
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!

SOJA CONVENCIONAL

A área destinada ao cultivo de soja convencional em Mato Grosso não deve registrar grande avanço na 
safra 2020/21. Pelas contas do Instituto Soja Livre, a produção do grão não transgênico deve ocupar pou-
co mais de 600 mil hectares.                 Página -4

Divulgação
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Divulgação

O toque de recolher em Sinop começa nesta sexta (19) e segue 
até 5 de julho. Durante o período em que vigorar, das 22h30 às 5h 
estarão restritas atividades, com exceção de serviços essenciais, 
bem como a permanência e circulação de populares na rua, in-
cluindo trabalhadores informais, tais como ambulantes.  Página  - 7

Toque de recolher em
Sinop começa hoje

Mais 36
toneladas
de alimentos
distribuídas
A Usina Hidrelétrica (UHE) 
Sinop dá sequência à distribui-
ção de cestas básicas na área de 
influência do reservatório. Na 
terceira semana de distribuição, 
em apoio ao enfrentamento 
do novo coronavírus em Mato 
Grosso, a usina entregou 3 mil 
cestas, sendo mil para Ipiranga 
do Norte e 2 mil para Sorriso.
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Num momento em que exacerbações de agen-
tes de segurança pública geram protestos nos Esta-
dos Unidos e são questionadas em diversos países, 
inclusive o Brasil, o governo decidiu excluir do re-
latório anual Disque Direitos Humanos dados sobre 
a violência policial em 2019 —o primeiro ano da 
gestão de Jair Bolsonaro.

Não causa surpresa o ímpeto do presidente da 
República em ocultar ou falsear informações de ca-
ráter público. Tal esforço, que abrange de informa-
ções sobre o desmatamento a mortes causadas pela 
Covid-19, já se caracteriza como política sistemática 
e deliberada, a atestar o caráter autoritário e antir-
republicano da administração.

Do alto de sua ignorância e aversão a tudo que 
contribua para o esclarecimento, o debate democrá-
tico e o aperfeiçoamento das instituições, Bolsona-
ro repete de modo incansável a nota obscurantista 
do ataque à ciência, à informação e à transparência. 
Para tanto, conta com o apoio inestimável de cola-
boradores como a ministra Damares Alves, titular 
da pasta da Mulher, da Família e Direitos Humanos, 
responsável pela divulgação dos dados em tela.

O relatório ora desvirtuado —a pretexto de ve-
rificação de inconsistências— é considerado um dos 
termômetros da violação dos direitos humanos no 
país, tema que o presidente e sua claque desprezam.

A compilação é feita com base em denúncias 
endereçadas ao serviço Disque 100, criado em 1997, 
que se mantém desde 2003 sob a responsabilida-
de federal. O objetivo é colher relatos de violações, 
entre as quais aquelas que eventualmente sejam co-
metidas por membros de corporações policiais.

A exclusão dessa modalidade de violência 
atende às simpatias e ligações que o presidente e 
parte de sua família mantêm com setores da área 
de segurança pública, nem sempre dispostos a se 
submeter às leis e à necessária prestação de contas à 
sociedade. A supressão dos dados ocorre enquanto 
se avolumam sinais de aumento do uso de força ex-
cessiva por parte das polícias.

Corroboram esse diagnóstico os dados recém-
-divulgados pelo governo paulista que dão conta 
de uma elevação, em abril ( já durante, portanto, a 
quarentena para combater a pandemia), de 54,6% do 
número de mortes decorrentes de intervenção da 
PM.

O resultado, segundo o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, fecha o pior quadrimestre desde 
que começou o levantamento, em 2001. Não parece 
um fenômeno aleatório, dada a ascensão de forças 
políticas, nos Executivos e Legislativos do país, que 
incentivam a truculência e a impunidade policial.

Editorial

Violência mascarada

Ranking dos Políticos - Facebook

LONGE DAS CADEIRAS
Conselheiros substitutos do TCE-MT 

“comemoraram” a deflagração da operação 
da Polícia Federal que teve como alvos três 
conselheiros afastados - Sérgio Ricardo, 
José Carlos Novelli e Waldir Teis. Isso por-
que a operação indica o desdobramento das 
investigações e deixa ainda mais distante 
o sonho dos cinco conselheiros afastados 
pelo STF (incluindo Antônio Joaquim e 
Valter Albano) de retomarem suas cadeiras. 
A suspeita é que os conselheiros tenham 
dissimulado bens e feito movimentações 
financeiras suspeitas. 

VIDAS EM RISCO
Diante do estrondoso aumento de casos 

da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 
semanas, o epidemiologista Diego Xavier, 
pesquisador da Fiocruz, afirmou à Folha de 
São Paulo que o Estado caminha para ser 
um “novo Amazonas”. Segundo Xavier, não 
é momento da população relaxar nas medi-
das de isolamento, porque a doença está se 
espalhando para o interior. “Estamos muito 
preocupados com Mato Grosso. Deve virar 
um novo Amazonas. Várias cidades, como 
Cáceres, Sinop, Sorriso e Confresa estão 
com os serviços de saúde entrando em co-
lapso”, disse.

PANDEMIA NA POLÍTICA
O senador Carlos Fávaro foi diagnos-

ticado com Covid-19 e está internado no 
hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O 
parlamentar apresentou alguns sintomas 
da doença, mas o primeiro teste ao qual foi 
submetido apontou resultado negativo. Já 
o segundo exame confirmou a doença. Ele 
já estava realizando exames em São Paulo 
para tratamento de um nódulo no pulmão - 
diagnosticado em maio deste ano - quando 
foi constatada a Covid. Desta forma, os mé-
dicos decidiram mantê-lo internado até que 
não haja mais a presença do vírus no corpo.

Crédito: Arquivo pessoal
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“O relatório ora desvirtuado é considerado 
um dos termômetros da violação dos direi-
tos humanos no país, tema que o presidente 
e sua claque desprezam

“
O anúncio da OMS (Organização Mundial 

de Saúde) em 11 de março de 2020, da existên-
cia de uma pandemia, modificou o mundo. 
Prevenção, medo e discussões infinitas vira-
ram rotina - fruto da preocupação com saúde 
pública e demais políticas públicas, mas tam-
bém da ansiedade gerada pela crise sem pre-
cedentes para essa geração.

Para quem esteve consciente, o efeito eco-
nômico já se desenhava, independente das 
políticas de isolamento adotadas. As bolsas 
de valores despencaram e a operação logísti-
ca ficou mais difícil.

No sistema de Justiça - o Poder Judiciário, 
o MP, a Defensoria Pública, a Advocacia Públi-
ca e Privada - foi tempo de adaptação às novas 
rotinas impostas. Teletrabalho, que se discu-
tia com cautela, foi implementado em menos 
de uma semana. Porém, é agora que virão os 
grandes desafios para o Judiciário. 

Existem críticas, construtivas quando 
aprofundadas, quanto ao tempo do trâmite de 
procedimentos judiciais. Diante de tal questão 
sempre chamo a atenção ao cenário: a reali-
dade fática. No Brasil vivemos sob a cultura 
do decreto, da imposição de modificações via 
lei, de planos econômicos que mudavam moe-
da e acordos anteriores do dia para a noite - e 
de surpresa. O confisco da poupança nos anos 
1990 provocou uma avalanche de ações de co-
brança. O Plano Real até hoje tem demandas 
quanto a conversão da URV.

Decisões são tomadas sem avaliar o im-
pacto para a gestão do sistema de justiça, que 
planeja e estabelece metas, mas cuja deman-
da decorre da realidade dos fatos da vida polí-
tica, cultural (vide o número de processos cri-
minais por violência de gênero) e econômica.

Pois bem, no dia 11 de junho de 2020, com-
pletamos três meses sob a influência da pan-
demia. E começa a chegar a maior avalanche 
de ações judiciais que já se viu (e isso na his-
tória do mundo, pois nas guerras, gripe espa-
nhola e afins, não tínhamos o Judiciário es-
truturado como Poder como hoje). O cidadão 
anseia pelo mais necessário: pacificação so-
cial. Seus créditos, sua sobrevivência, a prote-
ção de seus direitos. Ou seja, pela essência da 
função de Justiça.

A COVID-19 já gerou demandas. Discus-
sões e rediscussões de competências de en-
tes federados, grandes aquisições de material 

de saúde, e agora deverá descer às milhares de 
ações individuais na 1ª instancia. 

Os números do desemprego aumentaram de 
11%, no fim de 2019, para 12, 2% no primeiro tri-
mestre de 2020, isso com a Medida Provisória 
nº 936, que prevê proteção para os empregos, 
paga parte dos salários, e ainda conta com li-
nhas de crédito para pagamento de remunera-
ção. O fim da vigência da MP e dos programas 
assistenciais significam ações trabalhistas.

A previsão de PIB negativo e a dificuldade 
financeira, infelizmente implicará em procura 
das varas de recuperação judicial e falências. 
Quantos processos por inadimplemento de 
empréstimos, atrasos de aluguel, condomínios, 
prestações de carros e cartão de crédito vere-
mos? 

Feminicídios aumentaram e há estudos 
sobre ondas de criminalidade crescentes, in-
clusive na UFMT, para avaliar o impacto desta 
crise nos índices de violência. Os números de 
processos criminais seguirão a realidade. Ces-
sarão os efeitos das medidas de suspensão de 
cobrança de tributos e da prorrogação de cer-
tidões negativas de dívidas das fazendas pú-
blicas, com efeito direto nas varas de fazenda 
pública?

Sem falar nas indenizações dos que fale-
ceram contaminados na linha de frente do 
combate à doença. E os tristes inventários dos 
mais de 30 mil mortos (até hoje). Estamos pre-
parados? Só com esta consciência poderemos 
evitar o colapso de mais um sistema - além do 
SUS e do SUAS que lutam para não chegar à 
inoperância.

Creio que cada um que atua no sistema judi-
cial deve ser agente pensante de soluções que 
auxiliem a manejar a avalanche de demandas, 
contribuindo com criatividade, estudo, solu-
ções consensuais, arbitragem e decisões co-
letivas. Boa fé é pensar em rapidez, eficácia e 
não prolongar o conflito. Pensar no cidadão que 
está na ponta, ansiando que o Judiciário seja 
parte ativa da solução de seus problemas, e au-
xilie a vencer essa tragédia.

GLAUCIA AMARAL É PROCURADORA DO ES-
TADO E PRESIDENTE DA APROMAT POR CINCO 
MANDATOS

Nova onda da Covid-19 
será no judiciário

Acessos, acessos e mais acessos
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Nossos contatos profissionais mi-
graram para o celular. Sim, aquelas pes-
soas que antes você se comunicava por 
telefone fixo e e-mail estão, também, em 
nosso universo virtual. Isso faz com que 
utilizemos nosso aparelho móvel para 
algumas tarefas que, tempos atrás, ja-

mais imaginaríamos.
Serviços que em outros 

tempos utilizávamos via 
computador estão mais sim-
ples e acessíveis a partir do 
telefone móvel. Somando 
isso ao fato de o mesmo estar 
conosco todo o tempo, aca-
bamos por escolher o celular 
para tais tarefas.

Esses e tantos outros fato-
res contribuem para que, atu-
almente, tenhamos que aces-
sar o smartphone um número 
muito maior de vezes por dia. 
Com tanto acesso ficar digi-
tando senha toda vez se torna 
um baita inconveniente, não 
é mesmo?

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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A necessidade de se utilizar o celular com muito mais 
frequência faz com que as formas de controle de acesso 
sejam levadas ainda mais em consideração. Digitar uma 
senha verdadeiramente segura toda vez que precisar 
acessar o aparelho se torna um verdadeiro “pesadelo”, e 
a biometria se mostra a mais conveniente das opções. 
Segurança e praticidade precisam andar juntas, não é 
mesmo?

CLIC 
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I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Na edição passada falei sobre mi-
nhas dificuldades momentâneas com o 
reconhecimento biométrico. Enquanto 
escrevia me lembrei de quando resolvi 
comprar um celular com tal recurso e 
comecei a pensar como era chato, an-
tes disso, usar a senha a cada vez que 
precisasse acessar o dis-
positivo. Acabei por me 
lembrar, também, que, na-
quela época, eu precisava 
ter acesso ao aparelho 
com uma frequência bem 
menor. Os motivos? Bom, 
são muitos.

Não preciso dizer que, 
com o avanço da tecnolo-
gia, mais e mais pessoas 
passam a utilizar novos 
recursos a cada dia, não é 
mesmo? Dessa forma, na 
época, eu recebia menos 
mensagens de WhatsA-
pp, por exemplo, do que 
recebo hoje, precisando 
ter acesso ao telefone um 
número menor de vezes 
para atender a todos que faziam contato 
por ali.

Da mesma forma o número de tare-
fas que podíamos realizar com o celular 
era bem menor. Novos recursos e possi-
bilidades surgem com muita frequência 
e acabamos agregando novas tarefas ao 
smartphone. Com isso acessá-lo mais 
vezes ao dia é praticamente inevitável.

GLAUCIA AMARAL

Um homem, 40 anos, morreu em Rondonópolis após ser diagnosti-
cado com Covid-19. Nas redes sociais, Elvis Rodrigues se posicionava 
contra o isolamento social e fazia duras críticas aos governantes que 
insistem em manter o comércio fechado. A morte dele foi confirmada 
pela Secretaria Estadual de Saúde. Elvis morreu 10 dias após come-
morar o aniversário de 18 anos do filho mais velho. Nas redes sociais, 
amigos lamentaram a morte do trabalhador.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O presidente da Câmara 
Municipal de Sinop, Remí-
dio Kuntz  e os vereadores 
Lindomar Guida, Ademir 
Debortoli (ambos do Re-
publicanos) e a vereadora 
Professora Branca (PL), se 
reuniram ontem com repre-
sentantes da classe artística 
e cultural e com o diretor 
de Cultura do Município, 
Daniel Coutinho, no Centro 
de Eventos Dante de Olivei-
ra, para discutir alternativas 
de socorro para o setor que 
é um dos mais afetados com 
a pandemia do novo Coro-
navírus. Ficou definido que 
o parlamento vai destinar 
aproximadamente R$ 450 
mil para auxiliar os agentes 
culturais.“A Câmara Muni-
cipal tem feito economia 
e, numa decisão da Mesa 
Diretora com apoio dos 15 
vereadores, definimos que 
vamos devolver R$ 300 mil 
do doudécimo para a Pre-
feitura poder auxiliar esses 
artistas, que são dos mais 
afetados com a paralisação 
das atividades comerciais 
em nossa cidade”, explicou o 
presidente Remídio Kuntz.

Além dos R$ 300 mil do 
doudécimo, o vereador 
Lindomar Guida garantiu 

SINOP | Parlamentares se reuniram esta semana com representantes da classe artística de Sinop

Valor será de economia do Legislativo 

SEM PERDAS

Governo explica 
remanejamento 
de leitos

O remanejamento foi necessário em decorrência de 
obras de modernização e ampliação no HR de SorrisoSituação vai até 30 de setembro 

DA REPORTAGEM

Os seis leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Regional 
de Sorriso para o tratamento 
de pacientes com Covid-19, 
que foram desabilitados pelo 
Ministério da Saúde, por 
meio da Portaria nº 1.554, já 
haviam sido remanejados 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde para o Hospital Regio-
nal de Sinop.

O remanejamento foi 
necessário em decorrên-
cia das obras na unidade de 
Sorriso, que passa por am-
pliação e modernização. No 
hospital, continuam ativos 
20 leitos de enfermaria e 2 
de UTI para pacientes com 
Covid-19.

Com isso, não haverá 
nenhuma perda para a po-
pulação da região. Foram 
abertos recentemente mais 
10 leitos no Regional de Si-
nop - já acrescentados es-
ses 6 leitos -, totalizando 20 
UTIs. Inclusive, esses leitos 
já estão habilitados.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso prorrogou até o dia 
30 de setembro o decre-
to que estabelece estado de 
calamidade no âmbito da 
administração estadual. A 
medida considerou o agra-
vamento da pandemia do 
coronavírus e de casos de 
Síndrome Respiratória Agu-
da Grave no Estado.

O Decreto nº 523/2020 
foi publicado no Diário Ofi-
cial do Estado que circulou 
na quarta-feira (17), com 
efeito retroativo ao dia 14 de 
junho (domingo).

“Ainda não há previsão 

O secretário de Estado 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do, informou que o Estado 
trabalha em parceria com o 
Consórcio do Vale do Teles 
Pires para abrir mais 20 lei-
tos exclusivos para Covid-19 
na cidade de Nova Mutum.

“Estamos trabalhando 
ativamente para a abertura 
de novos leitos, inclusive au-
mentamos o valor pago pelo 
Estado pela diária da UTI. 
Tudo isso, para melhorar a 
nossa parceria com as pre-
feituras e com isso o atendi-
mento à população”, desta-
cou o Gilberto.

Ao todo foram desa-
bilitados 89 leitos em Mato 
Grosso. No município de 
Cuiabá, foram desabilitados 
60 leitos de UTI no novo 
Hospital Municipal e Pron-
to Socorro de Cuiabá; 10 em 
Rondonópolis, no Hospital 
de Referência da Saúde da 
Família; 8 em Tangará da 
Serra, no Hospital Municipal 
Arlete Daisy e 5 no Hospital 
Pronto Socorro Municipal 
de Várzea Grande.

de quando a pandemia vai 
desacelerar em Mato Grosso 
e no Brasil. Por isso, estamos 
prorrogando o estado de ca-
lamidade para que possamos 
continuar a tomar todas as 
providências necessárias e, 
assim, frear o avanço do co-
ronavírus e resguardar a vida 
e a saúde da população”, afir-
mou o governador Mauro 
Mendes.

O documento pode ser 
prorrogado, ou mesmo an-
tecipado, dependendo da 
necessidade, uma vez que 
leva em consideração os 
impactos socioeconômicos 
e financeiros causados pela 
pandemia.

Foto: AssessoriA

MAyke toscAno/secoM-Mt

Câmara se compromete a transferir 
R$ 450 mil de auxílio aos artistas

DivulgAção

EM NOVEMBRO

Congresso define data das eleições municipais

EM MATO GROSSO

Governo prorroga estado de calamidade

Definição deve ocorrer na próxima semana 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

As eleições municipais 
poderão ser realizadas nos 
dias 15 e 29 de novembro. 
A proposta das novas datas 
foi acordada entre os líderes 
partidários em uma reunião 
com senadores e deputados, 
mas ainda pode sofrer alte-
ração. 

O encontro teve a par-
ticipação de especialistas na 
área de infectologia e tam-
bém de membros do Tribu-
nal Superior Eleitoral.

Apesar do adiamento 
para novembro ter o apoio 
de boa parte dos partidos na 
Câmara e no Senado, a pro-
posta ainda tem que passar 
por votação em plenário em 
dois turnos, tanto na Câmara 
como no Senado. Isto por-
que a matéria é apresentada 
em forma de PEC, Proposta 
de Emenda à Constituição.

O rito será primeiro 
no Senado. O autor da ma-
téria é o senador Randolfe 
Rodrigues, do partido Rede. 
Já a relatoria ficou com o se-
nador Weverton Rocha, do 
PDT, que pode apresentar 
outra sugestão de data para 
o pleito.

Em debate virtual sobre 
o tema, em razão da pande-
mia do coronavírus, o relator 
já adiantou que não pretende 
manter as datas atuais, mar-
cadas para outubro.

Weverton Rocha afir-
mou ainda que deve colocar 
a PEC para análise dos sena-
dores já na próxima sema-
na. Para ele, as legendas e os 
candidatos precisam de tem-
po para se organizar.

a destinação de emendas 
impositivas de aproxima-
damente R$ 150 mil para 
complementar o valor. Ele 
se mostrou, especialmente, 
sensibilizado com as difi-
culdades enfrentadas pela 
classe, que está impedida 
de trabalhar. “É para ajudar 
no auxílio a estes músicos 
que estão parados e desem-
pregados, sem condição ne-
nhuma de buscar o ganha-
-pão para as suas famílias”, 
disse Guida.

O vereador Ademir De-
bortoli classificou a reunião 
como produtiva e espera 
agilidade da Prefeitura para 
efetuar a transferência de 
recursos.  A vereadora Pro-
fessora Branca, que tem 
experiência em cooperati-
vismo e associativismo, pa-
rabenizou os artistas por se 
organizarem em associação 
e se colocou à disposição 
para contribuir.

Por parte da prefeitura, 
Daniel Coutinho reconhe-
ceu o empenho o Poder 
Legislativo, disse que vai 
cobrar uma contrapartida 
da prefeita Rosana Marti-
nelli (PL) e que já organiza 
editais públicos para que os 
artistas possam se inscrever 
e acessar os recursos dis-
ponibilizados pela Câmara 
Municipal.

Mas a proposta de re-
alizar as eleições ainda em 
2020 não é unanimidade. 
Líder do governo no Con-
gresso, o senador Eduardo 
Gomes, do MDB, afirma que 
não há segurança para se fa-

Foto: AssessoriA câMArA

zer uma eleição este ano.
A PEC sobre as elei-

ções municipais deve tratar 
exclusivamente sobre datas 
e recomendações sanitárias 
nos dias de votação, deixan-
do de lado eventuais pedidos 

de prorrogação de manda-
tos.

Para ser aprovado em 
cada turno, o texto precisa 
do apoio de 3/ 5 dos parla-
mentares tanto na Câmara 
como no Senado



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

SOJA POR INSUMOS

Há 3 meses do início do plantio,
troca segue atrativa no estado

EM SORRISO

Helicóptero usado para desmatamento
ilegal é levado para hangar

Relação está melhor que a média das últimas cinco safras

DA REPORTAGEM

A compra de insumos 
para a próxima safra de soja 
está adiantada em Mato 
Grosso. Pelo menos 80% das 
sementes, defensivos e ferti-
lizantes que serão usados já 
foram adquiridos, de acor-
do com o Imea. Nesta mes-
ma época do ano passado, o 
volume comprado chegava 
a 70%. A maior antecipação 
é consequência direta do 
olhar atento dos agricultores 
aos momentos mais oportu-
nos para realizar o “barter”, 
operação em que o insumo 
é pago com o grão que será 
colhido no futuro.

As oportunidades de-
correram da demanda firme 
e dos preços elevados para a 
oleaginosa, impulsionados 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema) 
iniciou a remoção da aero-
nave apreendida por crime 
de desmatamento ilegal. O 
helicóptero ano 2008 do fa-
bricante Robinson foi ava-
liado em mais de R$ 800 
mil e segue de Colniza, onde 
ocorreu a apreensão, para 
o hangar do Centro Inte-
grado de Operações Aére-
as (Ciopaer), em Sorriso. A 
partir de agora, inicia-se o 
processo para declarar per-
dimento do bem para que 
este fique à disposição do 
Governo de Mato Grosso. O 
helicóptero foi apreendido 

Área deve ser praticamente o mesmo espaço do último ciclo 

Área deverá ser uma das
menores em cinco safras
DA REPORTAGEM

A área destinada ao cul-
tivo de soja convencional em 
Mato Grosso não deve regis-
trar grande avanço na safra 
2020/21. Pelas contas do Ins-
tituto Soja Livre, a produção 
do grão não transgênico deve 
ocupar pouco mais de 600 
mil hectares, o equivalente 
a 6% da área total destinada 
às lavouras de soja no estado. 
Se a previsão for confirmada, 
o terreno será um dos meno-
res em cinco safras.

O cenário difere de 
anos anteriores. No ciclo 
2016/17, por exemplo, 14% 
das lavouras tinham sido se-
meadas com sementes con-
vencionais em Mato Grosso. 
Na safra seguinte foram 18%. 
Depois disso, houve queda 
para 12% na safra 2018/19 e 
para 5% na safra 2019/20. A 
retração é decorrente da au-
sência de uma bonificação 
(prêmio) que conseguisse 
incentivar os agricultores a 
investir neste cultivo.

Diretor de relações in-
ternacionais do Instituto 
Soja Livre, Ricardo Arioli 
explica que para que a soja 
convencional ganhe mais es-
paço, ela precisa ter um prê-
mio atrativo. “Este prêmio 
vem lá do mercado europeu, 

mas só está aparecendo ago-
ra. Está entre R$ 10 e R$ 12 
a saca, mas apareceu ‘meio 
tarde’. Os produtores estão 
procurando sementes de soja 
convencional para aumentar 
a área e não estão achando”, 
pontua.

Ele destaca a “falta de 
previsibilidade” como uma 
das carências deste merca-
do. “A gente tem lutado para 
que tenhamos contratos de 
um ou dois anos do prêmio, 
para que isso possa estabi-
lizar a produção e dar a ga-
rantia ao produtor de que 
ele vai ter o prêmio na hora 
que ele resolve plantar a soja 
convencional. Isso também 
vai incentivar e dar garantia 
para que os sementeiros pro-
duzam as sementes para que 
o produtor possa atender a 
essa demanda do mercado 
europeu”, analisa.

Mato Grosso é o prin-
cipal produtor de soja con-
vencional do Brasil. Na safra 
passada foi responsável por 
52,8% da área total, seguido 
pelo Paraná (17,8%), Goiás 
(9,6%) e Mato Grosso do Sul 
(7,3%). Juntos, os quatro esta-
dos concentraram por 87,5% 
das lavouras de soja não-
-transgênicas no país, que se 
estenderam por 1,5 milhão 
de hectares. A produção total 

SOJA CONVENCIONAL | Estimativa do Instituto Soja Livre é de que as lavouras ocupem pouco mais de 
600 mil hectarescom o ciclo 2020/21

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Prazo segue até 30 de junho 

IMPOSTO DE RENDA

Receita recebeu 
20,3 mi de 
declarações
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Receita Federal rece-
beu até às 11h de ontem (18) 
20.351.406 declarações de 
Imposto de Renda da Pes-
soa Física. A expectativa é 
de que 32 milhões de decla-
rações sejam entregues esse 
ano. A Receita alerta que os 
contribuintes não deixem a 
entrega para última hora. Se 
perderem o prazo, os con-
tribuintes estarão sujeitos 
ao pagamento de uma multa 
mínima de R$ 165,74 e máxi-
ma de 20% do imposto devi-
do.

Segundo a Receita, o 
quanto antes a declaração 

for regularmente enviada, 
mais rápidos serão o proces-
samento e a restituição. Para 
quem tiver dúvidas ou difi-
culdades no preenchimento 
da declaração, a Receita Fe-
deral, em parceria com di-
versas instituições de ensino, 
tem o Núcleo de Apoio Con-
tábil e Fiscal (NAF). Segundo 
a Receita, por meio dele, o 
contribuinte recebe aten-
dimento virtual e gratuito, 
para esclarecimentos.

A entrega, que devia 
ser feita até o dia 30 de abril, 
poderá ser realizada até 30 
de junho. No site da Receita, 
também estão disponíveis 
orientações sobre a Declara-
ção do IRPF 2020.
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– principalmente – pela va-
lorização do Dólar. Cenário 
que permitiu que a compra 
de alguns insumos “exigisse” 
menor quantidade de sacas 
de soja que em anos anterio-
res.

Faltando 3 meses para o 
início do plantio da nova sa-
fra de soja no estado, os agri-
cultores que precisam com-
prar insumos ainda podem 
encontrar uma boa relação 
de troca nestas operações. 
Ou seja, a “relação de troca” 
permanece vantajosa, con-
forme acompanhamento do 
Imea.

Para comprar uma 
tonelada do fertilizante 
“00.18.18”, um dos mais uti-
lizados nas lavouras do esta-
do, o agricultor precisa de-
sembolsar em média 20,53 

por meio de ação integra-
da da Sema, polícias Civil e 
Militar e Ciopaer que, por 
meio de denúncias, flagrou 
a pulverização de agrotóxi-
cos na Floresta Amazônica. 
Com o ressecamento da ve-
getação, seria ateado fogo na 
área para o desmatamento 
ilegal do terreno. O flagrante 
ocorreu na última segunda 
(15) e dois suspeitos foram 
conduzidos para a delegacia. 
A ação ocorre no âmbito da 
Operação Amazônia Arco 
Norte, lançada pelo Comitê 
Estratégico de Combate ao 
Desmatamento e Exploração 
Florestal Ilegais e Incêndios 
Florestais (Cedif).

Além da apreensão ad-

sacas. Nesta mesma época do 
ano passado, eram necessá-
rias mais de 24 sacas. A mé-
dia das últimas cinco safras 
para o período é de 21 sacas 
do grão por tonelada do adu-
bo. A conta leva em conside-
ração o preço médio mensal 
de aquisição do insumo (R$ 
1.696,12) dividido pelo valor 
médio de negociação da soja 
no mês (R$ 82,62/sc).

Outro ponto destacado 
pelo Instituto diz respeito à 
menor oscilação da relação 
de troca para a safra 2020/21. 
“Ao longo desta temporada a 
diferença entre a máxima e 
a mínima relação foi de 0,9 
sacas/ton. Isso mostra que 
houve menor oscilação e 
oportunidades semelhantes 
àquelas do final de 2019 ain-
da existem.

ministrativa da aeronave, a 
Sema também notificou o 
proprietário da área a con-
tratar empresa especializada 
e licenciada para realizar a 
descontaminação do solo e 
da água para cessar os danos 
ao meio ambiente e à saúde 
humana. A operação identi-
ficou que os produtos eram 
manipulados às margens de 
uma lagoa que aparenta ser 
uma nascente represada. Os 
agentes em campo classifica-
ram o crime como um aten-
tado à saúde pública e ao 
meio ambiente.

TOLERÂNCIA ZERO
Desde fevereiro, a Sema 

iniciou a remoção imediata 

de todos os equipamentos 
pesados utilizados na práti-
ca de crimes ambientais. O 
objetivo é descapitalizar e 
desmobilizar os infratores. 
O caminhão prancha para 
remoção do helicóptero foi 
enviado a Colniza no mesmo 
dia do flagrante para proce-
der com a retirada do bem.

Até o momento, já fo-
ram apreendidos e removi-
dos 182 equipamentos, den-
tre eles 83 tratores de pneu, 
33 tratores do tipo esteira. A 
retirada é feita por serviço de 
caminhão prancha contrata-
do com recursos do REDD 
for Early Movers em Mato 
Grosso (Programa REM-
-MT).

chegou a 5,1 milhões de to-
neladas do grão. Pelo menos 
2 milhões de toneladas saí-
ram dos campos semeados 

em Mato Grosso.
Também há cultivo de 

soja convencional nos esta-
dos de Roraima, Minas Ge-

rais, Tocantins, Rondônia, 
Rio Grande do Sul, Piauí, 
Distrito Federal, São Pau-
lo, Maranhão, Bahia, Santa 

Catarina e Pará, que juntos, 
representam 12,6% da área 
total plantada com o grão 
não-transgênico no país.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2020, de 02/01/2019, torna pú-
blico aos interessados que realizará licitação no dia 06/07/2020, às 08H00, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especifi-
cações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, 
nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min 
às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo 
Mundo, MT, 18 de junho de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT
EXTRATO DO CONTRATO N° 0530378-82

Contrato De Financiamento Objeto: Execução De Obras/Serviços No Município 
De Confresa-MT No Âmbito Do Pro-Transporte, Destinado A Obras De Qualifi-
cação Viária Do Município De Confresa-MT. Valor Global Do  Investimento: R$ 
8.994.673,92  ( Oito Milhões  Novecentos E Noventa E  Quatro  Mil, Seiscentos 
E Setenta E Três Reais E  Noventa E Dois  Centavos ) Valor  Do  Financia-
mento: R$ 8.453.813,74  ( Oito Milhões Quatrocentos E  Cinquenta E Três Mil 
Oitocentos E Treze Reais E Setenta E Quatro Centavos ) Valor Da Contrapar-
tida: R$ 540.860,18 (Quinhentos E Quarenta Mil Oitocentos E  Sessenta Reais 
E  Dezoito Centavos) Data De Assinatura 05 De  Junho De 2020 . Carência: O 
Prazo É  De 48 ( Quarenta E  Oito ) Meses Termino Da Carência  É  06/06/2024 
Desembolso:  O Prazo É De 48 (Quarenta E Oito) Meses Amortização: O Prazo 
E De 240 (Duzentos E Quarenta) Meses Contado A Partir  Do Termino Do Pe-
ríodo De Carência Partes:    Tomador   Prefeitura Municipal De Confresa, MT. 
Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal.

Confresa-MT, 17 De   junho De 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT
EXTRATO DO CONTRATO N° 39/2020

Processo Licitatório N°. 126/2020, Pregão Presencial N° 077/2020. Objeto: 
Adesão A Ata De Registro De Preços Nº031/2020 Oriunda Do Pregão Presen-
cial SRP Nº014/2020 Prefeitura Municipal De Guarantã Do Norte-MT Aquisi-
ção De Material Permanente Sendo Rolo Compactador , Motor A Diesel Com 
Potência Mínima De 20 Hp, M mínimo 02 Cilindros De Vibração, Com Frequ-
ência Mínima De 65 Hz, Diâmetro Mínimo De 500 Mm E Largura Mínima De 
900 Mm, Para Atender A Secretaria Municipal De Obras, Conforme Convênio 
Nº897627/2020, Firmado Entre A Sudeco E A Prefeitura Municipal De Confre-
sa-MT. Do Valor Global: R$ 146.500,00. Vigência: 12 Meses – 09/06/2020 A 
09/06/2021. Data: Confresa, 09 De junho De 2020. Partes: Prefeitura Municipal 
De Confresa – MT. Contratada: Romanelli Exportação E Importação Ltda, Cnpj 
Nº 05.543.447/0001-30. Foro: Porto Alegre Do Norte – 

MT. Confresa-MT, 9 De junho De 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT
EXTRATO DO CONTRATO N° 47/2020.

Processo Licitatório N°. 136/2020. Pregão Presencial N° 082/2020. Objeto: 
Aquisição De 01 Maquina Pesada Tipo Motoniveladora Para Atendimento Da 
Secretaria De Obras Do Município De Confresa – MT Corme Contrato De Re-
passe N° 873560/2018/Mapa/Caixa/ Prefeitura Mun. De Confresa-MT. Do Valor 
Global: R$ 669.900,00 Vigência: 12 Meses – 17/06/2020 A 17/06/2021. Data: 
Confresa, 17 De junho De 2020. Partes: Prefeitura Municipal De Confresa – 
MT. Contratada: Plan Comercial E Serviços Eireli, Cnpj:15.221.549/0001-83. 
Foro: Porto Alegre Do Norte - MT. 

Confresa-MT, 18 De junho De 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT
EXTRATO DO CONTRATO N°045/2020. 

Processo Licitatório N°.043/2020. Concorrência N° 001/2020. Objeto: Contrato 
De Concessão De Exploração De Serviços Públicos Do Terminal Rodoviário De 
Confresa/MT Precedida De Obra Pública.  Do Valor Proposta Comercial: Taxa 
De Embarque De R$ 5,00 (Cinco Reais). Proposta Técnica. Comissão Técnica 
Especial Atribuiu A Pontuação Final De 140 Pontos. Data De Assinatura:  15 De 
junho De 2020. Vigência:  25 (Vinte E Cinco) Anos. Partes:  Concedente - Pre-
feitura Municipal De Confresa – MT. Concessionária: Arauna Empreendimentos 
Ltda, Cnpj 27.385.918/0003-14, Foro: Porto Alegre Do Norte - MT. 

Confresa-MT , 15   De Junho De 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT
EXTRATO DO CONTRATO N° 0534101-27

 Contrato De Financiamento. Objeto: Contrato De Financiamento Á Infra Es-
trutura E Ao Saneamento - Finisa- Para Aquisição E Instalação De Sistema 
Fotovoltaico Em Órgão Publico Do Município De Confresa-MT. Valor Global Do 
Financiamento: R$ 2.499.980,00 (Dois Milhões Quatrocentos Noventa E Nove 
Mil, E Novecentos Oitenta Reais) Data De Assinatura 05 De Junho De 2020. 
Carência: O Prazo É 12 (Doze) Meses. Prazo Do Contrato:  E De 120 (Cento 
E Vinte) Meses. Amortização: o prazo e de 108 (Cento e Oito) meses contado 
a partir do termino do período de carência. Tomador   Prefeitura Municipal De 
Confresa, MT. Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal. 

Confresa-MT, 17 De   junho De 2020
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CAMILA DEL MORO ODONTOLOGIA, inscrita no CNPJ 
nº: 30.461.290/0001-31, torna público que requereu à Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), Atividade de Clínica Médica e Odonto-
lógica, localizado na av. Perimetral, bairro centro de Nova 
Mutum/MT.

GVR COTTON EIRELI, CNPJ 36.506.854/0001-91, torna 
público que requer junto a SEMA, as Licenças Prévia e 
de Instalação, para a atividade de Comércio atacadista de 
algodão e Preparação e fiação de fibras de algodão, ins-
talado na Rodovia MT 242 – KM 80, Zona Rural de Nova 
Ubiratã – MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

J A COMERCIO DE VACINAS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 
28.668.967/0001-65, torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, o 
Licenciamento Simplificado, para a atividade de Comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas, localizado no bairro centro de Nova Mutum/MT.

CROMOMAQ HIDRAULICA LTDA, CNPJ 
29.219.462/0001-86, torna público que requer junto a 
SAMA, as Licenças Prévia, de Instalação e Operação, 
para a atividade de a varejo de peças e acessórios novos 
para veículos automotores, instalado na Av. Idemar Riedi, 
nº 8750, Sala 03, Bairro Industrial,  em Sorriso – MT. Não 
foi realizado EIA/RIMA.

A empresa NOVANET PROVEDOR E WEB LTDA, CNPJ 
Nº 10.668.463/0002-60, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA/SINOP, a 
Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para ativi-
dade de torre de transmissão de sinal, situado na Avenida 
dos Pinheiros, n° 151, Bairro Setor Industrial Norte, Sinop/
MT. CEP: 78.550-554.

MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT – Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a LP, LI e LO 
para a atividade de “Pátio de descontaminação de agrotó-
xicos” e “PA – Ponto de abastecimento de combustível” da 
Fazenda São Jorge, S/N, Lote B, Zona Rural, município de 
Tabaporã/MT. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

AUGUSTO HENRIQUE GOMES DO AMARAL, CPF: 
036.428.481-17, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Sinop, a Licença Prévia e Licença de Instalação para 
Atividade Condomínio Multifamiliar ou Conjuntos Habi-
tacionais, sito a Rua Olavo Antunes de Souza, Lote:04 
e Quadra:09 no Jardim Copacabana, Sinop- MT, não 
determinado (EIA/RIMA). Eng. Vagner Pereira Reis – 
(66)99604-8004.

VETELAB LABORATORIO CLINICO VETERINARIO 
LTDA, CNPJ 17.090.205/0001-08, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Sinop, a Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação para Atividade vete-
rinária, laboratório, sito a Rua das magnólias n°58, Setor 
Comercial, Sinop- MT, não determinado (EIA/RIMA). Eng. 
Vagner Pereira Reis – (66)99604-8004.

CLINICA VETERINÁRIA PET LIFE LTDA, CNPJ 
37.084.058/0001-70, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável de Sinop, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para Atividade Higiene e embele-
zamento de animais domésticos; e comércio varejista de 
animais vivos e de artigos e alimentos para animais de es-
timação e clínica veterinária, sito a Av. André Antonio Ma-
ggi n°6221, Jardim dos Ipês, Sinop- MT, não determinado 
(EIA/RIMA). Eng. Vagner Pereira Reis – (66)99604-8004.

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE 
MATO GROSSO LTDA, CNPJ 01.970.467/0006-31, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Li-
cença de Operação (LO), para atividade de Serviços de 
hemoterapia, localizada na AV. Brasil, N 2346, APT 28 
ANEXO HOSP. E MAT. 13 DE MAIO, Centro Norte, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

PERONDI DISTRIBUIDORA, CNPJ 26.567.198/0001-83, 
torna público que requer junto a SAMA, as Licenças Pré-
via, Instalação e Operação, para a atividade de Comércio 
Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral, instalado 
na Rua Bandeirantes, Centro, no município de Sorriso – 
MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

RONALDO PADINHA DOS SANTOS, CPF nº 786.265.871-
14, torna público que requer junto à SAMA a Alteração de 
Razão Social e a Renovação da Licença de Operação, 
passando de Vilson Basso para Ronaldo Padilha dos San-
tos, para a atividade de Criação de Frangos para Corte, 
para 60.000 aves, localizado em área denominada Fa-
zenda Padilha, localizada na zona rural do Município de 
Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 19 de junho 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 02 
de julho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 02 de julho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 02 de julho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de peças, acessórios e/ou 
componentes de reposição Genuínas ou originais de 1º linha, não 
remanufaturados, não recondicionados, não recuperados, para veículos 
leves, pesados e máquinas. 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, 18 de junho de 2020.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 039/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A 

CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca todos os acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de 
junho de 2020, e, pela necessidade de um espaço físico compatível, para comportar todos os acionistas, e 
ainda em observância às orientações de distanciamento social, em razão da atual pandemia de Covid-19, 
doença causada pelo Coronavírus, a assembleia será realizada no auditório da COACEN – Cooperativa 
Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, localizada na Rodovia MT 242, nº 840, Margem direita, 
Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, às 07h:30min, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital 
social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, instalar-se-á com qualquer número. No 
mesmo local e data, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 09h:30min, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital social 
com direito a voto; em segunda convocação às 10h:30min, instalar-se-á com qualquer número, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e 
contábeis do exercício findo; 

II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação de reservas nos termos 
da lei e a distribuição de dividendos; 

III. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 
IV. Fixar a remuneração global dos administradores. 

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:  

I. Deliberar sobre o aumento do capital social, com a reforma do Estatuto Social da Companhia; 
II. Aprovação do laudo de avaliação do imóvel a ser integralizado ao Capital Social; 

III. Aprovação do Acordo de Acionistas. 

Sorriso – MT, 18 de junho de 2020. 
 
 
 

GILBERTO PERUZI  
PRESIDENTE 

19-20-23

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2020

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 15 de Junho 
2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de elaboração de projetos elétricos e projetos de prevenção de 
incêndio (PSCIP) em edificações Públicas Municipais, da qual foi 
vencedora a empresa: Lote 001 - Itens 837266, 837267, 837268, 837269, 
837270, 837271, GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA, 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o 
número 24.474.596/0001-20 no valor de R$ 98.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum – MT, 18 de Junho 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2020
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de serviços gráficos. Tipo: Menor preço por 
item - Data de Abertura: 02 de julho de 2020. HORÁRIO: 09h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 18 de Junho 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de pavimentação das Avenidas dos Sabiás e Arapongas - 
Tipo: menor preço por item - Data de abertura:  01 de julho de 2020. 
Horário:  09h00min - 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, 18 de Junho de 2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 045/2020

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL - 027/2020 TENDO 
COMO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER O 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT 
EM CARATER EXCEPCIONAL E DE FORMA PRECÁRIA, CONFORME 
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.017/2020, SAGROU-SE 
VENCEDORA A EMPRESA PERON TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 
CNPJ Nº 03.017.988/0001-90, COM VALOR GLOBAL DE R$ 310.000,00.

Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA AQUISIÇÃO 
DE HIDROXICLOROQUINA, SULFATO – CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 
400MG EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 
PACIENTES COM RECEITA MÉDICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. FINALIDADE: a presente aquisição refere-se a nova compra 
emergencial de medicamento para combate ao novo coronavírus 
(COVID-19) que serão produzidos por farmácia de manipulação e que 
serão entregues por meio de encaminhamento médico. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. 
CONTRATADA: F C DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA EPP, CNPJ Nº 
05.456.662/0001-94. VALOR GLOBAL: R$ 16.985,70 (Dezesseis mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal

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 045/2020.

Ari Genézio Lafin



SANTOS

Atlético-MG anuncia a contratação de Keno

CONTRA O ATHLETICO

Santos ganha processo por
formação de Robson Bambu

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Europa prEss

Jogador pertencia ao Pyramids, do Egito, e assina com o 
Galo até o fim de 2023 

Clube paranaense é condenado a pagar R$ 7 milhões ao Peixe

Rodrygo foi titular do Real Madrid contra o Eibar 

DA REPORTAGEM

Keno é do Galo! O Atlé-
tico-MG anunciou a contra-
tação do atacante de 30 anos 
na manhã desta quinta-feira. 
O jogador pertencia ao Pyra-
mids, do Egito, mas estava 
emprestado ao Al Jazira, que 
não exerceu a opção de com-
pra. O contrato de Keno com 
o Galo vai até dezembro de 
2023, com opção de renova-
ção por mais uma tempora-
da. O anúncio do acerto foi 
feito por um diálogo entre 
o presidente Sérgio Sette 
Câmara, o atacante e o per-
fil oficial do Atlético-MG no 
Twitter.

O atacante é a terceira 
contratação do Galo duran-
te a pandemia: Léo Sena e 
Marrony também já foram 
confirmados. O zagueiro 

DA REPORTAGEM

O Santos obteve uma vi-
tória importante para seus 
cofres nos últimos dias. Em 
decisão inédita na Câmara 
Nacional de Resolução de 
Disputas (CNRD) da CBF, o 
Athletico-PR foi obrigado a 
pagar R$ 7 milhões ao Pei-
xe pela contratação do za-
gueiro Robson Bambu, em 
2018. Cabe recurso, mas há 
expectativa de acordo entre 
os clubes.

O Santos foi à CNRD por 
ter prioridade na renovação 
contratual de Bambu, que 
preferiu assinar um pré-
-contrato com o Athletico-
-PR e deixar a Vila Belmiro 
de graça. O Peixe pedia R$ 14 
milhões com a ação, mas co-
memora a vitória vista como 
inédita pelo departamento 
jurídico do clube.

O que fez o Santos bus-
car uma aceleração no pro-
cesso na CNRD foi a venda 
de Bambu para o Nice, da 
França, por cerca de R$ 48 
milhões. A decisão saiu nos 
últimos dias, já com a trans-
ferência concretizada.

O valor vai ajudar o San-
tos a manter as contas em 

Bueno, que estava no Kashi-
ma Antlers, e o volante Alan 
Franco, do Independiente 
Del Vale, também reforçarão 
o Atlético-MG, mas ainda 
não foram anunciados.

Keno estava na mira do 
Atlético desde março. O 
ótimo relacionamento dele 
com o diretor de Alexandre 
Mattos, quem o levou para 
o Palmeiras e depois o ne-
gociou com o Pyramids, foi 
elemento decisivo para que 
o negócio fosse sacramenta-
do. Jogador de velocidade e 
bom drible, Keno chega ao 
Galo com status de titular.

O atacante se destacou 
no futebol brasileiro já aos 
26 anos, em 2016, quando 
defendeu as cores do San-
ta Cruz. Ao lado de Grafitte, 
liderou o time pernambuca-
no rumo à Série A do Brasi-

dia. O Peixe tem processos 
a pagar na Fifa para poder 
voltar a contratar e tem en-

leirão. No ano seguinte, foi 
contratado pelo Palmeiras, 
sendo vendido ao Pyramids, 
do Egito, em junho de 2018, 

por R$ 37 milhões. Disputou 
84 partidas e marcou 19 gols 
com a camisa do clube pau-
lista.

DA REPORTAGEM

O atacante Rodrygo, do 
Real Madrid, se apresentou 
com cerca de 3kg de mas-
sa muscular a mais neste 
retorno do futebol na Es-
panha. O jovem brasileiro 
conseguiu esse desenvolvi-
mento físico nos trabalhos 
realizados durante a para-
lisação provocada pela pan-
demia do coronavírus. As 
informações foram publi-
cadas primeiramente pelo 
“As”.

Para conseguir esse ga-
nho de 3kg de massa mus-
cular, Rodrygo contou com 
o suporte da comissão téc-
nica do Real em conjunto 
com o seu preparador físi-
co pessoal, Marcel Duarte. 
A dieta do atleta foi modi-
ficada para o período da 
quarentena e Duarte passou 
parte desse período na casa 
do atacante. Os dois traba-
lham juntos desde quando 
o atleta tinha 13 anos. Hoje, 
ele tem 19 (faz 20 em janei-
ro).

Assim como havia sido 
feito com Vinícius Junior 
em 2018, o clube pediu 
a Rodrygo para adquirir 

PEGOU PESADO

Rodrygo ganha 
3kg de massa 
muscular

mais massa muscular nesta 
primeira temporada, res-
peitando a transição lógica 
entre a composição corpo-
ral de um jovem e de um 
jogador adulto. A carga de 
trabalho para o aspecto fí-
sico é considerada maior na 
Espanha do que no Brasil.

Rodrygo foi titular no 
primeiro jogo da volta do 
Campeonato Espanhol, no 
domingo passado, contra o 
Eibar. 

Ele é um dos seis bra-
sileiros que estão na bri-
ga pelo Golden Boy 2020, 
premiação realizada pelo 
jornal italiano “Tuttosport” 
para eleger o melhor joga-
dor sub-21 em atividade na 
Europa. Na atual tempora-
da ele disputou 19 jogos e 
marcou sete gols pelo Real 
Madrid.

Na última edição do 
ranking dos 100 jogadores 
mais valiosos das grandes 
ligas da Europa, publicado 
pelo Observatório de Fu-
tebol CIES, especialista em 
rankings de aspectos finan-
ceiros do esporte, Rodrygo 
foi o atleta do Real Madrid 
com o maior valor: 81,4 mi-
lhões de euros.

contrado dificuldades para 
quitá-los. O clube também 
espera receber outras quan-

tias de mecanismos de so-
lidariedade nos próximos 
meses.
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Para Fábio, história não pode
ser estragada má administração
DA REPORTAGEM

Na primeira visita do 
novo presidente do Cru-
zeiro à Toca da Raposa, 
um dos jogadores que to-
mou a palavra foi o golei-
ro Fábio, atleta com mais 
jogos na história do clube 
e um dos líderes do gru-
po. O jogador falou aos 
companheiros e aos de-
mais que estavam na roda 
da reunião e disse que a 
história do Cruzeiro não 
pode ser esquecida por 
causa dos últimos anos.

“A história do Cruzei-
ro não pode ser estraga-
da por um ano e meio de 
má administração. A gen-
te sabe do tamanho e do 
peso dessa camisa. Temos, 
sim, que ser merecedor de 
vestir essa camisa”.

Falando em “má ad-
ministração”, Fábio foi um 
dos jogadores que prestou 
depoimento na Polícia 
Civil sobre contratos, por 
causa de um pagamento 
a dois intermediários por 
sua renovação. O golei-
ro cruzeirense citou que 
cada jogador que está no 
grupo, atualmente, preci-
sa demonstrar que é me-
recedor de poder vestir a 
camisa da Raposa.

“Cada jogo que tiver 
a oportunidade, o grupo, 
vocês que vão estar fora, 
representando o grupo 

fora das quatro linhas, é 
acordar e ver se temos me-
recimento de estar nesse 
grupo. Se a gente tiver o 
pensamento de grande-
za, de transparência, com 
certeza, a gente vai voltar 
a ser maior do que a gente 
sempre foi”.

Fábio elogiou a capa-
cidade do atual grupo de 
jogadores e disse que os 
jogadores precisam bri-
gar em campo para ajudar 
o Cruzeiro a se reerguer. 
“A gente tem tudo para 
qualificar isso em prática, 
temos profissionais quali-
ficados em todas as posi-
ções. Nosso comandante 
tem a confiança de todos 
nós. O elenco sabe do ta-
manho do Cruzeiro, mes-
mo dos mais jovens, isso 
já que ser lá da base. Te-
mos que ser merecedores 
de vestir essa camisa. Não 
adianta o que a gente fez, a 
gente tem que fazer agora. 
Daqui para frente, como 
disse o Sérgio, é o Cruzei-
ro novo. Ele vai brigar pe-
las coisas fora de campo, e 
a gente vai brigar dentro, 
como sempre foi. Todos 
os atletas que passaram 
aqui, e brigaram, tem, no 
final, recompensa do belo 
trabalho e ter o sorriso do 
torcedor de novo. É nossa 
função: ser merecedor de 
vestir essa camisa e repre-
sentar dentro e fora”.

Foto: Divulgação

Fábio é o mais antigo atleta no elenco da Raposa 

CRUZEIRO | Em reunião, goleiro cita importância de compromisso e luta pelo clube neste momento
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APONTA GOVERNO

Nortão: 4 cidades têm nível
muito alto de contaminados

SORRISO

Secretaria de Saúde confirma
quinta morte por Covid-19

SINOP

UHE distribui mais 36
toneladas de alimentos

Foto: Mayke toscano

Foto: assessoria

Cuiabá é uma das cidades com alto risco de contaminados por Covid-19 

Ao final, serão 15 mil cestas básicas entregues 

DA REPORTAGEM

Treze cidades de Mato 
Grosso estão com nível 
muito alto de pessoas con-
taminadas por coronavírus 
(Covid-19). O levantamento 
conta no boletim de Secreta-
ria Estadual de Saúde e apli-
ca o sistema de classificação 
de grau de risco de Covid-19 
para cada município. O mé-
todo, criado pelo governo de 
Mato Grosso, foi divulgado 
na semana passada.

Entre estas 13 cidades, 
4 estão no Médio Norte e 
Norte do estado, sendo elas 
Alta Floresta, Nova Mutum, 
Sinop e Sorriso. As demais 
são Cáceres, Cuiabá, Nos-
sa Senhora do Livramento, 
Pontes e Lacerda, Porto Es-
peridião, Primavera do Les-
te, Rondonópolis, Tangará 
da Serra e Várzea Grande.

Por meio da classifica-
ção, será possível avaliar a 
situação de cada cidade e re-
comendar as medidas mais 
adequadas. Seguindo o crité-
rio do sistema de risco, o go-
verno orienta que esses mu-
nicípios adotem – além das 
medidas já divulgadas como 
uso de máscara e evitar aglo-
meração – toque de reco-
lher nas cidades, controle de 
entrada e saída de pessoas e 
restrição de funcionamento 
de estabelecimentos.

Mato Grosso tinha uma 

DA REPORTAGEM

Sorriso registrou on-
tem (18) o quinto óbito por 
Covid-19. O comerciante, 58 

DA REPORTAGEM

A Usina Hidrelétrica 
(UHE) Sinop dá sequência 
à distribuição de cestas bá-
sicas na área de influência 
do reservatório. Na terceira 
semana de distribuição, em 
apoio ao enfrentamento do 
novo coronavírus em Mato 
Grosso, a usina entregou 3 
mil cestas, sendo mil para 
Ipiranga do Norte e 2 mil 
para Sorriso, o equivalente a 
mais de 36 toneladas de ali-
mentos.

A entrega oficial acon-
teceu em Sinop, na sede da 
concessionária, a Compa-
nhia Energética Sinop (CES). 
Os prefeitos dos dois muni-
cípios foram receber os ali-
mentos pessoalmente.

As cestas vão beneficiar 
3 mil famílias com vulne-
rabilidade social residentes 
na Área de Influência Dire-
ta (AID) do reservatório. Os 
alimentos serão distribuídos 
pelas secretarias de assistên-
cia social de cada município, 
com o apoio do Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS). No final des-
ta ação solidária serão 15 mil 

cestas básicas entregues, o 
equivalente a 183 toneladas.

A primeira remessa, 
cerca de 2,5 mil cestas, foi 
entregue no mês de maio, 
para Sinop. Na semana se-
guinte foi a vez de Cláudia 
e Itaúba que receberam jun-
tos 3 mil cestas. O recurso é 
proveniente do Subcrédito 
Social do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
inserido no financiamento 
da Usina. O objetivo é ajudar 
famílias e segmentos que 
precisam de auxílio, no que 
diz respeito as consequên-
cias do Covid-19.

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, que estava acom-
panhado da primeira-dama, 
agradeceu o apoio da UHE 
Sinop com a distribuição 
das cestas. “Agradecemos a 
Usina pela responsabilidade 
através das ações aplicadas 
em nosso município, que 
nos traz resultados bem po-
sitivos desde 2014, tanto na 
área da saúde, como na área 
da segurança pública. Jun-
tos somos bem mais fortes”, 
complementou.

DA REPORTAGEM

O toque de recolher em 
Sinop começa nesta sexta-
-feira (19), a partir das 22h30, 
e segue até 5 de julho. A 
medida foi anunciada pela 
prefeita Rosana Martinelli, 
durante transmissão pela 
internet. Durante o período 
em que vigorar, das 22h30 
às 5h estarão restritas ativi-
dades, com exceção de ser-
viços essenciais, bem como a 
permanência e circulação de 
populares na rua, incluindo 
trabalhadores informais, tais 
como ambulantes.

“Mantemos diálogo aber-
to com o Ministério Público 
e entidades, sempre com o 
apoio do meu secretariado e 
nossas equipes técnicas. To-
das as ações sempre foram 
pensadas no melhor para o 
povo sinopense, aliando a 
saúde e economia”, afirmou 
Rosana.

Segundo explicou a gesto-
ra, para cumprir o toque de 
recolher, fica determinado 
que todo e qualquer esta-
belecimento comercial e de 
serviço deverá encerrar suas 
atividades até as 21h30, pelo 
período que compreende a 
restrição prevista no Decre-
to.

“Flexibilizamos pensando 
o comércio, dando voto de 
confiança, mas algumas pes-
soas têm ignorado os nossos 
pedidos. Infelizmente, as 
medidas mais rigorosas que 
eu já vinha alertando serão 
adotadas”, salientou a prefei-
ta.

O toque recolher começa 
hoje, mas a data está sujeita 
a alteração, a variar o cenário 
epidemiológico de Sinop. 
A decisão toma como base 
a tentativa de frear a curva 
de contaminação e reduzir 
o contágio por Covid-19. Até 
quarta, 205 casos confirma-
dos da doença foram conta-
bilizados. O total de mortes 
chega a 15.

ENSINO SUPERIOR
SUSPENSO
Pelo que determina o 

novo decreto, ficam suspen-
sas todas as atividades pre-
senciais da Rede de Ensino 
Superior e correlacionados, 
pelo período que compreen-
de o toque de recolher pre-
visto no Decreto. Isto é, da 
sexta-feira, 19 de junho, até a 
data de 5 de julho.

Embora o decreto im-
ponha restrições a partir da 
sexta-feira, ficam excetua-
dos das medidas adotadas no 
Decreto os seguintes servi-
ços e estabelecimentos:

- tratamento e abasteci-
mento de água;

- captação e tratamento de 
esgoto e lixo;

- geração, transmissão e 
distribuição de energia elé-
trica e gás;

- postos de combustíveis, 
com exceção de suas lojas de 
conveniência;

- assistência médica e hos-
pitalar;

- clínicas veterinárias, clí-
nicas odontológicas e clíni-
cas médicas em regime de 
emergência;

- distribuição e comercia-
lização de medicamentos e 
laboratórios clínicos;

- funerários e serviços re-
lacionados;

- telecomunicações;
- processamento de dados 

ligados a serviços essenciais;
- segurança privada;
- serviços de táxi e aplica-

tivo de transporte individual 
remunerado de passageiros;

- imprensa;
- profissionais da área fim 

da Saúde;
- servidores públicos das 

áreas de fiscalização das Se-
cretarias Municipais de Meio 
Ambiente, Mobilidade Urba-
na e Ordem Pública, quando 
em pleno exercício da fun-
ção;

- setor de hotelaria.
É preciso ficar atento ao 

que determina o decreto. De 
acordo com o documento, 
será permitida excepcional-
mente a circulação de pes-
soas no horário constante, 
sendo:

- para fins de acesso aos 
serviços essenciais e/ou sua 

Foto: Divulgação

Número de casos e de óbitos subiu muito nos últimos dias

Toque de recolher começa hoje em Sinop
EFEITO COVID-19 | Pessoas não podem estar nas ruas entre 22h30 e 5h até o dia 5 de julho

situação relativamente fa-
vorável em relação a outros 
estados em meio à pandemia 

anos, morador do Centro, 
estava internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) de 
um hospital particular e não 
resistiu. Segundo o prontu-

do novo coronavírus. Recen-
temente começou a retoma-
da das atividades econômi-

cas, no entanto, em um mês, 
os casos e mortes pela doen-
ça se multiplicaram 10 vezes.

prestação, comprovando-
-se a necessidade e urgência, 
preferencialmente, de ma-
neira individual, sem acom-
panhante;

- quando em trânsito de-

corrente de retomo e/ou 
partida de viagens oriundas 
do Terminal Rodoviário de 
Sinop e/ou Aeroporto Muni-
cipal Presidente João Figuei-
redo.

Ficam cancelados todo e 
qualquer evento realizados 
em locais abertos e fechados, 
independentemente das suas 
características, condições 
ambientais, tipo do público, 

duração e modalidade. Em 
realização de velórios, fica 
limitado o acesso e perma-
nência no local, simultane-
amente, de no máximo 10 
pessoas.

ário médico ele tinha como 
fator de risco a obesidade.

O horário do sepulta-
mento, não foi informado, 
mas deverá seguir as normas 

de segurança estabelecidas 
pelas autoridades sanitárias 
brasileiras. A Prefeitura se 
solidariza a dor da família 
neste momento de tristeza.
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DA REPORTAGEM

De acordo com um estu-
do australiano publicado na 
Frontiers in Nutrition, é co-
mum que os organismos de 
pessoas começando a dieta 
cetogênica, também chama-
da de keto, respondam com 
sintomas semelhantes aos de 
uma gripe. Tem até nome: 
keto flu, ou gripe keto. Seria 
ela adequada em tempos de 
pandemia de coronavírus, 
quando a confusão entre os 
sintomas pode retardar um 
diagnóstico e causar ansieda-
de e temor? E ela pode pro-
vocar uma queda da imuni-
dade?

A nutricionista Cristiane 
Perroni e o médico endocri-
nologista Francisco Tostes, 
da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabolo-
gia (SBEM) explicam melhor 
os efeitos desse regime ali-
mentar no organismo.

SINTOMAS E
IMUNIDADE
A dieta cetogênica tem 

sido proposta para auxiliar 
na preservação da massa 
magra corporal e no desem-
penho físico. De acordo com 
a nutricionista Cristiane Per-
roni, essa dieta consiste em 
reduzir ao máximo a inges-
tão de carboidratos, com o 
objetivo de que o corpo ve-
nha a extrair energia de ali-
mentos ricos em gorduras e 
proteínas.

“No programa alimentar 
da dieta cetogênica, são uti-
lizados alimentos ricos em 
gordura, como ovos, quei-
jos, carnes, bacon, manteiga, 
azeite, óleo de coco, leite de 
coco, oleaginosas (castanhas, 
nozes, amêndoas, amen-
doim, macadâmia), abacate 

DIETO KETO | Médico e nutricionista explicam estudo australiano sobre como o plano alimentar keto atua no organismo
Foto: iStock

Alimentos que fazem parte do cardápio de uma dieta cetogênica

e embutidos (presunto, sa-
lame, peito peru). Essa dieta 
conta com uma severa redu-
ção no consumo diário de 
carboidrato, utilizando usu-
almente cerca de 20 a 50 g 
por dia. Predominantemen-
te, há uma ingestão energéti-
ca total na forma de lipídios 
(cerca de 60 a 80%). No en-
tanto, o consumo de prote-
ínas não é deixado de lado, 
sendo utilizada uma quanti-
dade moderada por dia (cer-
ca de 1,2 a 1,7 g de proteína/
kg de peso corporal)”, explica 
a nutricionista.

O atual cenário em que 
estamos vivendo em virtu-
de da pandemia do novo 
coronavírus tem causado 
inquietações, seja pela an-
siedade por não saber o que 
está por vir ou pela procura 
por novos hábitos. Dentre as 
diferentes adaptações feitas, 
muitas pessoas estão buscan-
do novas práticas saudáveis, 
dietas alimentares e exercí-
cios físicos. 

A fim de adotar outro es-
tilo de vida, algumas dietas 
restritivas estão na moda, 
como é o caso da dieta ceto-
gênica. Contudo, ela exige al-
guns cuidados e uma atenção 
maior. Tendo isso em vista, o 
endocrinoliogista Francisco 
Tostes explica como funcio-
na o processo de adaptação.

“O fato é que nosso cor-
po está acostumado a utilizar 
o carboidrato como a fon-
te principal de energia. Por 
isso, leva algum tempo até 
que nos adaptemos a extrair 
essa energia a partir das gor-
duras e proteínas. Durante 
esse período, nosso corpo dá 
sinais de que esse processo 
ainda não está ajustado – é 
o que chamamos de keto 
adaptação, que varia de pes-

Dieta cetogênica: sintomas
de gripe e baixar imunidade

soa para pessoa e, por isso, 
vemos que a ocorrência e 
intensidade desses sintomas 
são diferentes em cada um. 
No entanto, alguns deles são 
mais frequentes no início de 
uma dieta cetogênica, como: 
cansaço, tontura, dificulda-
de de concentração, enjoo e 
dor de cabeça. Todos esses 
sintomas costumam apare-
cer logo nos primeiros dias, 

tendo seu pico por volta da 
primeira semana, mas não 
costumam levar mais que 14 
dias para desaparecem”, es-
clarece o endócrino.

Sintomas associados à 
keto adaptação: cansaço, 
tontura, dificuldade de con-
centração, enjoo e dor de ca-
beça.

Levando isso em consi-
deração, em tempos de co-

ronavírus, uma mudança 
alimentar drástica pode oca-
sionar riscos maiores para 
quem contrair o Covid-19. 
Tostes pontua como a dieta 
cetogênica pode ser preju-
dicial caso alguém entre em 
contato com a doença.

”A imunidade é uma das 
funções que podem sofrer 
abalo durante esse período 
de adaptação e, embora seja 

transitória, caso a pessoa 
entre em contato com o co-
ronavírus nesse período, ela 
acaba ficando mais suscetível 
a desenvolver mais sintomas. 
O mesmo poderia ocorrer 
em dietas que envolvessem 
restrição calórica significati-
va, a exemplo do que pode 
acontecer com o jejum in-
termitente”, assegura o pro-
fissional.


