
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

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

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

A Secretaria de Estado de Saúde publicou o edital 002/SES/2020, que visa contratação emergencial de 
24 médicos para atuar no Centro de Triagem e Diagnóstico da Covid-19, em Cuiabá.      Página -4

Portal SorriSo

Divulgação

Divulgação

Após constatação de várias irregularidades no transporte 
público escolar em Marcelândia, a Justiça determinou que 
Estado e Município façam uma série de adequações. Entre 
elas, a realização de vistoria semestral em todos os veículos 
utilizados para tal finalidade.             Página  - 4

Justiça determina adequações e
vistoria no transporte escolar

Bombeiros
resgatam
macaco em
radiador
O Corpo de Bombei-
ros de Sorriso resgatou 
um macaco da espécie 
“zogue-zogue” que estava 
preso no radiador de um 
caminhão. Segundo a 
corporação, o motorista 
do veículo acionou os 
profissionais pelo telefo-
ne 193 assim que ouviu os 
gemidos do animal.
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2020 chegou e com ele perigo a vista no 
que se refere a fogo florestal

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
vem divulgando na última década a liderança do 
Estado de Mato Grosso na difusão desconcertan-
te de incêndios florestais em seus três ecossis-
temas.

2020 chegou e com ele perigo a vista no que 
se refere a fogo florestal. Embora o governo fe-
deral tenha antecipado o combate a desmata-
mentos e queimada no país e em especial na 
Amazônia legal brasileira, o governo estadual e 
municipais não conseguem visualizar a questão 
e fazer a prevenção em tempo hábil.

Senão vejamos: a) insiste em editar uma por-
taria proibindo fogo florestal que elaboramos em 
1996 para os dias atuais está portaria é totalmen-
te inócua, visto que a realidade nos ecossiste-
mas em 1996 era outro completamente diferente 
da realidade de 2020 isso é algo literalmente gi-
gantesco, visto a olhos nus.

b) Aceiro preventivo contra fogo nas margens 
de vias públicas também foram esquecidos e a 
maioria absoluta dos incêndios florestais origi-
nam-se nas margens de vias e demais logradou-
ros de uso coletivo isso é fato. Tenho inúmeros 
artigo sobre isso e sobre o que reza a legislação 
ambiental brasileiro sobre o fato em tela.

Formação e capacitação de brigadas contra 
incêndios florestais nos municípios e pontos es-
tratégicos do estado também é ainda insignifi-
cante, quando se mira o tamanho e a diversidade 
dos ecossistemas que compõe o estado de mato 
grosso. Além do mais é de bom alvitre ressaltar 
que quem combate fogo no meio rural deve ser 
brigadista civil e não bombeiro.  Veja obras de 
minha autoria editada pelo Ibama.

Nesse e por este viés, por mais esforço que o 
governo federal faça para prevenir e controlar o 
fogo florestal no estado de mato grosso, ele conti-
nuará evoluindo e seguramente no final de 2020 
o estado será novamente o líder absoluto em in-
cêndios florestais no país. Se a carroça continu-
ar rodando nesse ritmo.

Mato grosso é líder em incêndios florestais e 
não a em queimada, vez que, queimada é fogo ofi-

cialmente autorizado pelo órgão ambiental 
competente e isso em mato grosso é prati-

camente zero em autorização. Incêndio e a perda 
do controle do fogo no meio ambiente, natural ou 
antropizado.

Infelizmente ainda trabalham com uma leitu-
ra e estatística tola, de elencar e enumerar muni-
cípios que mais queimaram ou queima no estado, 
com intuito de culpar o produtor rural pelo fogo, 
em quanto se sabe que o fogo origina-se na sua 
maioria absoluta nas mais de vias e demais logra-
douros públicos., por questões óbvias passagem 
de transeuntes.

A falta de aceiro preventivo nas margens des-
sas vias públicas, a falta de brigadas de combate 
para conter esse crime ambiental, cuja responsa-
bilidade recai sobre o poder público, causa preju-
ízos imensuráveis ao homem do campo ao pro-
dutor rural e dizima a vida no meio ambiente de 
forma avassaladora.

No entanto, o estado insiste em praticar essa 
infração descumprindo o que pontua e determina 
as legislações ambientais em vigor no país desde 
1998 ou seja: Lei Federal n. 9605/98; Decreto Fede-
ral n. 2661/98; Portaria Federal n. 94/98; Lei Fede-
ral n. 12.651 regulamentada em 2012, em especial 
o artigo 40, que determina responsabilização ao 
poder público sobre a questão em tela.

Dados divulgados pela NASA =National Aer-
nautic And Space Administration; pelo NOAA 
= Nacional and Atmospheric Administration = 
NOAA, mostram que o ano de 2015, foi o ano mais 
quente já registrado no planeta desde 1880, quan-
do iniciaram os primeiros registros do clima no 
mundo. Ou, seja, já são quase 140 anos de caní-
cula.

Com isso o fogo continua a pipocar sistemati-
camente todos os anos no estado de mato grosso 
no período da estiagem, que vai de maio a outu-
bro, sem que as autoridades estaduais e munici-
pais deem a devida atenção para solucionar ou 
pelo menos amenizar esse mal desnecessário. 
Uma realidade nua, crua e fundamentalmente 
vergonhosa, porém, verdadeira.

ROMILDO GONÇALVES É BIÓLOGO

Mato Grosso liderando incên-
dios florestais no país!

ROMILDO GONÇALVES
Revivendo memórias
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acesso e compactou dentro de um único 
arquivo, protegido por uma senha que 
“ninguém iria descobrir”. O tempo pas-
sou e 15 anos depois, ela não faz ideia de 
qual a senha escolhida na época, embora, 
segundo seu relato, tenha tentado persis-

tentemente “acer-
tar” a senha nos úl-
timos três anos.

A complexi-
dade do trabalho, 
bem como o tempo 
envolvido (e, por 
conseguinte, o cus-
to) foi bem maior, 
mas a felicidade da 

cliente ao ter acesso os arquivos mostrou 
que aqueles registros estavam, de fato, fa-
zendo falta. 

E é extremamente gratificante poder 
resolver grandes questões causadas por 
pequenos descuidos, como o esqueci-
mento de uma senha.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em conta-
to pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!
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Nem sempre é possível se livrar de senhas em ar-
quivos. Alguns casos são simples, outros complexos 
e em alguns o trabalho se torna inviáveis. Devemos, 
sempre, armazenar corretamente nossas senhas para 
evitar essa “roleta russa” no futuro.
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Na edição passada comecei a contar 
sobre uma situação bastante comum hoje 
em dia: usuários que esquecem de senhas 
utilizadas no passado e acabam por ficar 
sem acesso a informações importantes.

O caso em questão teve um “final feliz”: 
“Desenterran-
do” algumas 
ferramentas 
da época con-
segui remover 
a proteção do 
documento, 
permitindo 
novamente o 
acesso ao pro-
prietário. Ele, evidentemente, ficou muito 
feliz em poder acessar novamente o do-
cumento, e me contou, então, ter algumas 
dezenas mais nas mesmas condições. Os 
custos envolvidos na solução, porém, não 
o animaram a encarar a empreitada toda 
de uma vez. Sim, eu cobro por serviços 
feitos, mas não “exploro” ninguém. Faço, 
sim, serviços em cortesia, mas não em de-
zenas de arquivos, não é mesmo?

Alguns dias depois outra pessoa me 
procurou, com um arquivo compactado 
com senha. Segundo a cliente, em algum 
momento de sua vida, ela teve a brilhan-
te ideia de pegar todos os arquivos que 
não gostaria que outras pessoas tivessem 

DA REPORTAGEM

Carlos Celestino

A Secretaria de Estado 
de Saúde publicou em edi-
ção extra do Diário Oficial 
o edital 002/SES/2020, 
que visa à contratação 
emergencial de 24 médicos 
para atuar no Centro de 
Triagem e Diagnóstico da 
Covid-19, em Cuiabá.  De 
acordo com o edital, as ins-
crições serão realizadas ex-
clusivamente pela internet, 
a partir desta sexta-feira 
(9), por este link: http://se-
plag.mt.gov.br/medicos.

O edital não estipulou 
data de encerramento do 
processo, mas essa infor-
mação, quando definida, 
será publicada no Diário 
Oficial. É obrigatório Di-
ploma de Conclusão do 
Curso de Medicina e Ins-
crição no Conselho Regio-
nal de Medicina (CRM).

Conforme consta des-
crito no edital, a remune-
ração paga ao médico, em 
escala de trabalho diurno 
de quatro horas, de segun-
da a sábado (até 14 plantões 
mensais), será de R$ 1 mil. 
O secretário estadual de 
Saúde, Gilberto Figueire-
do, disse que Mato Gros-
so precisa da ajuda desses 
profissionais para somar 
no combate ao novo coro-
navírus.

“No enfrentamento à 
pandemia, o profissional 
que atua na área da Saúde 
é fundamental. Mais do 
que nunca, precisamos da 
força, competência e apoio 
desses profissionais. Você 
que se inscreveu ou irá se 
inscrever, fique atento e ve-
nha nos ajudar a cuidar da 
população”, declarou Gil-
berto.

O contrato dos profissio-
nais é temporário e poderá Profissionais de saúde irão atuar no combate à Covid-19

Processo seletivo vai contratar
médicos por salário de R$ 1 mil
EMERGENCIALMENTE | Interessados podem se inscrever partir de hoje, exclusivamente pela internet, gratuitamente

Foto: Mayke toscano

ser rescindido de acordo 
com a necessidade do Es-
tado. O resultado final e a 
convocação dos aprovados 
serão publicadas no Diário 
Oficial.

PLANTONISTAS
AFASTADOS
O governador Mauro 

Mendes determinou a ela-
boração de um Projeto de 
Lei no qual propõe que os 
profissionais contratados 
da Saúde que contraírem 
a Covid-19 possam receber 
do Estado os valores dos 
plantões durante o período 
de recuperação.

Mendes justificou que 
os profissionais da Saúde 
contratados para as unida-
des hospitalares do Estado 
recebem por plantão e não 
possuem vínculo empre-
gatício, sendo chamados 
conforme a disponibilida-
de deles e necessidade do 
hospital. “Se porventura 
esse profissional for con-
taminado, não seria justo 
ir para casa, ficar 14 dias de 
recuperação e não receber 
nada como ocorre hoje”, 
registrou.

De acordo com o go-
vernador, o Estado está 
sensível a esta situação e o 
projeto de lei é uma medi-
da que visa dar segurança 
para que estes profissionais 
possam atuar sabendo que 
terão respaldo financeiro 
caso venham a precisar. 
“Esse projeto de lei que 
enviaremos à Assembleia 
prevê que ele possa receber 
do Estado o mesmo núme-
ro de plantão que fez nos 
últimos 14 dias. Ou seja, se 
nos últimos 14 dias antes de 
contrair a Covid, ele fez 6 
plantões, o Estado paga ou-
tros 6 plantões nos 14 dias 
em que ele estiver afasta-
do”, explicou.



social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-

VANDERLEI ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 
020.385.579-50, localizado na Av. Dos Universitários, N° 
1469, Bairro: Santa Clara, do município de SORRISO-MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, 
a Licença Prévia, Licença de Instalação da Ampliação e 
Licença de Operação, com ramo de Atividade: Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automoto-
res; Serviços de borracharia para veículos automotores; 
não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. 
do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-
7413.

H TAUBINGER EIRELI - ME - CNPJ: 36.573.952/0001-41, 
localizado na Av. Tancredo Neves, N° 1742 - Bairro: Cen-
tro, pertencente ao município de SORRISO-MT, torna pú-
blico que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licen-
ça Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
com ramo de Atividade: Fabricação de produtos de padaria 
e confeitaria com predominância de produção própria; não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) - Tel.: (066) - 99612-7413.

O Empreendimento GUERREIRO & GUERREIRO LTDA, 
inscrito no CNPJ  04.244.961/0001 00 MATRIZ, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT 
Renovação da Licença de Operação para a atividade de 
Fabricação de móveis com predominância de madeira na 
Rua das Samambaias, nº 1637, , Bairro Setor Industrial 
Sul, Sinop/MT. Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA.

FIBRA COTTON NUTRICAO E OLEO VEGETAL LTDA, 
CNPJ 03.726.229/0001-04, torna público que requereu 
junto a SEMA/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) e Alteração de Razão social, pois anteriormente 
atuava como ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA, para 
atividades de Fabricação de óleos vegetais em bruto, ex-
ceto óleo de milho, localizado na ROD BR 163 - KM 741, 
S/N, margem direita sentido Sorriso a Cuiabá, Zona Rural, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

FABIANA FERNANDES DA SILVA DA MOTA 04798362131, 
CNPJ 37.228.266/0001-04, tona público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT pedido de Licença Previa (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para atividade 25.42-0-00 – Fabricação de artigos de ser-
ralheria, exceto esquadrias, localizado na Avenida Lions 
Club, nº 669, Industrial 1ª Etapa, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA.

RAFAEL FERGUSON MONTEIRO 07540149167. – BRU-
TUS LAVA RAPIDO, inscrita sob o CNPJ 37.338.112/0001-
67. Torna-se público que requereu junto à Secretaria do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop 
o pedido das Licenças Ambientais Prévia (LP), Instalação 
(LI) e Operação (LO), para a atividade 45.20-0-05 - Ser-
viços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, sito a Rua Colonizador Enio Pipino II, Con-
juntos de Chácaras nº 539, município de Sinop/MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 9.9971-1848)

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA 
INTEGRACAO LESTE-OESTE - TRECHO SORRISO - 
IPIRANGA DO NORTE, CNPJ 05.600.699/0001-44, torna 
público que requer junto a SAMA, as Licenças Prévia e de 
Instalação, para uma Usina de Asfalto Estacionário, locali-
zado na Rodovia MT 242 – KM 11, zona rural do Município 
de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

FORZAN AUTO CENTER EIRELI - EPP, CNPJ 
26.572.513/0001-60, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Serviços de manutenção e reparação mecânica de ve-
ículos automotores / Serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores / Serviços de alinhamento 
e balanceamento de veículos automotores / Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores, localizada na AV. Los Angeles, N 
119, QD 26-LT 04, JD Califórnia, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 

VENDAS

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 supe-
rior                       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 experi-
ência;
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 DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 037/2020 – 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 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS, FARMA-
CÊUTICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO 
ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas SUADENTAL 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, com o valor total de R$ 27.240,00 
(Vinte e sete mil duzentos e quarenta reais); J D DE ANDRADE DROGARIA EI-
RELI - EPP, com o valor total de R$ 199.390,00 (Cento e noventa e nove mil tre-
zentos e noventa reais); IMPACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO CONFECÇÕES 
LTDA, com o valor total de R$ 20.550,00 (Vinte mil quinhentos  e cinquenta 
reais); KAZZO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 
LTDA, com o valor total de R$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais); TOTAL 
SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS, com o valor total de R$ 7.632,00 (Sete mil seiscentos e trinta dois 
reais); LEITE E RIBEIRO LTDA, com o valor total de R$ 270.000,00 (Duzentos 
e setenta mil reais); SINOMÉDICA COM. PROD. MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA, com o valor total de R$ 2.703,00 (Dois mil setecentos e três reais). Na 
fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. 
Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 09 de 
julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 034/2020 – 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 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS A DESINFECÇÃO, 
TRATAMENTO E CONTROLE DA ÁGUA FORNECIDA NA ZONA URBANA E 
RURAL DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas IDEXX BRASIL LA-
BORATÓRIOS LTDA, com o valor total de R$ 4.134,00 (Quatro mil cento e trinta 
e quatro reais); PURIFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATA-
MENTO DE ÁGUAS EIRELI EPP, com o valor total de R$ 24.000,00 (Vinte e 
quatro mil reais); EDSON FURQUIM ME, com o valor total de R$7.805,00 (Sete 
mil oitocentos e cinco reais). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam 
ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. 
Peixoto de Azevedo-MT, 09 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 049/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Leandro Nery Varaschin

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 048/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 09 de julho de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de julho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 28 
de julho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 28 de julho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 28 de julho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF).  OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de alimento nutricional em 
pó para uso oral ou enteral, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demandas judiciais. 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

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de julho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 29 
de julho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 29 de julho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 29 de julho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais 
de proteção para atender as Secretarias Municipais de Educação e 
Assistência Social na prevenção do COVI-19. 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.
Campo Novo do Parecis-MT, 09 de julho de 2020.

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 
027/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Contratação de Serviços Especializados em Manutenção de Iluminação 
Pública e Predial para atender as Necessidades do Município de Ipiranga 
do Norte - MT”, a seguinte Empresa: 1) VANESSA ALINE GUIMARÃES 
ABREU - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 21.276.588/0001-
80, localizada na Avenida Rio Branco, s/n.°, Bairro Centro, na Cidade de 
Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora da presente 
licitação com o valor global de R$ 121.200,00 (Cento e Vinte e Um Mil e 
Duzentos Reais). Ipiranga do Norte – MT, 09 de Julho de 2020.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020
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 aos interessados que RETIFICA o resultado do Pregão 
Presencial n.º 025/2020 referente ao “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”publicado em jornais no 
dia 09 de Julho de 2020. ONDE SE LÊ: RETISOL RETIFICA, COMÉRCIO 
E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.°17.870.695/0001-65, localizada na Rodovia MT 242, n.° 
566, Bairro Área de Expansão Urbana, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 
78890-000., vencedora dos lotes, 01 a  09, com o valor global  de R$ 
240.316,26 ( Duzentos e Quarenta Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e 
Vinte e Seis Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 09 de Julho de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001342-89.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 11/12/2018 
Valor da causa: R$ 749.691,25 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA 
SINOP S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) 

SOCIPEC MATO GROSSO 
AGRICOLA E PECUARIA LTDA 
(REQUERIDO) 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO) 
JESSICA APARECIDA KMITA (ADVOGADO) 
GRANVILE MOLONHA ALENCAR (REPRESENTANTE)) 

MATCO ADMINISTRACAO E 
PARTICIPACOES LTDA 
(REQUERIDO) 

GRANVILE MOLONHA ALENCAR (REPRESENTANTE) 
URSULA DIANE FRIEDRICH ALENCAR 
(REPRESENTANTE) 

ALINE LEMKE URNAU 
(REQUERIDO) 

 

EDEGAR LUIZ LUCINI 
(REQUERIDO) 

 

MARISA LUCINI (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL   (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

 
1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1001342-89.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: SOCIPEC MATO GROSSO AGRICOLA E PECUARIA LTDA, 
MATCO 
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, EDEGAR LUIZ LUCINI, MARISA LUCINI 
REPRESENTANTE: GRANVILE MOLONHA ALENCAR, URSULA DIANE FRIEDRICH ALENCAR 
ADV POLO PASSIVO 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal 
de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel área de 
156,0971 há, parte de um todo maior conhecido como “FAZENDA PARAÍSO”, localizada no 
Município de Sinop/MT, objeto da matrícula n. 17.973, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do 
valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 749.691,25 (setecentos e quarenta e nove mil, 
seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos 
termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o 
prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS  OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 
34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio 
Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-
3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na 
forma da lei. Sinop. 

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal 
 

 
Num. 68954547 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 16/07/2019 18:43:25  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1907161
8432575800000068304133  
Número do documento: 19071618432575800000068304133 

2 - ALTERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR.
1 - DESTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DIRETOR;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão de Constituição, Fundação, Eleição e Posse da primeira 
Diretoria do IGREJA CASA DE ORAÇÃO MINISTÉRIO DE AVIVAMENTO 
KADASHÁ de Sorriso MT, CONVOCA, os MEMBROS e demais pessoas 
i n t e r e s s a d a s ,  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d a  A s s e m b l e i a  G e r a l 
EXTRAORDINÁRIA, no dia 10 de agosto de 2020, as 19h:00, em primeira 
convocação, e as 19h:30 minutos em segunda convocação com qualquer 
número de presentes. A Assembleia ocorrerá no auditório da igreja, sito 
rua Vale Dourado nº 336, Rota do Sol Sorriso, a fim de serem deliberado e 
discutidos as seguintes ordens do dia:

Presidente da comissão de Fundação do
MINISTÉRIO E RESTAURAÇÃO KADASHÁ

Lázaro Pinheiro Fernandes
Sorriso 09 de julho de 2020.

(CASA DE ORAÇÃO) de Sorriso MT

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 055/2020

Pregoeiros

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SUPORTE TÉCNICO E 
MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS PONTO DA MARCA HENRY 
MODELO PRISMA SUPERFÁCIL, UTILIZADOS NOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa especializada para 
prestação do serviço de reparo e manutenção nos relógios ponto, 
utilizados nas unidades da rede pública do município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADA: WILLIAM CAVANHOLI 04177359106, CNPJ Nº 
34.031.141/0001-93. VALOR GLOBAL: R$ 10.200,00 (Dez mil e 
duzentos reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

Ari Genézio Lafin

Marisete M. Barbieri

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, o resultado do CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE IMAGEM E ESPECIALIDADES, ELENCADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), a empresa CREDENCIADA E HABILITADA: 
CHINHAMA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EIRELI, CNPJ Nº 
08.378.235/0001-23, devidamente credenciada.

Prefeito Municipal

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRONICO N° 009/2020

Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT., através do Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público para a “CONCESSÃO USO DE 
BENS PÚBLICOS, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, SENDO UM 
QUIOSQUE NA PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, 
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL NAS 
CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL E ANEXOS”, SAGROU-SE 
vencedora a empresa SIMONI MARTINI 05774834980, CNPJ Nº 
37.407.155/0001-57, com proposta para ITEM no valor de 38,27% (trinta 
e oito inteiros e vinte e sete centésimos por cento) do salário mínimo 
vigente).

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 9/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RELACIONADS A TELEFONIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECREATRIA(S) SOLICITANTE(S). ' CONFORME A SEGUIR FOX 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF Nº 15.435.299/0001-84 
ITENS VENCEDORA - 839248 - R$252,97, VALOR TOTAL R$ 
R$37.945,50 KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 32.826.219/0001-30 ITENS 
VENCEDORA - 839253 - R$906,14, - 839254 - R$1.110,00, - 839255 - 
R$3.600,00, - 839056 - R$1.032,00, - 839252 - R$7.190,00, - 839260 - 
R$730,00, - 839261 - R$300,00, - 839268 - R$310,00, - 839267 - 
R$305,00, - 839269 - R$1.722,00, VALOR TOTAL R$ R$93.131,98 
VALOR TOTAL GERAL R$131.077,48.

Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 055/2020.

RESULTADO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

INEXIGIBILIDADE N° 008/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RESULTADO
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Saúde publicou em edi-
ção extra do Diário Oficial 
o edital 002/SES/2020, que 
visa à contratação emer-
gencial de 24 médicos para 
atuar no Centro de Triagem 
e Diagnóstico da Covid-19, 
em Cuiabá.  

De acordo com o edi-
tal, as inscrições serão re-
alizadas exclusivamente 
pela internet, a partir desta 
sexta-feira (9), por este link: 
http://seplag.mt.gov.br/
medicos.

O edital não estipulou 
data de encerramento do 
processo, mas essa infor-
mação, quando definida, 
será publicada no Diário 
Oficial. É obrigatório Di-
ploma de Conclusão do 
Curso de Medicina e Inscri-
ção no Conselho Regional 
de Medicina (CRM).

Conforme consta des-
crito no edital, a remune-
ração paga ao médico, em 
escala de trabalho diurno 
de quatro horas, de segun-
da a sábado (até 14 plantões 
mensais), será de R$ 1 mil. 
O secretário estadual de 
Saúde, Gilberto Figueiredo, 
disse que Mato Grosso pre-
cisa da ajuda desses profis-
sionais para somar no com-
bate ao novo coronavírus.

“No enfrentamento à 
pandemia, o profissional 
que atua na área da Saúde é 
fundamental. 

Mais do que nunca, pre-
cisamos da força, compe-
tência e apoio desses pro-
fissionais. 

Você que se inscreveu ou 
irá se inscrever, fique aten-
to e venha nos ajudar a cui-
dar da população”, declarou 
Gilberto.

O contrato dos profissio-
nais é temporário e poderá 

Foto: PRF/Divulgação

Foto: PoRtal SoRRiSo

Ônibus escolares precisam de adequações 

Após ouvir o animal, motorista acionou os profissionais 

Justiça determina vistoria e
adequações no transporte escolar
MARCELÂNDIA | Justiça determinou que estado e município faça uma série de adequações

BLOQUEIO JUDICIAL
Ex-prefeito teria pago por
obra que não foi realizada

SORRISO
Bombeiros resgatam macaco 
em radiador de caminhão
DA REPORTAGEM 

O Corpo de Bombeiros de 
Sorriso resgatou um macaco 
da espécie “zogue-zogue” que 
estava preso no radiador de 
um caminhão. Segundo a cor-
poração, o motorista do veí-
culo acionou os profissionais 
pelo telefone 193 assim que 
ouviu os gemidos do animal.

Os socorristas resgataram 
o macaco, que sofreu quei-
maduras devido às altas tem-
peraturas dentro do veículo. 
Segundo o tenente BM Ma-
galhães, o animal estava ma-
chucado e, por isso, não con-
seguia sair de dentro do carro.

O coordenador do Nú-
cleo Integrado de Fiscalização 
(NIF) da Prefeitura de Sorriso, 

DA REPORTAGEM

A Justiça determinou a 
indisponibilidade dos bens 
do ex-prefeito de Parana-
tinga, Vilson Pires, e outros 
quatro requeridos em uma 
Ação Civil Pública por ato de 
improbidade administrativa, 
até o limite de R$ 822,8 mil. 

O juízo da 2ª Vara de 
Paranatinga determinou o 
bloqueio de matrículas de 
imóveis existentes em nome 
dos réus, a serem feitos pe-
los Cartórios de Registro da 
comarca.Conforme a ACP, 
as investigações começaram 
em 2017, quando a 1ª Promo-
toria de Justiça Cível instau-
rou inquérito civil para apu-
rar possíveis irregularidades 
em tomadas de preços e con-
tratos firmados pelo municí-
pio nos anos de 2015 e 2016, 
com a empresa requerida 
Airton Brasolin Serviços ME, 
para construção e reforma 
de pontes. Os serviços não 
teriam sido prestados, mas 

Reinaldo Nunes, informou 
que possivelmente o macaco 
estava sendo criado em cati-
veiro.

“Ele é muito dócil e gor-
do. Dá para ver que ele estava 
com alimentação farta e em 
ambiente restrito. 

Ele não estranha o con-
vívio com humanos. Ele não 
pode ser devolvido à natureza 
da forma como está e precisa 
passar por um processo de re-
abilitação”.

Ainda segundo Nunes, 
o macaco foi encaminhado 
ontem (9) para o hospital ve-
terinário da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT) 
de Sinop. “A universidade vai 
recebê-lo mesmo estando fe-
chada”, informou.

pagos com recursos do Fun-
do Estadual de Transporte e 
Habitação (Fethab).

Após a realização de perí-
cia técnica, foram encontra-
das diversas irregularidades 
na realização das Tomadas 
de Preços nº 001/2015, nº 
006/2015 e nº 001/2016, 
dentre elas, a ausência de 
projetos básicos, o que im-
possibilita a constatação de 
efetivação dos serviços que 
foram pagos.Além do ex-
-prefeito e da empresa, são 
requeridos na ação e tiveram 
os bens bloqueados Volmir 
Colussi (à época, secretário 
de Obras), Itamar Rodrigues 
(então secretário de Finan-
ças) e Manoel Luiz Ferreira 
da Silva (engenheiro civil da 
Prefeitura).

Segundo o MPMT, eles 
“atestaram o cumprimento 
e efetivaram o pagamento 
de um serviço sem ao menos 
conferir a real prestação do 
serviço, causando evidente 
prejuízo ao erário”.

ser rescindido de acordo 
com a necessidade do Es-
tado. O resultado final e a 
convocação dos aprovados 
serão publicadas no Diário 
Oficial.

PLANTONISTAS
AFASTADOS
O governador Mauro 

Mendes determinou a ela-
boração de um Projeto de 
Lei no qual propõe que os 
profissionais contratados 
da Saúde que contraírem 
a Covid-19 possam receber 
do Estado os valores dos 
plantões durante o período 
de recuperação.

Mendes justificou que 
os profissionais da Saúde 
contratados para as unida-
des hospitalares do Estado 
recebem por plantão e não 
possuem vínculo empre-
gatício, sendo chamados 
conforme a disponibilida-
de deles e necessidade do 

hospital. 
“Se porventura esse pro-

fissional for contaminado, 
não seria justo ir para casa, 
ficar 14 dias de recuperação 
e não receber nada como 
ocorre hoje”, registrou.

De acordo com o gover-
nador, o Estado está sensí-
vel a esta situação e o proje-
to de lei é uma medida que 
visa dar segurança para que 
estes profissionais possam 
atuar sabendo que terão 
respaldo financeiro caso ve-
nham a precisar. 

“Esse projeto de lei que 
enviaremos à Assembleia 
prevê que ele possa receber 
do Estado o mesmo núme-
ro de plantão que fez nos 
últimos 14 dias. 

Ou seja, se nos últimos 
14 dias antes de contrair a 
Covid, ele fez 6 plantões, o 
Estado paga outros 6 plan-
tões nos 14 dias em que ele 
estiver afastado”, explicou.


