
SINOP
Toque de
recolher
começa
mais cedo

A prefeita Rosana 
Martinelli publicou decre-
to com novas medidas de 
prevenção ao novo coro-
navírus, que estão valendo 
desde esta quinta (2) e se-
guem até o dia 12. Entre as 
mudanças está a redução 
do horário de atendimen-
to de bares, lanchonetes, 
supermercados, mercea-
rias, etc. Estabelecimentos 
deverão encerrar as ati-
vidades às 21h. O decreto 
anterior previa fechamento 
às 21h30.                     Página - 3

Apenas quatro municípios de Mato Grosso ainda estão livres do novo coronavírus. A população e os gestores de Carlinda, Glória do Oeste, Planalto 
da Serra e Torixoréu precisam se precaver, já que 97,16% do território mato-grossense já sucumbiu à contaminação da doença.           Página -7

COVID-19

Só 4 cidades ainda não
tem casos de coronavírus

EVITE MULTAS

Araras
ocupando
os ninhos
criados por
Após alguns meses de 
ações, o projeto social 
Arara Canindé Sinop 
começa agora a colher 
frutos. Um dos ninhos 
criados, em uma palmei-
ra na Avenida dos Jaca-
randás, já foi ocupado e 
agora as aves se prepa-
raram para a reprodu-
ção.                         Página  -8

Levantamento do INPE mostra que dos 10 municípios brasileiros com mais focos de queimadas 
no acumulado deste ano, 7 estão em Mato Grosso: Poconé, Nova Maringá, Feliz Natal, Paranatin-
ga, Brasnorte, Nova Ubiratã e Gaúcha do Norte.                            Página -4
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O processo de imunização através de va-
cinação é uma possibilidade quase con-
creta e também mais ou menos próxima

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça (7) que 
contraiu o novo coronavírus, após realizar um novo exame 
para detectar o vírus na segunda (6). “Estou perfeitamente 
bem”, afirmou Bolsonaro, ao anunciar o resultado positivo 
para Covid-19 em entrevista para CNN Brasil, Record e TV 
Brasil no Palácio da Alvorada.

De máscara, o presidente fez o anúncio. Ele decidiu 
realizar o teste após sentir sintomas leves: febre baixa e tos-
se. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto disse que 
Bolsonaro “mantém bom estado de saúde”.

Desde o início da crise mundial do coronavírus, Bol-
sonaro tem dado declarações nas quais busca minimizar os 
impactos da pandemia e, ao mesmo, tratar como exagera-
das algumas medidas tomadas no exterior e por governa-
dores de estado no país. Provocou aglomerações, muitas 
vezes sem uso de máscara recomendada para evitar o con-
tágio da Covid-19.

Bolsonaro aproveitou o anúncio do seu teste para 
Covid-19 para defender o uso da cloroquina como medi-
camento eficaz para o tratamento da doença, mesmo sem 
que ainda exista comprovação científica do remédio. Ele 
afirmou que está tomando a droga.

Bolsonaro declarou ainda que teve cansaço, febre e 
um pouco de dor muscular. De acordo com ele, se tivesse 
apenas tomado a hidroxicloroquina de forma preventiva, 
ele estaria bem e “sem esboçar qualquer reação”.

Apesar de ter louvado a cloroquina, a eficácia da subs-
tância é questionada por diferentes especialistas e a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) resolveu interromper estu-
dos sobre o uso do remédio para o tratamento da Covid-19. 

Referindo-se à decisão do STF que deu a estados e 
municípios competência para adotar medidas de conten-
ção do vírus, o presidente disse ter sido alijado do poder de 
definir políticas de isolamento. Durante o anúncio, mesmo 
com mais de 65 mil mortes confirmadas no Brasil, Bolsona-
ro disse entender que houve um “superdimensionamento” 
da doença.

Bolsonaro havia comentado sobre a realização do tes-
te na tarde de segunda, ao chegar no Palácio da Alvorada e 
conversar com simpatizantes. Bolsonaro cancelou sua par-
ticipação presencial em eventos nesta semana, entre eles 
a reunião do conselho de governo que tradicionalmente 
ocorre às terças-feiras.

Além dos discursos em que minimizou a gravidade 
da pandemia, Bolsonaro assinou decretos para driblar deci-
sões estaduais e municipais e manteve contato com pessoas 
na rua. Na mais recente medida contrária ao isolamento so-
cial, o presidente ampliou nesta segunda os vetos à obriga-
toriedade do uso de máscaras. O item de proteção deixa de 
ser obrigatório em presídios.

Editorial

Bolsonaro com coronavírus 
após minimizar pandemia

Ranking dos Políticos - Facebook

FORA DE
CONTROLE
Os boletins epidemiológicos da Saúde 

do Estado e do Município divulgados na 
noite de segunda (6) mostram que Cuiabá 
passou da marca de 5,1 mil infectados pela 
Covid-19. Atualmente, o número de casos 
ativos, ou seja, de pessoas que estão con-
taminadas, chega a 4.086. Na Capital, 262 
pacientes já morreram em decorrência da 
doença e outras 843 pessoas se curaram.  
Em todo o Estado, já são 22.078 casos con-
firmados do novo coronavírus e 857 óbitos.

ELEIÇÕES 2020
Por conta da PEC que adiou o primeiro 

turno das eleições deste ano de 4 de outubro 
para 15 de novembro, o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso, prorrogou 
em 42 dias todos os prazos eleitorais pre-
vistos para julho. O prazo é proporcional ao 
adiamento das eleições. Segundo o minis-
tro, um novo calendário deve ser publicado 
em breve de modo a definir melhor os pra-
zos. A medida deve ser publicada em agosto, 
após o recesso. “Todos os prazos ainda por 
vencer precisam ser projetados no tempo à 
nova data da votação”, disse o ministro.

COMANDO DA
POLÍCIA
O governador Mauro Mendes anunciou, 

na última segunda (6), que manterá por 
mais dois anos o delegado Mário Derme-
val Aravechia no cargo de delegado-geral 
da Polícia Civil. A decisão foi anunciada 
por meio de um vídeo publicado nas redes 
sociais. Mendes se disse “satisfeito” com o 
trabalho realizado por Dermeval ao longo 
dos últimos dois anos, período de mandato 
de um delegado-geral. Em tempo: A gestão 
de Dermeval ficou marcada pelo desmem-
bramento da Delegacia Fazendária (Defaz) 
e criação da Delegacia Especializada de 
Combate à Corrupção (Deccor).

Crédito: Valdir Hobus
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“Apesar de ter louvado a cloroquina, a eficá-
cia da substância é questionada por diferen-
tes especialistas e a OMS resolveu interrom-
per estudos sobre o uso do remédio para o 
tratamento da Covid-19

“

Falta muito pouco para nos igualar-
mos a Manaus na sua pior fase de pro-
liferação do novo coronavírus que ocor-
reu há uns 15 ou 20 dias. Aliás, Manaus 
é um exemplo que nos ajuda a evitar o 
desespero, pois tudo indica que tal como 
lá chegaremos a um pico de infecções, 
começando em seguida uma acentuada 
curva descendente. 

Tanto que a capital amazonense, em 
poucos dias, já desativou um hospital de 
campanha e está abrindo a economia lo-
cal com os devidos cuidados.

Mas há outras más notícias: nos Es-
tados Unidos a doença recuperou fôlego 
obrigando vários estados a retomar me-
didas restritivas, principalmente fecha-
mento do comércio não essencial. 

Também na América do Sul a pande-
mia aumenta apontando para uma onda 
de crescimento que pode durar um ou 
dois meses até chegar ao ponto máximo.

Entretanto para compensar esse pa-
norama ruim, na semana que passou 
a Europa começou a abertura de suas 
fronteiras para receber turistas, mas 
com limitações a visitantes originados 
do Brasil, Estados Unidos e Rússia, pa-
íses que ainda não conseguiram conter 
a pandemia.

Quem via a Espanha, França, Rei-
no Unido e Itália há algumas semanas 
como países com mais óbitos pela co-
vid-19 nem imaginava que em tão pouco 
tempo eles pudessem começar o cami-
nho de recuperação, ainda que lenta-
mente.

O bom desses exemplos positivos é 
que nos alimenta a esperança de voltar-
mos a iniciar a trilha da normalidade 
possível antes de descobrirem um re-
médio para a cura – o que parece difícil 
– ou o desenvolvimento de vacinas – es-

tas sim bem mais prováveis.
O processo de imunização através 

de vacinação é uma possibilidade qua-
se concreta e também mais ou menos 
próxima. Há muito boa chance de come-
çarmos a ser vacinados ainda este ano, 
se tudo correr bem nesta última fase de 
avaliação.

O que alimenta essa esperança é o fato 
de a Fiocruz ter antecipado 127 milhões 
de dólares aos pesquisados da Universi-
dade de Oxford no Reino Unido para ter 
acesso à matéria prima para fabricação 
inicialmente de 30 milhões de doses. 

Ninguém iria colocar em risco tanto 
dinheiro se a chance de sucesso não fos-
se realmente muito provável.

Essa é apenas uma das mais de cem 
vacinas que o mundo apressadamente 
desenvolve, mas é a que está mais próxi-
ma de cumprir todas as etapas exigidas 
para ser aplicada nos humanos.

Há outra promessa de imunização 
muito adiantada nos Estados Unidos já 
em fase de teste em humanos e mais 
uma na Índia em estágio semelhante e 
ainda outra na Alemanha; sem falar no 
promissor acordo que o Estado de São 
Paulo, através do Instituto Butantã, fez 
com a China para produzir aqui o antíge-
no contra a covid-19.

Parece-me que este recorrente clichê 
“novo normal” - expressão horrível, como 
todo chavão que se preza – não chegará 
a fazer escola, pois quando estivermos 
vacinados, rapidamente voltaremos aos 
velhos costumes. 

Mas por certo gastaremos ainda um 
bom tempo lambendo as feridas que a 
doença vai deixar e nos recuperando dos 
prejuízos financeiros que já causou.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EM-
PRESÁRIO E ESCRITOR

“Novo normal” é só um chavão

Ganhando “fama”
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conteúdos e boa interação com os segui-
dores. Não adianta você ter um conteú-
do excelente, ser ótimo para passar sua 
mensagem e ignorar quem tenta manter 
contato.

Nessa caminhada 
você precisa de tem-
po, de criar perfis e pá-
ginas com aparência 
organizada, limpa e 
atraente e, em muitos 
casos, investir em pu-
blicidade direcionada, 
para que mais e mais 
pessoas vejam seus 

conteúdos.
O “conjunto da obra”, em si, não 

é simples nem fácil. Na esmagadora 
maioria dos casos é recomendável que 
se conte com a ajuda de alguém que 
realmente entenda do assunto, mas é 
sempre importante ter a consciência 
de que nada é “garantido”, e você pode 
remar, remar e “morrer na praia”, sem 
conseguir o sucesso desejado.

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Muita gente tenta “fazer sucesso” e ganhar dinheiro 
na internet, mas essa “missão” está cada dia mais 
complexa. Hoje em dia praticamente todo mundo tem 
acesso à grande rede e existem conteúdos “aos mon-
tes”. Não acredite, de forma alguma, que se destacar 
vai ser algo “simples”, pois você pode se frustrar.
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Ainda no “embalo” do texto da edição 
passada vou falar hoje sobre algo mui-
to, mas muito difícil: ganhar “fama”, de 
forma duradoura, na internet. Conseguir 
viralizar uma foto, um vídeo ou uma 
postagem é uma 
coisa, criar uma 
imagem sólida 
e conseguir que 
pessoas acom-
panhem suas pu-
blicações é outra, 
completamente 
diferente.

A internet 
conta com uma infinidade de conteú-
dos, para todos os gostos, de todos os 
tipos, e conquistar seu lugar ao sol em 
meio a tudo isso é complicado.

Antes de qualquer coisa você precisa 
ser visto. Sim, as pessoas precisam ver 
algo interessante em você. Só assim vão 
passar a acompanhar o que você posta. 
E vão acompanhar apenas pelo tempo 
em que isso for, de fato, interessante. 
Mas, claro, o primeiro passo é conseguir 
que as pessoas se interessem. Como fa-
zer isso? Bom, se existisse uma “receita 
de bolo” todo mundo conseguiria, não 
é mesmo? mas o básico é ter um bom 
conteúdo e saber passar sua mensagem 
para as pessoas.

Manter e aumentar o público de-
pende de constância, persistência, bons 

RENATO DE PAIVA PEREIRA

O projeto social Arara Canindé Sinop começa a colher frutos. 
Um dos ninhos criados, em uma palmeira na Jacarandás, já foi 
ocupado e agora as aves se prepararam para a reprodução. Outros 
cinco ninhos já foram instalados, sendo dois no Gigante do Norte, 
um na Rua Colonizador Ênio Pipino e outros dois no viveiro de mu-
das, que devem ser ocupados nos próximos dias.
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CLEMERSON SM
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Mesmo que o presidente 
Jair Bolsonaro tenha veta-
do trechos da lei proposta 
pelo Congresso de obriga-
ção do uso de máscara em 
todo o território nacional, 
o Governo de Mato Grosso 
anunciou que em seu terri-
tório o uso de máscara con-
tinua sendo obrigatório em 
estabelecimentos públicos e 
privados como forma pre-
venção ao contágio da co-
vid-19.

Publicada em abril des-
te ano, a lei estadual 
11.110/2020 determina o 
uso do acessório por parte 
de toda a população ao sair 
de casa. Mato Grosso foi o 
primeiro estado brasileiro 
a colocar como obrigação a 
utilização.

Para a manutenção da lei 
aprovada em abril e não 
seguir as recomendações 
do Governo Federal, o pro-
curador-geral do Estado, 
Francisco Lopes, diz que es-
tados e municípios têm au-
tonomia na decisão.

“A lei editada pelo Go-

EM MATO GROSSO | Decisão do presidente Bolsonaro não interfere nas determinações do Governo do Estado 

A não utilização pode acarretar multa 

APOIO ESTRUTURAL

Prefeitura de 
Sorriso faz entrega 
de maquinários 

Investimentos na área ultrapassam os R$ 5 milhões 
somente neste ano 

Mudança na data da eleição gera questionamentos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O combate ao mosqui-
to Aedes aegypti acaba de ga-
nhar um reforço em Sorriso. 
Na manhã de ontem (07), a 
Administração Municipal 
entregou mais um lote de 
máquinas que serão usadas 
na limpeza urbana, buscan-
do eliminar os vetores que 
levam a doenças como den-
gue, Zika e Chikungunya, 
e ainda na manutenção das 
estradas rurais. Os maqui-
nários totalizam um investi-
mento de aproximadamente 
R$ 2,4 milhões.

“Estamos entregando 
mais um pacote de equipa-
mentos que virá somar nas 
ações de combate ao mos-
quito da dengue. Precisamos 
lembrar que, além da Covid, 
nosso principal desafio da 
gestão, temos a dengue, Zika 
e Chikungunya, e queremos 
intensificar a limpeza urbana 
e fortalecer o nosso calen-
dário de coleta de entulhos”, 
pontua o prefeito Ari Lafin.

Foram entregues três 
caminhões caçamba bascu-
lante com capacidade para 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) recebeu uma 
consulta que questiona se o 
adiamento das eleições mu-
nicipais afeta a contagem do 
prazo de inelegibilidade da 
Lei da Ficha Limpa.

Na consulta, o deputa-
do federal Célio Studart (PV-
-CE) questiona se um can-
didato cuja inelegibilidade 
vencia em outubro, quando 
se realizaria a eleição, pode 
ser considerado elegível para 
disputar o pleito em 15 no-
vembro, nova data da eleição 
estabelecida pelo Congresso.

O parlamentar argu-

14mᶟ; uma motonivelado-
ra GD655-5, uma pá carre-
gadeira WA200-6; além de 
mais uma garra para coleta 
de resíduos e uma triturado-
ra de galhos. O prefeito ex-
plica que a motoniveladora 
foi adquirida com recursos 
municipais provenientes do 
Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (Fethab), 
já a pá carregadeira, os cami-
nhões, o triturador e a garra 
foram adquiridos com re-
cursos próprios da Adminis-
tração Municipal.

“Em dois meses ultra-
passamos os R$ 5 milhões 
em investimentos de maqui-
nários, isso é o imposto pago 
pelos munícipes retornando 
em forma de investimentos 
na saúde, obras, transporte 
e na agricultura. A motoni-
veladora, por exemplo, será 
usada na manutenção das 
estradas rurais e, juntamente 
com os maquinários entre-
gues em junho, servirá para 
preparar as estradas para a 
safra 2021”, frisa Lafin citan-
do o primeiro lote de ma-
quinários, entregues em 10 
de junho, no valor de aproxi-
madamente R$ 2,7 milhões.

menta que, na nova data, já 
estaria vencido o prazo de 
oito anos de inelegibilidade 
para os condenados por abu-
so de poder político e eco-
nômico nas eleições de 2012, 
por exemplo. 

Isso porque, nesses ca-
sos, conforme deliberado 
pela própria Justiça Eleitoral, 
a contagem teve como mar-
co inicial o dia 7 de outubro, 
data do primeiro turno da 
eleição daquele ano.

“Verifica-se, portanto, 
que o adiamento das elei-
ções poderia beneficiar can-
didatos que estariam inele-
gíveis na data original, ou 
seja, poderia dar ensejo ao 
afastamento da Lei da Ficha 

Foto: Ney PiNheiro
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Uso de máscara continua obrigatório

 Divulgação

NESTE MÊS

Energia elétrica sofrerá reajuste

DEVIDO AO ADIAMENTO

TSE é consultado sobre prazo de Ficha Limpa

Reajuste médio será de +2,47%, para empresas e  +1,50 para os consumidores 
residenciais 

DA REPORTAGEM

O Procon Estadual aler-
ta a população que começou 
a vigorar na última quarta-
-feira (01) o reajuste tarifário 
anual aprovado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) para Mato Grosso. 
De acordo com a Agência 
Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados 
(AGER-MT), as faturas po-
dem ter uma elevação média 
de +2,47%, no caso de empre-
sas. Para os consumidores 
residenciais, o reajuste será 
de +1,50%.

A revisão da tarifa de 
energia elétrica é feita e 
aprovada anualmente pela 
ANEEL. Em Mato Grosso, o 
aumento que normalmente 
ocorre em abril, tinha sido 
postergado por 90 dias pela 
agência reguladora, tendo 
em vista a pandemia do co-
ronavírus (Covid-19).

Os consumidores que 
tiverem dúvidas ou se sen-
tirem lesados com os novos 
valores que virão na fatu-
ra a partir do próximo mês 
podem entrar em contato 
direto com a concessionária 
de distribuição de energia 
elétrica que atende a po-
pulação de Mato Grosso. A 
Energisa dispõe de canais 
de atendimento alternativos 
para atender as demandas 
dos consumidores e também 
registrar reclamação, como o 
telefone 0800 64 64 196.

Outra alternativa para 
os consumidores registra-
rem sua reclamação contra 
a Energisa é o Consumidor.
gov.br . Disponível aos con-
sumidores desde 2014, a 
plataforma de reclamação 
online tem sido o principal 
instrumento para os consu-
midores registrarem suas re-
clamações durante a pande-
mia. A Energisa tem cadastro 
ativo na plataforma desde 
setembro de 2019 para aten-
der as demandas dos mato-
-grossenses.

verno Federal traça normas 
gerais abrangentes para a 
utilização do uso de másca-
ras. Isso, contudo, não tira a 
prerrogativa de cada Esta-
do, cada município também 
traçar suas diretrizes em 
relação ao uso de máscaras. 
Em Mato Grosso já existe 
esta norma e disciplina-
mento, ou seja, não há ne-
cessidade de nova adequa-
ção”, afirmou.

Conforme decreto publi-
cado pelo Governo de Mato 
Grosso, os estabelecimentos 
públicos e privados que es-
tiverem em funcionamento 
em qualquer município do 
Estado de Mato Grosso de-
vem exigir o uso do acessó-
rio de proteção facial, ainda 
que artesanal, por seus fun-
cionários, colaboradores e 
clientes para acesso às suas 
dependências.

O não cumprimento acar-
reta em multa no valor de R$ 
80 por pessoa sem máscara, 
seja ela cliente ou funcioná-
rio. A multa é destinada ao 
proprietário do estabeleci-
mento e a gestores estaduais 
que atuam em órgãos públi-
cos de Mato Grosso.

A ferramenta propor-
ciona a interlocução direta 
entre consumidores e for-
necedores e funciona 24 ho-
ras por dia, nos sete dias da 
semana. O Consumidor.gov.
br também possui uma ver-
são de aplicativo que pode 
ser baixada na loja virtual de 
qualquer dispositivo móvel 
com android.

Foto: Secom mt

TARIFA 
SOCIAL
O Procon lembra aos 

consumidores beneficiados 
com a Tarifa Social de Ener-
gia que a isenção na conta, 
prevista na Medida Provisó-
ria 950/2020, também en-
cerrou no dia 30 de junho. 
Durante os meses de abril, 
maio e junho, devido à pan-
demia, o desconto havia sido 

ampliado para 100% no con-
sumo até 220kw. 

Com o fim da MP, a 
partir de julho os consumi-
dores beneficiados com a 
Tarifa Social voltarão a ter 
as reduções previstas na Lei 
12.212/2010. Os descontos 
variam de 10% a 65%, de acor-
do com o consumo de ener-
gia. Saiba mais sobre a Tarifa 
Social aqui.

Limpa para condenados por 
ilícitos, antecipando sua vol-
ta ao domínio eleitoral”, diz 
o texto da consulta.

Desse modo, o deputa-
do pede que o TSE afaste as 
dúvidas e declare se os can-
didatos que estariam inele-
gíveis em outubro de 2020 
continuarão ou não inelegí-
veis em novembro.  

O teor da consulta, foi 
elaborado por quatro advo-
gados, entre eles, o ex-juiz 
Marlon Reis, um dos redato-
res da Lei da Ficha Limpa. O 
processo foi distribuído para 
relatoria do ministro Edson 
Fachin, a quem caberá a aná-
lise inicial do questionamen-
to.  



Foto: Gcom/mt

DO PAÍS

Novo levantamento deve consolidar
hegemonia na produção agrícola

3º LOTE

Nascidos em fevereiro podem
sacar auxílio emergencial

MT mantém mais de 34 milhões de toneladas em relação 
ao segundo do ranking 

DA REPORTAGEM

Será anunciado nesta 
quarta-feira (8) o 10º Levan-
tamento da Safra brasileira 
de Grãos 2019/20, da Com-
panhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). Caso se 
mantenha a tendência de 
resultados anteriores, Mato 
Grosso manterá a hegemo-
nia nacional, com uma pro-
dução de 73,79 milhões de 
toneladas, o equivalente a 
quase 30% das 250,5 milhões 
de toneladas previstas para 
todo o país, segundo dados 
do nono levantamento, di-
vulgado em junho.

Este resultado amplia 
ainda mais vantagem mato-
-grossense em relação ao se-
gundo colocado no ranking 
nacional, o Paraná, para 34,17 

DA REPORTAGEM

Cerca de 400 mil bene-
ficiários do auxílio emergen-
cial, contemplados no tercei-
ro lote do benefício, podem 
sacar os recursos da primeira 
parcela. O saque está libera-
do para os nascidos em feve-
reiro.

O auxílio, com parcelas 
de R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras), foi criado 
para reduzir os efeitos da cri-
se econômica causada pela 
pandemia de covid-19. A li-
beração do saque e a trans-
ferência da poupança social 
da Caixa para outros bancos 
estão sendo feitas de acordo 

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

200 hectares foram queimados 

Recursos são transferidos automaticamente para as contas 
indicadas 

PRIMAVERA DO LESTE

Fogo destrói lavoura e
agricultor tem prejuízo
de quase R$ 500 mil
DA REPORTAGEM

O fim de semana foi de 
muita tensão para agriculto-
res e colaboradores da Fa-
zenda FG, em Primavera do 
Leste. Eles trabalharam por 
várias horas seguidas para 
combater um incêndio que 
teve início durante a colheita 
do milho. O fogo começou 
por volta de 11h de domin-
go (5), a partir “da faísca de 
uma das colheitadeiras”, se-
gundo o agricultor Antonio 
Gasparotto, proprietário da 
fazenda. “Fazia muito calor 
e o vento estava muito forte, 
até atípico. As chamas avan-
çaram rapidamente, em ape-
nas 15 minutos o fogo já ha-
via tomado conta”, comenta.

Dali em diante, pro-
prietário, funcionários e vi-
zinhos da propriedade tra-
varam uma batalha intensa 

contra o incêndio. Foram 
mais de três horas seguidas 
de trabalhos pelo ar e tam-
bém pelo chão. Seis aviões 
foram usados para aumen-
tar o poder de ação contra o 
fogo. De acordo com Hen-
rique Gasparotto, filho de 
Antonio, cerca de 90 hecta-
res de palhada e outros 110 
hectares de milho que ainda 
não tinham sido colhidos, fi-
caram destruídos.

O prejuízo ainda não 
foi totalmente calculado, 
mas ultrapassa os R$ 450 
mil, considerando a produ-
tividade média da plantação 
da propriedade nesta safra e 
o preço atual do milho dis-
ponível para venda em Mato 
Grosso (R$ 31,78). A estima-
tiva ainda não leva em conta 
as perdas de matéria orgâni-
ca no solo e de fertilidade na 
área de palhada.

milhões de toneladas, quase 
três milhões de toneladas su-
periores à diferença registra-
da na safra 2019/19. A produ-
ção atual prevista para Mato 
Grosso pelo nono levanta-
mento da Conab é superior 
em 9,3% à anterior.

Os responsáveis por 
esta hegemonia são milho 
(34,279 milhões de tonela-
das), soja (34,516 milhões de 
toneladas) e caroço de al-
godão, com três milhões de 
toneladas previstas. Mato 
Grosso mantém ainda lide-
rança na produção de algo-
dão em pluma com dois mi-
lhões de toneladas previstos.

A soja colhida pelo 
agronegócio mato-grossense 
representa quase 30% pro-
dução nacional e 60% da re-
gião Centro-Oeste. Com re-

com o mês de nascimento 
dos beneficiários. Os recur-
sos são transferidos auto-
maticamente para as contas 
indicadas.

O calendário de saque 
segue o seguinte cronogra-
ma: anteontem (6) foi a vez 
dos nascidos em janeiro; 
hoje (8) poderão sacar os 
nascidos em março; na quin-
ta (9), nascidos em abril; na 
sexta (10), nascidos em maio; 
no sábado (11), nascidos em 
junho; na segunda (13), nas-
cidos em julho; na terça-fei-
ra (14), nascidos em agosto; 
na quarta-feira (15), nascidos 
em setembro; na quinta-fei-
ra (16), nascidos em outubro; 

na sexta-feira (17), nascidos 
em novembro; e no sábado 
(18), nascidos em dezembro. 

No total, o saque será libera-
do para cerca de 4,8 milhões 
de pessoas.

AGRONEGÓCIO 

Fogo involuntário pode ainda gerar multas 

Como evitar multas em caso
de incêndios involuntários?
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
soFoi durante a colheita da 
segunda safra, nesta mesma 
época do ano passado. O 
fogo de repente havia toma-
do conta de parte da lavou-
ra e da palhada de milho, 
na propriedade do Sérgio 
Dalmaso, em Cláudia. Além 
do rastro de destruição, so-
braram tristes lembranças e 
prejuízos. “Tentamos con-
trolar o fogo mais foi difícil, 
deu um prejuízo de 2,5 mil 
sacos de milho mais ou me-
nos”, conta o agricultor.

Histórias como esta se 
repetem a cada ano. Levan-
tamento do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(INPE) mostra que dos 10 
municípios brasileiros com 
mais focos de queimadas 
no acumulado deste ano, 7 
estão em Mato Grosso: Po-
coné, Nova Maringá, Feliz 
Natal, Paranatinga, Brasnor-
te, Nova Ubiratã e Gaúcha do 
Norte. Os dados reforçam a 
necessidade do aumento dos 
cuidados na área rural com 
a chegada do tempo seco, 
quando o risco de incêndios 
fica maior.

A Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato 
Grosso destaca estratégias 
para diminuir a chance de 
problemas nesta época do 
ano. Uma delas é a adoção 
de um plano de prevenção, 
como explica Lucélia Avi, 

gestora do núcleo técnico da 
Famato. “Os proprietários 
vêm se preparando para que 
caso tenha sua propriedade 
atingida ele tenha já um pla-
no de prevenção. Eles têm 
treinado os colaboradores 
para combater os incêndios 
florestais, têm evitado reali-
zar a colheita de milho e de 
algodão nos horários mais 
quentes do dia, sempre es-
tão com caminhão-pipa ou 
um tanque de água acompa-
nhando a colheita. Também 
é importante ter maquiná-
rios com grades acompa-
nhando a colheita, além da 
construção de locais de cap-
tação de água de fácil acesso 
dentro da propriedade. Isso 
é muito importante porque 
no momento que você tem 
sua propriedade atingida 
pelo fogo, você está prepara-
do para combater este incên-
dio”, destaca.

Outra ação preventiva é 
a construção e a manutenção 
de aceiros na propriedade. 
“Os aceiros são aquelas faixas 
livres de vegetação que você 
‘constrói’ dentro da proprie-
dade rural, podendo ser es-
tradas ou somente esta faixa 
livre. É preciso fazer a ma-
nutenção anual destas faixas, 
que ajudam a prevenir que o 
incêndio passe de uma pro-
priedade para outra, ou que 
afete uma área de agricultura 
ou mesmo de reserva legal”, 
explica.

A redução ou elimi-

SAIBA! | Produtor deve reunir com antecedência documentos que comprovem que não foi o responsável pelo fogo
Foto: DivulGação
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nação de materiais de fácil 
combustão também tem 
papel relevante entre as me-
didas preventivas. “Pode ser 
através de limpeza de área e 
da manutenção dos aceiros 
nas divisas da propriedade. 
É muito importante que o 
produtor faça isso para evi-
tar que, neste período mais 
seco do ano, esses materiais 
possam realmente propa-
gar um incêndio florestal na 
propriedade rural”, comenta.

Mas e quando a pro-
priedade é atingida pelo 
fogo, o que fazer? Além de 
saber como agir para tentar 
combater as chamas, Lucélia 
Avi explica que é fundamen-
tal reunir documentos que 
ajudem a comprovar a ori-
gem do incêndio. Isso reduz 
o risco de que o produtor seja 
punido por um crime que 
não cometeu. “Após comba-
ter o incêndio, o produtor 
tem que fazer o registro jun-
to ao corpo de bombeiros, 
à prefeitura. Caso o corpo 
de bombeiros ou a prefeitu-
ra não tenham ajudado no 
combate a este incêndio, é 
importante que ele faça um 
boletim de ocorrência na 
delegacia mais próxima da 
propriedade, levando duas 
testemunhas para relatar o 
que realmente aconteceu 
naquele momento”, orienta.

A gestora do núcleo 
técnico da Famato, também 
reforça a importância de que 
o produtor reúna o maior 

número de provas para evi-
denciar os danos causados 
pelo incêndio. “Ele tem que 
fazer registros fotográficos 
de tudo aquilo que teve de 
dano dentro da proprieda-
de rural (seja econômico ou 
ambiental), relatar e mostrar 
isso para que seja possível 
fazer uma defesa no pro-
cesso caso ele venha a ser 

notificado pelo órgão am-
biental”, recomenda. Tam-
bém é importante contratar 
um profissional habilitado 
para fazer um laudo de tudo 
aquilo que aconteceu den-
tro da propriedade rural. “A 
gente orienta que o produtor 
guarde toda essa documen-
tação para que, no momen-
to em que ele for notificado 

pelo órgão ambiental, possa 
apresentar a sua defesa. Ge-
ralmente o órgão ambiental 
notifica o proprietário e dá 
apenas 20 dias para que ele 
se defenda e comprove que 
não foi responsável pelo 
fogo que atingiu a proprie-
dade, evitando ser autuado e 
multado por algo que não foi 
responsável”, explica.

lação ao milho, a produção 
de Mato Grosso equivale a 
33,94% da nacional e 60% da 
regional.

Mato Grosso responde 
também por quase 70% da 

produção nacional de caro-
ço de algodão quanto de al-
godão em pluma. No plano 
regional, estes percentuais 
ficam, respectivamente, em 
94,29% e 94,26%.



JESSICA TEIXEIRA DA COSTA, CPF 033.767.981-92, 
torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TAVEL DE SINOP, Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para Atividade Odontológica, loca-
lizado na Rua das Rosas, n° 308, Setor Residencial Sul, 
em Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA, 
CNPJ: 22.137.624/0004-30-Filial, torna público que reque-
reu junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA/
MT as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI), de Opera-
ção (LO) e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Industriais (PGRSI) para a atividade de Usina de Asfalto 
(CBUQ), localizada à Rua João Pedro Moreira de Carva-
lho, S/Nº – Chácara 577/A1 - Bairro de Chácaras Sinop - 
Município de Sinop/MT. Não determinado EIA/RIMA.

POSTO DE MOLAS E MECANICA PESADÃO EIRELI, 
CNPJ n° 33.540.620/0001-72 ,torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambien-
tais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: 
Manutenção e reparação de veículos automotores (auto-
móveis, tratores etc.), localizada na Avenida Ayrton Senna, 
N.180,  Bairro de Camping Club, município de SINOP-MT.

E.V. FERREIRA MARQUES – SERVIÇOS (EMERSON 
REFRIGERAÇÃO), CNPJ n° 06.968.679/0001-93, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, 
a Renovação das Licenças Ambientais – Modalidade Li-
cença de Operação (LO), para atividade: Comercio Vare-
jista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos 
Eletroeletrônicos para Uso Doméstico, Exceto Informática 
e Comunicação, localizada na Rua das Ardisías, N: 072 – 
Bairro Jardim Primaveras, município de Sinop-MT.

PEDRO MATIAS DE ALBUQUERQUE , CPF n° 
163.482.494-68, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínio 
Multifamiliar ou conjuntos habitacionais (Residencial Multi-
familiar com 02 unidades) . Localizada na Rua Sumaré, N: 
543 – Jardim Paulista II, município de SINOP-MT.

A empresa LIGNUM COMERCIO E EXPORTAÇÕES EI-
RELI, CNPJ 13.166.890/0001-58, torna público que reque-
reu à SEMA a Autorização de Exploração Florestal, refe-
rente ao Plano de Manejo Floresta Sustentável – PMFS da 
Fazenda Londrina, localizada no município de Itanhangá/
MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia, fone 66 
3532-3297).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna pú-
blico aos interessados que realizará licitação no dia 22/07/2020, às 08H00, 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO 
DE DUAS MOTONIVELADORAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – SETOP, conforme es-
pecificações 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. Novo Mundo, MT, 07 de julho de 2020. Luciana Da Silva Betarelo 
- Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 0027/2020 

 RESULTADO 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é ”REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚ-
BLICA NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO E DISTRITO DE UNIÃO 
DO NORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora 
a empresa IVALTO DE OLIVEIRA – CNPJ 11.629.406/0001-54 com o valor 
mensal de R$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS ) 
SAGRANDO-SE vencedora. Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao 
Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 07 de Julho de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 023/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM 
P´REDIOS PÚBLICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas A. PEREIRA LEITE MA-
TERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME (CNPJ 29.567.496/0001-61), com o valor 
total de R$ 1.188.447,41 (Hum milhão, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos 
e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos; BERLIN DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ 30.351.303/0001-10), com o valor 
total de R$ 951,90 (Novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos); 
COTELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS EPP (CNPJ 07.237.858/0001-13), 
com o valor total de R$ 167.368,02 (Cento e sessenta e sete mil, trezentos e 
sessenta e oito reais e dois centavos); CLEVER JUNIOR PEREIRA TRUILHO 
- ME (CNPJ 23.029.774/0001-40), com o valor total de R$ 1.674,40 (Hum mil, 
seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); COXIPO MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA - ME (CNPJ 26.579.029/0001-63), com o valor total de R$ 
54.460,60 (Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta 
centavos); ELÉTRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME 
(CNPJ 00.226.324/0001-42), com o valor total de R$ 3.120,00 (Três mil, cen-
to e vinte reais);  G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (CNPJ 
11.175.931/0001-47), com o valor total de R$ 95.335.60 (Noventa e cinco mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos); GOLED INDUSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA (CNPJ 32.617.419/0001-83), com o valor total de R$ 62.770,08 
(Sessenta e dois mil, setecentos e setenta reais e oito centavos); LX DISTRI-
BUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (CNPJ 130.701.265/0001-88), 
com o valor total de R$ 142.367,35 (Cento e quarenta e dois mil, trezentos e 
sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e MORK SOLAR – PRODUTOS 
E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP (CNPJ 24.616.322/0001-28), com o 
valor total de R$ 8.155,40 (Oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e quaren-
ta centavos). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em 
sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 06 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 DE JULHO DE 2020, às 10h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL PABX), 
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 
269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com 
as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos 
legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 004/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

29° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação 
em epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & 
OLIVEIRA LTDA, com CNPJ N° 25.062.497/0001-01 no valor global de R$ 35.520,00 
(TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12 HORAS 
(COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de julho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Secretário Executivo Interino do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 021/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo de 
Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 021/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

29° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação 
em epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & 
OLIVEIRA LTDA, com CNPJ N° 25.062.497/0001-01 no valor global de R$ 35.520,00 
(TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12 HORAS 
(COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de julho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Secretário Executivo Interino do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 023/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 15 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NA PANDEMIA 
DO COVID-19”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o 
integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 023/2020, 
que poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

29° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação 
em epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & 
OLIVEIRA LTDA, com CNPJ N° 25.062.497/0001-01 no valor global de R$ 35.520,00 
(TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12 HORAS 
(COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de julho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Secretário Executivo Interino do CISVP 

Campo Novo do Parecis-MT, 07 de julho de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 08 de julho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 22 
de julho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 22 de julho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 22 de julho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustível óleo diesel 
S10, visando atender a demanda da frota municipal nos abastecimentos 
dos veículos e maquinários, realizados no posto avançado do pátio da 
Prefeitura Municipal de Campo Novo Do Parecis/MT. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.bll.org.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou 
pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, CNPJ nº 
24.772.287/0001-36, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), a Licença Previa (LP) e Licença de 
Instalação (LI), referente ao projeto de Construção do Laboratório e 
Farmácia, localizado na Rua Bahia, Bairro Centro, área urbana do 
município de Campo Novo do Parecis/MT.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 045/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro



FLAMENGO

Gerson se reinventa e 
sonha com a Seleção

DE SAÍDA

São Paulo não pretende renovar
contrato com Anderson Martins

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Gerson virou volante e cérebro do Flamengo 

Zagueiro tem vínculo até dezembro e já pode assinar pré-contrato 

Final será transmitida pelo canal do Flu 

DA REPORTAGEM

Gerson saiu do Flumi-
nense rumo à Europa em 
2016, quando ainda se pro-
jetava um insinuante dri-
blador, de assistências, gols 
e lances plásticos. Em 2019, 
chegou ao Flamengo, depois 
de três temporadas na Itá-
lia, para exercer uma função 
mais cerebral, ser influente 
com e sem a bola, na origem 
das jogadas ofensivas, e não 
mais na conclusão, e tam-
bém na marcação.

DA REPORTAGEM

O São Paulo não pensa 
em renovar com Anderson 
Martins para 2021. Neste 
momento, a permanência do 
zagueiro reserva na próxima 
temporada é improvável. Ele 
tem vínculo até dezembro e, 
a partir deste mês, pode assi-
nar pré-contrato com outro 
clube. 

A Fifa permite acordos 
assim a seis meses do térmi-
no do contrato.

Em crise financeira agra-
vada pela pandemia de Co-
vid-19, o São Paulo precisa 
reduzir gastos no futebol 
e não põe a renovação do 
zagueiro de 32 anos como 
prioridade. 

Apesar de não estar nos 
planos para 2021, Anderson 
Martins faz parte do grupo 
do São Paulo, e o técnico 
Fernando Diniz conta com 
ele para o segundo semestre. 
Arboleda e Bruno Alves for-
mam a defesa titular. 

Anderson Martins, Die-
go Costa e Walce (lesionado) 

A naturalidade com que 
se apossou do meio-campo 
da melhor equipe brasilei-
ra em muitos e muitos anos 
foi espantosa. Um dos vários 
pilares do Flamengo, Gerson 
passou a ser observado tam-
bém pela seleção brasileira.

“Antes eu era o cara do 
gol ou da assistência. Passei 
a entender que, mesmo sem 
isso, poderia ter influência 
no jogo. Essa é uma evolu-
ção que me dá prazer. Eu 
me tornei um jogador muito 
mais completo”.

são as outras opções. Martins 
participou de dois dos 12 jo-
gos do São Paulo na tempo-
rada. 

DA REPORTAGEM

O Fluminense anunciou 
na manhã desta terça-feira 
que vai exibir a final da Taça 
Rio contra o Flamengo nesta 
quarta, às 21h30, no Mara-
canã, pelo seu canal oficial 
no YouTube, a “FluTV”. Em 
comunicado publicado nas 
redes sociais, o clube avi-
sou que a transmissão estará 
aberta para todo o mundo:

“O Fluminense Football 
Club obteve autorização da 
TV Globo e fará a transmis-
são da partida da final da 
Taça Rio contra o Flamengo 
em seu canal de YouTube, a 
FluTV. O clube informa ain-
da que neste momento pelo 
bem do futebol, dos torcedo-
res e por ser o primeiro jogo 
do time profissional trans-
mitido na FluTV, a exibição 
será aberta de forma gratuita 
e irrestrita para todos que 
possuem interesse em assis-
tir a partida no Brasil e no 
mundo”.

Na última quinta-feira, a 
Globo rescindiu o contrato 

FLUTV

Fluminense anuncia 
transmissão da final 
de hoje pelo YouTube

de transmissão do Campe-
onato Carioca, após quebra 
da exclusividade prevista no 
compromisso assinado com 
a Ferj e com 11 dos 12 clubes 
da competição. No entanto, 
a federação entrou na Justiça 
e, na noite de sexta, obteve 
uma liminar para garantir a 
exibição dos jogos dos clubes 
com contrato com a Globo. 
Assim, a emissora transmitiu 
a semifinal entre Fluminense 
e Botafogo no domingo.

Porém, na segunda-feira, 
a juíza Eunice Bitencourt 
Haddad, da 24ª Vara Cível do 
Rio de Janeiro, determinou 
que a liminar concedida por 
ela a favor da Ferj não é váli-
da para jogos do Flamengo, 
pois o clube não tinha con-
trato com a Globo. 

Assim, a emissora avisou 
aos clubes que eles estão li-
vres para ceder os direitos da 
final ou fazer a transmissão 
por conta própria. Segun-
do entendimento da Ferj, os 
direitos são do Fluminen-
se, que venceu o sorteio do 
mando de campo.
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Rosberg dispara contra Vettel
após erro no GP da Áustria
DA REPORTAGEM

Em sua última tempo-
rada pela Ferrari, Sebastian 
Vettel começou 2020 com 
o pé esquerdo, tendo que 
lidar com um resultado de-
sanimador no GP da Áustria, 
além da defasagem do car-
ro da escuderia. Na prova, 
o alemão acabou rodando e 
caindo para a penúltima co-
locação depois de uma ten-
tativa mal-sucedida de ultra-
passagem sobre o espanhol 
Carlos Sainz, da McLaren, 
pela sétima posição. O lance 
foi reprovado por ex-pilotos 
como Ralf Schumacher, Jen-
son Button e Nico Rosberg, 
que foi além e fez duras crí-
ticas ao modo como o tetra-
campeão tem lidado com a 
própria queda de rendimen-
to.

“Foi uma leitura equi-
vocada da situação, algo que 
ele faz repetidamente. Ele 
comete esses erros quan-
do tenta passar por dentro. 
Também achei preocupante 
como ele se desculpa, não 
entendo como fala do pouco 
rendimento da Ferrari, que 
fale em como estava para 
um sexto ou sétimo lugar, 
quando seu companheiro al-
cançou a segunda colocação”, 
disparou o campeão de 2016 
pela Mercedes.

Vettel havia largado em 
11º na prova e, assim como 
seu colega, Charles Leclerc, 
teve que lidar com a notá-
vel queda de desempenho 
do SF1000 na corrida deste 
domingo. Porém, o mone-
gasco, com contrato renova-
do até 2024, largou da oita-
va colocação - situação bem 
oposta ao que era a realidade 
da equipe na temporada pas-
sada - e mantendo-se no pá-
reo com a McLaren e Racing 

Point, que andaram mais 
próximas do pódio, conse-
guiu o segundo lugar con-
tando ainda com a punição 
de Lewis Hamilton.

O ex-F1, que deixou a 
categoria no fim de 2016, 
engrossou as críticas contra 
a postura do tetracampeão, 
afirmando que, no que diz 
respeito às discussões sobre 
o atual momento do piloto, 
os quatro títulos conquista-
dos pelo alemão entre 2010 
e 2012 não possuem valor:

“Na F1, você só é tão 
bom como na sua última cor-
rida, é assim que você é jul-
gado pela sua própria equi-
pe e também pelos demais. 
Agora ele começa do zero 
e precisa mostrar seu valor 
novamente. Não pode usar 
seus quatro campeonatos 
mundiais como argumento, 
esses títulos já não contam, 
você tem que demonstrar na 
próxima corrida que merece 
estar na F1”.

Ralf Schumacher, ex-F1 
e irmão do heptacampeão 
Michael Schumacher, tam-
bém reprovou o lance, que 
considerou como “coisa de 
novato”, e ainda defendeu 
que o desempenho do pilo-
to, de 32 anos, justificando a 
decisão da Ferrari de descon-
tinuar a parceria em detri-
mento de Charles Leclerc e 
Carlos Sainz, que vai pilotar 
pela equipe a partir de 2021. 
“Francamente, uma ação 
dessas é própria de um pilo-
to novato, não de Sebastian. 
Não tenho ideia do que pas-
sa pela cabeça dele às vezes. 
Obviamente não deve ser 
algo bom, para mim, não na 
posição em que ele está. Só 
reafirma a decisão da Ferrari. 
Ainda é cedo, mas acontece 
com frequência demais”.

Fora da categoria desde 

Foto: Bryn lennon

Vettel à frente apenas da Williams: realidade deste GP da Áustria 

“REPETIDAMENTE” | Piloto da Ferrari acabou no fim do grid após toque com Carlos Sainz, seu futuro substituto

2017, Jenson Button seguiu a 
linha de pensamento dos ou-
tros ex-pilotos, mas adotou 
um tom mais compreensível 
com Vettel, além de acredi-
tar na possibilidade de que 
o tetracampeão se recupere 
nas próximas etapas, sobre-
tudo no GP da Estíria, que 
será realizado no próximo 
domingo também no Circui-

to de Spielberg. O toque e o 
giro fizeram com que Vettel, 
que estava na oitava coloca-
ção, caísse para a 15ª posição, 
a penúltima, à frente somen-
te do novato Nicholas Latifi, 
da Williams. O alemão con-
seguiu recuperar o prejuízo 
e ainda contou com a sorte 
de mais quebras dos rivais à 
sua frente para ficar, no fim 

da corrida, com a 10ª colo-
cação, garantindo um ponto 
contrastante com os 18 de 
Leclerc. Em entrevista a um 
canal austríaco, ele se defen-
deu dos comentários, embo-
ra tenha respeitado o direito 
de crítica dos ex-pilotos, e 
concordou com o resultado 
negativo do lance.

“Posso lidar com as 

críticas principalmente por-
que estou chateado comigo 
mesmo. Nico Rosberg assista 
a carreira de longe, mas es-
quece que sem essa curva, 
eu poderia ter alcançado um 
grande resultado. Certamen-
te não estamos onde quere-
mos estar, mas a equipe está 
fazendo todo o possível para 
que isso aconteça”.

Mesmo sem jogar com 
frequência, o atleta costuma 
ser elogiado pela postura no 
dia a dia. 

Contratado em 2018, An-
derson Martins soma 56 jo-
gos e dois gols pelo São Pau-
lo.
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SORRISO

Ciclista morre atropelado por caminhão

SINOP

Farmácia de Alto Custo ganha sua sede própria

SORRISO

Lote de máquinas
ntre para serviços 
de limpeza pública

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

James Dias Sena faleceu ainda no local da batida 

Investimentos na área ultrapassam os R$ 5 mi neste ano 

Farmácia fica no Jardim das Primaveras 

DA REPORTAGEM

James Dias Sena, 27 
anos, morreu na manhã 
desta terça-feira (7) após ser 
atropelado por um cami-
nhão tanque, na Rua Idemar 
Riedi, em Sorriso. Segundo 
informações, o condutor do 
caminhão seguia pela rua 
sentido a um posto de com-
bustíveis quando bateu no 
ciclista sem o avistar.

O motorista disse que 
após ouvir um barulho no 
lado direito do veículo, avis-
tou o ciclista caído e acionou 
o Corpo de Bombeiros. Po-
rém, a vítima já foi encontra-
da sem sinais vitais.

O irmão da vítima, que 
reconheceu a bicicleta, os 
documentos e o rapaz, dis-
se que fazia dias que não via 
James. Ele era casado e dei-
xa filho recém-nascido. As 
causas e responsabilidades 
da colisão fatal passam a ser 
apuradas.

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
inaugura nesta quarta (8), às 
8h, as novas instalações da 
Central de Assistência Far-
macêutica (CAF), no Jardim 
das Primaveras, Avenida das 
Sibipirunas esquina com 
Rua das Sálvias. Conforme 
a coordenadora do CAF, 
Elcineia Rodrigues Paiva, a 
unidade é destinada à distri-
buição de medicamentos de 
Alto Custo.

“Atendemos em torno 
de 1,5 mil pacientes. Todos 
os meses chegam novas 
solicitações de entrada de 
medicamentos e a cada três 
meses os processos são re-
novados. 

Os medicamentos 
eram entregues na própria 
Secretaria Municipal de 
Saúde, mas agora o atendi-
mento que já era referência 
no Estado ficará ainda me-
lhor com este novo prédio”, 
relata a coordenadora.

De acordo com se-
cretário de Saúde, Kristian 
Barros, o novo espaço irá 
trazer melhor comodidade 
aos pacientes e servidores. 
“Essa é mais uma conquista 
da gestão da prefeita Rosana 
Martinelli. 

Estamos sempre em 

DA REPORTAGEM

O combate ao mosqui-
to Aedes aegypti acaba de 
ganhar um reforço em Sor-
riso. Ontem (7) pela manhã, 
a Administração entregou 
mais um lote de máquinas 
que serão usadas na limpe-
za urbana, buscando elimi-
nar os vetores que levam a 
doenças como dengue, Zika 
e Chikungunya, e ainda na 
manutenção das estradas 
rurais. Os maquinários to-
talizam um investimento 
de aproximadamente R$ 2,4 
milhões.

“Estamos entregando 
mais um pacote de equipa-
mentos que virá somar nas 
ações de combate ao mos-
quito da dengue. Precisamos 
lembrar que, além da Co-
vid, nosso principal desafio 
da gestão, temos a dengue, 
Zika e Chikungunya, e que-
remos intensificar a limpeza 
urbana e fortalecer o nosso 
calendário de coleta de en-
tulhos”, pontua o prefeito 
Ari Lafin.

Foram entregues três 

caminhões caçamba bascu-
lante com capacidade para 
14m³; uma motoniveladora 
GD655-5, uma pá carrega-
deira WA200-6; além de 
mais uma garra para coleta 
de resíduos e uma triturado-
ra de galhos. O prefeito ex-
plica que a motoniveladora 
foi adquirida com recursos 
municipais provenientes do 
Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (Fethab), 
já a pá carregadeira, os ca-
minhões, o triturador e a 
garra foram adquiridos com 
recursos próprios da Admi-
nistração.

“Em dois meses ultra-
passamos os R$ 5 milhões 
em investimentos de maqui-
nários, isso é o imposto pago 
pelos munícipes retornando 
em forma de investimentos 
na saúde, obras, transporte 
e na agricultura. A motoni-
veladora, por exemplo, será 
usada na manutenção das 
estradas rurais e, juntamente 
com os maquinários entre-
gues em junho, servirá para 
preparar as estradas para a 
safra 2021”, frisa Lafin.

DA REPORTAGEM

Apenas quatro municípios 
de Mato Grosso ainda estão 
livres do novo coronavírus. 
A população e os gestores 
de Carlinda, Glória do Oes-
te, Planalto da Serra e Tori-
xoréu precisam se precaver, 
já que 97,16% do território 
mato-grossense já sucumbiu 
à contaminação da doença.

Conforme dados do bo-
letim epidemiológico da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT) do último domin-
go (5), 137 municípios já no-
tificaram casos de Covid-19. 
No dia 30 de maio, eram 80 
municípios sem confirma-
ções da doença e 61 com in-
fectados.

Isso significa dizer que em 
mais de um mês, o corona-
vírus avançou 124% no terri-
tório do estado, espalhando-
-se em 76 novos municípios. 
De acordo com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Mato Grosso é o epicentro 
da doença no país.

Carlinda, Glória do Oeste, 
Planalto da Serra e Torixo-
réu ficam nas regiões Nor-
te, Oeste e Sul do estado, 
respectivamente – tendo a 
capital como ponto de refe-
rência. Segundo estudo do 
departamento de Geografia 
e Matemática da Universi-
dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT), a maior taxa de 
incidência da covid-19 é na 

região da Baixada Cuiabana, 
seguida pelo Araguaia Xingu 
e Sul Mato-grossense.

Pela previsão do estudo, 
Mato Grosso terá registrado 
mais de 300 mil casos de co-
ronavírus até o dia 3 de se-
tembro, quando atingirá o 
número máximo de infecta-
dos. No dia 18 de junho eram 
295 mortes e no dia 29, o nú-
mero saltou para 590 óbitos. 
Levando em consideração o 
boletim de domingo, o esta-
do já ultrapassou a marca de 
800 mortos, notificando ao 
todo 821 óbitos.

Fora o avanço da doença, 
o colapso na saúde é vigen-
te, pois não há leitos de UTI 
para pacientes de corona-
vírus. Também no último 
boletim, a taxa de ocupação 
de leitos chegou aos preocu-
pantes 97,1%.

Dentre os 20 municípios 
com maior número de ca-
sos de Covid-19 estão Cuia-
bá (4.949), Várzea Grande 
(1.597), Rondonópolis (1.480), 
Sorriso (946), Lucas do Rio 
Verde (909), Tangará da Ser-
ra (816), Primavera do Leste 
(803), Sinop (570), Nova Mu-
tum (534), Pontes e Lacerda 
(476), Campo Verde (400), 
Cáceres (363), Confresa 
(330), Barra do Garças (270), 
Campo Novo do Parecis 
(267), Sapezal (253), Colíder 
(252), Querência (239), Ma-
tupá (223) e Peixoto de Aze-
vedo (208).

Foto: Divulgação

Carlinda ainda está livre de casos da Covid-19 

Apenas quatro cidades ainda
não tem casos de coronavírus
AINDA LIVRES | De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, Mato Grosso é o epicentro da doença no país

busca de trazer melhorias 
à população e esse proje-
to, em especial, havia sido 
idealizado pelo secretário 

adjunto Wirciley Fonseca. 
Para a nossa felicidade ago-
ra está concretizado. Então 
é um grande avanço na saú-

de municipal”, comemora 
o secretário. A unidade irá 
atender de segunda à sexta, 
das 6h às 18h.
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Só Notícias

Após alguns meses de 
ações, o projeto social 
Arara Canindé Sinop co-
meça agora a colher fru-
tos. Um dos ninhos cria-
dos, em uma palmeira na 
Avenida dos Jacarandás, 
já foi ocupado e agora as 
aves se prepararam para a 
reprodução.

Outros cinco ninhos já 
foram instalados, sendo 
dois no Estádio Gigan-
te do Norte, um na Rua 
Colonizador Ênio Pipino 
e outros dois no viveiro 
de mudas, que devem ser 
ocupados nos próximos 
dias.

“Agora iniciaram a ni-
dificação, que é quando 
elas preparam o espaço e, 
em meados de setembro 
até novembro, começam 
a sair os filhotes”. “Ainda 
temos nove para serem 
instalados, totalizando 15 
ninhos. Cada um é ocu-
pado por um casal e além 
disso eles não são utiliza-
dos só por araras, podem 
ter outras aves, como pa-
pagaios, urubus”, explicou 
o desenvolvedor do pro-
jeto, Anderson Kirsch, ao 
site Só Notícias.

Atualmente, o projeto 
conta com apoio da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), campus 
de Sinop, Secretaria de 
Estado (Sema) e Muni-
cipal de Meio Ambiente, 
além de uma empresa de 
projetos e consultoria am-
biental.

“A UFMT disponibi-

SINOP | Pelo menos seis ninhos foram instalados em alguns pontos da cidade
Foto: Valdir Hobus

Araras-canindé ocupando ninho em Sinop 

lizou um biólogo e uma 
médica veterinária, além 
dos alunos que ajudam no 
acompanhamento, insta-
lação dos ninhos. Confor-
me os filhotes forem nas-
cendo eles já vão auxiliar 
desde a pesagem”, desta-
cou.

“Já a Sema adiantou que 
fará o pedido das anilhas 
para fazermos um moni-
toramento e acompanha-
mento desses animais. As-
sim conseguiremos ver se 
vão ficar na região ou não. 
Tudo isso é incluso nes-
se grupo de apoiadores, e 
cada um tem sua função 
já”, acrescentou Anderson.

Desde o início do pro-
jeto, quatro filhotes de 
araras já foram resgata-
dos. “Acabaram saindo 
dos ninhos, estavam fra-
cos ou tiveram traumas, 
como atropelamento no 
primeiro voo ou outros 
acidentes. Foram curados 
e soltos novamente na na-
tureza. Também já evita-
mos a derrubada de dois 
ninhos naturais de araras, 
construídos em palmeiras 
que seriam derrubadas 
por estarem velhas”, pon-
tuou.

Agora, de acordo com 
Anderson, o acompanha-
mento dos locais vai ficar 
mais intenso. “Vamos co-
meçar em breve a instala-
ção dos ninhos que faltam 
e teremos relatórios de 
cada um, se está ocupa-
do, acompanharemos a 
reprodução, quando tive-
rem ovos, o nascimento 
dos filhotes e até quando 
eles vão sair”, completou.

 

Araras começam ocupar ninhos
criados por projeto social


