
MATO GROSSO

Feminicídios
aumentam 75%
nos primeiros
cinco meses

9 mil cestas
básicas e
cobertores
são doados

O número de feminicídio cres-
ceu 75% em Mato Grosso, nos 
primeiros cinco meses do ano, 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Os primeiros 
cinco meses deste ano, em 
MT, 28 mulheres morreram 
em decorrência de femini-
cídio, que é o homicídio em 
função de violência doméstica 
e familiar ou menosprezo e 
discriminação contra a condi-
ção de mulher.                Página  - 7

Uma parceria com as Uniões de Clube de 
Mães, Uniões de Associações de Mora-
dores e Federações de Bairros permitirá 
que nove mil famílias mais vulneráveis 
do Estado sejam beneficiadas com cestas 
básicas, kits de limpeza e cobertores por 
meio da Campanha Vem Ser Mais Solidá-
rio e do Programa Aconchego.                                     
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Ilustração

DIvulgação

CARNE BOVINA

SINOP

Embrapa
divulga
estudo sobre
tendências

Toque de
recolher
começa
mais cedo

Um dos pilares do agro-
negócio brasileiro, a cadeia da 
pecuária de corte movimentou 
o correspondente a 8,7% do 
PIB total do país, em 2018, 
totalizando o montante de R$ 
597,22 bilhões.
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A prefeita Rosana Mar-
tinelli publicou decreto com 
novas medidas de prevenção 
ao novo coronavírus, que estão 
valendo desde esta quinta (2) 
e seguem até o dia 12. Entre 
as mudanças está a redução 
do horário de atendimento de 
bares, lanchonetes, supermer-
cados, mercearias, etc. Estabe-
lecimentos deverão encerrar as 
atividades às 21h. O decreto 
anterior previa fechamento às 
21h30.
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DIvulgação

assessorIa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), está questionando uma compra realizada pela 
prefeitura de Sinop de 1.500 unidades de máscaras de proteção hospitalar na cor branca 
descartável. Segundo consta no pedido e nota fiscal emitida pela Real Med Distribuidora 
LTDA – EPP, localizada na cidade de Cascavel no Paraná, o valor de R$ 48,00 a unidade, 
totalizando o valor de R$ 72 mil pelas 1.500 máscaras.           Página 3

COMPRA DE MÁSCARAS

Prefeitura de Sinop está na mira do
TCE-MT por suposto superfaturamento 
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Vale lembrar que o aumento da acne no 
rosto dos adultos durante a pandemia 
também pode ter fator emocional

Na sexta passada (3), a campanha reeleito-
ral de Donald Trump postou em rede social uma 
mensagem prometendo que, sob o olhar do presi-
dente americano, o Cristo Redentor estaria a salvo. 
Seria apenas patético inserir o monumento carioca 
na discussão sobre a derrubada de estátuas ligadas 
a passados hoje politicamente incorretos nos EUA, 
ante ameaça de uma suposta “esquerda radical”.

A mensagem, todavia, diz muito sobre a rela-
ção Brasil-EUA após um ano e meio de genuflexão 
sem precedentes por parte do Planalto. No dia se-
guinte, data da independência americana, estavam 
o presidente Jair Bolsonaro e comitiva numa des-
locada confraternização em tempos de pandemia 
na embaixada dos EUA em Brasília.

Em tal cenário, a ascensão do ex-vice-presi-
dente Joe Biden ao posto de favorito na disputa 
contra Trump, na eleição de novembro, levanta 
dúvidas sobre os já parcos dividendos de tal pro-
ximidade. 

Porque não bastou ao Itamaraty jurar alian-
ça com Washington: a política externa encarna a 
identificação do bolsonarismo com Trump. Com 
isso, adversários do republicano convertem-se em 
inimigos do Planalto, ao menos na fantasia dos 
ideólogos de plantão.

Biden já tocara num dos pontos arruinados da 
imagem externa brasileira em março. “O presiden-
te Bolsonaro deve saber que, se o Brasil falhar em 
ser o guardião responsável da floresta amazônica, 
então meu governo reunirá o mundo para garantir 
que o meio ambiente fique protegido”, disse.

Noves fora a bravata internacionalista, não 
parece um começo promissor para o Brasil caso o 
democrata venha mesmo a se eleger. Biden, con-
tudo, é um pragmático. Pode ser menos arestoso 
que Trump na relação com a China, mas a rivali-
dade estratégica entre as duas maiores economias 
no mundo seguirá, a despeito de quem estiver ocu-
pando a Casa Branca. 

Assim, ter um aliado regional de relevo longe 
dos interesses de Pequim, que são muitos, fará sen-
tido. Talento para refazer pontes Biden tem: foi sua 
ação pessoal que mitigou o afastamento de Dilma 
Rousseff dos EUA, após a presidente ser espionada 
pelos americanos.

Se conseguir ultrapassar a visão binária das 
relações internacionais, talvez seja possível ao go-
verno Bolsonaro compor com os EUA sob Biden. 
Parece difícil, porém, confiar na racionalidade do 
grupo ora dirigente. O Cristo Redentor tende a se-
guir passando vergonha.

Editorial

Biden e o Brasil

Ranking dos Políticos - Facebook

ESTAVA
EM UTI
O 3º sargento da reforma remunerada da 

PM Ivan Aparecido da Silva, 58 anos, faleceu 
vítima de Covid-19. Ele estava internado na 
UTI do Hospital Jardim Cuiabá, desde sá-
bado. Ele sofreu uma parada respiratória e 
não resistiu à infecção causada pelo novo 
coronavírus. Em nota, a PM informou que 
Ivan havia sido diagnosticado com a doença 
na última semana de junho. “Ele estava em 
tratamento domiciliar, fazendo uso de me-
dicamentos prescritos e sob orientação mé-
dica. Todavia, o estado de saúde se agravou 
exigindo internação hospitalar em leito de 
terapia intensiva”.

DESTAQUE
NO JN
Reportagem veiculada no Jornal Nacional, 

da Rede Globo, na edição de terça (7), mostrou 
a luta dos mato-grossenses para encontrar 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) 
que tratem da Covid-19. Uma mulher, que aca-
ba de perder o marido para a doença, teve que 
ser transferida para um hospital particular de 
João Pessoa/PB, para conseguir tratamento. 
Ela também foi infectada pelo coronavírus. 
De acordo com o boletim da Secretaria Esta-
dual de Saúde, há 17 leitos de UTIs disponíveis 
para todo o Estado no momento.

PELO WHATS
O Rotary Clube de Cuiabá e Várzea Grande 

emitiu um alerta sobre publicações falsas no 
WhatsApp sobre uma suposta distribuição 
de cestas básicas em razão da pandemia do 
novo coronavírus. A publicação enganosa 
pede que a pessoa acesse um link, insira os 
dados e requeira a cesta básica supostamen-
te distribuída pelo Rotary. Os líderes infor-
mam ainda que as doações realizadas pelo 
Rotary são direcionadas a pessoas e famílias 
cadastradas em instituições ou entidades 
como igrejas, lar de idosos, centro de recupe-
ração, entre outros.
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“Parece difícil, porém, confiar na raciona-
lidade do grupo ora dirigente. O Cristo Re-
dentor tende a seguir passando vergonha

“

Pesquisa publicada no jornal “Ameri-
can Academy of Dermatology” apontou 
que cerca de 83% dos profissionais da saú-
de que atuaram na linha de frente contra o 
novo coronavírus em Hubei, na China, re-
lataram o aparecimento de acne no rosto.

Incômodos como pele seca e descama-
ção na região da face coberta pela más-
cara também foram relatados por cerca 
de 70% dos entrevistados. Esse fenômeno 
tem alcançado pessoas pelo mundo todo 
e ganhou uma expressão própria: mascne, 
termo derivado do inglês Mask’s acne, que 
em tradução literal significa: a acne cau-
sada pela máscara.

Segundo a Sociedade Brasileira de Der-
matologia, o uso de máscaras faciais, item 
importante para conter a transmissão do 
coronavírus, pode causar ou piorar proble-
mas de pele como a acne e inflamações. 
A médica dermatologista Natasha Cre-
paldi explica que o termo mascne surgiu 
nos últimos meses para explicar o apare-
cimento da acne nas regiões do queixo e 
bochechas que ficam encobertos, quentes 
e úmidos durante o uso das máscaras fa-
ciais.

“O uso de máscaras pode causar der-
matite irritativa pelo atrito com o tecido e 
pelo aumento da sudorese e obstrução dos 
poros, o que afeta a oleosidade cutânea, fa-
vorecendo cravos e espinhas e exacerba-
ção da rosácea e da dermatite seborreica”, 
acrescenta a médica.

Para evitar o surgimento de espinhas, 
a dermatologista orienta a higienização 
correta do rosto, com produtos específicos 
para o tipo de pele, evitando a limpeza e 
esfoliação excessivas, além da hidratação 
da cútis antes de colocar a máscara.

“Maquiagens mais pesadas não são 
aconselhadas durante esse período, uma 
vez que podem colaborar para agravar a 

situação da pele, que já está abafada pela 
máscara. Além disso, o uso de maquiagem 
pode diminuir o tempo útil de proteção e 
a efetividade das máscaras, uma vez que 
os produtos aderem ao material, se trans-
formando em uma espécie de sujeira. Isto 
atrapalha a capacidade de filtração do ar e 
reduzindo sua eficácia na hora de impedir 
a passagem de agentes patógenos como o 
coronavírus”, pontua.

A recomendação é pelo uso de maquia-
gens com coberturas mais leves e que não 
tenham a textura muito cremosa (como ba-
tom líquido e gloss). 

O alerta também serve para qualquer 
tipo de produto que possa depositar impu-
rezas na máscara, como loções pós-barba 
e produtos de skincare, que incluem prote-
tor solar com base e cremes. O ideal é optar 
por aqueles produtos formulados em veícu-
los mais leves, como séruns e géis.

Vale lembrar que o aumento da acne no 
rosto dos adultos durante a pandemia tam-
bém pode ter fator emocional. 

Natasha comenta que a acne ocasio-
nada pela máscara deve ser tratada com 
produtos dermatológicos a base de ácido 
salicílico ou peróxido de benzoíla, porém 
sempre seguindo recomendação médica 
após avaliação individual que vai identi-
ficar as causas e o tratamento assertivo, 
uma vez que muitas vezes medicações por 
via oral são necessárias.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia 
lançou um documento com dicas para pre-
venção e cuidado da pele para os profissio-
nais de saúde que utilizam os Equipamen-
tos de Proteção Individual, como óculos, 
máscara e luvas cirúrgicas, orientando os 
cuidados para quem já estiver com a pele 
lesionada.

NATASHA CREPALDI É DERMATOLO-
GISTA

Mascne, o novo problema de pele

Qual senha eu usei?
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mente suas informações.
Recentemente um amigo me procu-

rou com um arquivo do Word, feito em 
2002, com uma senha que ele disse não 
fazer ideia de qual era. Segundo seu re-

lato o documento era 
“extremamente im-
portante”, sua aber-
tura era “urgente” po-
rém o conteúdo seria 
“absurdamente con-
fidencial”, e ele não 
gostaria que eu visse.

Sinceramente 
não tenho a menor 

vontade de ver arquivos de terceiros. 
Tempos atrás, para você ter uma ideia, 
recuperei algumas fotos de uma “via-
gem secreta” que um cliente havia fei-
to e que ele disse que teria “muita ver-
gonha que alguém visse” e entreguei 
sem abrir uma imagem sequer. O caso 
do meu amigo com o Word e a senha? 
Amanhã eu conto, pois agora o “espa-
ço” acabou...

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Tentar abrir documentos antigos ou acessar serviços 
que utilizava no passado e não se lembrar da senha 
é algo mais comum do que se imagina. Infelizmente 
muita gente acaba não conseguindo burlar a proteção 
e perde memórias ou registros importantes. É, meu 
amigo, senha é algo sério, e por mais que você ache 
que vai lembrar de todas as suas a vida inteira, cedo 
ou tarde pode esbarrar em um problema como esse.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA
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66 9 9984-4633 
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Tentar proteger nossa privacidade é 
algo importante hoje em dia. Sim, “ten-
tar”: ao mesmo tempo em que estamos 
fazendo as mais variadas manobras 
para resguardar nossas informações 
confidenciais 
uma infinidade 
de pessoas ao 
redor da terra 
dedicam suas 
vidas a burlar os 
mais variados 
sistemas de se-
gurança.

Uma das for-
mas mais simples e antigas de impe-
dir acesso não autorizado é o uso de 
senhas. Mas, evidentemente, a evolu-
ção tecnológica faz com que tenhamos 
não mais uma “senha padrão”, como 
tínhamos antes. 

Hoje cada serviço exige um padrão 
de senha, caso você esqueça precisa 
redefinir para outra que seja diferente 
e com isso vamos acumulando senhas, 
senhas e mais senhas.

É bem comum, também, que com 
o passar do tempo nossas senhas “pa-
drão” se tornem diferentes. Uma por 
conta de nossa “evolução”, outra para 
evitar que pessoas que possam ter tido 
acesso aos códigos anteriores ou mes-
mo para tentar complicar ainda mais a 
vida de quem tentar acessar indevida-

NATASHA CREPALDI

O corpo da adolescente Dienifer Eliane dos Santos do Nascimento, 16 
anos, que estava desaparecida, foi encontrado em estado de decomposi-
ção em uma casa no Jardim Progresso, em Primavera do Leste, na terça 
(7). Conforme o delegado regional Carlos Moreira, somente após os tra-
balhos da perícia será possível afirmar qual foi a causa da morte, já que 
no local não havia sinais de violência. Ainda conforme o delegado, a po-
lícia não descarta a possibilidade dela ter sido assassinada e já tem um 
suspeito. A família foi chamada e reconheceu o corpo ainda no local.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT), em seu 
trabalho de fiscalizar os 
gastos dos poderes públi-
cos (Executivo e Legislati-
vo) está questionando uma 
compra realizada pela pre-
feitura de Sinop, via Secre-
taria Municipal de Saúde de 
1.500 unidades de máscaras 
de proteção hospitalar na 
cor branca descartável.

O item 5 da compra que 
foi realizada sem licita-
ção, o que vem sendo per-
mitido devido à urgência 
e rápida necessidade dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), segundo 
consta no pedido e nota fis-
cal emitida pela Real Med 
Distribuidora LTDA – EPP, 
localizada na cidade de Cas-
cavel no Paraná, o valor de 
R$ 48,00 a unidade, totali-
zando o valor de R$ 72 mil 
pelas 1.500 máscaras.

O questionamento feito 
e que chamou a atenção do 
TCE em notificação reali-
dade no dia 22 de junho é 
do valor unitário estar aci-
ma do que é encontrado no 
mercado. O caso levantado 
pela imprensa através do 

ACIMA DO PREÇO | Máscaras compradas pela prefeitura estariam supostamente com superfaturamento e má qualidade 

Há relatos de má qualidade do acessório 

DURANTE PANDEMIA

Câmara aprova MP 
que prevê reembolso 
de passagens aéreas

As regras de reembolso valem entre 19 de março e 31 de 
dezembro deste ano 

Cápsulas servem como substituição aos respiradores

CLEMERSON SM

COM AGÊNCIA BRASIL

Na noite de terça-feira 
(07), a Câmara dos Deputa-
dos aprovou o texto-base da 
Medida Provisória que regu-
lamenta o reembolso de pas-
sagens aéreas canceladas, de 
voos atrasados ou interrom-
pidos.

As regras de reembolso 
valem para as passagens aé-
reas compradas entre os dias 
19 de março e 31 de dezem-
bro deste ano e as empresas 
aéreas devem devolver o va-
lor da passagem ao cliente 
em até 12 meses, com valor 
atualizado pelo índice da in-
flação medido pelo INPC.

Cabe também à compa-
nhia aérea oferecer ao passa-
geiro a opção de ficar com 
um crédito de igual valor ou 
maior ao da passagem para 
que seja utilizado em até 18 
meses. Caso a desistência 
da viagem parta do consu-
midor, ele poderá receber o 
reembolso, mas com alguma 
penalidade (como parte do 
valor da passagem), ou então 
como crédito sem penalida-
de. Mas se a desistência ocor-
rer após 24 horas da compra 
e a passagem tenha sido ad-
quirida com antecedência de 
sete dias ou mais da viagem, 
aí continuam valendo as re-
gras atuais estabelecidas pela 
ANAC.

Editada em março pelo 

governo federal, a medida 
provisória alterada pelo re-
lator, deputado Arthur Oli-
veira Maia, do Democratas 
baiano, atribui também o 
pagamento da tarifa de co-
nexão ao passageiro. Atual-
mente, essa tarifa paga em 
casos de conexão em outros 
aeroportos é incluída no 
preço total do bilhete.

O texto ainda acaba 
com o adicional de embar-
que internacional, que existe 
desde 1997 para financiar o 
pagamento da dívida públi-
ca. Este dinheiro ia para o 
Fundo Nacional da Aviação 
Civil.

AUXÍLIO AS
COMPANHIAS
O relator incluiu no 

texto a possibilidade de as 
empresas do setor aéreo con-
traírem empréstimos de até 
R$3 bilhões com os recursos 
desse Fundo. O relator Ar-
thur Oliveira Maia defendeu 
o auxílio financeiro diante da 
queda nos voos causada pela 
pandemia.

Segundo o relator da 
matéria, mais de 60% dos 
recursos do fundo do setor 
têm sido usados para atin-
gir a meta fiscal do governo. 
O fundo conta com mais de 
R$20 bilhões em reservas. O 
texto prevê também a possi-
bilidade de saque do FGTS 
para aeronautas e aeroviá-
rios nos casos de suspensão 
total ou parcial dos salários.

Foto: Divulgação
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TCE investiga indício de superfaturamento 
em compra de máscaras pela gestão de Sinop

SeDuc Mt

3 DE AGOSTO

Seduc planeja volta das aulas não presenciais

PACIENTES COM COVID-19

Sorriso recebe equipamento de auxílio aos internados

Ainda não há previsão para volta das aulas presenciais 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A previsão feita pela Se-
cretária de Estado de Educa-
ção (Seduc) é de que as aulas 
em Mato Grosso voltem a 
partir do dia 03 de agosto. 
Mas essa volta ainda será no 
formato não presencial. 

A secretária de Edu-
cação Marioneide Kliemas-
chewsk, esteve reunida essa 
semana com uma equipe de 
assessores pedagógicos e di-
retores e diretores de todas 
as unidades educacionais da 
rede estadual, por videocon-
ferência, onde foi apresen-
tado o plano estratégico de 
retorno das aulas.

As aulas não presenciais 
serão organizadas em cinco 
etapas: produção do mate-
rial escolar, com a organi-
zação semanal de estudos e 
planejamento do professor; 
disponibilização do material 
escolar; atendimento ao es-
tudante; intervenção peda-
gógica; e registro em tempo 
real no final do semestre.

Conforme o planeja-
mento, o calendário escolar 
na rede estadual prevê aulas 
não presenciais e aulas pre-
senciais, ambas computadas 
como carga horária letiva.

Para as escolas do pri-
meiro calendário, que inicia-
ram o ano letivo de 2020 em 
10 de fevereiro e já concre-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso 
Ari Lafin, apresentou ontem 
(08), no gabinete, e em co-
letiva a imprensa, a Cápsu-
la Vanessa. O equipamento 
desenvolvido no Estado do 
Amazonas, vem através de 
uma doação como objetivo 
de reforçar o enfrentamento 
a Covid-19. Na ocasião esti-
veram presentes os vereado-
res Leandro Damiani, Silva-
na Faccio e Maurício Gomes.

“Esse equipamento veio 
através de um pedido que 
fizemos ao deputado esta-
dual Carlos Avalone, que nos 
atendeu nesta solicitação, e 
fez gestão junto a Federação 
das Indústrias do Estado de 
Mato Grosso (Fiemt) para 
que pudéssemos ter hoje 
essas 10 capsulas Vanessa. 
Solicitamos mais cinco para 
que possamos ter 15 cápsu-
las instaladas no Hospital de 
campanha e na UPA. Esse 
equipamento vai trazer mais 
conforto no tratamento para 
o paciente e mais segurança 
aos nossos profissionais que 

site soinformacao.com.br 
que apontou que o mesmo 
tipo de máscara foi adqui-
rida por outros municípios 
pelo valor unitário de R$ 
20,00, R$ 28,00 menos que 
foi pago pela prefeitura de 
Sinop. 

Ainda de acordo com o 
site sinopense, eles entra-
ram em contato com alguns 
servidores da Saúde que 
constataram que o acessório 
entregue pelo fornecedor 
é de má qualidade, e que 
acharam estranho o valor 
que foi pago. 

O TCE chegou a pedir à 
prefeitura de Sinop, cópias 
do empenho, liquidação do 
produto e nota fiscal do for-
necedor. 

Procurada pela reporta-
gem do Diário do Estado 
MT, a prefeitura relevou 
que determinou à Secretaria 
Municipal de Saúde que o 
caso seja apurado de forma 
imediata e que a denúncia é 
grave. “A denúncia é grave, 
o que pode se configurar em 
crime, mas devemos ter cui-
dado e responsabilidade em 
qualquer manifestação, uma 
vez que nós temos procedi-
mentos de controle, para 
que situações como essa não 
aconteçam. Por isso, a ne-

tizaram 14% do total de dias 
letivos, a reposição das aulas 
será com 40% não presencial 
e 46% presencial, totalizando 
os 100% das 800 horas.

Já para as escolas do se-
gundo calendário, que não 
iniciaram o ano letivo de 
2020, a carga horária de au-
las será de 40% não presen-
cial e 60% presencial.

De acordo com Mario-
neide Kliemaschewsk, o pla-
no estratégico foi construído 
com embasamento e amparo 
legal na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 
(LDB), nos decretos dos Go-
vernos Federal e Estadual, no 

estão na linha de frente”, ex-
plicou o prefeito Ari Lafin.

Para o secretário de 
Saúde Luiz Fábio Marchioro, 
a cápsula vem para somar no 
enfrentamento a Covid-19.

“Essa é mais uma alter-
nativa na recuperação dos 
pacientes internados com 
Covid-19. Ao invés de usar os 

Foto: aSSeSSoria

parecer do Conselho Nacio-
nal de Educação e na Resolu-
ção do Conselho Estadual de 
Educação.

Essas aulas serão dis-
ponibilizadas na plataforma 
digital Aprendizagem Co-
nectada (online) e com ma-
teriais apostilados impressos 
(off-line). A Seduc também 
vai continuar ofertando as 
videoaulas pela TV Assem-
bleia. 

“As aulas off-line pre-
veem a entrega de apostilas 
para os alunos que não têm 
acesso à internet. Os pro-
fessores também poderão 
trabalhar com os alunos via 

respiradores mecânicos que 
estão escassos no mercado, 
usamos a cápsula, principal-
mente quando temos a dis-
posição um estoque de 30 
mil litros de ar comprimido. 
Cada dia buscamos alternati-
vas novas que nos dê suporte 
para passar esse período tão 
difícil. A ideia foi trazida pela 

whatsapp, fazendo estudo 
dirigido”, explica a secretá-
ria.

AULAS 
PRESENCIAIS
O plano estratégico 

também traz o planejamento 
para o retorno das aulas pre-
senciais. Porém, conforme 
destacou a secretária Mario-
neide Kliemaschewsk, ainda 
não há previsão para o retor-
no dessas aulas. 

“O retorno das aulas 
presenciais para todos os 
estudantes vai depender do 
comportamento da pande-
mia no período”, destacou a 
secretária.

nossa equipe de enfermagem 
da UPA e que conquistou seu 
sucesso após a articulação do 
prefeito Ari”. disse ele.

As cápsulas monta-
das passam a ficar disponí-
veis para uso no Hospital 
de Campanha e na Unidade 
de Pronto Atendimento 24h 
(UPA).

cessidade de investigar an-
tes de qualquer julgamento”, 
diz trecho da nota enviada 
à reportagem do Diário do 

Estado MT, pela assessoria 
de imprensa da administra-
ção municipal.  Conforme 
documento assinado pela 

prefeita, o secretário Mu-
nicipal de Saúde, Kristian 
Barros, deverá proceder 
com apuração interna e ave-

riguar todas as informações 
trazidas na denúncia, apre-
sentando os resultados ao 
gabinete da gestora.



Foto: Divulgação

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

PL do Desmatamento é derrubado
e setor defende ampla discussão

GESTÃO

MT recria Câmara Setorial de Defensivos

ALMT manteve veto do governador, conhecido como “PL 
do Desmatamento” 

DA REPORTAGEM

Para o setor de florestas 
plantadas, a derrubada do 
veto já era esperada dada as 
diversas incoerências jurídi-
cas apontadas pela PGE-MT 
e acatadas pelo governador. 
Os representantes destacam 
que a discussão sobre o pro-
jeto é a oportunidade para 
abertura de uma ampla dis-
cussão do modelo adequado 
de política de desenvolvi-
mento florestal para Mato 
Grosso, visto que em âmbito 
nacional isso já ocorre.

“O veto a este projeto 
é uma conquista para o es-
tado de Mato Grosso que, 
constantemente, é alvo de 
ataques em função do des-
matamento. Ao assegurar a 
manutenção da reposição 
florestal, Mato Grosso garan-
te um trabalho árduo que já 
ocorre para a plantação de 
árvores em áreas ociosas e 
degradadas”, afirma o presi-
dente da Cooperflora Brasil, 

DA REPORTAGEM

Na semana passada o 
Conselho de Desenvolvi-
mento Agrícola Empresarial 
(CDAE) aprovou a recriação 
da Setorial de Agrotóxicos 
do Mato Grosso. A coordena-
ção será do Instituto de De-
fesa Agropecuária de Mato 
Grosso (Indea), com a parti-
cipação de 19 representantes 
de entidades ligadas ao Go-
verno do Estado, empresas 
privadas e universidades. O 
objetivo central é debater o 
uso dos defensivos na agri-

Foto: Divulgação
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Alta veio depois de dois meses de queda devido à pandemia 
Grupo pretende discutir a utilização de defensivos

 nas lavouras 

DE ABRIL PARA MAIO

Vendas no 
comércio varejista 
crescem 13,9%
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O volume de vendas 
no comércio varejista na-
cional teve crescimento de 
13,9% em maio deste ano, na 
comparação com abril. A alta 
veio depois de dois meses de 
queda devido à pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). 
Em abril, por exemplo, a 
queda havia sido de 16,3%. Os 
dados são da Pesquisa Men-
sal do Comércio (PMC), di-
vulgada ontem (8) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

No acumulado de 12 
meses, o comércio varejista 
mantém estabilidade. Nos 
demais tipos de compara-
ção, no entanto, foram regis-
tradas quedas: média móvel 
trimestral (-2,6%), compara-
ção com maio de 2019 (-7,2%) 
e acumulado do ano (-3,9%).

Na passagem de abril 

para maio, foram registradas 
altas em todas as oito ativida-
des pesquisadas pelo IBGE: 
tecidos, vestuário e calçados 
(100,6%), móveis e eletrodo-
mésticos (47,5%), outros arti-
gos de uso pessoal e domés-
tico (45,2%), livros, jornais, 
revistas e papelaria (18,5%), 
equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação (16,6%), arti-
gos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria 
e cosméticos (10,3%), hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (7,1%) e combustí-
veis e lubrificantes (5,9%).

O varejo ampliado, que 
também considera os seto-
res de materiais de constru-
ção e de veículos e peças, 
teve crescimento de 19,6% na 
comparação com abril. Os 
veículos, motos, partes e pe-
ças cresceram 51,7%, enquan-
to os materiais de construção 
tiveram alta de 22,2%.

Gilberto Goellner.
O presidente refor-

ça que a medida também 
promove o suprimento de 
matéria-prima e biomassa 
florestal para indústrias pro-
cessadoras de soja, etanol de 
milho e em futuro próximo 
de celulose e papel, que es-
tão instaladas e/ou que pre-
tendem se instalar no estado.

Outro ponto de desta-
que é que o veto assegura os 
avanços feitos na política flo-
restal até aqui, segundo o se-
tor, já que a proposta previa 
forte retrocesso na legislação 
ambiental ao inviabilizar a 
política de reflorestamento 
em Mato Grosso.

“O PLC 04/2019 revo-
garia o inciso VII do art. 62 
da LC 233, no qual a Secre-
taria de Meio Ambiente dei-
xaria de cobrar reposição 
florestal daqueles que des-
mataram ilegalmente. Isso 
seria um verdadeiro prêmio 
ao desmate ilegal, trazen-
do prejuízos ainda maiores 

cultura. O grupo também vai 
deliberar ações de utilização 
dos produtos.

“Esta discussão é mui-
to importante para desen-
volvermos a agricultura em 
Mato Grosso, mas com todos 
os critérios para a preserva-
ção da saúde humana, tanto 
das pessoas que trabalham 
diretamente com os produ-
tos como os cidadãos que 
consomem os alimentos que 
utilizam defensivos”, explica 
o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, César 
Miranda.

AGRONEGÓCIO 

Setor seguirá crescendo sustentado por um mercado consumidor cada vez mais crescente 

Embrapa divulga estudo sobre tendências
DA REPORTAGEM

Um dos pilares do agro-
negócio brasileiro, a cadeia 
da pecuária de corte movi-
mentou o correspondente 
a 8,7% do PIB total do país, 
em 2018, totalizando o mon-
tante de R$ 597,22 bilhões. 
Para os próximos anos, o 
setor continuará a crescer 
sustentado por um mercado 
consumidor de carne bovi-
na cada vez mais crescente, 
com o aumento considerável 
da demanda pelo produto, 
em especial pelos países asi-
áticos, como China e Hong 
Kong. Os dois países, só em 
2018, compraram o corres-
pondente a 43,6% de todo o 
montante exportado.

A busca por cortes di-
ferenciados e de denomina-
ção de origem abrirão novas 
oportunidades de agregação 
de valor ao mercado. No en-
tanto, o maior grau de exi-
gência do consumidor será 
um gatilho transformador da 
atividade, bem como a con-
corrência com outras fontes 
de proteína, que forçará a 
cadeia a produzir melhor. O 
bem-animal será mandató-
rio, desde a cria ao abate.

Os dados são do mais 
recente estudo da Série 
“Desafios do Agronegócio 
Brasileiro”, elaborado por 
pesquisadores da Embrapa 
que integram o Centro de 
Inteligência da Carne Bovina 
da Embrapa Gado de Corte 
(Cicarne) e o Sistema Agro-
pensa. Participaram do es-
tudo os pesquisadores Gui-
lherme Malafaia, Fernando 
Dias, Paulo Biscola e Elísio 
Contini e o analista Adalber-
to Araújo.

De acordo com os au-

tores, a inovação digital será 
uma das duas maiores forças 
disruptivas para o mercado 
nas próximas duas décadas 
e servirá de força catalisado-
ra no processo de transfor-
mação da cadeia, injetando 
gestão e inteligência na ati-
vidade. Terá papel central na 
certificação, rastreabilidade 
e qualidade do produto car-
ne. A busca por soluções sus-
tentáveis transformará toda 
a cadeia produtiva, desde a 
indústria de insumos até a 
carne na prateleira do su-
permercado. Tecnologias de 
ponta, como a biotecnologia 
moderna aumentarão a efici-
ência produtiva, com ganhos 
para os produtores e consu-
midores finais.

As tendências para a ca-
deia de carne bovina do país 
vão exigir melhor gestão do 
negócio, digitalização e in-
tensificação produtiva por 
parte dos pecuaristas para 
que seja alcançado o poten-
cial de incremento de 23% da 
produção nos próximos oito 
anos, diz o estudo.

Por outro lado, o impac-
to social será muito relevan-
te – pois muitos pecuaristas 
não conseguirão se adaptar e 
deixarão a atividade. “Vamos 
ter menos produtores, que 
serão mais tecnificados e te-
rão maior volume de produ-
ção. Quem for pequeno ou 
se organiza em cooperativas, 
em associações, em rede, 
ou não sobreviverá”, afirma 
o pesquisador e doutor em 
Economia Elísio Contini. De 
acordo com o especialista, a 
previsão é que poderão dei-
xar a atividade quase metade 
dos 1,3 milhão de pecuaris-
tas hoje em atividade, apesar 
de promissora projeção de o 

CARNE BOVINA | Só em 2018, China e Hong Kong compraram o correspondente a 43,6% de todo o montante exportado
Foto: Divulgação
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país se consolidar como líder 
global nesse mercado.

“Parcela considerável 
vai ser excluída da atividade 
e substituída por fazendas 
corporativas. Até 2040, cerca 
de 50% dos produtores de-
vem sair do mercado”, afirma 
o coordenador do Centro de 
Inteligência da Carne Bovina 
da Embrapa Gado de Corte 
(Cicarne), Guilherme Mala-
faia.

MENOS ÁREA,
MAIS CARNE
As projeções elaboradas 

pelo estudo indicam que os 
próximos anos serão de mui-
to desenvolvimento e suces-
so para os bons gestores. A 
pecuária brasileira produzirá 
mais carne em menos área, 
liberando terras para a agri-
cultura e silvicultura. O setor 
ocupará espaço no cenário 
internacional, exportando 
desde genética a produtos al-
tamente especializados e de 
elevado valor agregado. “O 
Brasil terá uma pecuária al-
tamente tecnificada, profis-
sional, competitiva e uma re-
ferência global, não só pelo 
gigantismo, mas também 
por sua tecnologia, qualida-
de, segurança e sustentabili-
dade”, afirmam os autores.

Eles chamam atenção 
também para os impactos da 
Covid-19 no mercado e na 
produção da carne bovina. A 
pandemia colocará no topo 
do debate global a preocu-
pação com a sanidade ani-
mal, onde devem crescer as 
exigências e consistência so-
bre os sistemas de vigilância 
e controle de doenças que 
atingem animais e humanos. 
“Esta pode ser uma grande 
oportunidade para a cadeia 

da carne bovina mostrar ao 
mundo, de forma transpa-
rente, como os nossos pro-
cessos produtivos, tanto no 
campo como na indústria, 
são confiáveis”, afirmam.

De acordo com o estu-

do, a maior transformação 
será no processo de distri-
buição, seja de insumos, 
gado ou da carne. A relevân-
cia da sanidade, qualidade 
e sustentabilidade crescerá 
via interação digital com o 

consumidor final. Entretan-
to, torna-se de fundamen-
tal importância a promoção 
de melhorias no sistema de 
conectividade no território 
brasileiro, especialmente, no 
campo.

à imagem do Mato Grosso, 
com impactos negativos em 
investimentos e exportação 
dos nossos produtos”, afir-
ma o diretor da Associação 
dos Reflorestadores de MT, 
Fausto Takizawa.

O VETO
Os deputados seguiram 

o voto do relator da Comis-
são de Constituição e Justi-

ça, deputado Silvio Fávero, 
que justificou no relatório, 
principalmente, a incons-
titucionalidade do projeto 
de lei apontada pela Procu-
radoria Geral do Estado. O 
PLC 04/2019, que trata da 
Política Florestal do Estado, 
é de autoria do deputado es-
tadual Dilmar Dal’Bosco, e 
foi aprovado em abril deste 
ano na AL.



Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte 
a laser, com experiência e conhecimento 
em AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiên-
cia em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com expe-
riência com almoxarifado / estoque e 
recebimento de mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio perío-
do, 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 experiên-
cia;
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 – 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 E COTRIGUAÇU – MT 
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO

TOMADA DE PREÇO 003/2020 PROCESSO 019/2020
A Prefeitura Municipal e Cotriguaçu, estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ: 
13.465.309/0001-67, AUTORIZA a empresa POLI ENGENHARIA E COMER-
CIO LTDA, inscrita no CNPJ: 01.379.965/0001-08,  localizada na  Av. nove de 
maio n° 202 – centro, na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso, através do 
contrato nº 020/2020  celebrado entre as parte de acordo com a Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO 003/2020  Processo de Compra nº 019/2020 
OBJETO: : ‘’TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM OBRAS E INTALAÇÕES, PARA CONSTRUÇÃO DE QUA-
DRA POLIESPORTIVA COBERTA - NOVA UNIÃO, CONFORME PROJETO, 
PLANILHAS E MEMORIAL EM ANEXO, CONVÊNIO 874361/2018/ME/CAIXA” 
a dar início aos serviços da obra objeto do contrato acima, no endereço Aveni-
da 7 de Setembro , S/N, Distrito de Nova União, Cep: 78330-000, obedecendo 
os padrões técnicos e as exigências descritas no edital e CONTRATO assinada 
entre as partes.

Cotriguaçu-MT, 07 de Julho de 2020.
Matheus Vinicius Volpato

Crea 045.807
Cpf 024.463.101-84

Jair Klasner
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n. º 12/ 2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que reali-
zará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 12/2020, cujo objeto é 
o: Registro de Preço para aquisição futura e fracionada de Pneus para uso na 
manutenção dos veículos e maquinários da frota do município de Nova Guarita 
– MT, tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos 
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 pre-
vista para Entrega das Propostas: A partir de 09/07/2020, Abertura das Pro-
postas: 23/07/2020 às 09h05mim. Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico: 
24/07/2020 às 08h30horas (horário de Mato Grosso) no site 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 Gua-
rita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados no 
site www.novaguarita.mt.gov.br

Nova Guarita – MT, em 08 de Julho de 2020.
Graciela Schuster
Pregoeira Interina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZADOS NO SE-
TOR TRIBUTÁRIO, A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO 
E APRIMORAMENTO DA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 
(IPTU, ISSQN, ITBI, ALVARÁ E DEMAIS TAXAS DE SERVIÇOS DISPONI-
BILIZADOS AO CONTRIBUINTE), APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO 
DE FISCALIZAÇÃO COM FOCO NA FORMALIZAÇÃO DE GESTÃO DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Onde sagrou - se vencedora a empresa MARYLAINE DE 
LIMA SANTANA EIRELI, com o valor total de R$ 39.200,00 (Trinta e nove mil 
e duzentos reais).  Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em 
sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 08 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 024/2020

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 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS E ELETRODOMÉS-
TICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICI-
PIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA. Sagrou-se vencedora as empresas A. PAZINATO MARINGA – ME (CNPJ 
04.352.905/0001-81), com o valor total de R$ 119.593,00 (Cento e dezenove 
mil quinhentos e noventa e três reais); BLUINTER COMÉRCIO DE ELETRÔ-
NICOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CNPJ 34.471.931/0001-90), com o 
valor total de R$ 138.858,00 (Cento e trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e 
oito reais); DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA LTDA (CNPJ 32.302.907/0001-43), com o 
valor total de R$ 17.510,00 (Dezessete mil quinhentos e dez reais); ERICA FÁ-
TIMA GENTIL (CNPJ 36.656.877/0001-82), com o valor total de R$ 196.513,43 
(Cento e noventa e seis mil quinhentos e treze reais e quarenta e três centa-
vos); INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 
07.628.070/0001-38), com o valor total de R$ 17.160,00 (Dezessete mil cento 
e sessenta reais);  K C R S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ 
21.971.041/0001-03), com o valor total de R$ 1.013,00 (Mil e treze reais); LL 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME (CNPJ 28.315.329/0001-60), 
com o valor total de R$ 4.445,00 (Quatro mil quatrocentos e quarenta e cin-
co reais);  M CORREA HUGUENEY (CNPJ 36.564.097/0001-02), com o valor 
total de R$ 12.040,00 (Doze mil e quarenta reais); SPACE INFORMÁTICA E 
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ 14.190.355/0001-03), com o valor 
total de R$ 22.230,00 (Vinte e dois mil duzentos e trinta reais); STILUS MÁ-
QUINAS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA – EPP (CNPJ 05.870.717/0001-08), 
com o valor total de R$ 44.213,00 (Quarenta e quatro mil duzentos e treze 
reais) e SUPER UTIL COMÉRCIO LTDA – ME (CNPJ 15.392.562/0001-03), 
com o valor total de R$ 91.040,00 (Noventa e um mil e quarenta reais). Na 
fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. 
Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 08 de 
julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
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Campo Novo do Parecis,08 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Caroline Rodrigues Polizel

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, CNPJ nº. 
24.772.287/0001-36, torna público que requereu junto a secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – 
SEMDEC/CMA, a licença de Operação para a Construção de 
Ecoponto, localizado na Rodovia MT – 235, município de Campo Novo 
do Parecis – MT. Atenciosamente,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 022/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, teve como vencedoras as empresas: MARIA JOSÉ DOS 
REIS NETO - ME com valor total de R$ 193.134,46 (cento e noventa e três 
mil e cento e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP com valor total de R$ 
65.467,71 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e 
setenta e um centavos), C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA com 
valor total de R$ 106.286,99 (cento e seis mil e duzentos e oitenta e seis 
reais e noventa e nove centavos), FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS 
DE ELETROELETRONICOS LTDA com valor total de R$ 230.502,47 
(duzentos e trinta mil e quinhentos e dois reais e quarenta e sete 
centavos), MARIA ALICE DA SILVA EIRELI, com valor total de R$ 
62.557,85 (sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e 
oitenta e cinco centavos), W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA, 
com valor total de R$ 7.167,00 (sete mil e cento e sessenta e sete reais), 
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E 
PAPELARIA LTDA com valor total de R$ 83.251,88 (oitenta e três mil e 
duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos).
Campo Novo do Parecis-MT, 08 de julho de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2020

Chefe da Coordenadoria de Meio Ambiente - Portaria 330/2020

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT 
AVISO DE LICITAÇAO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020 
PROCESSO Nº 066/2020/CPL/PP 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso torna público que 
nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações 
subsequentes a abertura de processo licitatório para Contratação 
de empresa especializada na execução de obra de remoção e 
instalação de rede elétrica da Av. Fortaleza localizada neste 
Município. A abertura dos processos dar-se-á às 08:00 horas do 
dia 27 de julho de 2020, em sala designada pela comissão de 
licitação na Sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Leste – MT. O edital completo poderá ser adquirido das 07:00 as 
11:00 h e das 13:00 as 17:00 h, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio do Leste situado a rua A, 367 Jardim Santa Inês, 
telefone (66) 3488-1080 – 3488-1459 – 3488-1292 ou pelo E-mail: 
(licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). 

Santo Antônio do Leste – MT, 08 de julho de 2020. 

ERIKS MATOS DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Portaria n.º 126/2020 de 12 de fevereiro de 2020 

 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
025/2020 referente à “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”, as seguintes Empresas: 1) 
RETISOL RETIFICA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 
– EPP vencedora dos lotes, 01 a  09, com o valor global de R$ 222.316,26 
(Duzentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Vinte e seis 
Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 08 de Julho de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 

2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 

torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 

026/2020 referente à “Registro de preços para futura e eventual Aquisição 

de Gêneros Alimentícios de Panificadora, Padaria e Confeitaria 

destinados a Coffee Break, lanches e Outros, para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, a 

seguinte Empresa: 1) ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o n.º 02.272.980/0001-07, localizada na Avenida Rio 

Branco, n.° 844, Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 

78.578-000, vencedora da presente licitação com o valor global de R$ 

138.200,65 (Cento e Trinta e Oito Mil, Duzentos Reais e Sessenta e Cinco 

Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 08 de Julho de 2020.

Simone Machado da Silva

Pregoeira

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2020

Pregoeiro
Eduardo Henrique Correia Miiller

Objeto: Registro de preço para futura aquisição de máquinas e lavar louça 
com serviço de instalação, treinamento e manutenção fornecidos pela 
empresa contratada e materiais utilizados nas lavagens. Tipo: Aberto e 
Fechado Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 21 de julho 
de 2020. Horário: 09h10min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: 
P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 08 de julho de 2020.

REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020

Nova Mutum – MT, 08 de julho de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação para locação de software com acesso via web, para pesquisa 
de preços de mercado para produtos automotivos (peças, acessórios, 
óleo lubrificantes, pneus etc.), de veículos leves, médios, pesados, 
máquinas e implementos agrícolas das diversas marcas e modelos. Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura:  21 de julho de 2020. HORÁRIO: 
08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT. Edital  e anexos: Poderá ser obt ido no si te 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2020



6 DATAS

FMF define volta do Campeonato
Mineiro para o dia 26 de julho

GRÊMIO

Proximidade do fim da temporada
aumenta interesse europeu em joia

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Mineiro tem data para voltar

Pelo menos 11 clubes sondaram situação do volante 
Victor Bobsin Peixe pedia R$ 368 milhões, mas já esperava revés 

DA REPORTAGEM

O Campeonato Mineiro 
2020 voltará a ser disputado 
a partir de 26 de julho (do-
mingo). A decisão foi tomada 
pelos 12 clubes do Módulo I 
(primeira divisão) - somen-
te Villa Nova e Tupynambás 
votaram contra -, em reu-
nião por videoconferência 
com a Federação Mineira de 
Futebol, na tarde desta terça-
-feira. Os protocolos para a 
volta estão em fase final de 
ajustes com o Governo de 
Minas Gerais, mas já há um 
“ok” prévio das autoridades 
de saúde estaduais.

O presidente da FMF, 
Adriano Aro, confirmou que 
houve a definição da data de 
retorno e ainda acrescentou 
que as semifinais e a final do 
Mineiro continuarão a ser 
disputadas em jogos de ida e 
volta, conforme regulamen-
to original do torneio.

Os jogos da decisão é que 

DA REPORTAGEM

Com o retorno do fute-
bol em meio à pandemia do 
novo coronavírus, os princi-
pais campeonatos europeus 
se aproximam do fim. E os 
olhos voltam-se com mais 
força para buscar jovens pro-
messas no Brasil. É o caso do 
volante Victor Bobsin, de 20 
anos, que sequer atuou pelo 
time profissional do Grêmio.

Há duas semanas, dois 
clubes de Portugal e um da 
Suíça sondaram o garoto. Os 
portugueses são Vitória de 
Guimarães e Braga. Já o suí-
ço é mantido em sigilo.

Só que agora as sonda-
gens se intensificaram, e pelo 
menos outras oito equipes 
buscaram informações sobre 
o atleta. Krasnodar e Spartak 
Moscou, da Rússia; Udinese 
e Bologna, da Itália; Sevilla, 

serão discutidos em outra 
reunião em 6 de agosto entre 
FMF e os dois clubes finalis-
tas, uma vez que restam seis 
datas em aberto no Estadu-
al, e há espaço para apenas 
quatro datas entre 26 de ju-
lho e 8 de agosto (início do 
Brasileirão). O Campeonato 
Mineiro foi paralisado em 
15 de março, há mais de 110 
dias. Naquela ocasião, falta-
vam ainda duas rodadas da 
fase de classificação para se-
rem disputadas (10ª e 11ª ro-
dadas), além das quatro datas 
do mata-mata (ida e volta das 
duas semifinais e da finalíssi-
ma). A possibilidade de haver 
sede única para os jogos fal-
tantes foi descartada.

No fim do mês passado, a 
Federação, em parceria com 
os departamentos médicos 
do América-MG, do Atléti-
co-MG e do Cruzeiro, apre-
sentou ao Governo de Minas 
Gerais um protocolo para 
que o Estadual fosse reto-

Betis e Villarreal, da Espa-
nha; e Bayer Leverkusen, da 
Alemanha, são os novos in-
teressados. O Tricolor nega 
qualquer contato oficial até 
o momento. O estafe do jo-
gador dá prioridade ao Grê-
mio, mas vê a necessidade de 
o volante aparecer mais para 
evoluir na carreira. Bobsin 
sequer atuou pela equipe 
principal. Bobsin tem con-
trato com os gaúchos até de-
zembro de 2021. A multa res-
cisória internacional está na 
casa dos 60 milhões de euros 
(aproximadamente R$364 
milhões na cotação atual).

Natural de Porto Alegre, 
Bobsin é formado nas cate-
gorias de base do Grêmio. 
Foi campeão sul-americano 
sub-17 com o Brasil, em 2017. 
Logo após, chamou a aten-
ção do Barcelona, da Espa-
nha.

DA REPORTAGEM

A complexa transferên-
cia de Neymar do Santos 
para o Barcelona, concluída 
em 2013, ganhou um novo 
capítulo na última terça. O 
Tribunal Arbitral do Espor-
te deu razão ao clube catalão 
em uma ação movida pelo 
Peixe, que cobrava a inde-
nização de 61,29 milhões de 
euros (cerca de R$ 368 mi-
lhões, na cotação atual) por 
danos e prejuízos na saída do 
craque.

O desfecho negativo, po-
rém, não pegou o Santos to-
talmente de surpresa. Apesar 
de seguir tentando receber 
os valores, o clube tinha ci-
ência de que o mais provável 
era uma derrota no TAS. O 
Peixe já havia perdido a ação 
em primeira instância na 
Fifa anteriormente.

Apesar desta derrota no 
TAS, o Santos segue bus-
cando outras indenizações 
com o Barcelona por causa 
de Neymar. São elas:  segun-
do amistoso entre os clubes 
previsto em contrato, que 
nunca foi realizado; valores 
referentes pela indicação de 
Neymar ao posto de melhor 
jogador do mundo, em 2017.

O processo contra o Bar-

DERROTA ESPERADA

Santos ainda 
tenta receber outros 
valores por Neymar

celona foi iniciado pela ges-
tão do ex-presidente Mo-
desto Roma Júnior. A atual 
diretoria, comandada por 
José Carlos Peres, contratou 
um escritório internacional 
para, segundo a nota divul-
gada pelo clube, “tentar a re-
versão da decisão e conduzir 
o final do processo”, apesar 
de também considerar que 
o Peixe foi “lesado” na ope-
ração.  O Santos entendia ter 
direito a cerca de 65 milhões 
de euros, a diferença entre 
os 17,1 milhões de euros que 
recebeu pela venda e os 86 
milhões que estima como 
sendo o valor total do negó-
cio – o pai de Neymar, Ney-
mar da Silva Santos, recebeu 
40 milhões de euros através 
de uma de suas empresas, a 
N&N Consultoria.

O TAS, no entanto, en-
tendeu que houve rescisão 
mútua de contrato entre 
Neymar e o Santos e, por 
isso, não haveria razão para 
a multa pedida pela equipe 
brasileira. Além de não ter 
conseguido a indenização, o 
Santos fica responsável pelo 
pagamento dos custos pro-
cessuais da disputa, no valor 
de 20 mil francos suíços (R$ 
112 mil), de acordo com o 
Barcelona.
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Segunda Divisão é uma das
prioridades para este ano
DA REPORTAGEM

As dificuldades impos-
tas pela pandemia do novo 
coronavírus, que assolou a 
China, Europa e o Brasil, e 
transformou Mato Grosso 
no epicentro da doença nes-
te momento, a Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMFMT) ainda pretende re-
alizar as competições e con-
cluir o calendário profissio-
nal deste ano.

O retorno do futebol 
está difícil, ainda sem data 
definida, mas com uma pers-
pectiva em conjunto com os 
clubes de terminar o Esta-
dual no último mês do ano, 
a FMF confirmou a vontade 
em realizar a Segunda Divi-
são do Campeonato Mato-
-grossense 2020.

“Chegamos a fazer uma 
reunião com as equipes, an-
tes da pandemia. Hoje tem 
bastante equipe querendo 
participar. Continuamos fa-
lando, de maneira informal. 
A intenção é que aconteça a 
Segunda Divisão”, afirmou a 
assessoria da FMF.

A divisão de acesso 
ganhou força na gestão de-
vido a um maior interesse 
dos clubes. No ano passado, 
por exemplo, o campeonato 
contou com cinco equipes, 
fato que não ocorria desde 
2014 – sendo que em 2016 e 
2017 o certame não foi reali-
zado. Para 2020, nove equi-

pes compareceram ao arbi-
tral, que ocorreu em março.

“A Federação quer 
manter o calendário. O gran-
de problema é que hoje, data 
e quando vai ser realizado, é 
só discussão, porque por en-
quanto não temos a libera-
ção para poder fazer jogos”, 
pontuou a assessoria.

Na elite, oito clubes se-
guem na disputa – enquan-
to Mixto e Araguaia foram 
rebaixados –, em partidas 
pelas quartas de final. Os 
confrontos são: Cuiabá x Lu-
verdense; Sinop x Nova Mu-
tum; Operário x Dom Bos-
co; e União Rondonópolis x 
Poconé. São duelos de ida e 
volta nas três fases, portanto, 
são necessárias ainda mais 
seis datas para a conclusão 
do Campeonato.

INTERESSADOS
Algumas equipes que 

manifestaram interesse em 
disputar a Segunda Divisão 
ainda estão no páreo, além 
da recente reativação do 
Clube Atlético Mato-gros-
sense, sendo transformado 
em clube-empresa. Entre os 
outros clubes estão: Ação, 
Academia, Atlética Sinop, 
Cacerense, Grêmio Sorriso, 
Juara, Operário Ltda e Pau-
listano também participa-
ram do arbitral. Outro time 
que volta ao cenário regio-
nal é o Mato Grosso Esporte 
Clube. No total, 10 equipes.

Foto: Bryn lennon

2ª divisão pode ter até 10 clubes este ano 

INDEFINIÇÃO | Com Estadual previsto para encerrar no fim do ano, mais clubes manifestaram interesse

mado justamente em 26 de 
julho. Em função do agrava-
mento do cenário da pande-
mia do novo coronavírus no 
estado, o Centro de Opera-

ções de Emergência em Saú-
de de Minas Gerais (COES-
-MG) avaliou que “nenhum 
protocolo seria adequado ao 
momento”.
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SINOP

Aulas presenciais na rede municipal
devem retornar somente em setembro

PEIXOTO DE AZEVEDO

HR começa a receber equipamentos
para abertura de mais 10 UTIs

COVID-19

Sorriso recebe 11 
cápsulas respiradoras 
para pacientesFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Aulas devem reiniciar em setembro 

Unidades serão instaladas na UPA e no Hospital 
de Campanha 

Unidade vai receber equipamentos para UTIs 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Cultura de 
Sinop deve retomar as aulas 
presenciais, para mais de 17 
mil alunos da rede munici-
pal de ensino, a partir do dia 
1º de setembro. A perspectiva 
tem como embasamento os 
dados repassados pelo Go-
verno do Estado aos muni-
cípios.

“Até o final de agosto 
teremos aulas online. Em 
setembro e outubro faremos 
o 3º bimestre, e novembro a 
dezembro o 4º bimestre, ter-
minando as aulas no dia 23 
de dezembro”, disse a secre-
tária Veridiana Paganotti ao 
site Só Notícias.

Apesar da projeção, a 
secretária salientou que caso 
prorrogue o tempo de pan-
demia no nosso município, 
as aulas serão estendidas até 
janeiro.

SÓ NOTÍCIAS

O Hospital Regional 
de Peixoto de Azevedo co-
meçou a receber os equi-
pamentos para abertura de 
dez Unidades de Tratamen-
to Intensivo (UTIs) que se-
rão destinadas ao tratamen-
to de pacientes da Covid-19. 
Respiradores, mobílias e 
outros itens para equipar as 
unidades foram entregues 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde.

“Estamos preocupados 
com a recuperação, reabi-
litação, tratamento, cura e 
salvamento de vidas. Somos 
gestores públicos e temos a 
responsabilidade, o dever 
e a obrigação de buscar os 
meios e ferramentas que 
possam minimizar essa crise 
mundial e colapso na saúde 
provocado pela Covid-19. Já 
começamos a receber aju-
da do Estado e da União, e 
o município de Peixoto de 
Azevedo também fará esse 
enfrentamento por meio 
de suas contrapartidas”, de-
clarou o prefeito Maurício 

DA REPORTAGEM

Com a missão de com-
bater o novo coronavírus 
(Covid-19) e garantir aten-
dimento aos pacientes, a 
Prefeitura de Sorriso, em 
parceria com a Federação 
das Indústrias, adquiriu 11 
cápsulas respiradoras para o 
tratamento de quem precisa 
de internação em decorrên-
cia das complicações da do-
ença.

Segundo especialistas, 
o equipamento evita que 
pacientes tenham que ser 
precocemente intubados, o 
que oferece menor depen-
dência da respiração mecâ-
nica e maior segurança tanto 
para o paciente quanto para 
a equipe médica. Chegaram 
ao município 11 unidades 
que serão instaladas na Uni-
dade de Pronto Atendimen-
to (UPA) e no Hospital de 
Campanha.

DA REPORTAGEM

O número de feminicí-
dio cresceu 75% em Mato 
Grosso, nos primeiros cin-
co meses do ano, em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado. Os primeiros 
cinco meses deste ano, em 
Mato Grosso, 28 mulheres 
morreram em decorrên-
cia de feminicídio, que é 
o homicídio em função 
de violência doméstica e 
familiar ou menosprezo 
e discriminação contra a 
condição de mulher. No 
mesmo período de 2019 
foram contabilizadas 16 
mortes em todo o estado.

Os dados são da Supe-
rintendência do Obser-
vatório de Violência, da 
Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp) 
e os números são medidos 
com base nos dados lança-
dos no Sistema de Registro 
de Ocorrências Policiais 
(SROP) e informações for-
necidas pelas Diretorias 
Metropolitana e de Inte-
rior da Polícia Civil.

Apesar do aumento nos 
casos de feminicídio, os 
homicídios com vítimas 
femininas, o que engloba 
outras motivações para 
morte como rixas, tráfico 
de drogas, por exemplo, 
reduziu 68%. Saiu de 22 ca-
sos em 2019 para sete em 
2020. Tais dados contem-

plam os 141 municípios do 
Estado, no período de ja-
neiro a maio.

A Superintendência do 
Observatório da Violên-
cia alerta que os dados de 
feminicídio apresentados 
são passíveis de alteração, 
tendo em vista que a inves-
tigação do crime é com-
plexa, e a consolidação da 
motivação pode necessitar 
de extensão de prazo e en-
vio posterior.

De janeiro a maio des-
te ano, o estado registrou 
quedas nos registros de 
ameaça (-16%), lesão cor-
poral (-10%), tentativa de 
homicídio (-25%), dentre 
outros. As reduções são em 
comparação com o mes-
mo período de 2019.

Diante dos dados de 
aumento de feminicídio 
frente às reduções de ou-
tras ocorrências, a delega-
da e coordenadora da Câ-
mara Temática de Defesa 
da Mulher da Sesp, Jozirle-
the Criveletto, acredita que 
as mulheres estão dentro 
de casa com os agressores 
e sem poder sair para de-
nunciar.

De acordo com a Sesp, a 
Polícia Militar mantém os 
atendimentos por meio da 
Patrulha Maria da Penha. 
Neste período de preven-
ção a Covid-19, as visitas às 
mulheres que têm medida 
protetiva continuam.

Foto: lenine Martins

Crimes de feminicídio crescem 75% em MT 

Feminicídio: crimes aumentam
75% nos primeiros cinco meses
EFEITO ISOLAMENTO | Nos primeiros cinco meses deste ano, 28 mulheres morreram em decorrência deste crime

Ferreira.
O Hospital Regional 

de Peixoto é administrado 
e gerido através de parceria 

entre o governo estadual e 
o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Vale do Peixo-
to. A unidade conta com 21 

leitos de enfermaria, mas 
não possui UTIs e foi inseri-
da no plano emergencial do 
governo estadual.
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DA REPORTAGEM

As ações sociais do Go-
verno do Estado, realizadas 
pela Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Cida-
dania (Setasc) em conjunto 
com a primeira-dama Vir-
ginia Mendes, irão benefi-
ciar os movimentos comu-
nitários.

Uma parceria com as 
Uniões de Clube de Mães, 
Uniões de Associações de 
Moradores e Federações de 
Bairros permitirá que nove 
mil famílias mais vulnerá-
veis do Estado sejam bene-
ficiadas com cestas básicas, 
kits de limpeza e coberto-
res por meio da Campanha 
Vem Ser Mais Solidário e 
do Programa Aconchego.

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, re-
alizou uma entrega simbóli-
ca para o secretário adjunto 
de Assuntos Comunitários 
da Setasc, Édio Martins, 
que será o responsável por 
repassar as doações às lide-
ranças comunitárias. “Por 
meio dessas instituições 
pretendemos beneficiar as 
pessoas mais vulneráveis e 
que realmente estão preci-
sando de ajuda nesse mo-
mento”, disse o governador.

A secretária da Setasc, 
Rosamaria Carvalho, ex-
plicou que a iniciativa é 
realizada por meio de duas 
importantes ações execu-
tadas pela Pasta e que são 
lideradas voluntariamen-
te pela primeira-dama do 
Estado, Virginia Mendes. 
“Pela campanha Vem Ser 
Mais Solidário iremos doar 
as cestas básicas e os kits de 

INVERNO | Doações são parte da campanha Vem Ser Mais Solidário e do programa Aconchego
Foto: Jana Pessôa

Campanha do Governo vai distribuir 200 mil cobertores 

limpeza e de higiene. Já os 
cobertores são pelo Pro-
grama Aconchego, que visa 
oferecer um pouco de con-
forto as famílias mais vul-
neráveis nos dias de frio”.

De acordo com o secre-
tário ajunto de Assuntos 
Comunitários da Setasc, 
Édio Martins, será feito um 
cronograma de entrega dos 
produtos e as instituições 
deverão encaminhar um 
cadastro dos beneficiados. 
“Os líderes comunitários 
conhecem bem a realidade 
das famílias que estão pre-
cisando de ajuda e tenho 
certeza que as doações irão 
chegar até quem realmente 
mais precisa neste momen-
to”.

ACONCHEGO
O Programa Aconchego, 

que já está em sua segunda 
edição, vai distribuir 200 
mil cobertores paras as pes-
soas mais vulneráveis. No 
ano passado, foram benefi-
ciadas 100 mil pessoas em 
todo o estado. 

E este ano a meta foi do-
brada, em razão do aumen-
to de pessoas carentes e em 
situação de vulnerabilidade 
social. 

 Além dos municípios, 
os cobertores também se-
rão entregues para mora-
dores de rua, comunidades 
indígenas, entidades filan-
trópicas e famílias que se 
enquadram em situação de 
extrema vulnerabilidade.

Para o cadastro de aten-
dimento, as instituições, 
entidades e/ou grupos re-
presentativos devem enviar 
um ofício para o e-mail 

Nove mil cestas básicas e 
cobertores são doados

gabinete@setasc.mt.gov.br, 
com a lista das pessoas que 
serão beneficiadas, conten-
do nome completo, CPF, 
nome da mãe e número de 
identificação social (NIS).

A primeira-dama Virgi-
nia Mendes ressaltou que a 
pandemia do Covid-19 ain-
da não tem uma previsão 
para encerrar e as deman-
das têm crescido dia após 

dia. “Os reflexos são senti-
dos primeiramente pelas 
famílias mais carentes, que 
são as mais impactadas. 
Muitas pessoas já estão de-
sempregadas, sem sustento 

e precisando de ajuda. Va-
mos intensificar as entregas 
e também contamos com a 
ajuda de todos, para ampliar 
ainda mais essa corrente de 
solidariedade”, disse.


