
LICENCIAMENTO ANUAL

Produtores
terão duas
feiras livre
garantidas

Calendário de
vencimento é
prorrogado
no estado

A Prefeitura de Sinop 
publicou edital de 
Concorrência Pública 
para a construção de 
duas feiras livre. A 
modalidade do cer-
tame pede um tempo 
maior. As propostas 
só serão recebidas no 
dia 6 de julho, 30 dias 
após a sua publicação. 
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Em decorrência dos reflexos financeiros 
causados pela propagação do novo coro-
navírus no Estado, o Detran-MT informa 
que prorrogou o calendário de pagamento 
do Licenciamento Anual para os proprie-
tários de veículos com placa finais 4 e 5; 6 
e 7; e 8, 9 e 0.

    Página  - 2

AssessoriA

DivulgAção

SORRISO

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Mais de 2
mil kits de
alimentação
às crianças

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

Visando garantir a nutri-
ção básica das crianças em ida-
de escolar, a Secretaria de Edu-
cação de Sorriso irá entregar 
mais de 2 mil kits alimentação, 
com itens que faziam parte das 
refeições servidas nas unida-
des escolares. Neste mês, o kit 
contará também com alimentos 
frescos oriundos da agricultura 
familiar.                           Página - 4

AssessoriA
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DIÁRIO ESCLARECE

Algumas cidades de Mato Grosso já instituíram o lockdown e outras, como Cuiabá e 
Várzea Grande, estão em pé de acolher determinações judiciais para que o mesmo seja 
feito. Em Sinop, há uma grande tendência de isso acontecer também em virtude do 
exponencial aumento no número de casos de Covid-19. Mas afinal, com tantos nomes, 
incluindo quarentena e isolamento social, o que cada um significa?                    Página 4
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Sem uma direção nacional, cada Estado 
e cada município faz o que acha neces-
sário, e cada cidadão acata ou não os 
ordenamentos da saúde pública

O vírus que pegou o mundo de surpresa, 
manifestou uma doença muito mais séria em 
solo nacional. Tivemos tempo para nos pre-
pararmos, nos antecipamos a sua implanta-
ção, mas não o fizemos.

Tivemos exemplos positivos e negativos 
para nos espelharmos ou para nos afastar-
mos, mas não aprendemos nada com eles. 
Nem realizamos um isolamento decente, nem 
abrimos a economia de forma competente, no 
tempo certo, com a queda na infecção, pelo 
contrário; estamos flexibilizando a economia 
com números ascendentes de infectados, 
com diminuição de leitos de UTI, com o acrés-
cimo de caso de mortes.

Sem uma direção nacional, cada Estado e 
cada município faz o que acha necessário, e 
cada cidadão acata ou não os ordenamentos 
da saúde pública. Ora, quem obedecer e que 
ordens, visto a multiplicidade de supostas 
“autoridades”, cada uma delas ordenando coi-
sas distintas?

Temos um presidente que até hoje nega a 
doença e impede que o ministério da saúde 
faça o seu dever, utilizando-o como divulga-
dor de suas loucuras pessoais, defendendo 
a universalização de remédios perigosos, e 
querendo esconder os números de infectados 
e de mortos. E as pessoas, sem bons exem-
plos, só acreditam na doença quando alguém 
próximo fica doente ou morre. A maioria age 
como se nada estivesse ocorrendo, basta ver 
os jornais mostrando a aglomeração de pes-
soas para comprarem quinquilharias desne-
cessárias pelos centros comerciais.

Empresários lutam para que a atividade 
econômica volte ao período normal, como se 
houvesse normalidade possível num mundo 
pandêmico. Pouco importam com o país ou 

com as pessoas, mas apenas com seus 
negócios e lucros. Não estão preocupa-
dos com a economia como alardeiam, 
mas com queda de suas vendas. E boa 
parte da população não obedecendo as 

diretrizes dos agentes de saúde, fica passean-
do ou circulando pelas ruas.

Bolsonaro e bolsonaristas sem gratidão 
pela medicina e enfermagem, pelo heroísmo 
desses seres humanos mais sujeitos a se in-
fectarem por estarem na linha de frente de 
combate ao vírus, apenas zombam dos mes-
mos, ou os desafiam, ou destratam, e invadem 
hospitais, ou negam os apontamentos dos 
mesmos às estatísticas médicas. E esses, além 
do vírus tem que vencer também pessoas atra-
sadas, reacionárias, ignorantes, negacionistas 
das evidências nacionais e mundiais. O Brasil 
está se tornando um país que ameaça a saúde 
pública do planeta e será excluído do mundo 
civilizado.

Seremos os últimos a sair da pandemia, 
provavelmente só quando houver a vacina. A 
depender do governo federal que deveria go-
vernar o país e direcionar a sociedade civil, 
jamais sairemos, pois luta contra Estados e 
municípios e contra a população brasileira, 
que sem bons exemplos, acaba seguindo o seu 
bom senso pouco instruído e culto, incapaz de 
distinguir uma informação científica do dito 
de dirigentes políticos incultos.

A verdadeira doença é a ignorância das 
autoridades governamentais, da população 
pouco escolarizada e instruída, e a falta de 
civismo dos agentes públicos e do povo, mais 
preocupados em realizar desejos mesquinhos, 
ou realizar uma vontade ou desejo, como cor-
tar o cabelo ou fazer academia, do que evitar a 
propagação da doença.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFES-
SOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA 
UFMT

A doença 
brasileira

ROBERTO DE BARROS 
FREIREInformação privilegiada?
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em tese, deveria ter condições de saber se o 
áudio era real ou não. Ouvi, então, a tal gra-
vação.

Durante os quase 4 minutos de áudio 
pude “contabilizar”, mentalmente, mais de 
20 erros graves dentro do contexto apresen-

tado, “deslizes” impossíveis 
de serem cometidos por 
um profissional da área. As 
“escorregadas” iam desde o 
nome do medicamento até 
palavras de uso cotidiano, 
como “ratificar” (trocada, 
na gravação, por “retificar”, 
que tem sentido contrário).

Você deve estar muito 
atento para não confundir 
fake news com informação 
privilegiada. Por mais que 
uma postagem, um texto, 

um áudio ou seja lá o que for parecer “sério”, 
sempre existe a chance de alguém ter feito 
com todo o cuidado justamente para tentar 
convencer os demais de algo completamen-
te sem lógica.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil em fa-
cebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Vivemos um momento difícil no que diz 
respeito à saúde. Uma pandemia incomoda 
o mundo todo e poucas informações estão 
disponíveis, por se tratar e algo completa-
mente novo. Nesse cenário é bastante co-
mum encontrar todo tipo de especulação 
e informações falsas 
e, em meio a tudo isso, 
algumas informações 
privilegiadas.

Essas informações 
são, em sua maioria, 
“vazadas” por profis-
sionais diretamente 
envolvidos na questão. 
Pessoas do meio que, 
por algum motivo, re-
solvem compartilhar 
informações com quem 
está “de fora”, seja com 
uma pessoa em especial ou com o objeti-
vo de que todo mundo tenha acesso ao que 
está sendo divulgado.

O grande problema é conseguir separar 
uma informação verdadeiramente privi-
legiada de algo que tenha sido “montado” 
para tentar “convencer” pessoas e dissemi-
nar as famosas fake news.

Recentemente, por exemplo, recebi um 
áudio de um suposto médico recomendan-
do alguns cuidados (bem gerais) e indican-
do algumas medicações, o que, logo de cara, 
achei estranho. Quem me enviou foi um 
amigo com bastante conhecimento e que, 

DA REPORTAGEM

Em decorrência dos re-
flexos financeiros causados 
pela propagação do novo 
coronavírus no Estado, o 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT) informa que 
prorrogou o calendário de 
pagamento do Licencia-
mento Anual para os pro-
prietários de veículos com 
placa finais 4 e 5; 6 e 7; e 8, 
9 e 0.

O Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) exige que 
para licenciar o veículo é 
necessário que o proprietá-
rio do veículo pague a taxa 
do licenciamento, o Seguro 
DPVAT, IPVA e possíveis 
multas.

O diretor de Veículos do 
Detran-MT, Augusto Cor-
deiro, explica que a prorro-
gação do calendário de pa-
gamento do Licenciamento 
vai acompanhar o novo 
prazo de vencimento do 
IPVA, publicado por meio 
do decreto estadual nº 506 
de 2 de junho de 2020. 
Com a medida, o venci-
mento do IPVA, bem como 
o Licenciamento, foi pror-
rogado para o último tri-
mestre deste ano (outubro, 
novembro e dezembro).

O IPVA dos veículos com 
placa final 4 e 5 que vence-
ria no mês de maio, passou 
para o mês de outubro; pla-
ca final 6 e 7 que venceria 
em junho, passou a ter o 
prazo até novembro; e as 
placas 8, 9 e 0 que vence-
riam no mês de julho, pas-
sam a ter o prazo estendido 
até dezembro de 2020.

No caso do Licenciamen-
to, os veículos com placas 
final 4 e 5 o pagamento po-
derá ser feito até o dia 31 
de outubro. Placas final 6 
e 7 o novo vencimento do 

Licenciamento Anual foi prorrogado 

Licenciamento Anual: calendário
de vencimento é prorrogado
NOVAS DATAS | Foi prorrogado o calendário de pagamento de veículos com placa finais 4 e 5; 6 e 7; e 8, 9 e 0as
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licenciamento será em 30 
de novembro e os veículos 
com placas finais 8, 9 e 0 o 
pagamento poderá ser feito 
até o dia 31 de dezembro. 

Com isso, o Detran-MT 
reforça que os veículos com 
os respectivos finais de pla-
cas poderão circular com 
o documento de licencia-
mento de 2019 até as datas 
de vencimento de cada pla-
ca relacionada acima.

IMPRESSÃO DO
LICENCIAMENTO

Como forma de propor-
cionar mais comodidade 
e facilidade ao cidadão, o 
Governo do Estado, através 
do Detran-MT, disponibi-
lizou no site (www.detran.
mt.gov.br) e pelo aplicativo 
MT Cidadão, a nova versão 
do Licenciamento Anual 
do Veículo. O cidadão pode 
imprimir o documento em 
formato de papel A4, em 
qualquer lugar em que tiver 
acesso à internet e impres-
sora.

O Detran-MT reforça 

que os proprietários de ve-
ículos podem ficar tranqui-
los quanto à autenticidade 
do novo modelo do docu-
mento, uma vez que este 
tem o mesmo valor jurídi-
co e a segurança garantida 
por meio de QR Code, que 
está ligado à base nacional 
de dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran).

Ou seja, o cidadão ao ser 
parado em alguma fisca-
lização de trânsito poderá 
apresentar o documento 

com tranquilidade, pois 
o mesmo será aceito pelo 
agente de trânsito, que irá 
checar a veracidade do do-
cumento através do QR 
Code. “É importante lem-
brar que não é viável o ci-
dadão plastificar o docu-
mento, para não dificultar 
a leitura do QR Code pela 
autoridade de trânsito”, res-
saltou o diretor de Veículos 
do Detran-MT, Augusto 
Cordeiro. A impressão do 
novo modelo do documen-
to é de caráter definitivo, 

não sendo mais emitido o 
documento em papel mo-
eda.

O presidente do Detran-
-MT, Gustavo Vasconcelos, 
acredita que a impressão 
do Licenciamento em pa-
pel A4 vai diminuir a buro-
cracia e melhorar a eficiên-
cia do Estado no acesso ao 
serviço pelos proprietários 
de veículos, especialmen-
te neste momento de dis-
tanciamento social para a 
prevenção à propagação do 
novo coronavírus.



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS 
- TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A

Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Parágrafo 6º, da Lei nº 6.404/76, 
ficam convocados os senhores acionistas da Paranatinga Agropecuária S/A 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Especial de acionistas titulares 
de ações preferenciais Classe “A”, a ser realizada, em SEGUNDA CONVOCA-
ÇÃO, às 11 horas, do dia 03/07/2020, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade de Sorriso, Mato Grosso, na Fazenda Paranatinga, na Rodovia dos 
Pioneiros, km 18, bairro Gleba Barreiro, Zona Rural, para deliberar acerca do 
resgate da totalidade das 54.682 ações preferenciais Classe A da Companhia, 
pelo valor patrimonial das referidas ações resgatadas na data de aprovação do 
resgate. Sorriso/MT, 22/05/2020. 

Adilson Santana Borges
Diretor Superintendente.

23,25,26/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO N.º 30/2020

PREGÃO PRESENCIAL – N° 24/2020     SRP N° 20/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUI-
SIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SANTA CARMEM. Empresa Registrada: BELAFORTE COMERCIAL LTDA 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT. VALOR TO-
TAL REGISTRADO: R$ 65.093,74 (sessenta e cinco mil, noventa e três reais 
e setenta e quatro centavos) Inicio: 23/06/2020 VIGÊNCIA: de 23/06/2020 a 
23/06/2021  INFORMAÇÕES: Referente à Registro de Preços poderá ser ad-
quirida na Sede da Secretaria Municipal de Santa Carmem ou através do portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO N.º 31/2020

PREGÃO PRESENCIAL – N° 24/2020     SRP N° 20/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI-
ÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO EM ATEN-
DIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA 
CARMEM. Empresa Registrada: MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 
69.716,02 (sessenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e dois centavos) 
Inicio: 23/06/2020 VIGÊNCIA: de 23/06/2020 a 23/06/2021  INFORMAÇÕES: 
Referente à Registro de Preços poderá ser adquirida na Sede da Secretaria 
Municipal de Santa Carmem ou através do portal www.portaldecompraspubli-
cas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO N.º 33/2020

PREGÃO PRESENCIAL – N° 24/2020     SRP N° 20/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI-
ÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO EM ATEN-
DIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA 
CARMEM. Empresa Registrada: HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR 
DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA CARMEM/MT. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 41.743,89 (quarenta 
e um mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) Inicio: 
23/06/2020 VIGÊNCIA: de 23/06/2020 a 23/06/2021  INFORMAÇÕES: Refe-
rente à Registro de Preços poderá ser adquirida na Sede da Secretaria Muni-
cipal de Santa Carmem ou através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA-MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO010/2020
Pregão Sistema de Registro de Preço n. º 10/ 2020 na Forma Eletrônica  A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 10/2020, Sistema de Registro de 
Preço, cujo objeto é o: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Materiais e Medicamentos para uso nos postos de saúde do município de Nova 
Guarita - MT, tudo em conformidade com as características técnicas e quan-
titativos descritos em Edital. Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com 
data prevista para Entrega das Propostas: A partir de 25/06/2020, Abertura das 
Propostas: 13/07/2020 às 14h05mim. Abertura da Sessão do Pregão Eletrôni-
co: 14/07/2020 às 08h00horas (horário de Mato Grosso) no site www.licitanet.
com.br <http://www.licitanet.com.br> .  Cópias do edital e maiores informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita - MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 
ou através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br <mailto:licitacao@nova-
guarita.mt.gov.br>. O edital encontra-se a disposição dos interessados no site 
www.novaguarita.mt.gov.br <http://www.novaguarita.mt.gov.br> Nova Guarita - 
MT, em 24 de Junho de 2020.

YANA MARIA MARCON 
PREGOEIRA OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

001/2020
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2020 O Município de Juína, 
Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TORNA PÚBLICO, que sagrou-
-se vencedora a empresa: MAICO RIGOTTI EIRELI-ME, no valor total de R$ 
135.283,34 (Cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e 
quatro centavos). Juina-MT, 24 de junho de 2020.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE  DA CPL- PODER EXECUTIVO - JUÍNA/MT.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020 – SRP 20/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 54/2020

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe 
de apoio, nomeada através da portaria Nº 03/2020, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL 24/2020 - SRP 20/2020, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS. 
Com abertura marcada para o dia 23/06/2020 e homologada no dia 24/06/2020, 
teve como vencedor a empresa:
• BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME cadastrada no CNPJ nº 
24.296.486/0001-15, por apresentar o valor de R$ 65.093,74 (sessenta e cinco 
mil noventa e três reais e setenta e quatro centavos). 

• MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE-
NE E ESCRITORIO EIRELI ME cadastrada no CNPJ nº 33.955.893/0001-88, 
por apresentar o valor de R$ 69.716,02 (sessenta e nove mil setecentos e 
dezesseis reais e dois centavos). 

• SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP cadastrada no 
CNPJ nº 26.877.656/0001-80, por apresentar o valor de R$ 104.042,44 (cento 
e quatro mil quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). 

• START SHOP cadastrada no CNPJ nº 35.235.112/0001-06, por 
apresentar o valor de R$ 41.743,89 (quarenta e um mil setecentos e quarenta 
e três reais e oitenta e nove centavos). 

Santa Carmem, 24 de junho de 2020.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira
Portaria nº 03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO N.º 32/2020

PREGÃO PRESENCIAL – N° 24/2020     SRP N° 20/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUI-
SIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SANTA CARMEM. Empresa Registrada: SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EI-
RELI – EPP Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT. 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 104.042,44 (cento e quatro mil, quarenta 
e dois reais e quarenta e quatro centavos) Inicio: 23/06/2020VIGÊNCIA: de 
23/06/2020 a 23/06/2021  INFORMAÇÕES: Referente à Registro de Preços 
poderá ser adquirida na Sede da Secretaria Municipal de Santa Carmem ou 
através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br

Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte a 
laser, com experiência e conhecimento em 
AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiência 
em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com experiência 
com almoxarifado / estoque e recebimento de 
mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio período, 
conhecimento em informática básica;
5-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
6- Enfermeira, com COREN ativo;
7- Auxiliar contábil, curso técnico em 
contabilidade ou cursando ensino superior                       
em contabilidade, com experiência; 
8- Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento; 
9-Auxiliar financeiro, com experiência; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com experiência;
12-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
13-Operadora de caixa, com experiência; 
14-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
15-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfil e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

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

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

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

FABIANO CESAR MONTEIRO DA SILVA. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), atividade serviços de lavagem, lubrifi-
cação e polimento de veic. automotores, Av. Rio Grande do 
Sul, Imperatriz, União do Sul/MT. CNPJ: 10.295.709/0001-
15. Não EIA/RIMA.

GONÇALO CESAR DA SILVA. Torna público que requere 
a Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Renova-
ção da Licença de Operação (LO) e alteração da razão 
social com mesma atividade e o mesmo endereço, ativida-
de serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veic. 
automotores, Rua Caxias do Sul, Jd Terra Rica, Sinop/MT. 
CNPJ: 37.429.655/000-90. Não EIA/RIMA.

DROGARIA ARAGUAIA EIRELI, CNPJ: 32.797.351/0001-
61, torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de 
Instalação – LI e Licença de Operação – LO  para ativida-
des de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas, localizado na Rua Joao Pedro 
Moreira De Carvalho II, número 2787, sala 06, Bairro: Em-
presarial Sul, no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

F. P. Valdameri e CIA LTDA, CNPJ nº 21.510.331/0001-41, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, 
as Licenças Prévia, Instalação e Operação para ativida-
de de “Manutenção e reparação de veículos automotores 
(máquinas e ferramentas)”, localizado na Av. dos Uirapu-
rus, Centro, neste município. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental.

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ 17.105.737/0001-71, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a LP/LI/LO da área ampliada, para atividades de Fabrica-
ção de produtos de limpeza e polimento / Fabricação de 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
localizada na Rua Luiz Dumont Villares, QD 11 - LT 07, 
Industrial Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

P. ALVES MACHADO - ME, CNPJ 37.412.607/0001-99, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de Comércio varejista de 
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 
localizada na AV Los Angeles, N 570, JD Califórnia, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

ITAUBAS AUTO POSTO LTDA. Torna público que requere 
a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação 
Licença de Operação (LO), atividade comercio varejista de 
comb. p/ veículos automotores, Av. das Itaubas, n.º 3203, 
Stor Comercial, Sinop/MT. CNPJ: 08.946.754/0001-40. 
Não EIA/RIMA.

DALMAZO FERREIRA & CIA LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Renovação Licença de Operação (LO), atividade transp., 
rod. De produtos perigosos, Rua Brasil, n.º 50, Loteamento 
Alto da Glória, Sinop/MT. CNPJ: 09.159.784/0001-70. Não 
EIA/RIMA.

KATSAN DIST. DE PEÇAS EIRELI. Torna público que 
requere a Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licen-
ça de Operação (LO), atividade com. atac. de peças e 
acessórios novos p/ veic. automotores, Rua Colonizador 
Enio Pìpino, n.º 9.510, Lot. Cidade Alta, Sinop/MT. CNPJ: 
28.116.685/0001-55. Não EIA/RIMA.

SANTO ANDRÉ TRANSP. E COM. DE COMB. E LUBRI-
FICANTES LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação Licença 
de Operação (LO), atividade comercio atac. de comb. re-
alizado por transp. retalhista (TRR), Rua Ayrton Sena, n.º 
45, Indl Nova Prata, Sorriso/MT. CNPJ: 36.879.849/0001-
24. Não EIA/RIMA.

AGIL DIST. DE ALIMENTOS LTDA. Torna público que re-
quere a Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), atividade com. atac. de prod. alimentícios 
em geral, Av. Abel Dal Bosco, n.º 4490, LIC Norte, Sinop/
MT. CNPJ: 05.372.531/0001-29. Não EIA/RIMA.

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

Campo Novo do Parecis, 24 de junho de 2020.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

CONCORRÊNCIA N° 001/2020

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 020/2020

AVISO DE REVOGAÇÃO

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados o PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO 
ELETRÔNICA do PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2020 que tem por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
medicamentos para atender as necessidades da Farmácia da Atenção 
Básica. A continuidade da sessão, para manifestação de interesse de 
recurso, ocorrerá no dia 26 de junho de 2020 às 10h00min. (horário de 
Brasília), no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br. A não 
manifestação de recurso via portal acarretará preclusão do direito de 
recurso. Campo Novo do Parecis, 24 de junho de 2020.

O Municipio de Campo Novo do Parecis torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO da Concorrência nº 001/2020, que tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
remediação e ampliação do Aterro Sanitário Municipal, situado na 
margem direita Rodovia MT235, sentido Campo Novo do Parecis à São 
José do Rio Claro - 15Km, Campo Novo do Parecis, com fornecimento de 
máquinas, equipamentos e mão de obra, conforme projetos, Plano de 
Remediação e Confinamento. Os motivos da REVOGAÇÃO 
encontram–se nos autos do processo.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela 
Portaria n.º 230/2020, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que retificou a data de abertura do Certame do Pregão 
Presencial 025/2020, cujo objeto é “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 - MT”, tendo em vista 
que houve correção e alterações nos valores do lotes do edital, sendo o 
mesmo prorrogado. A data de abertura do Certame passa a ser dia 07 de 
Julho de 2020, às 07:30, horário local, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Ipiranga do Norte, localizada no endereço citado acima.
Ipiranga do Norte/MT, 24 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
2° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

Marcelo Rodrigo Bragatti

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que houve 
alteração no Aviso de Publicação, publicado no Diário do Estado, com 
circulação no dia 20.06.2020, e após alteração passa a ter a seguinte 
redação: onde se lê: Data de Abertura: 07 de julho de 2020. Horário: 14:00 
horas, deve-se ler: Data de Abertura: 10 de julho de 2020. Horário: 09:00 
horas. Nova Mutum – MT, 24 de junho de 2020.

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 01.07.2020 às 10:30 horas, em 
virtude da mudança no horário de atendimento e funcionamento de todos 
os órgãos desta administração, conforme decreto 095/2020.
Nova Mutum - MT, 24 de junho de 2019.

Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Presidente da CPL

Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO
REPUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 016/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020 - SRP

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 02.07.2020 às 10:30 horas, em 
virtude da mudança no horário de atendimento e funcionamento de todos 
os órgãos desta administração, conforme decreto 095/2020.

Nova Mutum – MT, 24 de junho de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2020
AVISO DE PRORROGAÇÃO

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para montagem de kits de alimentação escolar para atender 
alunos no período da pandemia do coronavírus - Tipo: Aberto e Fechado 
Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 07 de julho de 2020. 
Horário: 09h10min – local: www.bll.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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 24 de junho de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICO DE 
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DO TIPO 
ESTACAO DE TRABALHO, COM MANUTENCAO CORRETIVA E 
PREVENTIVA – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
UTILIZADOS PARA A MELHORIA DA TRANSMISSÃO DE LIVE ONLINE 
EM REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO 
PARA MANUTENÇÃO NAS DIVULGAÇÕES DOS CASOS E 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 
NO MUNICIPIO DE SORRISO- MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 
informática e afins para realização de vídeos informativos no formato 
“LIVE” na rede social oficial do município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: 
ARTIMAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CNPJ Nº 05.600.715/0001-
07. VALOR GLOBAL: R$ 17.580,00 (Dezessete mil, quinhentos e oitenta 
reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Pregoeiro

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 de Licitação n.º 050/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 050/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2020

Ari Genézio Alfin
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de inexistência de 
interessados vem por meio deste cancelar o procedimento licitatório de 
Pregão Eletrônico nº 010/2020, tendo como objeto o “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TABLETS 
PARA UTILIZAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
(INFORMATIZA APS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda 
através do site www.sorriso.mt.gov.br.

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO torna público o resultado do processo 
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO - 011/2020 TENDO COMO OBJETO ' 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CORRELATOS E 
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA 
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DURANTE O PERIODO DE 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA 
SOLICITANTE”. SAGROU-SE vencedora do certame as empresas 
conforme a seguir: MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA ME,  28 .418 .133 /0001-00 ,  ITENS 
VENCEDORES: CÓD. 839362 VALOR UNITÁRIO R$ 4,09; CÓD. 
839367 VALOR UNITÁRIO R$ 10,55; ITENS VENCEDORES: CÓD. 
839621 VALOR UNITÁRIO R$ 15,05. RET FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
12.313.826/0001-90, ITENS VENCEDORES: CÓD. 838964 VALOR 
UNITÁRIO R$ 5,00; ITENS VENCEDORES: CÓD. 826361 VALOR 
UNITÁRIO R$ 0,63. GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.472.278/0001-64, ITENS 
VENCEDORES: CÓD. 838964 VALOR UNITÁRIO R$ 5,00; ITENS 
VENCEDORES: CÓD. 826361 VALOR UNITÁRIO R$ 0,63. CIRÚRGICA 
SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 07.626.776/0001-60, 
ITENS VENCEDORES: CÓD. 839926 VALOR UNITÁRIO R$ 223,00. UP 
DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, 
20.306.488/0001-97, ITENS VENCEDORES: CÓD. 839927 VALOR 
UNITÁRIO R$ 9,95. NAYR CONFECÇÕES LTDA 02.582.267/0001-60, 
ITENS VENCEDORES: CÓD. 840082 VALOR UNITÁRIO R$ 50,20. 
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP 09.560.267/0001-08, ITENS 
VENCEDORES: CÓD. 839928 VALOR UNITÁRIO R$ 7,97. 
HIPERDENTAL COMERCIO E REP. DE PROD. ODONTO E MED HOSP. 
LTDA EPP 13.994.852/0001-93, ITENS VENCEDORES: CÓD. 839069 
VALOR UNITÁRIO R$ 11,38; CÓD. 839688 VALOR UNITÁRIO R$ 
219,99; CÓD. 839794 VALOR UNITÁRIO R$ 0,49; CÓD. 814172 VALOR 
UNITÁRIO R$ 0,93.  SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME 
15.392.562/0001-03, ITENS VENCEDORES: CÓD. 839382 VALOR 
UNITÁRIO R$ 164,50; CÓD. 839834 VALOR UNITÁRIO R$ 46,49; CÓD. 
839835 VALOR UNITÁRIO R$ 46,50; CÓD. 839836 VALOR UNITÁRIO 
R$ 46,50. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS 
LTDA – EPP 04.724.729/0001-61, ITENS VENCEDORES: CÓD. 839747 
VALOR UNITÁRIO R$ 0,99; CÓD. 839748 VALOR UNITÁRIO R$ 0,99; 
ITENS VENCEDORES: CÓD. 839795 VALOR UNITÁRIO R$ 10,00. 
SINOMEDICA COM. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA 
10.317.320/0001-23, ITENS VENCEDORES: CÓD. 839830 VALOR 
UNITÁRIO R$ 34,98; CÓD. 839831 VALOR UNITÁRIO R$ 34,21; CÓD. 
839832 VALOR UNITÁRIO R$ 34,50. DIFE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 10.566.711/0001-81, ITENS VENCEDORES: 
CÓD. 839833 VALOR UNITÁRIO R$ 35,44.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DO PREGÃO ELETRONICO N° 010/2020
AVISO DE CANCELAMENTO

Ari Genézio Lafin

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 06 DE JULHO DE 2020 (Conforme Artigo 4º-G da Lei Federa 
13979/2020, incluído através da Medida Provisória nº 926 de 20 de Março 
de 2020), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na 
Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2020, objetivando o “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
RAIO X E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RADIOLOGIA, 
ELENCADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER 
PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DE CAMPANHA COM 
SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA DE 
SAÚDE”. O julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
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DA REPORTAGEM

Algumas cidades de Mato 
Grosso já instituíram o lo-
ckdown, a exemplo de Cáce-
res, e outras, como Cuiabá e 
Várzea Grande, estão em pé 
de acolher determinações 
judiciais para que o mesmo 
seja feito. Em Sinop, há uma 
grande tendência de isso 
acontecer também em virtu-
de do exponencial aumento 
no número de casos de Co-
vid-19, causada pelo novo 
coronavírus.

Mas com tantas deter-
minações, alterações de de-
creto, abre-e-fecha o tempo 
todo, as pessoas ficam con-
fusas sobre o que podem e o 
que não podem fazer. Você 
sabe quais as diferenças en-
tre os termos lockdown, qua-
rentena e distanciamento 
social? Diante desta dúvida, 
o Diário do Estado MT escla-
rece.

Para explicá-los, a médica 
infectologista Rubia Miossi 
fala dos 3 conceitos que vêm 
sendo oficialmente adota-
dos. Eles são, em ordem de 
menor para maior isolamen-
to imposto: distanciamento 
social seletivo, distancia-
mento social ampliado e 
bloqueio total (ou lockdown 
em inglês), que vem sendo 
chamado popularmente de 
quarentena.

Distanciamento social se-
letivo: ficam em casa os gru-
pos sociais com maior risco 
de adoecimento grave, com 
maior risco de morte, bem 
como as pessoas que tiveram 
exames positivos para a Co-
vid-19. Estas pessoas ficam 
em isolamento domiciliar 
por 14 dias, caso não preci-
sem ser internadas. Ele exi-
ge:

- Testes: para que aconte-
ça o distanciamento seleti-
vo, a especialista afirma que 
é preciso haver número de 
testes suficientes para veri-
ficar o máximo de pessoas 

com sintomas.
- Casas adequadas: outro 

aspecto a ser considerado é 
que a casa onde estas pes-
soas estejam seja adequada, 
por exemplo com quartos 
separados. “Não é a realida-
de social brasileira, já que há 
muitas residências pequenas 
com muitas pessoas. A situ-
ação brasileira complica a 
aplicação deste tipo de dis-
tanciamento, que também já 
foi chamado de isolamento 
vertical”, recomendou.

- Seguir à risca: também é 
necessário que as pessoas si-
gam à risca. “As pessoas têm 
muita dificuldade de cum-
prir isso, então acaba sendo 
um mecanismo muito frágil 
para controlar a doença”, re-
latou.

Distanciamento social 
ampliado: a recomendação é 
que todas as pessoas fiquem 
em casa, não só quem tenha 
testado positivo para a do-
ença. Só saem de casa quem 
precisa trabalhar nas áreas 
consideradas essenciais. Exi-
ge:

- Cumprimento total: 
também pressupõe o cum-
primento. “Este método é 
mais efetivo, já que reduz a 
circulação de pessoas e con-
sequentemente o contato e o 
contágio. O distanciamento 
social ampliado diminui a 
velocidade da propagação da 
doença. O maior problema 
desta modalidade é o fator 
econômico, que vem sendo 
tão debatido”, explicou.

Bloqueio total ou lockdo-
wn: as pessoas são impedidas 
de circular livremente por 
espaços públicos, exceto por 
situações emergenciais, não 
podem cruzar fronteiras. 
Consiste também em fechar 
tudo, inclusive serviços es-
senciais, mantendo abertos 
apenas farmácias, supermer-
cados e hospitais. Há, neste 
caso, necessidade de autori-
zação, muitas vezes por par-
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Farmácias se mantêm abertas durante lockdown 

Distanciamento social, lockdown,
quarentena: quais as diferenças?
SAIBA A DIFERENÇA | Em ordem de menor para maior isolamento imposto: 
distanciamento social seletivo, distanciamento social ampliado e bloqueio total

SINOP

Produtores terão duas
feiras livre garantidas

SORRISO

Prefeitura entrega 
mais de 2 mil kits 
de alimentação 
para crianças

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop pu-
blicou, no início do mês, o 
edital de Concorrência Pú-
blica para a construção de 
duas feiras livre no municí-
pio. A modalidade do certa-
me pede um tempo maior 
(Concorrência Pública), por-
tanto as propostas só serão 
recebidas no dia 6 de julho, 
30 dias após a sua publica-
ção. O convênio que é ainda 
de 2017, e foi feito através da 
Superintendência do Desen-
volvimento do Centro Oeste 
(Sudeco), ligado ao Ministé-
rio da Integração Nacional, 
traz um repasse federal e 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Visando garantir a nutri-
ção básica das crianças em 
idade escolar, a Secretaria 
de Educação de Sorriso irá 
entregar mais de 2 mil kits 
alimentação, com itens que 
faziam parte das refeições 
servidas nas unidades esco-
lares. A ação vem sendo de-
senvolvida pela Administra-
ção desde março e neste mês 
o kit contará também com 
alimentos frescos oriundos 
da agricultura familiar.

A entrega teve início on-
tem (24) e será realizada nas 
escolas e Cemeis. Tem direi-
to a receber o kit famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social cujos filhos estão com 
o cadastro atualizado na Se-

uma contrapartida do Exe-
cutivo (de R$ 761,5 mil) e 
será empregado na contem-
plação de duas feiras.

Com uma área de 1.016,28 
m² cada uma, as feiras serão 
construídas na praça P-09 
(rotatória das avenidas Sibi-
pirunas e Jatobás) e na P-23 
(rotatória das avenidas Ingás 
e Palmeiras).

De acordo com o secretá-
rio da pasta, Daniel Brolese, 
a construção de uma estru-
tura física é um sonho antigo 
dos produtores de Sinop. “A 
conquista simboliza a ofer-
ta de melhores condições e 
segurança para que os fei-
rantes possam comercializar 
seus produtos e derivados”.

cretaria de Assistência Social. 
De acordo com a secretária 
de Educação e Cultura, Lúcia 
Drechsler, as unidades esco-
lares estão entrando em con-
tato direto com os contem-
plados para agendar horário 
de entrega e assim evitar 
aglomerações e filas.

Para retirar o kit é ne-
cessário que o responsável 
tenha em mãos o cartão do 
Bolsa Família e um docu-
mento pessoal da criança 
contemplada. 

Integram o kit: um acho-
colatado de 400 g; dois litros 
de leite UHT integral; 800 g 
de biscoito; cinco kg de ar-
roz; um kg de feijão; 500 g 
de macarrão, um óleo 900 
ml; e ainda mandioca, aba-
caxi, mamão e banana culti-
vados em Sorriso.

te das autoridades policiais, 
para sair de casa. Em Sinop 
e Sorriso, por exemplo, está 
instaurado o toque de reco-
lher, algo similar ao lockdo-
wn. “É como em um toque 
de recolher. Já é bem mais 
extremo, para quando o nú-
mero de casos está descon-
trolado e o sistema de saúde 
já não dá conta. Serve para 
tentar parar a evolução da 
pandemia”, afirmou.

EFETIVO EM
MÉDIO PRAZO
Apesar de mais extremo, 

o bloqueio total não se apre-
senta como melhor opção 
em curto prazo, segundo a 
especialista Rubia Miossi. 
Além da situação econômi-
ca, que é bastante atingida e 
precária no país, os primei-
ros resultados do lockdown 
aparecem a partir da tercei-
ra semana de aplicação. “As 
pessoas adoecem e acabam 
contaminando quem está 
com elas no domicílio”, rela-
tou. A proposta de bloqueio 
funcionaria adequadamente 

caso partisse de um distan-
ciamento ampliado em que 
o número de casos confir-
mados da Covid-19 já tivesse 
esgotado o sistema de saúde. 
“Neste caso o bloqueio fun-
cionaria, porque as pessoas 
já estariam em casa mesmo”, 
ressaltou a médica.

De acordo com ela, o mais 
importante é saber que ne-
nhum dos três conceitos 
precisa seguir a sequência 
para ser aplicado. Existem 
lugares que, por exemplo, 
não necessitam de lockdown, 
que tenham sistema de saú-
de muito bem equipado

Na visão da médica, não é 
apenas uma autoridade que 
define a medida mais eficaz 
a ser tomada, mas devem ser 
levadas em consideração as 
várias áreas de conhecimen-
to. “Não é uma decisão que 
o governador ou o prefeito 
toma sozinho, ele deve ser 
assessorado por experts de 
várias áreas. É agora que va-
mos ver mais casos graves e 
o sistema de saúde vai come-
çar a se esgotar”, conclui.


