
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 fi cará bem!

SINOP

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, visitou o cacique Raoni Metuktire, de 89 anos, líder do 
povo Kayapó, que está internado em um hospital particular de Sinop.                      Página -4
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O prefeito de Sorriso, Ari Lafi n, esteve em Cuiabá reunido 
com o governador Mauro Mendes e o secretário de Saúde 
Gilberto Figueiredo, de onde retornou com a promessa da 
implantação de 10 novos leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) na cidade.              Página  - 7

Sorriso deve receber 10 leitos
de UTI exclusivos para Covid

Produtos
sem preço:
pode virar
multa
O Procon de Lucas do 
Rio Verde solicita aos 
estabelecimentos comer-
ciais respeitar as normas 
estabelecidas pelo Código 
de Defesa do Consumidor. 
Os comerciantes devem 
observar os produtos 
em vitrines sem preços, 
irregularidade comum em 
alguns locais.               

  Página  -2

AUTORIDADES VISITAM CACIQUE

SAÚDE REGIONAL

Mato Grosso 
sexta-feira, 24 de julho de 2020
Ano II - Edição 341 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 32 | Mín 19



    

Me surpreendo com tudo pelo que sou 
responsável, mas ainda me sinto jovem

Perto de completar seu 19º mês de mandato, a 
Presidência Jair Bolsonaro parece ter derivado para um 
estágio de acomodação relativamente diverso do qual 
iniciou a jornada, após os terremotos políticos que a 
aventura provocou.

A aprovação na Câmara dos Deputados da emen-
da constitucional que estende e amplia o Fundeb —que 
custeia a instrução de crianças e adolescentes no país— 
consolida a imagem de um governo pouco preocupado 
com questões estruturais da política pública.

A entrada tardia e estabanada na discussão do Mi-
nistério da Economia, e não da ausente pasta da Educa-
ção, deu-se pela urgência de cavoucar recursos para o 
que o governo entende agora ser sua tábua de salvação: 
a extensão, a título de alguma ampliação do Bolsa Fa-
mília, do chamado auxílio emergencial.

Quem com frequência tachava de eleitoreiros, 
perdulários e “socialistas” os programas de transferên-
cia de renda desenvolvidos durante os últimos 20 anos 
lança-se agora, com volúpia incomum, a tentar elevar 
seu volume e alcance.

Nem mesmo o teto dos gastos federais, mecanis-
mo outrora louvado pela equipe econômica, parece 
capaz de deter a sanha dos neoconvertidos ao assisten-
cialismo estatal. O espírito do limite de despesas teria 
sido subvertido caso prevalecesse a proposta da Econo-
mia de financiar os cheques aos mais pobres com ver-
ba da educação.A nova configuração da administração 
federal afastou das posições de comando um pedaço da 
franja de lunáticos que promoveu arruaças e confusões 
nos últimos meses. Esse movimento, entretanto, só ga-
nhará mais completude se os quadros exóticos nos mi-
nistérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente 
forem substituídos.Os militares, embora mais presen-
tes do que nunca no governo federal desde a redemo-
cratização, parecem imbuídos de evitar que servidores 
da ativa permaneçam no primeiro escalão. Após Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) passar à reser-
va, falta resolver a questão, incômoda para as Forças, do 
general Eduardo Pazuello na Saúde.Parlamentares do 
centrão, a massa amorfa de partidos sempre propen-
sos a participar de governos, são premiados com cargos 
e verbas. A perspectiva de nomeação próxima de dois 
ministros para o Supremo Tribunal Federal adocica 
ânimos em parte do meio jurídico.

O Jair Bolsonaro que ergue a caixa de cloroquina 
perante meia dúzia de fanáticos restringiu-se a esse pa-
pel patético, mas menos danoso do que quando, além 
disso, também afrontava os outros Poderes. Prevalece 
uma paz relativa no Planalto Central. Resta saber se 
é apenas mais uma calmaria que antecede a próxima 
tempestade.

Editorial

A metamorfose

Ranking dos Políticos - Facebook

MoRte no
AlPhAville
Dando continuidade as diligências en-

volvendo a morte de uma adolescente no 
último dia 12, no condomínio Alphaville, 
a Delegacia Especializada do Adolescente 
(DEA) colhe na manhã desta quinta-feira 
(23) o depoimento de Gaby Soares de Oliveira 
Cestari. Ela é mãe da menor de 14 anos que 
efetuou o disparo supostamente acidental e 
que vitimou Isabele Guimarães Ramos. Os 
depoimentos são conduzidos pelo titular da 
DEA, delegado Wagner Bassi. Na chegada à 
delegacia, a mãe da menor não falou com a 
imprensa, que a aguardava no local.

econoMiA
nos cofRes
O governador Mauro Mendes (DEM) afir-

mou que conseguiu pagar de 3 a 11 vezes mais 
barato que outros Estados na aquisição de 
400 mil testes rápidos para a detecção da Co-
vid-19. Enquanto Mato Grosso pagou R$ 17,83 
por teste, o Distrito Federal chegou a pagar R$ 
199 e o Rio de Janeiro R$ 180. Mendes adqui-
riu os testes diretamente de uma fabricante 
chinesa e serão utilizados no Centro de Tria-
gem da Covid-19, que será aberto pelo Estado 
nesta quinta-feira (23), na Arena Pantanal, e 
também serão encaminhados às 141 prefei-
turas.

Ação de
cAssAção
Um pedido de vista do juiz Jackson Cou-

tinho interrompeu o julgamento da ação que 
pede a cassação do deputado federal Neri 
Geller (Progressistas) no Tribunal Regional 
Eleitoral. Ele é acusado de abuso do poder 
econômico na eleição de 2018 por ter feito 
doações de R$ 1,327 milhão para doze candi-
datos a deputado estadual. O mérito da ques-
tão nem chegou a ser votado, pois o pedido 
de vista ocorreu quando se questionou o por-
quê do MPE Eleitoral não ter denunciado os 
candidatos beneficiados pelas doações..

Crédito: Divulgação
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“Parlamentares do centrão, a massa amorfa 
de partidos sempre propensos a participar de 
governos, são premiados com cargos e verbas

“
“Tenho sonhos adolescentes, mas as costas 

doem”. A frase que compõe uma das músicas 
mais populares da carreira solo da Sandy define 
bem o que estou sentindo ao chegar na casa dos 
30 anos. Não tanto pela dor em partes do cor-
po (as costas doem já faz um tempo), mas pelos 
ideais que não envelheceram.

Nos últimos anos a malfadada “crise dos 30” 
é um assunto corriqueiro nos meus grupos de 
amigos (formados majoritariamente por nasci-
dos no final da década de 80 e início dos anos 
90). Todos sempre falam com temor sobre a 
chegada da idade. Eu, particularmente, estava 
ansioso para soprar as velinhas 3 e 0. Primeiro 
que adoro aniversários e segundo que sou afi-
cionado por números redondos (10, 15, 20...).

Mas, para alguns, chegar aos 30 é ter a sen-
sação de que a vida já deveria estar de outro jei-
to ou de que o espírito ainda é de um jovem de 
18 anos. No entanto, a certeza é de que o tempo 
passa mais rápido do que deveria. Particular-
mente, me surpreendo com a minha idade. Seja 
franco (a), olhando para minha foto, você diria 
que já tenho 30?! (por favor, mentiras sinceras 
me interessam).

Nasci em 1990, quando meus pais tinham 32 
anos, o auge da responsabilidade. Pelo menos 
essa era a imagem que tinha dos que estavam 
nessa faixa etária. A gente foi educado com 
essa fantasia de que depois dos 30 não há mais 
espaço para a insegurança ou imaturidade, que 
tudo que poderia ser conquistado, já havia sido 
(ou perdido), mas sinto que isso mudou.

Me surpreendo com tudo pelo que sou res-
ponsável, mas ainda me sinto jovem (só sem 
paciência para os dramas dos 20 anos e a resis-
tência para encarar festas lotadas e sem uma 
cadeira) e com uma eterna vontade de ligar para 
minha mãe resolver problemas, como o atraso 
na entrega de uma compra online.

Tentando listar as minhas maiores crises 
até aqui, lembro do período tenso do pré-vesti-
bular, em que precisei escolher um curso que 
definiria o resto da minha vida. Aos 20 e pou-
cos anos, conquistei a liberdade para assumir 
minha sexualidade. Dos 28 para 29, comecei a 

temer a estagnação da minha carreira profissio-
nal (medo de continuar fazendo algo que não me 
completa, só para garantir um salário no fim do 
mês).

Apesar do questionamento de que minha 
vida deveria ser outra (sempre melhor, né?!), aca-
bo por me surpreender com as conquistas que 
já tive. Ano passado, por exemplo, viajando para 
Chapada dos Guimarães em meu carro, minha 
mãe me disse: “quem diria que um dia estaria 
viajando em seu próprio carro, hein, filho?!”. As-
sim é a vida, por mais que haja planejamentos, 
nossas conquistas chegam no tempo que não 
podemos controlar. Quando nos damos conta, já 
aconteceu.

A gente espera que com 30 as coisas se trans-
formem milagrosamente, mas é a mesma ideali-
zação de completar 18, quando você crê que, de 
repente, não vai precisar dar satisfação da sua 
vida para os seus pais. Chega meia-noite, já não 
é o dia do seu aniversário, e você continua obri-
gado a seguir sua rotina (que nesse período de 
pandemia tem sido infernal).Sempre tive medo 
de morrer jovem, mas agora que não sou, será 
que tal medo acaba? Será que é a partir de ago-
ra que começo a paranoia de envelhecer? Por 
quanto tempo esses “sonhos adolescentes” vão 
continuar existindo? Bem, não sei responder 
tais questões.No entanto, também me questio-
no se tais crises são reais ou até que ponto são 
meio que fomentadas, para que continuemos nos 
forçando a ser criativos e produtivos. Só sei que, 
na idade que estou, tenho conseguido respeitar 
mais o meu tempo e me cobrar menos por resul-
tados que, na maioria das vezes, são idealizados.
Idealizei muitas coisas para essa fase da minha 
vida, algo bem parecido com aquele meme “ex-
pectativa x realidade”. Mas, como acho que pre-
ciso terminar esse texto com uma mensagem 
positiva (longe de querer parecer ser exemplo de 
algo), digo que completo 30 anos sendo a minha 
melhor versão e tendo um tanto ainda para ver!

AiRton MARQUes É foRMAdo eM RÁdio 
e tv PelA UfMt, JoRnAlistA e PRodUtoR/
APResentAdoR do PodcAst

Quando dei por mim, já tinha 30

em outros tempos...
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só conseguia entrar na escola fora do 
horário, sob olhares insatisfeitos dos 
responsáveis e dos colegas, se seus pais 
apresentassem uma justificativa extre-

mamente plausí-
vel.

Fazíamos pro-
vas e trabalhos, 
éramos avaliados, 
tirávamos nota 
vermelha e re-
provávamos, caso 
não atingíssemos 
a média necessá-

ria. E por mais que possa parecer es-
tranho nos dias de hoje, reprovar logo 
na primeira série era uma realidade na 
vida de muitos alunos.

Assim aprendemos, evoluímos e 
estamos aqui, vendo um mundo total-
mente diferente e causando espanto em 
algumas pessoas quando relatamos as 
diferenças entre a atualidade e os tem-
pos jurássicos em que frequentamos a 
escola.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Não importa a época em que você viva, as diferenças de costu-
mes e qualquer outro paralelo que se possa fazer com perío-
dos diferentes, você tem que levar seus compromissos a sério 
e buscar, desde cedo, a excelência e a qualidade. Fazendo isso 
suas chances de atingir seus objetivos são muito, mas muito 
maiores!

clic 
finAl 

i.n.t.e.R.l.i.G.A.d.o

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Pois é, pessoal, algumas vezes eu me 
“empolgo” com um assunto, e quando 
falo de escola isso normalmente acon-
tece. Como falei anteriormente, come-
cei a estudar 
nos anos 80, 
época em que 
ter telefone 
em casa era 
um luxo para 
poucos e a 
maior tecno-
logia com a 
qual convivía-
mos era a TV. Naquela época enfrentá-
vamos regras rígidas desde o primeiro 
dia na escola. O pré-escolar era opcio-
nal e pouco comum, e entrávamos na 
primeira série já para aprender. Claro, 
criança é tratada como criança, mas 
com uma imensa listinha de regras.

Quer um exemplo? Desde o início da 
primeira série usei uniforme. E se você 
está pensando em calção e tênis, um 
lembrete: os tempos eram outros. Calça, 
camiseta, meia e sapato. Sim, sapato. 
Isso com sete anos, começando a estu-
dar. Roupa mais leve apenas na educa-
ção física, duas vezes por semana, e só 
trocávamos de roupa no local da aula. 
Nada de ficar “desfilando” pela escola 
com roupas que não fossem o uniforme 
normal das aulas.

Atrasos não eram tolerados. Você 

AIRTON MARQUES

Sete filhotes de animais silvestres, sendo quatro guaxinins, um cai-
titu e dois urubus da cabeça preta, foram resgatados nessa semana por 
equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) 
nas cidades de Tangará da Serra, Cárceres e Cuiabá.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Mesa Diretora da Câma-
ra Municipal de Sinop, e de-
mais vereadores, reuniu na 
tarde desta quinta-feira (23) 
com representantes do Sin-
dicato das Empresas e dos 
Transportadores Autôno-
mos de Escolares de Sinop 
(Setres), para debater a cria-
ção de um Auxílio Emer-
gencial para os motoristas 
de vans do município.

Com o fechamento das 
unidades escolares, a classe 
teve o rendimento afetado 
drasticamente. “Estamos há 
quatro meses sem trabalhar. 
Não temos de onde tirar, 
dependendo inteiramen-
te do transporte escolar. As 
escolas não sabem quando 
voltam. Então já estamos 
tendo necessidades domi-
ciliares. A gente não vive só 
de cesta básica, claro que 
a gente agradece, mas te-
mos que pagar água, luz. A 
gente precisa de um auxílio 
para ajudar passar por isso”, 
descreveu Wesley Marcos 
de Oliveira, presidente do 
Setres. A situação foi discu-
tida com os Secretários Mu-
nicipais de Planejamento, 
Finanças e Orçamentos, As-
tério Gomes, e de Desenvol-
vimento Econômico, Daniel 
Brolese, representando o 
Poder Executivo. 

Para atender a demanda, 
o presidente da Casa Le-
gislativa, vereador Remídio 
Kuntz (Republicanos), com 
aprovação dos demais vere-

VANS EM SINOP | A categoria, foi a primeira a ser atingida pelas ações implementadas pelo município

A categoria, composta por 40 motoristas 

INFRAESTRUTURA

Após mobilização 
social e fiscalização
parlamentar, MT-
100 será concluída

O Diário Oficial de MT publicou o edital de licitação 

A Caixa foi o primeiro a anunciar o lançamento 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em dezembro de 2019, 
o deputado Ulysses Moraes 
realizou uma fiscalização na 
MT-100 no trecho do Pontal 
do Araguaia a Torixoréu. A 
situação é precária e a popu-
lação vinha se manifestando, 
enviando vídeos mostrando 
a realidade e reclamando so-
bre o local. Mas, após toda 
essa mobilização, a cobran-
ça teve bons resultados. Na 
segunda-feira (20), o edital 
de licitação para conclusão 
da obra foi publicado no Di-
ário Oficial de Mato Grosso. 
Serão 18 quilômetros de as-
falto.

“Na época, recebemos 
muitas denúncias da popu-
lação de que havia enormes 
erosões na estrada que de-
mandavam reparos urgen-
tes ao menos para amenizar 
os problemas até que a obra 
fosse concluída, por isso fui 
conferir e fiscalizar o local. 
No dia do Natal, fiz essa fisca-
lização e os buracos naquela 
rodovia de chão eram tão 
grandes que consegui entrar 
nos buracos e andar por eles, 
que estavam literalmente no 
meio da estrada”, disse Mo-

raes.
Nesse sentido, o par-

lamentar fez uma série de 
requerimentos e indicações 
à Secretaria de Infraestru-
tura e Logística de Mato 
Grosso para manutenção e 
pavimentação de diversos 
trechos entre os municípios 
de General Carneiro e São 
Joaquim, Alto Taquari a Alto 
Araguaia, Araguainha a Pon-
te Branca e Barra do Garças a 
Torixoréu.

O parlamentar mostrou 
a situação em um vídeo nas 
redes sociais e cobrou uma 
solução ao governo de MT. 
“Esse trecho foi promessa de 
diversos governadores, es-
tamos falando de apenas 18 
km. Aquilo é intransitável, 
não tem a mínima condição 
para a população do Vale do 
Araguaia”, disse Moraes.

E as cobranças e mo-
bilização dos munícipes ti-
veram resultados positivos. 
“Finalmente, saiu a licitação 
para pavimentação desse tre-
cho e a conclusão dessa obra 
será um alívio para popula-
ção. Aí está a prova de que a 
fiscalização vale a pena. Va-
mos continuar fiscalizando 
e cobrando por melhorias”, 
finalizou o parlamentar.

Foto: SinFra

Foto: Marcello caSal Jr / agência BraSil

Câmara devolverá R$ 120 mil para criação
de Auxílio Emergencial aos motoristas 

Foto: ney Pinheiro

SORRISO

Hospital de Campanha já 
ultrapassa 10 mil atendimentos

LINHA DE CRÉDITO

Caixa espera liberar R$ 5 bi em
antecipação de saque-aniversário

Atualmente o Hospital de Campanha atende 24 horas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um balanço realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento aponta 
que o Hospital de Campa-
nha (HC) ultrapassou hoje 
(23), os 10 mil atendimentos 
médicos.  Com pouco mais 
de dois meses de abertura, 
o HC que foi inaugurado no 
dia 11 de maio, para rece-
ber pacientes com suspeita 
de Covid-19, realizou uma 
média de cinco mil atendi-
mentos por mês. Na abertu-
ra o local funcionava apenas 
com seis leitos para atendi-
mentos durante o dia.

Atualmente o Hospital 
de Campanha atende 24 ho-
ras, com três equipes médi-
cas, tem 11 leitos com oferta 
de oxigênio medicinal, (for-
necido por um reservatório 
com capacidade para 30 mil 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Caixa Econômica 
Federal espera liberar R$ 5 
bilhões em crédito de ante-
cipação do saque-aniversá-
rio do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
Desde o último dia 26, todos 
os bancos estão autorizados 
a operar essa nova linha de 
crédito, que tem como ga-
rantia essa modalidade de 
saque do FGTS. A Caixa foi o 
primeiro banco a anunciar o 
lançamento da linha.

Segundo o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, 
em pronunciamento trans-
mitido por redes sociais, 6,1 
milhões de pessoas aderiram 
o saque-aniversário, número 
que corresponde a 10% dos 
trabalhadores com FGTS.

Entre esses que aderi-
ram à modalidade de saque, 
3,9 milhões são clientes da 
Caixa (63%). Segundo Gui-
marães, a expectativa do 
banco é que mais de 1 mi-

adores, devolverá um recur-
so na ordem de R$ 120 mil 
que serão repassados em es-
pécie aos motoristas.

“Há vários dias eles estão 
na frente da prefeitura fa-
zendo uma reivindicação 
mínima de algum recurso, 
devido à pandemia da Co-
vid. Ouvindo os secretários 
e os demais vereadores, en-
tendemos que a câmara tem 
algumas economias dos 15 
vereadores e então faremos 
uma devolução para o mu-
nicípio de R$ 120 mil que 
serão distribuídos indivi-
dualmente para cada um. 
Dependemos apenas de um 
projeto do executivo”, afir-
mou ele.

Para que o recurso chegue 
ao destino, será necessário 
que a Prefeitura Municipal 
desenvolva um Projeto de 
Lei que deverá ser encami-
nhado à câmara e aprova-
do pelos vereadores. Todos 
os parlamentares presen-
tes, anteciparam o voto e 
confirmaram o apoio para 
aprovação. “Essa reunião de 
hoje mostrou a sensibilida-
de desta câmara de vereado-
res, se propondo a devolver 
um valor para prefeitura 
transformar em um auxílio 
para o pessoal que trabalha 
com as vans. Esse recurso 
chegando na prefeitura, va-
mos estudar tecnicamente 
a evolução desse projeto, a 
legalidade dele, como que 
faz nas peças orçamentárias, 
quais são as modificações 
que deverão ser feitas, para 
criar um projeto e mandar 

metros cúbicos), uma sala 
de raio-x e um local para 
entrega do kit de tratamen-
to da covid-19.

“Após o paciente que 
está com sintomas da Co-
vid-19, passarem pelo mé-
dico, e ele entender que é 
necessário, lá mesmo é feito 
a radiografia e exame de la-
boratório. Caso precisar fa-
zer o teste rápido, já faz ao 
lado na Central de Exames 
da Covid-19, e  já pega o kit 
de medicamento para o tra-
tamento precoce da doen-
ça, e vai pra casa, onde será 
acompanhado pela equipe 
da vigilância epidemiológi-
ca, ou por telefone ou pela 
equipe de enfermagem, 
que  quando necessário, vai 
pessoalmente na residência 
acompanhar”, explicou o se-
cretário de Saúde Luis Fábio 
Marchioro.

Para a descentralização 

lhão de clientes solicitem o 
crédito.

A taxa de juros será de 
0,99% ao mês. “É muito infe-
rior às taxas de CDC [crédito 
direto ao consumidor] nor-
mais e à grande maioria de 
taxas de crédito consignado”, 
afirmou Guimarães.

O primeiro passo para 
ter acesso ao crédito é aces-
sar o aplicativo ou site do 
FGTS. Depois, se a opção ti-
ver sido for pegar o emprés-
timo pela Caixa, será preciso 
entrar no internet banking. 
Poderá ser feita a antecipa-
ção de até três saques. Dessa 
forma, além do valor que re-
ceberiam em 2020, os clien-
tes que optarem pelo crédito 
poderão receber o valor do 
benefício correspondente ao 
dos próximos dois anos.

Para contratação pela 
Caixa, o trabalhador deve 
indicar o banco como insti-
tuição financeira para rece-
bimento do crédito do FGTS 
quando aderir ao saque-
-aniversário ou a qualquer 

aSSeSSoria câMara

dos atendimentos foi criado 
dois Centros de Atendimen-
tos a Síndromes Respirató-
rias, em pontos estratégicos, 

momento. De acordo com 
o banco, a liberação da linha 
de crédito de antecipação do 
saque-aniversário poderá 
ser realizada de 100% digital, 
com avaliação de risco sim-
plificada e sem consulta aos 
órgãos de proteção de crédi-

um no Bairro São Mateus e 
outro no Jardim Carolina, 
ambos com atendimento 
das 7h às 13h.

to.
A liquidação da opera-

ção de empréstimo será feita 
de uma só vez pelo agente 
operador, diretamente na 
conta FGTS do trabalhador 
no dia do pagamento do sa-
que-aniversário.

para Casa de Lei” explicou 
Gomes.

O presidente do sindica-
to demonstrou satisfação 
diante dos esforços aplica-
dos pelos vereadores para 
solucionar a necessidade.

“Agradeço a todos os vere-
adores pelo apoio unânime 
e pela ajuda. Eles se propu-
seram devolver R$ 120 mil 
que vão ajudar a manter es-
sas 43, 44 famílias por dois 
meses. Também sugeriram 

que a prefeitura dobrasse 
esse valor, totalizando qua-
tro meses de ajuda”, encer-
rou Wesley.

Participaram da reunião, 
também os vereadores Le-
onardo Visera (Patriota), 

Lindomar Guida (Repu-
blicanos), Hedvaldo Costa 
(Republicanos), Adenilson 
Rocha (PSDB), Ademir De-
bortoli (Republicanos), Lu-
ciano Chitolina (DEM) e Jo-
acir Testa (PSDB).



Foto: RepRodução

AVANÇOU

Junho registra 16% mais desempregados que maio

ORIENTAÇÕES

Caixa divulga orientação
para desbloqueio de contas

De maio para junho, foram 11,8 milhões de pessoas 
atingidas

DA REPORTAGEM

COM RÁDIO AGÊNCIA

A taxa de desocupação 
no país avançou de 10,7% 
para 12,4% na passagem de 
maio para junho, atingin-
do 11,8 milhões de pessoas. 
O número representou um 
crescimento de 16%, com 
mais de 1,7 milhão de traba-
lhadores sem emprego.

A pandemia ainda foi o 
principal motivo apontado 
para que a população fora da 
força de trabalho não procu-
rasse uma colocação. Mais 
de 17 milhões de pessoas que 
gostariam de trabalhar não 
procuraram trabalho em 
função do novo coronavírus 
ou falta de oportunidade na 
região. Os dados são da Pnad 
Covid mensal, divulgada 
nesta quinta-feira (23) pelo 
IBGE.

A pesquisa mostra que 
caiu em 24,9% a quantidade 
de pessoas afastadas do tra-
balho devido às medidas de 
distanciamento social im-
postas pela pandemia. Mas 
14,8 milhões ainda estavam 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Desde ontem (23), os 
usuários do Caixa Tem, usa-
do no recebimento do auxí-
lio emergencial, que tiveram 
contas bloqueadas preven-
tivamente por inconsistên-
cia cadastral poderão reali-
zar o envio de documentos 

Foto: Caetano BaRReiRa / ReuteRs

Aumento está valendo desde ontem (23). 

+ 5% NAS REFINARIAS

Petrobras reajusta preço 
do gás de cozinha
DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Petrobras reajustou 
em 5% o preço médio do gás 
liquefeito de petróleo (GLP) 
nas suas refinarias. O aumen-
to vale a partir de ontem (23). 
Com isso, o preço médio da 
Petrobras será equivalente a 
R$ 26,55 por botijão de 13kg.

No acumulado do ano, 
o preço do gás de cozinha 
teve uma queda de 4,5%, ou 
de R$ 1,26 no botijão de 13kg. 
A companhia destacou que, 
desde novembro de 2019, 
igualou os preços de GLP 
para os segmentos residen-
cial e industrial/comercial. 
A Petrobras acrescentou que 
vende o GLP a granel.

A companhia informou 
ainda que as distribuidoras 
são as responsáveis pelo en-

vase em diferentes tipos de 
botijão e, junto com as reven-
das, são responsáveis pelos 
preços ao consumidor final.

De acordo com a Pe-
trobras, os preços do GLP 
vendidos às distribuidoras 
têm como base o preço de 
paridade de importação, for-
mado pelas cotações interna-
cionais destes produtos mais 
os custos que importadores 
teriam, como transporte e ta-
xas portuárias, por exemplo. 
Para a empresa, a paridade é 
necessária porque o mercado 
brasileiro de combustíveis 
é aberto à livre concorrên-
cia, dando às distribuidoras 
a alternativa de importar os 
produtos. Além disso, o pre-
ço considera uma margem 
que cobre os riscos, como 
volatilidade do câmbio e dos 
preços.

por meio do aplicativo para 
realizar o desbloqueio em 
até 24 horas. O Caixa Tem 
apresentará as orientações 
necessárias que o beneficiá-
rio deverá seguir no próprio 
aplicativo.

No caso de contas blo-
queadas por indícios de 
fraudes, os usuários serão 
informados por meio do 
aplicativo Caixa Tem para 

AGRONEGÓCIO 

Estado nunca havia registrado tanta antecipação nas comercializações do grão 

Queimadas aumentaram 530% no
Pantanal  mato-grossense em 2020
DA REPORTAGEM

O Pantanal mato-gros-
sense teve um aumento de 
530% nos registros de quei-
madas no primeiro semestre 
deste ano em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Os dados foram obtidos a 
partir de uma ferramenta in-
terativa lançada nesta quin-
ta-feira (23) pelo Instituto 
Centro de Vida (ICV) para o 
monitoramento dos focos de 
calor no estado durante o pe-
ríodo de proibição de quei-
madas.

Aberta para consulta 
na página da entidade, a pla-
taforma permite visualizar 
a quantidade e localização 
de focos de calor de 2018 a 
2020, com filtros e categori-
zação por mês, municípios, 
biomas e categorias fundiá-
rias das ocorrências no esta-
do. O painel será atualizado 
quinzenalmente com dados 
do satélite de referência dis-
ponibilizados pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) até o fim do pe-
ríodo proibitivo, em 30 de 
setembro.

Segundo informações 
da assessoria de imprensa, 
de janeiro a junho de 2020, 
foram registrados 6.747 fo-
cos de calor no estado, um 
aumento de quase 300 fo-
cos em relação a 2019 (com 
6.450) e que contabilizou um 
acréscimo significativo em 
relação a 2018, com 4.383 
ocorrências. As queimadas 
no primeiro semestre foram 

lideradas pela Amazônia, 
com 60,93%, seguida do Cer-
rado, com 30,95%, e do Pan-
tanal com 8,12%. “O período 
seguiu o mesmo ritmo alar-
mante do ano passado, com 
um pequeno aumento, e as 
áreas queimadas no Panta-
nal contribuíram para isso”, 
avalia Vinícius Silgueiro, 
engenheiro florestal e coor-
denador do Núcleo de Inte-
ligência Territorial do ICV, 
setor responsável pelo desen-
volvimento do painel.

PANTANAL
EM RISCO
O painel mostra que 

o bioma Pantanal em Mato 
Grosso registrou um au-
mento de 530% nos focos de 
calor em relação ao mesmo 
período do ano anterior. De 
janeiro a junho, foram con-
tabilizados 548 focos de calor 
no bioma. No mesmo perí-
odo em 2019, foram conta-
bilizados 87. Dados do Inpe 
mostraram que o volume de 
chuvas em todo o bioma fi-
cou 50% abaixo do normal no 
período de janeiro a maio, o 
que também colaborou para 
deixar o bioma mais suscetí-
vel aos incêndios.

Um destaque foi o Par-
que Nacional do Pantanal 
Mato-grossense, que passou 
de três para 99 ocorrências 
e figurou como a unidade 
de conservação com o maior 
índice de focos de calor no 
estado no semestre. Vinícius 
explica a importância do mo-
nitoramento em unidades de 

FERRAMENTA | Dados foram obtidos a partir de uma ferramenta interativa lançada nesta quinta pelo Instituto Centro de Vida
Foto: divulgação
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conservação nacionais e ter-
ras indígenas.

“São áreas protegidas 
de responsabilidade federal 
e como os órgãos ambientais 
dessa instância vêm sendo 
enfraquecidos, esse moni-
toramento ajuda a alertar e 
orientar onde devem ser di-
recionados esforços emer-
genciais. É importante que as 
operações federais e as esta-
duais se articulem e somem 
em campo, não se sobrepo-
nham, então esses dados po-
dem contribuir também para 
isso”, afirma. O parque está 
localizado em Poconé, mu-
nicípio do estado que lidera 
as queimadas no período, 
seguido por Nova Maringá, 
Feliz Natal, Paranatinga e 
Brasnorte. Os imóveis priva-
dos com inscrição no Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) 
ainda respondem por 75% das 
ocorrências. “Ver que um nú-
mero significativo dos focos 
de calor está acontecendo em 
imóveis privados já inscritos 
no CAR é um indicativo de 
que é possível a identificação 
do proprietário e a respon-
sabilização, bem como do 
desmatamento muitas vezes 
associado a essa queimada”, 
diz o engenheiro. Em geral, o 
corte raso da vegetação nati-
va é seguido do uso de fogo 
para o preparo do terreno 
para atividades agropecuá-
rias.

AUMENTO
Nos 15 primeiros dias 

do mês em Mato Grosso, já 

com a proibição em vigor, 
foi detectado um aumento 
de 12% em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Foram 754 focos de calor re-
gistrados, um aumento de 
80 focos em relação a 2019, 
que somou 674 focos. Os da-
dos detectam uma tendência 
de aumento para o período 
das queimadas, o especialis-
ta alerta, visto que estamos 
iniciando o auge do período 

longe de suas atividades la-
borais, 20% delas no Nordes-
te, região com a maior por-
centagem de afastamento.

Cerca de 48% desses tra-
balhadores, ou mais de 7 mi-
lhões de pessoas, não tinham 
remuneração em junho. Em 
maio, esse número era de 
mais de 9 milhões de pesso-
as sem receber salário.

Entre aqueles traba-
lhadores não afastados, 8,7 
milhões estavam atuando de 
forma remota no mês pas-
sado, com a região Sudeste 
liderando esse quadro.

A coordenadora da 
Pnad Covid-19, Maria Lucia 
Vieira, destaca que os indi-
cadores mostram que o peso 
da pandemia sobre o mer-
cado de trabalho diminuiu 
no mês de junho e indicam 
que pode haver aumento da 
desocupação com o fim da 
emergência sanitária.

A pesquisa investigou 
também o recebimento de 
auxílio durante a pande-
mia. Cerca de 29,4 milhões 
de domicílios brasileiros, o 
que representa 43% do total, 

que se dirijam a uma agência 
de acordo com calendário 
escalonado por mês de ani-
versário. Segundo o banco, 
o objetivo é evitar filas nas 
agências e aglomerações.

O banco disse ain-
da atua de forma conjunta 
com os órgãos de segurança 
pública para mitigar riscos 
de fraudes e garantir nível 
adequado de segurança no 

pagamento do auxílio emer-
gencial e demais benefícios 
sociais. A Caixa reforça que 
o aplicativo tem “múltiplos 
mecanismos integrados de 
segurança, mantendo-se 
inviolável e seguro”. “Reco-
menda-se aos usuários uti-
lizar apenas os aplicativos 
oficiais da Caixa e jamais 
compartilhar informações 
pessoais”, diz o banco.

tiveram, em junho, algum 
tipo de auxílio. O número 
aumentou em 3,1 milhões de 
residências frente a maio.

 Em junho, quase meta-
de da população, 49,5%, vivia 
em domicílios em que pelo 
menos um morador recebeu 
auxílio.

Entre as faixas de ren-
da, a porcentagem das resi-
dências que contaram com 
esse suporte foi maior entre 
aquelas com renda domi-
ciliar mais baixa, de até R$ 
50,34. Nessa faixa, a cober-
tura dos auxílios chegou a 
83,5% dos lares.

de estiagem. “Com a anteci-
pação do período proibitivo 
esperava-se um número me-
nor nessa primeira quinze-
na”, diz.

Dos focos, 393 foram 
em imóveis registrados no 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), seguido de 188 em 
terras indígenas. Os muni-
cípios que comandam a lista 
são Cáceres, Nova Maringá, 
Tangará da Serra e Luciara. 

Vinícius explica que a inicia-
tiva visa retratar a situação 
das queimadas de forma cé-
lere para que medidas efeti-
vas possam ser tomadas para 
contenção. “Caracterizamos 
a ocorrência e isso fornece 
uma melhor compreensão 
da situação enquanto ela está 
acontecendo e assim, podem 
ser decididos direcionamen-
to de esforços para uma re-
gião ou outra”, ressalta.



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 

VENDAS

Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte a laser, 
com experiência e conhecimento em AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiência em 
faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com experiência 
com almoxarifado / estoque e recebimento de 
mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio período, conhe-
cimento 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 fi nanceiro, com experiência; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com experiência;
12-Vendedora, com experiência em redes sociais; 
13-Operadora de caixa, com experiência; 
14-Secretária do lar, com experiência e referências; 
15-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.

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

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 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 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da 
Lei nº 6.015/73, FAZ SABER o notifi cado WACHOA SVABODA, ora apontado 
como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 11874, em que se requer 
a retifi cação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIA-
MENTO do imóvel rural situado no lugar denominado Fazenda Tocantins, com 
área total de 13.939,2764 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, 
matrícula nº 417, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, o qual CONFRON-
TAM com o imóvel rural de propriedade dos já referidos notifi cados. Fica Vossa 
Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICA-
ÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado 
na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias 
úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites tra-
çados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do 
artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 21 de julho de 2020. 
Bruno Becker

Registrador de Imóveis

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER os notifi cados ZUHIM E ZUHIM LTDA, ora apontado 
como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 23830, em que se requer 
o REGISTRO DA RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA do imóvel rural situado no 
lugar denominado Alberto Leopoldo, no Município de Nova Ubiratã, com área 
total de 25,20 ha, localizado na Gleba Atlântica, no Município de Nova Ubiratã-
-MT, matrícula nº 110, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de proprie-
dade de Vilson Miguel Vedana, Juliana Torres Vedana, Cesar Torres Vedana, 
e Alexandre Torres Vedana, os quais CONFRONTAM com o imóvel rural de 
propriedade do já referido notifi cado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIEN-
TIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 
publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, peran-
te este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min 
as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades 
rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 22 de julho de 2020. 
Bruno Becker

Registrador de Imóveis

EXTRATO DE ADESÃO Nº 11/2020
Processo Administrativo nº 69/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, através da pregoeira e equipe 
de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que formalizou 
o processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0009/2020-2 oriundo do 
Pregão Eletrônico nº PE 284/19, do Governo do Estado do Amazonas, cujo 
objeto é fornecimento dos itens de APARELHO DE RAIOS X, tendo como de-
tentora a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 71.256.283/0001-
85, Cidade de Nova Lima/MG, no valor de R$ 209.000,00 (duzentos e nove 
mil reais).

Santa Carmem, 23 de julho de 2020.
Maitê Sehnem

Pregoeira - Portaria nº 114/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 043/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, faz saber que se encontra aberta, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 043/2020, regida pela Lei Fede-
ral 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pe-
las condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Global objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTORES, FERRA-
MENTAS E EQUIPAMENTOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SE-
CRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min do dia 06 de 
agosto de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. 
O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gra-
tuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, 
maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575- 5100. 

Peixoto de Azevedo, 23 de julho de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Ofi cial

MAPRE PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ: 23.411.304/0001-
47, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, a 
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para BÁRBARA CAR-
LA MENDONCA EIRELI CNPJ: 29.437.984/0001-54, nas 
Licenças ambientais, com atividades de: 23.30-3-01 - Fa-
bricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 
em série e sob encomenda e 42.92-8-01 - Montagem de 
estruturas metálicas. Implantado no Município de Sorriso - 
MT, endereço: R LUIZ DUMONT VILLARES, nº 1399, sala 
02, Bairro Industrial Leonel Bedin. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

ELETRO REFRIGERAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA - ME 
(ELETRO REFRIGERAÇÃO DOIS IRMÃOS) CNPJ.: 
00.341.126/0001-20 - Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, a Reno-
vação do Pedido de Licença de Operação, para atividade 
de 95.21-5/00 Reparação e Manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico , localizado 
na Avenida Porto Alegre, n° 1728 Bairro: Morada do Sol, 
no município de Sorriso/MT. (Gabrieli E. Marchioro Eng 
Agrícola e Ambiental e de Segurança do Trabalho 66 9 
9612 1699)
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recebimento das propostas: a partir do dia 24 de julho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 07 
de agosto de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 07 de agosto de 2020, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 07 de 
agosto de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de portas, vidros, janelas e 
a c e s s ó r i o s .  L O C A L  D A R E A L I Z A Ç Ã O  D O  C E R TA M E : 
https://bllcompras.com 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.

Tarcísio Nascimento da Silva

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 23 de julho de 2020.

Pregoeiro

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
10/08/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a ““Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Implantação de 
Sinalização Viária Horizontal e Vertical na Rodovia MT-010”, conforme 
Termo de Cooperação com fundamento na Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE n.° 001/2017 e em conformidade com o Processo 
Administrativo n.° 065/2020 que celebraram o Governo do Estado de 
Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado e Infraestrutura e 
Logística de Mato Grosso e o Município de Ipiranga do Norte – MT e 
conforme especificações constante no Edital. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O 
Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na 
Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no 
site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 23 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 065/2020

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 

Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 

Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 

Dispensa n.º 065/2020.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE POSTE 

CHINÊS EM AÇO E VIDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LOCAIS DE CONVIVÊNCIA EM 

ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: 

O processo refere-se à contratação de empresa especializada para 

fornecimento de postes de jardim modelo “Poste Chinês” para instalação 

em espaços de convivência para os munícipes de Sorriso-MT. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CONTRATADA: B&B INDSUTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS EIRELI – ME, CNPJ Nº 14.401.288/0001-10. VALOR 

GLOBAL: R$ 10.916,00 (Dez mil, novecentos e dezesseis reais). 

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

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, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
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: 



NO ITALIANO

Juve perde e adia conquista do título

APESAR DA DERROTA

Luxemburgo vê pontos positivos no derby

Foto: Juve

Foto: Divulgação

Foto: getty images

Título da “Velha Senhora” pode vir no domingo 

Professor citou nomes que gostou na partida 

Zagueiro disse que no Corinthians sempre tem 
que vencer 

DA REPORTAGEM

Na tarde de ontem (23), 
a “Velha Senhora” saiu na 
frente, mas levou a virada e 
perdeu por 2 a 1 para a Udi-
nese, fora de casa, pela 35ª 
rodada da Serie A.

Se tivesse vencido, a Juve 
se sagraria campeã nacional 
pela 36ª vez na história, a 9ª 
seguida. No entanto, a taça 
ainda não está segura.

O gosto da vitória foi sen-
tido nos minutos finais do 1º 
tempo, quando o zagueiro 
De Ligt bateu firme de fora 
da área e acertou o canti-
nho para abrir o placar. No 
2º tempo, porém, a equipe 
de Udine buscou a igualda-
de com um belo gol: Sema 
cruzou com perfeição e Nes-
torovski deu lindo peixinho 
para anotar. O técnico Mau-
rizio Sarri ainda buscou a vi-
tória de todos as formas para 
a gigante de Turim, colocan-
do Douglas Costa em campo 
e vendo sua equipe pressio-
nar.No entanto, o castigo dos 
visitantes veio em um con-
tra-ataque mortal no final.

Já aos 47 minutos, o mar-
finense Fofana arrancou do 
meio-campo, deixou Alex 
Sandro na saudade, deu uma 
caneta em De Ligt e tocou na 
saída de Szczesny para virar.

Cristiano Ronaldo, arti-
lheiro da Serie A, jogou os 90 
minutos, mas foi bem mar-

DA REPORTAGEM

O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo procurou ver as-
pectos positivos no Derby 
disputado na noite da última 
quarta-feira, apesar da der-
rota por 1 a 0 contra o Co-
rinthians, pelo Campeonato 
Paulista. Ao falar sobre o que 
gostou em Itaquera, ele citou 
nominalmente alguns joga-
dores.

“Acho que o torcedor do 
Palmeiras pode olhar para a 
frente e pensar: ‘Tem coisa 
boa para acontecer’. Eu vi al-
gumas coisas boas. A entrada 
do Gabriel Menino na lateral 
é uma coisa que aconteceu 
muito bem”, iniciou Luxa, 
que colocou o garoto no lu-
gar de Mayke durante o se-
gundo tempo.

“O Lucas Lima é um joga-
dor diferente. Ganhou massa 
muscular e tem uma movi-
mentação diferente. O Ra-
phael Veiga, mais vivo, mais 
esperto, mais atento”, pros-
seguiu o técnico, citando os 
substitutos de Zé Rafael e 
Willian, respectivamente.

Vanderlei Luxemburgo 
ainda se disse surpreso pela 
boa performance defensiva 

cado pelo brasileiro Rodrigo 
Becão e pouco produziu.

A Juventus agora tem 80 
pontos, com 6 de vantagem 
para a vice-líder Atalanta e 
7 para a 3ª colocada Inter de 

do lateral esquerdo Diogo 
Barbosa, colocado ainda no 
primeiro tempo no lugar de 
Matias Viña, que deixou o 
gramado com corte na cabe-
ça. O jovem volante Patrick 
de Paula, escalado como ti-
tular, também ganhou afa-
gos do professor.

“É gostoso ver o Patrick 

DA REPORTAGEM

Com o triunfo por 1 a 0 
no clássico contra o Palmei-
ras, o Corinthians terminou 
com a sequência negativa 
de seis jogos sem vencer 
no Campeonato Paulista e 
afastou a crise que rondava 
o Parque São Jorge. Para o 
zagueiro Gil, autor do gol do 
Derby, o resultado positivo 
foi fruto da cobrança interna 
do elenco do Timão por uma 
boa atuação.

“Nós jogadores temos 
uma cobrança muito forte. A 
gente se cobra bastante du-
rante os treinamentos para 
que chegue no jogo e a gente 
consiga desempenhar o me-
lhor trabalho. Estamos no 
Corinthians e sempre temos 
que vencer. Estamos tran-
quilos, trabalhando com a 
cabeça tranquila em relação 
a tudo que acontece fora do 
clube. 

Aqui dentro nós temos o 
respaldo da diretoria. Claro 
que depois de um certo pe-
ríodo parado, sem alguns jo-
gos, acabamos sentindo um 
pouco. Mas pelo que a gente 
trabalhou, pelo que a gente 
se cobrou e colocou em prá-
tica no jogo de ontem, foi 
um bom retorno. 

Nós sabemos que esta-
mos no caminho certo, te-
mos que continuar traba-
lhando. Só com o trabalho 
poderemos dar a volta por 
cima. A vitória de ontem foi 
uma resposta aquilo que a 
gente fez durante esse tem-
po todo parado, desde que a 
gente se reencontrou aqui no 
CT”, disse o zagueiro.

O clássico disputado na 

OBRIGAÇÃO

Gil destaca cobrança 
interna em vitória 
no clássico

Arena Corinthians na quar-
ta-feira marcou o retorno do 
Alvinegro aos gramados de-
pois de mais de quatro me-
ses. Apesar da falta de ritmo, 
Gil exaltou o desempenho 
físico do Timão e reiterou o 
empenho dos companheiros 
após tanto tempo sem entrar 
em campo.

“A gente sabe que na 
parte física a gente está na 
ponta, porque trabalhamos 
bastante internamente. Nos 
sabíamos que, até pelo tem-
po em que ficamos parados, 
a primeira coisa que nós terí-
amos que ter é o suporte físi-
co. É claro que faltam alguns 
ajustes dentro de campo, a 
gente acabou sentindo um 
pouco no final. Mas o mais 
importante foi a vitória, a 
dedicação e o empenho de 
todo mundo em querer ven-
cer. A gente olhava um para 
o outro e sabíamos que está-
vamos preparados”, relatou.

Para garantir vaga nas 
quartas de final do Campe-
onato Paulista, a equipe co-
mandada por Tiago Nunes 
precisa vencer o Oeste, no 
domingo, e torcer por dois 
tropeços do Guarani, que 
enfrenta o Botafogo-SP nes-
ta quinta e posteriormente 
duelará com o São Paulo. 
Mesmo com a difícil tarefa, 
Gil ainda acredita na classi-
ficação.

“Agora é ter tranquilida-
de, continuar trabalhando 
da mesma maneira e con-
tinuar vencendo os jogos. A 
gente sabe que não depende 
só da nossa parte, mas se a 
gente continuar trabalhando 
as coisas vão dar certo”, con-
cluiu.
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Jesus quer Gerson e Bruno Henrique
DA REPORTAGEM

Depois de Jorge Jesus 
ser anunciado como treina-
dor do Benfica, uma série de 
especulações surgiram em 
relação à possibilidade dos 
Encarnados contratarem jo-
gadores do Flamengo. Ago-
ra, o clube português cogita 
oferecer 40 milhões de euros 
(cerca de R$ 236 milhões) 
por Gerson e Bruno Henri-
que.

A informação foi divul-
gada pelo jornal português 
O Jogo. De acordo com a pu-
blicação, o principal obstá-
culo para a concretização da 
negociação está na forma de 
pagamento, já que o Benfica 
propõe depositar o dinheiro 
em parcelas, condição essa 
que não agrada ao Flamen-
go.

Caso acertem suas 
transferências para Portugal, 
a tendência é que Gerson e 
Bruno Henrique fossem ti-
tulares absolutos do Benfica, 
principalmente por conta da 
confiança que Jesus deposita 
nos jogadores. Enquanto o 
primeiro chegaria para ser 
um segundo meio-campista, 
o segundo viria para ser um 

atacante de velocidade.
Gerson foi contrata-

do pelo Flamengo junto à 
Roma em julho do ano pas-
sado pelo valor de dez mi-
lhões de euros (cerca de R$ 
42 milhões à época). Desde 
então, disputou 51 partidas e 
marcou cinco gols. Já Bruno 
Henrique desembarcou na 
Gávea em janeiro de 2019 
depois de ser vendido pelo 
Santos por R$ 23 milhões.

OUTROS
NOMES
Além de Gerson e Bru-

no Henrique, Jorge Jesus 
também interesse em seu 
ex-volante Willian Arão. No 
Grêmio, o nome seria Ever-
ton Cebolinha. Segundo a 
TVI, o atacante do Grêmio 
seria a alternativa a Bruno 
Henrique para o gosto de 
Jorge Jesus. O mesmo veí-
culo colocou também o la-
teral Guga como opção para 
a lateral. O primeiro nome 
para a lateral ventilado foi o 
de Gilberto, do Fluminense. 
Segundo o jornal Record, o 
defensor tem o aval de Jorge 
Jesus, que o tentou contratá-
-lo na época do Flamengo, 
mas não conseguiu.

Divulgação BenFica

Jorge Jesus acertou com Benfica e começa o planejamento para reforços 

NA TERRINHA? | Benfica pode oferecer R$ 230 milhões para contratar dupla que está no Flamengo

jogar o que jogou. No segun-
do tempo, principalmen-
te, tomando conta do meio 
campo, jogando por trás. A 
tendência é que possa evo-
luir. Fico satisfeito pela evo-
lução da equipe e triste pela 
derrota. Mas a gente sente 
que está no caminho certo”, 
arrematou o comandante.

O time comandado por 
Vanderlei Luxemburgo en-
cerra sua participação na 
etapa classificatória às 16 ho-
ras (de Brasília) deste domin-
go, contra o Água Santa, no 
Allianz Parque. Já garantido 
nas quartas de final, o Pal-
meiras enfrentará o Santo 
André na próxima fase.

Milão, com mais 9 pontos 
em disputa. A “Velha Senho-
ra” volta a campo no domin-
go, quando pode garantir 
o título com vitória sobre a 
Sampdoria, em casa.

No entanto, a Juve pode 
entrar em campo já campeã, 
caso a Atalanta não vença o 
Milan, na sexta-feira, e a In-
ter não ganhe do Genoa, no 
sábado.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 24 de julho de 2020 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

SINOP

Casal de idosos é atacado
por abelhas agressivas

NOVA UBIRATÃ

Prefeitura decreta toque de
recolher e multa de R$ 500

PROCON ALERTA

Falta de preço em 
produtos pode 
resultar em multasFoto: Christiano antonuCCi

Foto: ProCon/LrV

Foto: DiVuLgação

Visita do secretário ao cacique Raoni Metuktire 

Procon de Lucas orienta lojistas 

Decreto prevê apreensão de veículos e detenção de quem não cumprir isolamento 

DA REPORTAGEM

O secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carvalho, 
visitou na quarta (22) o ca-
cique Raoni Metuktire, líder 
do povo Kayapó, que está in-
ternado em um hospital par-
ticular de Sinop. “Ficamos 
muito satisfeitos com a for-
ma como fomos recebidos 
pelo cacique e por seu neto, 
que também foi o tradutor 
da mensagem e do abraço do 
Governo do Estado ao maior 
líder indígena do mundo. 
Levamos o apoio de todo o 
governo e do governador 
Mauro Mendes para que ele 
se recupere plenamente”, 
afirmou o secretário. “Temos 
uma notícia boa também. O 
cacique deverá ter alta médi-
ca entre sexta (24) e domingo 
(26). Estamos rezando para 
que isso aconteça e ele tenha 
pleno restabelecimento de 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Nova 
Ubiratã decretou toque de 
recolher entre as 20h30 às 
5h na zona rural e das 22h 
às 5h na área urbana, e es-
tabeleceu multas para quem 
descumprir as medidas. O 
decreto foi imposto por 
causa do alto índice de pes-
soas infectadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19).

O toque de recolher já 
começou a partir do dia 18 
e deve durar até o dia 31. 
Os moradores deverão fi-
car em casa nesse horário, 
inclusive nos distritos. Não 
será permitida circulação 
ou permanência de pessoas 
em parques, praças públicas 
municipais, ruas e avenidas.

O decreto também 
prevê apreensão de veículos 
e detenção de moradores 
que não cumpram o isola-
mento. A pessoa que tiver 
infectada, ou suspeita de 
contaminação, e que não 
cumprir o isolamento, será 
multada em R$ 300.

O descumprimento da 
medida que determina o 
uso de máscaras em estabe-
lecimentos comerciais, es-
paços públicos e repartições 
públicas, acarretará multa 

DA REPORTAGEM

O Procon de Lucas do 
Rio Verde, órgão vinculado 
à Secretaria de Justiça e De-
fesa da Cidadania do Estado 
de Mato Grosso, através de 
sua equipe, solicita aos es-
tabelecimentos comerciais 
respeitar as normas estabele-
cidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), Lei nº 
8.078/1990.

O motivo está voltado 
para os comerciantes ob-
servarem os produtos em 
vitrines sem preços, irregu-
laridade comum em alguns 
locais. A orientação para o 
cumprimento das normas foi 
feita por meio de visitas do 
Procon e encaminhamento 
de documento pela Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Lucas do Rio Verde (Acilve) e 
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL) aos associados.

“Produtos em vitrines 
não podem ser expostos sem 
preços ou com precificação 
por meio de códigos sem 
respectiva tabela de pre-
ços de acordo com a Lei de 
Precificação nº 10.962/2004 
e os Decretos Federais nº 

2.181/1997 e nº 5.903/2006. 
Em virtude da fiscalização, as 
empresas que não cumprem 
as determinações poderão 
responder a processo admi-
nistrativo e, ao final, podem 
até ser multadas”, explica o 
supervisor do Procon, Elde-
mar Elton Rader.

As leis estaduais nº 
10.231/2014, nº 10.382/2016 e 
nº 30.392/2016 estão em ple-
no vigor, na medida em que 
as informações de preços ao 
consumidor devem ser cor-
retas, claras, precisas, osten-
sivas e legíveis, recomendado 
pelo art. 6º, III do CDC, (eti-
quetas com a face principal 
não voltada ao consumidor).

CONTATO
Denúncias podem ser 

feitas pelo e-mail procon@
lucasdorioverde.mt.gov.br 
ou diretamente na unidade, 
localizada na Galeria Central 
de Serviços, na Avenida Para-
ná, próximo à Avenida Goiás, 
no Centro. Atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 11h e das 13h às 16h. O Pro-
con também disponibiliza 
atendimento pelos telefones 
(65) 3548-2521 ou 3548-2524.

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, esteve em Cuia-
bá nesta semana, onde se 
reuniu com o governador 
Mauro Mendes e o secre-
tário de Estado de Saúde, 
Gilberto Figueiredo. 

Acompanhado do pre-
sidente do Consórcio Pú-
blico de Saúde Vale do Te-
les Pires, Edu Pascocki, e 
do deputado estadual João 
Matos, o chefe do Executi-
vo apresentou as demandas 
em relação ao combate à 
Covid-19 e, como resulta-
do, retornou com a pro-
messa da implantação de 10 
novos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) em 
Sorriso.

“Conseguimos junto ao 
Governo do Estado a vin-
da de uma equipe técnica 
da secretaria de Estado de 
Saúde para fazer uma aná-
lise da estrutura do Hospi-
tal de Campanha de Sorriso 
para a implantação de 10 
leitos de UTI no local, que 
deverão atender também 
municípios vizinhos. Além 
disso, ainda tivemos a no-
tícia de que receberemos 
mais testes rápidos ainda 
nesta semana”, pontua La-
fin.

Os leitos serão montados 
em parceria com Governo 
do Estado e as prefeituras 
que compõe o Consórcio 
Público de Saúde Vale do 
Teles Pires. 

“Estamos trabalhan-
do em sintonia e, em uma 
ação conjunta, Sorriso está 
abrindo o espaço físico para 
que nós possamos ter novos 
leitos de UTI para atender 
toda a região. O Consórcio 
será parceiro na aquisição 
dos equipamentos necessá-
rios”, explica o prefeito.

CENÁRIO
ATUAL
O boletim diário, di-

vulgado nesta quinta-feira 
(23), aponta para 1,9 mil 
casos confirmados de Co-
vid-19 em Sorriso, com 
1.058 curados. São pelo me-
nos mais 1.137 casos suspei-
tos, confirmados por meio 
de coleta de exame. 

Hoje, o município possui 
apenas dois leitos públicos 
de UTI exclusivos para tra-
tamento da doença, que es-
tão ocupados. 

Também já foram re-
gistrados desde o início da 
pandemia um total de 41 
óbitos confirmados, en-
quanto três mortes estão 
sob investigação.

Foto: DiVuLgação

Leitos serão montados em parceria entre Governo do Estado e prefeituras 

10 novos leitos de UTI
exclusivos para Covid-19
SORRISO | Prefeito se reuniu com governador para definir implantação na cidade

individual por pessoa sem a 
máscara no valor de R$ 120.

O comércio que for 
fiscalizado ou denunciado 
(podendo a denúncia ser 
por meio de fotos), com 

sua saúde”, completou Car-
valho. O cacique se mostrou 
animado e agradeceu a visita 
e o carinho do chefe da Casa 
Civil. “Sua presença e reco-
nhecimento do estado de 

Mato Grosso nos traz espe-
rança”, declarou o líder indí-
gena, por meio de um repre-
sentante do Instituto Raoni.

O líder do povo Kayapó 
tem 89 anos e está internado 

desde sábado (18), no Hospi-
tal Dois Pinheiros, com qua-
dro de infecção intestinal. A 
aldeia onde reside o cacique 
está localizada no Parque In-
dígena do Xingu.

funcionário não usando a 
máscara ou utilizando-a de 
forma incorreta, o estabele-
cimento será penalizado no 
valor de R$ 500. 

O comércio que des-

cumprir o toque de recolher 
terá como penalidade a in-
terdição do local, tendo sus-
pensa suas atividades pelo 
período de 4 dias e multa no 
valor de R$ 3 mil.
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EM TEMPOS DE COVID-19, A MÁSCARA É 

FUNDAMENTAL PARA DIMINUIR A 

DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. A ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 

APROVOU A LEI 303/2020, QUE TORNA O 

USO DESTA ALIADA INDISPENSÁVEL PARA 

PROTEGER A SUA SAÚDE E A DE QUEM 

ESTÁ PRÓXIMO. ESSA AÇÃO FAZ PARTE DO 

PACOTE DE MEDIDAS APROVADAS PELO 

PARLAMENTO ESTADUAL PARA COMBATER 

A PANDEMIA E MINIMIZAR OS IMPACTOS 

NA VIDA DA POPULAÇÃO. 

O SEU USO 
É INDIVIDUAL. 
A PROTEÇÃO 
É PARA 
TODOS. 

O SEU USO 
É INDIVIDUAL. 

MÁSCARA

SAIBA MAIS EM: AL.MT.GOV.BR


