, 
a fim de permitir o trânsito 
da rodovia pela ponte, com 
maior segurança. Ao todo, 
estão sendo investidos apro-
ximadamente R$ 4,6 mi-
lhões nessa obra.

PONTE SOBRE
O RIO VERDE
De acordo com o secretá-

rio de Estado de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo de 
Oliveira, as obras são funda-
mentais, pois vão substituir 
as pontes de madeira, que 
são consideradas obstáculos 
para a infraestrutura de lo-
gística e o progresso de Mato 
Grosso.

“É uma obra importante. 
Sempre considero pontes 

de madeira um obstáculo ao 
desenvolvimento do Estado 
- e o governo Mauro Mendes 
está substituindo vários des-
ses obstáculos que interfe-
rem diretamente na produ-
ção, no direito de ir e vir, no 
transporte escolar e à gestão 
da saúde, por exemplo”, disse 
o secretário.

Ainda segundo Marce-
lo de Oliveira, Mato Grosso 
possui 2,4 mil pontes de ma-
deira nas rodovias estaduais 

e cada obra realizada para 
diminuir este número é um 
passo que o Estado avança 
para mudar a realidade e ex-
tinguir esse entrave logístico.

“Estamos substituindo 
pontes de concreto para 
que tenhamos uma melhor 
fluidez na logística de Mato 
Grosso, tentando diminuir 
ao máximo esses obstáculos 
ao crescimento e desenvolvi-
mento do estado”, encerrou 
o secretário.


