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Gripe: 
vacina está
liberada à
população

A vacina contra a gripe 
está liberada à população 
em Sorriso. As Unidades de 
Saúde da Família estarão 
vacinando enquanto durarem 
os estoques da vacina. Quem 
não faz parte do público-
-prioritário da Campanha 
Nacional de Vacinação Con-
tra a Influenza, também pode 
procurar a unidade de saúde 
mais próxima para se vacinar.
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Levantamento realizado pelo Ministério da Economia aponta que Mato Grosso aparece em 1º lugar como o estado com maior crescimento percentu-
al na constituição de empresas no primeiro quadrimestre de 2020. Ao todo, foram registradas no estado 21.040 novas empresas.                       Página -7

MESMO COM PANDEMIA

Empresários mato-grossenses são 
os campeões em abrir empresas

ATÉ SEXTA

Cultivo do
algodão
colorido em
assentamento
Se uma lavoura de algodão 
branco impressiona pelo 
contraste, uma lavoura de 
algodão colorido impressiona 
pela cor marcante das plu-
mas. A partir de um estudo 
da Empaer, a cultura deve ser 
inserida em um projeto de 
assentamento em Canarana 
e trazer renda para produto-
res familiares.            Página  -4

Desde ontem até esta sexta-feira (31) estarão abertas, no site do Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) as inscrições no processo seletivo para o segundo semestre de 2020.        Página -3
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A pandemia nos trouxe mazelas inimagi-
náveis, mas também nos traz esperança de 
muitas mudanças

Alarga-se sem cessar o fosso entre a campanha 
do governo Jair Bolsonaro a favor do uso da hidro-
xicloroquina e os estudos que evidenciam sua ine-
ficácia contra o novo coronavírus. Desta feita, com 
destacada contribuição de pesquisadores brasileiros 
para desautorizar o remédio dado como panaceia 
pelo presidente da República.

O maior trabalho sobre a droga já realizado 
no país, chancelado pelo prestigioso periódico New 
England Journal of Medicine, indicou que o medi-
camento, administrado sozinho ou associado com 
azitromicina, não promoveu melhora significativa 
na evolução de pacientes com sintomas leves ou mo-
derados de Covid-19.

O estudo envolveu 667 infectados de 55 hospi-
tais brasileiros, dos quais 504 tiveram diagnóstico 
para a doença confirmado. 

Além de a hidroxicloroquina não acarretar be-
nefícios mensuráveis, alterações cardíacas e hepá-
ticas foram mais frequentes em pacientes tratados 
com o composto controverso.

A insensata cruzada governista tem no presi-
dente o principal garoto-propaganda da hidroxi-
cloroquina, coadjuvado pelo Ministério da Saúde. 
Desviada de sua obrigação de agir com base em evi-
dências e não nas preferências de Bolsonaro, a pasta 
se revela aplicada disseminadora dos supostos pode-
res curativos do remédio.

Na última semana, o ministério propôs aos esta-
dos que assumissem as despesas com fracionamento 
e reembalagem de milhões de doses de hidroxiclo-
roquina doadas ao Brasil pelo governo americano.

Conforme reportagem do jornal O Estado de S. 
Paulo, o lote chegou ao país em junho em embala-
gens de cem comprimidos e precisaria ser dividido 
em caixas contendo seis cápsulas de 400 mg ou 12 
de 200 mg —as doses indicadas pelo ministério para 
quem está em tratamento para Covid-19.

Após meses desprezando recomendações bá-
sicas como evitar aglomerações e usar máscara, Jair 
Bolsonaro anunciou, no dia 7, que contraíra o Sars-
-CoV-2 e se medicava com hidroxicloroquina. Duas 
semanas depois, o Planalto informou que o presi-
dente teve resultado positivo pela terceira vez.

Com um militar interino no Ministério da Saú-
de desde maio, o governo federal segue inerte no 
combate à epidemia. 

Relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) 
apontou que, de março a junho, a pasta gastou so-
mente 29% da verba orçamentária emergencial que 
recebeu para essa finalidade.

Editorial

Sem cura

Ranking dos Políticos - Facebook

ALVO DE
HACKERS
O médico infectologista Abdon Salam 

Khaled Karhawl, consultor do gabinete de 
situação contra o coronavírus em Mato 
Grosso, afirmou que teve o celular clonado 
na última semana. A sua esposa também foi 
alvo dos hackers. “Caros colegas, por favor, 
não respondam mensagens recebidas de 
meu número ou de minha esposa Rosânge-
la. Nossos celulares foram hackeados”, disse 
ele em uma publicação nas redes sociais, 
nesta terça (28).

DIVERGÊNCIA
O promotor Roberto Turin, do Núcleo de 

Defesa do Patrimônio Público, instaurou um 
inquérito civil contra o diretor da Penitenciá-
ria Central do Estado (PCE) Agno Sérgio Silva 
Ramos. Isso porque, Agno não teria a forma-
ção acadêmica adequada para cumprir a fun-
ção. De acordo com uma denúncia, protocola-
da pela advogada Priscila Braga Alves, Agno 
Ramos seria formado em Administração, 
enquanto uma federal determina que o cargo 
na PCE seja ocupado por portador de diploma 
em direito, psicologia, ciências sociais, peda-
gogia ou serviços sociais.

ACIONOU
CONSELHEIRO
 Chamado de “canalha, bandido, crápu-

la e pigmeu”, o ex-governador Pedro Taques 
quer R$ 41 mil de indenização do conselhei-
ro afastado do TCE-MT, Antônio Joaquim. 
Taques acionou Joaquim por conta de uma 
entrevista à Rádio Capital FM, em março. 
Joaquim alegou que quando decidiu tentar 
ser candidato ao Governo, em 2018, pediu 
aposentadoria ao então governador, que ne-
gou o pleito. “Você nunca me enganou, não 
vai mudar. É e sempre foi um impostor. Você 
mentiu, descaradamente, como sempre. Ten-
ta manipular os fatos”, disse o conselheiro.Crédito: Adriano Lani
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“A insensata cruzada governista tem no pre-
sidente o principal garoto-propaganda da 
hidroxicloroquina, coadjuvado pelo Ministério 
da Saúde

“

A pandemia nos trouxe mazelas inimaginá-
veis, mas também nos traz esperança de muitas 
mudanças principalmente no que corresponde 
a empatia com a dor do outro. A pandemia é 
uma oportunidade de rever nossos conceitos e 
preconceitos a fim de nos tornar mais solidá-
rios, mais éticos e mais amorosos e isso com 
certeza irá se refletir nas relações familiares, 
nas relações de trabalho, enfim em todas as es-
tâncias da sociedade.

Uma das oportunidades que estamos tendo 
é rompermos com a nossa estrutura patriarcal, 
colonial de achar que somos melhores do que 
os outros, que quanto maior a posição social e 
econômica temos menos obrigações a serem 
cumpridas.  A grosso modo todos já ouvimos a 
famigerada frase: “você sabe com quem está fa-
lando?”. Essa frase é uma herança colonial onde 
todos conheciam a todos e a mobilidade social 
não existia. Mas o que causa espanto que mes-
mo após séculos essa frase ainda está muito vi-
vida em nossa sociedade.

No último final de semana o Brasil se viu no-
vamente com esse modelo de “carteirada” quan-
do um desembargador do estado de São Paulo 
exteriorizou toda sua aversão a igualdade racial 
e social quando tentou enquadrar um agente 
público de segurança simplesmente pelo fato 
de não querer usar a máscara ao fazer uma ca-
minhada em um espaço público.

A ação do desembargador demonstra um 
total desrespeito a saúde coletiva, uma falta de 
sensibilidade com os muitos milhares de vidas 
que a COVID – 19 está ceifando da sociedade 
brasileira, e uma tentativa fajuta de se conside-
rar mais importante por exercer um cargo com 
mais estudos, com uma remuneração maior que 
lhe confere um status social de destaque.

Dias antes a mídia noticiou algo semelhante 
do Rio de Janeiro, quando novamente um agen-
te de segurança e saúde trabalhando para ze-
lar pelo distanciamento social em um bar com 
aglomeração, recebeu a seguinte frase de uma 
companheira de uma pessoa que estava sendo 

convidada a cumprir as normas de segurança 
da saúde coletiva: “Quem é você? ” Ela mesma 

respondeu ao agente de saúde: “você não é nin-
guém”, “ele é um engenheiro formado” destacou 
ela com toda pompa orgulhosa.

Na Várzea Grande um passageiro desferiu 
dois tiros contra um ônibus pelo simples fato do 
motorista pedir para que o mesmo usasse a más-
cara para entrar no coletivo. Esses fatos lamen-
táveis se arrastam aos montes no cotidiano das 
cidades brasileiras e isso evidencia que ainda 
temos um padrão de comportamento aristocráti-
co muito forte, o que mostra a nossa contradição 
como sociedade pois pregamos uma democracia 
republicana igualitária. Parece muito simples 
entender que seu direito termina onde começa o 
meu e vice e versa. Mas quando nos deparamos 
com os relatos acima citados, vemos que não 
somos iguais, porque essas pessoas estavam di-
zendo em outras palavras, vocês seguem a regra, 
porém eu não sou obrigado a seguir porque por-
to uma arma, ou tenho curso superior ou ainda 
porque o meu salário é muito maior que o seu. 
Claro que esses exemplos afrontam de forma cri-
minosa um regime democrático que defendemos 
e que cada um de nós está submetido.

Lembro que sempre foi grande o esforço de 
intelectuais das mais diversas áreas do conheci-
mento para entender essa celeuma que o Brasil 
tem carregado de “malandragem” que na verda-
de é um clientelismo autoritário do “você sabe 
com quem está falando?”. O Brasil é um país de 
contrastes com diversas realidades com narrati-
vas distintas, hoje ainda não conseguimos des-
fazer da nossa sociedade aristocrática, para uma 
sociedade com mobilidade, onde os direitos e de-
veres devem ser cumpridos por todos.

Ainda continuo sendo um entusiasta da 
democracia e confio que possamos sair desta 
pandemia com mais empatia respeitando e de-
senvolvendo o amor ao próximo em nosso “novo 
normal”.

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA É 
DOUTOR EM CULTURA CONTEMPORÂNEA E 
PROFESSOR

Raízes aristocráticas em meio a 
pandemia

O “telefone” via WhatsApp
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que não seja das melhores, permite o bom 
entendimento entre os interlocutores, 
dificilmente vai apresentar eco e quase 
nunca vai incomodar com delay (demora 

para que um contato consi-
ga ouvir o que o outro falou). 
Isso faz com que a comuni-
cação seja eficiente, mais 
rápida e, na maioria das 
vezes, sem qualquer custo 
adicional.

Qual a justificativa, en-
tão, para a pessoa deixar 
de usar algo que funciona 
bem, que está ali, à dispo-
sição, para contar com um 
recurso que na maioria das 
vezes deixa a desejar em 
qualidade, toma mais tem-
po e não vai fazer com que 
você economize absoluta-
mente nada? Nesses casos, 

você vai estar apenas perdendo tempo e 
desperdiçando a paciência de que está do 
outro lado da linha.

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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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A chamada de voz via WhatsApp é extremamente útil em 
situações onde o usuário conte com acesso à internet, mas 
não tenha cobertura de sinal de sua operadora móvel, como 
é muito comum, atualmente, em fazendas. É um recurso 
que, quando bem utilizado, ajuda bastante. Do contrário 
incomoda mais do que resolve.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Uma das coisas mais desagradáveis 
da atualidade é receber uma chamada de 
voz via WhatsApp de alguém que pode-
ria plenamente fazer contato utilizando 
uma ligação normal. Os 
motivos? Na esmagado-
ra maioria das vezes a 
chamada via aplicativo é 
ruim, “corta”, falha, dá eco, 
tem atraso e, claro, com 
todos esses percalços, 
acaba por demorar mais 
do que deveria.

Em outros tempos fa-
zer uma chamada para 
celular era caro. Muito 
caro. Ligar do telefone 
fixo para um celular fazia 
com que você recebesse 
uma fatura assustador 
no fim do mês. Ligar de 
um celular para outro ou 
ia proporcionar, também, a surpresa com 
a fatura, ou ia “comer” seus créditos com 
“farinha”. Nessa época qualquer recurso 
para fazer uma chamada sem custo era 
válido, mesmo que a qualidade deixasse 
a desejar.

Hoje em dia até mesmo os planos pré-
-pagos, desde que bem escolhidos, permi-
tem que você faça chamadas ilimitadas 
inclusive para outras operadoras e núme-
ros de outro DDD. É só pegar e ligar.

Uma chamada telefônica, por mais 

FRANKES MARCIO BATISTA

Uma família passou um susto durante um passeio no Pantanal mato-
-grossense, no sábado, quando um jacaré se aproximou do barco em que eles 
estavam e abocanhou a câmera usada para registrar o momento. O bancá-
rio Adriano Lani conta que ele e a família foram fazer um passeio de barco 
no Rio Claro, em Poconé. Eles foram com um guia de turismo, que durante o 
passeio jogava peixes para que as aves da região se aproximassem e pudes-
sem ser vistas. O jacaré abocanhou a câmera, mas Lani, por sorte, conseguiu 
puxá-la para dentro do barco a tempo e não a perdeu. Ele notou, em seguida, 
que junto dela, veio um dente do jacaré.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O município de Sorriso e 
os demais 14 municípios que 
integram o Consórcio Públi-
co de Saúde do Vale do Te-
les Pires aguardam o laudo 
da equipe técnica do Estado 
para a implantação de dez 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no Hospital 
de Campanha de Sorriso.

Em uma reunião na manhã 
de ontem (28), o prefeito Ari 
Lafin (PSDB), destacou que 
após o encontro em Cuiabá, 
na terça-feira passada (21), 
em que ele, o presidente do 
Consórcio Público de Saúde 
do Vale do Teles Pires, Edu 
Pascocki e o deputado João 
Matos se reuniram com o 
governador do Estado, Mau-
ro Mendes, o secretário de 
Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo; a equipe do Es-
critório Regional de Saú-
de já visitou o Hospital de 
Campanha e o município 
aguarda a resposta para esta 
semana. “Temos consciên-
cia de vários dados técnicos 
que precisam ser levados em 
consideração para a instala-
ção dos leitos de UTI; há a 
necessidade de uma equipe 
treinada para atendimento 
intensivo; equipamentos e 
a água precisa ser de ótima 
qualidade para a realização 
de procedimentos como a 
hemodiálise”, explica Ari.

Contudo, conforme deta-
lha o prefeito, caso a equipe 
técnica apresente um laudo 
desaconselhável à instala-
ção, o município não irá ficar 

HOSPITAL DE CAMPANHA | Gestores aguardam laudo da equipe técnica do Estado para implantação no 
Hospital de Campanha

O município aguarda a resposta para esta semana  

ATÉ SEXTA-FEIRA

Estudantes podem 
se inscrever no Fies

Resultado será divulgado no dia 4 de agosto Julgamento foi suspenso por pedido de vistas 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Desde ontem até esta 
sexta-feira (31) estarão aber-
tas, no site do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) as inscrições no pro-
cesso seletivo para o segundo 
semestre de 2020. O resulta-
do será divulgado no dia 4 de 
agosto. Segundo o Ministé-
rio da Educação (MEC), o pe-
ríodo para complementação 
da inscrição dos candidatos 
pré-selecionados será de 4 a 
6 de agosto.

As inscrições no pro-
grama, que começariam 
na semana passada, foram 
adiadas depois que o MEC 
identificou inconsistências 
no processamento da distri-
buição das vagas ofertadas 
pelas instituições de ensino 
superior. 

Quem não for pré-
-selecionado na chamada 
única do Fies pode disputar 
uma das vagas ofertadas por 
meio da lista de espera. Di-
ferentemente dos processos 
seletivos do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) e do 
Programa Universidade Para 

Todos (Prouni), para partici-
par da lista de espera do Fies 
não é necessário manifestar 
interesse, a inclusão é feita 
automaticamente. 

A convocação da lista 
de espera vai do dia 4 até as 
23h59 de 31 de agosto.

Pode se inscrever na se-
leção do Fies o candidato que 
tenha participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), a partir da edição de 
2010, e tenha alcançado nota 
média nas provas igual ou 
superior a 450 pontos.

O interessado não pode 
ter zerado a redação e deve 
ter renda familiar mensal 
bruta, por pessoa, de até três 
salários mínimos.

O Fies é um programa 
do MEC que concede finan-
ciamento a estudantes em 
cursos superiores não gratui-
tos, em instituições de edu-
cação superior particulares. 
O fundo é um modelo de fi-
nanciamento estudantil mo-
derno, divido em diferentes 
modalidades, podendo con-
ceder juro zero a quem mais 
precisa. A escala varia con-
forme a renda familiar do 
candidato.

Foto: AgênciA BrAsil

Foto: DivulgAção 

Reunião debate a instalação de
dez leitos de UTI em Sorriso

Foto: DivulgAção

SINOP

Escola estadual abrirá 1600 novas vagas

COMPRA DE APOIO

TRE adia julgamento de cassação de Neri Geller

A cobertura das salas foi reservada para a próxima etapa da construção 

DA REPORTAGEM

Retomadas em julho 
de 2019, as obras da nova 
escola estadual no Jardim 
das Orquídeas, em Sinop 
(500 quilômetros ao norte 
de Cuiabá), estão em ritmo 
acelerado. Quase metade do 
prédio já está edificado, com 
destaque para a quadra po-
liesportiva, que está com a 
cobertura pronta.

A obra, no valor total 
de R$ 5.455.480,66 – com 
recursos do Governo Fede-
ral e do Estado - tem pre-
visão de entrega no final do 
primeiro semestre de 2021.

Serão 1.600 novas va-
gas em três turnos, amplian-
do de forma significativa a 
oferta de estudo tanto no 
ensino fundamental tanto 
quanto no ensino médio.

“Com a construção 
dessa unidade vamos possi-
bilitar a ampliação do aten-
dimento em todo o municí-
pio”, salienta a secretária de 
Estado de Educação, Mario-
neide Kliemaschewsk.

Serão 18 salas de au-
las, além de dependências 
administrativas, laboratório 
de informática, biblioteca, 
refeitório, banheiros mas-
culinos e femininos. O pro-

DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-MT) adiou 
para a próxima terça-feira 
(04) a retomada do julga-
mento da ação eleitoral que 
pede a cassação do manda-
to do deputado federal Neri 
Geller (Progressistas).

Na última quinta-feira 
(23), o processo começou a 
ser julgado, mas foi suspenso 
por causa de um pedido de 
vista do juiz-membro Jack-
son Coutinho. A expectativa 
era que fosse retomado nesta 
terça-feira (28), mas logo no 
início da sessão, o relator da 
ação, desembargador Sebas-
tião Barbosa Farias anunciou 
que o julgamento fica adiado 
para a próxima semana. Gel-

parado. “O eixo de contágio 
da Covid-19 saiu da BR 163 e 
está atingindo todos os mu-
nicípios circunvizinhos; é 
direito de toda a população 
o atendimento à saúde, por 
isso estamos recebendo pa-
cientes de outros municípios 
no Hospital de Campanha, e, 
caso o Estado entenda que 
não há condições de instalar 
leitos de UTI no HC; vamos 
instalar no mínimo mais 15 
cápsulas Vanessa, adquirir 
mais respiradores e  con-
tinuar disponibilizando a 
medicação como tratamen-
to precoce para quem apre-
senta sintomas e está aguar-
dando o resultado do exame; 
além de garantir todo o aten-
dimento para quem estiver 
positivado”, detalha o gestor 
sorrisense.

O presidente do Consór-
cio Público de Saúde Vale 
do Teles Pires, Edu Pascocki, 
reforça que as próximas me-
didas dependem do laudo do 
Estado. “Estamos aguardan-
do para poder dar continui-
dade e comprar equipamen-
tos” explica. Pascocki diz que 
desde o início da pandemia 
os gestores municipais, o 
Estado e o Consórcio estão 
atuando de maneira alinha-
da. “Somos um consórcio de 
15 municípios, dependemos 
da espinha dorsal de Sinop, 
Sorriso, Lucas do Rio Verde 
e Nova Mutum para o aten-
dimento da região toda. Es-
tamos todos unidos, esferas 
municipais, Estado, Legis-
lativo, Ministério Público e 
enfrentando essa pandemia 
com equilíbrio”, diz.

jeto prevê a acessibilidade 
em todo o prédio incluindo 
os sanitários e acesso à qua-
dra poliesportiva que será 
um dos destaques.  Além de 
coberta e com iluminação, a 
quadra terá arquibancadas e 
vestiários.    

A previsão é que a co-
bertura de todo o novo pré-

ler é acusado pela Procura-
doria Regional Eleitoral de 
abuso de poder econômico 
nas eleições de 2018 para 
“comprar” apoio até de par-
tidos adversários com vul-
tuosas doações para 11 can-
didatos a deputado estadual. 
As doações totalizaram R$ 
1,3 milhão.  Consta nos au-
tos que ele extrapolou em 
R$ 854,6 mil o limite de gas-
tos na campanha delimitado 
pela Legislação eleitoral que 
era de R$ 2,5 milhões. Sua 
defesa nega qualquer irregu-
laridade e pede a extinção do 
processo logo de imediato, 
pois sustenta que os depu-
tados estaduais beneficiados 
pelas doações e eleitos, não 
foram denunciados na ação 
para figurarem como réus.

DivulgAção

dio esteja concluída nas pró-
ximas semanas. Em seguida, 
a empresa deverá trabalhar 
com os acabamentos.

Segundo a assessora 
pedagógica Janaina Schweit-
zer Chitolina, a nova uni-
dade escolar vai dar fôlego 
em relação às vagas daquela 
região da cidade que cresce 

muito.
“Para a comunidade 

escolar de Sinop será mara-
vilhoso ver que a obra está 
caminhando rapidamente 
e a expectativa é que fique 
pronta o quanto antes. A es-
cola é fundamental para o 
redimensionamento escolar 
para 2021”, assinala.
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MILHO

86,88% das lavouras foram colhidas

EM JUNHO

Contas externas têm saldo
positivo de US$ 2,2 bilhões

Crescimento é de 11,08 pontos percentuais em relação à 
semana passada 

Foi o terceiro mês seguido de superávit 

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-Gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) divulgou 
relatório apontando que a 
colheita da segunda safra de 
milho já foi finalizada em 
86,88% das lavouras do Mato 
Grosso até a última sexta 
(24). Tal crescimento repre-
senta avanço de 11,08 pontos 
percentuais em relação à se-
mana passada.

O relatório também 
atualizou as movimentações 
do preço do cereal no esta-
do, que no mês passado teve 
média de R$ 31,58 a saca para 
a safra 2019/20 e R$ 30,06 
a saca para a safra futura 
2020/21. 

Valores 27,22% e 29,79% 
maiores em relação ao mes-
mo período da safra 18/19, 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

As contas externas re-
gistraram saldo positivo em 
junho, informou nesta terça 
(28) o Banco Central. O su-
perávit em transações cor-
rentes, que são as compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros 
países, chegou a US$ 2,235 
bilhões. 

Esse foi o terceiro mês 
seguido de superávit e, de 
acordo com dados revisados, 
é o maior saldo positivo para 
junho da série histórica do 
BC, iniciada em 1995.

Em junho de 2019, foi 
registrado déficit em transa-
ções correntes de US$ 2,659 
bi. “Essa mudança decorreu 
da redução de US$ 2,2 bi no 
déficit em serviços e do au-

Foto: Divulgação

Motoristas evitam contato com pagamento eletrônico 

CORONAVÍRUS

Cresce adesão ao 
pagamento eletrônico 
na BR-163
DA REPORTAGEM

Com a chegada da pan-
demia, aumentou o percen-
tual de motoristas que uti-
lizam meio eletrônico para 
pagamento da tarifa de pedá-
gio no trecho sob concessão 
da BR-163, em Mato Gros-
so. Entre janeiro e junho, a 
Rota do Oeste identificou um 
crescimento gradual na ade-
são do sistema de Identifica-
ção Automática de Veículos 
(AVI) que passou de 50% para 
56% entre os meses.

Na avaliação do geren-
te de Operações da Rota do 
Oeste, Wilson Ferreira, o au-
mento na adesão é reflexo da 
pandemia e o consequente 
interesse em garantir o dis-
tanciamento social e ain-
da uma resposta positiva à 
campanha de distribuição de 

Tags realizada pela Conces-
sionária em abril deste ano. 

“Os nossos registros de-
monstram um crescimento 
na quantidade de veículos de 
passeio utilizando as pistas 
AVIs no Norte, onde foi fei-
ta a distribuição dos equipa-
mentos”.

Ferreira frisa ainda que 
é importante os motoristas 
conhecerem os benefícios 
desta modalidade de paga-
mento, que é muito utilizada 
em todo o Brasil e começa 
ser adotada com maior in-
tensidade em Mato Grosso.  

“A viagem é mais rápida 
e mais prática, pois não pre-
cisa parar na cabine de pe-
dágio; diminui o desgaste do 
veículo; elimina a preocupa-
ção de andar com dinheiro; 
e com a pandemia garante o 
distanciamento social”.

mento de US$ 2,2 bi no su-
perávit comercial”, disse o 
BC, em relatório. No primei-
ro semestre, as transações 
correntes tiveram déficit de 
US$ 9,734 bi, recuo de 53,6% 
na comparação com o mes-
mo período do ano passa-
do, quando o saldo negativo 
chegou a US$ 20,998 bi.

Em 12 meses encer-
rados em junho, o déficit 
chegou a US$ 38,2 bilhões 
(2,35% do Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país), ante US$ 43,1 
bilhões (2,58% do PIB) até o 
mês anterior.

BALANÇA
COMERCIAL
Em junho, as expor-

tações de bens totalizaram 
US$ 17,997 bilhões e as im-
portações, US$ 11,099 bi-
lhões, resultando no superá-

AGRONEGÓCIO 

Algodão colorido está em testes em Canarana 

Empaer quer inserir cultivo do
algodão colorido em assentamento
DA REPORTAGEM

Se uma lavoura de algo-
dão branco impressiona pelo 
contraste, uma lavoura de al-
godão colorido impressiona 
pela cor marcante das plu-
mas. A partir de um estudo 
da Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (Empaer), 
com a parceria da Embrapa-
-Algodão e da empresa Meta 
Assessoria, a cultura deve ser 
inserida em um projeto de 
assentamento em Canarana e 
trazer renda para produtores 
familiares.

A cultura do algodão, 
por si só, ainda é novidade 
no Médio Araguaia, sendo 
que seu cultivo está engati-
nhando. Contudo, frente aos 
resultados de produtividade 
alcançados na região (300 @/
ha na safra 2018/19) e a cons-
trução da primeira algodo-
eira para beneficiamento da 
pluma no local, novas opções 
já são colocadas no horizon-
te e um ensaio do cultivo de 
quatro variedades de algodão 
colorido foi realizado neste 
ano na Fazenda Estância BM, 
em Canarana – MT, para ve-
rificar a viabilidade produti-
va da cultura.

A colheita manual (para 
evitar o máximo de perdas 
possível) foi realizada nas 
áreas de ensaio das culturas 
e os resultados confirmaram 

as expectativas dos extensio-
nistas da Empaer. A média 
de produtividade da pluma, 
entre as quatro variedades 
testadas, foi, conforme pro-
jeção a partir dos resultados 
dos ensaios, de 150 @/ha a 
250 @/ha, num sistema de 6 
plantas/m² e espaçamento de 
linhas de 90cm.

O extensionista Gildo-
mar Avrella afirma, contudo, 
que a ideia é viabilizar a co-
lheita mecanizada da cultura 
e, para isso, a ideia é alterar 
o espaçamento. “A Embra-
pa fala de 10 a 12 plantas nas 
condições de solo igual de 
onde o algodão estava, na 
Fazenda BM. O ideal, num 
sistema mecanizado de co-
lheita, o espaçamento tam-
bém seria menor, entre 76 a 
80cm”, diz.

No ensaio, que teve se-
mentes fornecidas pela Em-
brapa-Algodão, embora te-
nha sido utilizada a colheita 
manual, todo o tratamento 
realizado nas plantas seguiu 
protocolo do algodão co-
mum, que inclusive, foi cul-
tivado em uma área ao lado 
pela Meta Assessoria.

“Foi usado redutor de 
crescimento e alguns agro-
químicos. Mas nós encara-
mos ela como uma lavoura 
comercial do branco. A mes-
ma tecnologia, para chegar-
mos nesses resultados”, sa-
lienta o extensionista.

CANARANA | Todo o tratamento realizado nas plantas seguiu protocolo do algodão comum
Foto: Divulgação
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respectivamente.
“Muitos fatores vêm 

ditando a elevação no preço 
do cereal em Mato Grosso, 
contribuindo para os valores 
históricos apresentados no 
estado nos últimos meses. 
Dentre eles o maior proces-
samento de milho por parte 
das usinas de etanol, a maior 
demanda pela pecuária, os 
altos patamares da moeda 
norte-americana e a alta ex-
portação registrada no ano 
de 2019”.

Os analistas do Imea 
destacam ainda que, a ten-
dência é de que o cereal 
mato-grossense pode ser 
sustentado nos próximos 
meses pelas expectativas de 
aumento na demanda pelo 
grão, principalmente para a 
produção de biocombustível 
dentro do estado.

vit comercial de US$ 6,898 
bilhões, contra US$ 4,714 
bilhões no mesmo mês do 
ano passado. De janeiro a 

junho, o superávit comercial 
chegou a US$ 19,327 bilhões, 
ante US$ 22,412 bilhões do 
mesmo período de 2019.



ANDRÉ LUIZ MULLER & CIA LTDA, CNPJ, n° 
08.950.113/0001-60,torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – 
Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: Usina 
de Concreto, localizada na Travessa Itapema, Quadra 26, 
Lote 25 e 26, Bairro Residencial Santa Catarina , município 
de SINOP-MT.

 IMPACTO PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 
CNPJ: 31.475.375/0001-31, localizada na Av. São Luiz, 
nº 684N,Quadra 38, Lote 001A, Setor 14, Industrial, mu-
nicípio de Lucas do Rio Verde (MT), torna público que 
requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a 
Renovação da Licença de Operação - RLO, para a ativida-
de de “Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto 
armado, em série ou sob encomenda”. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
– (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

JULIO CESAR CASTILHO DE OLIVEIRA 07139988145, 
CNPJ: 33.668.263/0001-22, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso - MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) da atividade de: 33.13-
9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos não especifi cados anteriormente. En-
dereço: Avenida Perimetral Sudoeste, 2996, Bairro Jardim 
Primavera. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

CAAGE ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ: 
14.761.797/0001-54 localizada na Rodovia MT-423, Chá-
cara 14 e 15, Zona Rural no município de Cláudia/MT torna 
público que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cláu-
dia/MT a Renovação da Licença de Operação - LO. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

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

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 

 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701662200  038514371
279002800131800  870033091
279026000001600  043196531
279002701577600  005464781
279002800060100  020215661
279002800665200  039403281

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

CONVOCAÇÃO DO 2º COLOCADO

A Câmara municipal de Nova Ubiratã convoca a empresa UM CONSTRUTORA 
E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.237.379/0001-41, para compare-
cer na Secretária de Administração e Finanças da Câmara Municipal no prazo 
de 48 horas, caso haja interesse em assumir a continuação da obra licitada no 
processo licitatório tomada de preço 002/2019, no qual a empresa ora convoca-
da fi cou classifi cada em 2ª lugar, tendo em vista que houve a rescisão amigável 
do contrato da empresa CP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EPP, inscrita no 
CNPJ: 15.027.543/0001-70. A rescisão se fez em virtude da solicitação da con-
tratada que por motivos de força maior (doença grave) não conseguiria execu-
tar o restante do contrato e demais obrigações assumidas. Nova Ubiratã - MT, 
28 de julho de 2020. 

Adilson Luiz da Silva
Presidente da câmara municipal de Nova Ubiratã.

leiloesjudiciais.com.br/mt
0800-707-9272

Confrontando c/ Córrego,
Gleba 2-E. 

Inicial R$ 1.728.036,00
(PARCELÁVEL)

FAZENDA 974HA
EM JURUENA/MT

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

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

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

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

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 388 de 02 de Março de 2020, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020 para Registro de Preços, do tipo 
MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de conformidade com 
a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT”, CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, 
QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
 
2. DAS RETIFICAÇÕES: 
2.1. Fica retificada, DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA. 
2.2. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO o prazo inicialmente estabelecido 
conforme abaixo: 
2.3. O início da sessão pública será às 08h00min do dia 10 de Agosto de 2020, na sala de Licitações, Sede Administrativa 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 02 
e 03, Bairro Centro, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 001/2020 poderá ser adquirido 
no endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, 
das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 021/2020, de 20 
de Maio de 2020, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de julho de 2020. 

 

 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial 
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Peixoto de Azevedo - MT 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica a 
contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO da empresa CURE TRATAMENTO DE SAÚDE LTDA, com 
CNPJ 26.560.068/0001-19, no valor mensal de R$ 610.000,00 (SEISCENTOS E DEZ MIL REAIS) por um 
período de até 06 (seis) meses. 

Tudo com fundamento na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro 2020, artigo 4º; também conforme a 
Portaria 206/2020/GBSES, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE GERENCIAMENTO TOTAL INCLUINDO EQUIPAMENTOS, 
MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA 10 (DEZ) LEITOS DE 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE ESTADO. 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 28 de julho de 2020. 
 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
Presidente do CISVP 

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

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

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

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 388 de 02 de Março de 2020, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020 para Registro de Preços, do tipo 
MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de conformidade com 
a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT”, CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, 
QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
 
2. DAS RETIFICAÇÕES: 
2.1. Fica retificada, DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA. 
2.2. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO o prazo inicialmente estabelecido 
conforme abaixo: 
2.3. O início da sessão pública será às 08h00min do dia 10 de Agosto de 2020, na sala de Licitações, Sede Administrativa 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 02 
e 03, Bairro Centro, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 001/2020 poderá ser adquirido 
no endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, 
das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 021/2020, de 20 
de Maio de 2020, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de julho de 2020. 

 

 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial 
 
 

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020
O Município de Nova Mutum-MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 28 de Julho 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto contratação de seguro total, franquia normal, 
para os ônibus escolares pelo período de 12 (doze) meses, para atender 
as necessidades da secretaria municipal de educação e cultura do qual foi 
vencedor a empresa: Lote 001 - Itens 833744, 833745, 833746, 833747, 
833748, 837595, 837598, 837599, 837601, 837603, 837604, 837605, 
837606, 837607, 837608, 837609, 837610, 837611, 837612, 837613, 
837614, 837615, 837616, 837617, 837618, 837619, 837620, 837621, 
837622, 837623, 837624, 837625, 837626, 837627, 837628, 837629, 
837631, 837632, 837633, 837634, 837661, GENTE SEGURADORA SA 
inscrita no CNPJ sob o número 90.180.605/0001-02 no valor de R$ 
19.500,00. Não houve manifestação de recurso.
Nova Mutum - MT, 28 de Julho de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2020

O município de Nova Mutum, comunica que em virtude de alterações no 
edital, fica prorrogada a data de abertura para o dia 05 de agosto às 09:00 
horas. Nova Mutum – MT, 24 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇAO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
EMBALAGENS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA. FINALIDADE: a 
presente aquisição refere-se a compra emergencial de embalagens e 
produtos descartáveis para atendimento dos pacientes em tratamento no 
Hospital de Campanha no combate a pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 
e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: AMÉRICA EMBALAGENS 
LTDA, CNPJ Nº 08.304.395/0001-28. VALOR GLOBAL: R$ 15.584,00 
(Quinze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) 
dias.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 069/2020

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 069/2020.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal



SANTOS/PAULISTÃO

Sem vitória contra times da
elite e atrás até de eliminados

PRESERVAR CALDEIRÃO

Vasco inicia treinos no reformado São Cristóvão

Foto: Ivan StortI

Foto: Bruno CantInI

Foto: DIvulgação

Jesualdo Ferreira dirige campanha fraca do Santos

Jesualdo Ferreira dirige campanha fraca do Santos

Campo do São Cristóvão receberá o Vasco 

DA REPORTAGEM

O Santos não teve difi-
culdades para se classificar 
para o mata-mata do Paulis-
tão, mas, mesmo assim, não 
fez uma boa campanha na 
fase de grupos. E os núme-
ros comprovam. Em termos 
de pontuação, inclusive, foi 
a pior das últimas quatro 
temporadas, quando as cha-
ves do estadual passaram a 
ter quatro clubes. Nas 12 ro-
dadas disputadas, o Santos 
conseguiu um aproveita-
mento de 44,4%.

Líder do Grupo A, com 
16 pontos, o Santos ficou na 
9ª colocação na classificação 
geral, atrás dos eliminados 
Novorizontino e Guarani e 
até mesmo do Corinthians, 
que brigou para se classifi-
car até o último jogo da pri-
meira fase.

Os segundos colocados 
de todos os outros grupos, 
inclusive, conquistaram 
mais pontos do que o San-
tos na fase inicial: Santo An-
dré no B (20), Mirassol no C 
e Corinthians no D (ambos 
com 17).

Assim como o Palmeiras, 
o Santos também não con-
seguiu vencer um time de 
Série A neste ano. Em qua-

DA REPORTAGEM

Um dos caminhos 
possíveis para o Aeropor-
to Internacional do Rio 
de Janeiro é a Linha Ver-
melha. E, no percurso, 
muitos fãs de futebol que 
dão uma olhadinha para 
o lado direito da pista se 
surpreendem com a ins-
crição “Aqui Nasceu o Fe-
nômeno” em uma parede 
antes bastante surrada.

Trata-se do São Cris-
tóvão, um dos clubes 
mais tradicionais do fu-
tebol carioca e que re-
velou o craque Ronaldo. 
Hoje revitalizado, o São 
Cri Cri, campeão estadu-
al de 1926, recebe desde 
esta terça o vizinho mais 
famoso do bairro, o Vas-
co, que lá treinará até 
a véspera da estreia no 
Brasileiro, prevista para 
9 de agosto, contra o Pal-
meiras, em São Paulo.

Para preservar o gra-
mado de São Januário, 
onde o elenco profissio-
nal vinha treinando des-
de 1º de junho, o Vasco 
pensou no Estádio Ro-

tro jogos, foram dois empa-
tes, duas derrotas e apenas 
um gol marcado. Empatou 
sem gols com Palmeiras e 
Bragantino e perdeu para 

naldo Luis Nazário de 
Lima, rebatizado em 
2013 numa homenagem 
ao Fenômeno e anterior-
mente conhecido como 
Figueira de Mello. E foi 
justamente um olhar lan-
çado da Linha Vermelha 
que deu o empurrão para 
o acerto.

“Sobre o São Cris-
tóvão, a gente já tinha 
pensado nisso, mas tinha 
preocupação em relação 
às condições. 

Havia uma ideia de fa-
zer intertemporada fora 
do Rio na necessidade 
de preservar e fazer uma 
manutenção mais intensa 
em São Januário. 

Mas, em função de 
calendário e logística, 
ficaria difícil. O André 
Souza, nosso gerente de 
futebol, passou pela Li-
nha Vermelha olhou e 
disse: ‘Acho que o campo 
está bom’.

Nossa comissão técni-
ca foi lá e confirmou que 
o campo estava muito 
bem cuidado”, revelou o 
executivo de futebol do 
Vasco, André Mazzuco.

DA REPORTAGEM

O dia 20 de abril foi ca-
racterizado pelo presiden-
te do Atlético-MG, Sérgio 
Sette Câmara, como “histó-
rico”. Não era para menos. 
Ele, assim como a torcida 
do clube, comemorava o 
marco zero das obras do 
futuro estádio do Galo. 
Nesta terça, completou-se 
100 dias de movimentação 
de terra no local. A expec-
tativa é que essa etapa dure 
mais três meses. Assim, por 
volta de novembro, o em-
preendimento passa para a 
próxima fase.

Será, então, a vez de en-
trar em campo o processo 
de “fundação e contenção” 
das estruturas montadas. O 
arquiteto do projeto, Ber-

ATLÉTICO-MG

Arena do Galo completa 
100 dias de construções

nardo Farkasvölgyi, explica 
que, posteriormente, por 
volta de janeiro/fevereiro, é 
que a construção civil em si 
irá começar. “Aí não para, é 
a nossa expectativa é de ver 
as estruturas se levantando 
no início do próximo ano”.

Para acompanhar a casa 
sendo montada, os torce-
dores do Atlético improvi-
saram uma arquibancada. 
Um caminhão costuma es-
tacionar nos arredores do 
terreno e a carroceria vira 
“camarote” para os curio-
sos poderem ver além dos 
tapumes.

Por outro lado, um pro-
jeto irá modificar essa expe-
riência, para melhor. Have-
rá a finalização do “centro 
de experiência”, que Fa-
rkasvölgyi revela detalhes.
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O que esperar das quartas de final?
DA REPORTAGEM

De 2000 para cá, o 
Campeonato Paulista teve 
20 edições e, em 14 delas, 
pelo menos um dos grandes 
não ficou nas quatro primei-
ras colocações. Só em 2000, 
2009, 2011, 2015, 2018 e 2019 
os gigantes foram gigantes. 
Daí a obrigação de se pres-
tar atenção às surpresas nas 
quartas de final.

Bragantino x Corin-
thians (quinta, 18h, no Mo-
rumbi)

O Bragantino tem força 
e velocidade. Joga pelos la-
dos com Arthur, ex-Palmei-
ras, e Morato, ex-São Paulo. 
Ambos driblam em direção 
ao gol e o time tem ainda 
um centroavante goleador, 
como Ytalo, atual artilheiro 
do Campeonato Paulista. E a 
falta de pressão.

Veja que nas últimas se-
manas, tanto Andrés Sanchez 
quanto Tiago Nunes fizeram 
questão de colocar o Corin-
thians como franco atirador. 
É uma forma de tentar o im-
possível: ter a mesma pressão 
do Bragantino. Jamais será 
assim.

Porque o Bragantino 
joga no ataque ou na defe-

sa sabendo que, se perder, 
perde-se um plano, mas não 
a semana, o mês, o ano, com 
discussões intermináveis so-
bre um vexame. O Braganti-
no está melhor e é provável 
que vença o confronto. Mas 
não dá para desprezar o Co-
rinthians. O palpite aqui é 
Bragantino.

Palmeiras x Santo An-
dré (quarta, na Arena, às 
20h30)

O Palmeiras seguirá 
procurando sua nova identi-
dade, depois de perder Dudu. 
Houve críticas a Vanderlei 
Luxemburgo por escalar 
Willian como meia, contra 
o Corinthians. Ele não jogou 
como meia. Jogou como ata-
cante, e o Palmeiras passou 
a atuar com duas linhas de 
quatro homens.

Bruno Henrique, Patri-
ck de Paula e Rony são garan-
tidos. Willian e Luiz Adria-
no também. A discussão é o 
quinto homem destas linhas. 
Seja Zé Rafael pela direita, 
como contra o Corinthians, 
ou Lucas Lima, centralizado, 
como segundo atacante, mas 
flutuando.

O Santo André jogará 
defensivamente e obrigará 
a encontrar um espaço difí-

Foto: MarCelo Braga

Corinthians de Tiago Nunes busca o tetra 

PAULISTÃO | Impossível apontar favoritos, mas cada time tem suas vantagens e desvantagens

São Paulo (2x1) e Corin-
thians (2x0).

O adversário do Santos 
nas quartas de final é a Pon-
te Preta, que venceu seus 

dois compromissos pós-
-pandemia e se livrou do re-
baixamento. A partida será 
nesta quinta (30), às 20h30, 
na Vila Belmiro.

cil de se infiltrar. O técnico 
Paulo Roberto Santos não 
perdeu nenhum jogo contra 
time grande, pelo São Ben-
to, em 2018, e repetiu isto na 
fase classificatória deste ano. 
O jogo não será fácil. Mas o 
Palmeiras é favorito.

Santos x Ponte Pre-
ta (quinta, às 20h30, na Vila 
Belmiro)

É um jogo especial. O 

Guarani terminou a fase clas-
sificatória em oitavo lugar, e 
a Ponte Preta em 13º. Pois a 
Ponte classificou-se, e o Gua-
rani ficou fora. O Santos sofre 
pela lentidão na saída de bola 
e na troca de passes. Mas tem 
jogadores decisivos, como 
Soteldo. O Santos marcou 13 
gols e sofreu 12. Não descarte 
a surpresa: Ponte Preta.

São Paulo x Mirassol 

(quarta, às 18h, no Morum-
bi)

O São Paulo é favori-
to. O grande favorito dos 
quatro confrontos. O time 
de Fernando Diniz tem o 
ataque mais positivo do 
Paulista, qualidade na saída 
de bola com Daniel Alves e 
Tchê Tchê e tanta versatili-
dade, que o homem do pri-
meiro passe, é o artilheiro 
do time no ano: Daniel. São 

cinco gols, somado o marca-
do contra a LDU pela Liber-
tadores.

No Paulista, o goleador 
é Pablo, jogando pelo lado do 
campo. O que pode melho-
rar o São Paulo é Pato. Falta a 
todos os time do estadual um 
grande goleador. Pato bem 
que podia ser... se for o joga-
dor que sempre se esperou 
que possa ser.
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SORRISO

Vacina contra gripe está
liberada para a população

NOVA MUTUM

Governo e Prefeitura contratam
20 leitos de UTI para Covid-19

NOVA CANAÃ DO NORTE

Pintor tem 60% do 
corpo queimado 
após ser atingido
por descarga elétrica

Foto: Divulgação

Foto: BomBeiros/mt

Foto: Hr

Vacinas: enquanto durar o estoque 

Ele foi entregue a uma ambulância e levado ao HR Colíder

Leitos serão 100% cofinanciados pelo Governo 

DA REPORTAGEM

A vacina contra a gri-
pe está liberada à população 
em Sorriso. As Unidades de 
Saúde da Família (USFs) es-
tarão vacinando enquanto 
durarem os estoques da va-
cina. Quem não faz parte do 
público-prioritário da Cam-
panha Nacional de Vacinação 
Contra a Influenza, também 
pode procurar a unidade de 
saúde mais próxima para se 
vacinar.

“Nós recebemos a au-
torização do Ministério da 
Saúde, para liberar a vacina 
para à população em geral, 
mas precisamos manter as 
regras de enfrentamento a 
Covid-19, manter o distan-
ciamento, usar máscara, usar 
álcool em gel e não fazer 
aglomeração, procure sua 
unidade de saúde e leve sua 
caderneta de vacinação”, ex-
plicou a enfermeira da Vigi-
lância Epidemiológica, Kátia 
Dal Pra.

Kátia lembrou que a 
vacinação vai até durar o 
estoque. “Quero lembrar a 
população que nesta fase a 
vacinação contra gripe, vai 
até quando durar o estoque”, 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, em parceria com a 
Prefeitura de Nova Mutum, 
contratou mais 20 leitos de 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) para o tratamento 
da Covid-19. 

A entrega foi oficializa-
da nesta semana no Hospi-
tal Regional Hilda Strenger 
Ribeiro, unidade de saúde 
privada. Os leitos já foram 
colocados à disposição da 
Central Estadual de Regula-
ção nesta segunda.

“Este incremento será 
fundamental para o mo-
mento de pandemia e evi-
dencia que, com respon-
sabilidade, é possível fazer 
uma gestão pública de re-
sultados. A parceria entre 
estado e município viabili-
zou 20 novos leitos de UTI 
para Nova Mutum e região. 
Assim como essa, outras 
parcerias rendem ações que 
beneficiam a população ma-

DA REPORTAGEM

Um pintor, 49 anos, 
teve 60% do corpo queima-
do depois de ser atingido 
por uma descarga elétrica 
na última sexta (24) em Nova 
Canaã do Norte. De acordo 
com o Corpo de Bombeiros, 
o trabalhador foi atingido 
por uma descarga de um fio 
de alta-tensão e caiu na mar-
quise de um sobrado.

Segundo os bombei-
ros, o pintor foi colocado 
em uma maca e retirado em 
segurança da marquise. O 
trabalhador estava conscien-
te, mas teve 60% do corpo 
queimado. Ele foi entregue 
à uma ambulância e leva-
do ao Hospital Regional de 
Colíder. A concessionária de 
energia e policiais militares 
também estiveram no local e 
ajudaram no resgate.

DA REPORTAGEM

Em um levantamento 
realizado pelo Ministério 
da Economia, Mato Grosso 
aparece em 1º lugar como 
o estado com maior cresci-
mento percentual na cons-
tituição de empresas no 
primeiro quadrimestre de 
2020, mesmo pegando os 
dois primeiros meses da 
pandemia do novo corona-
vírus. Ao todo, foram regis-
tradas no estado 21.040 no-
vas empresas.

Os dados apontam um 
crescimento de 19,1% em re-
lação ao último quadrimes-
tre de 2019 e 5,8% quando 
comparado com o mesmo 
período do ano passado.

Do total, 5.993 são em-
presas dos setores de Ser-
viços, Comércio, Indústria, 
Agropecuária e outros, re-
gistradas na Junta Comercial 
de Mato Grosso ( Jucemat). 
O restante, cerca de 70%, 
representa o número de 
Microempreendedores In-
dividuais (MEI). Conforme 
o relatório, é possível perce-
ber o impacto da pandemia 
do novo coronavírus com a 
desaceleração em março e 
abril do saldo de empreen-
dimentos ativos.

O Mapa de Empresas do 

Brasil é um levantamento 
nacional, realizado a cada 
quatro meses, para forne-
cer indicadores relativos ao 
quantitativo de empresas 
registradas no país e ao tem-
po médio necessário para 
abertura de empresas.

“Os números demons-
tram que o ambiente de 
negócios em Mato Grosso, 
com a simplificação dos in-
centivos fiscais, os investi-
mentos em infraestrutura, a 
segurança jurídica, a trans-
parência e recuperação eco-
nômica, estão tornando o 
Estado ainda mais atrativo 
para quem quer empreen-
der, começar um novo ne-
gócio e crescer junto”, diz 
César Miranda, secretário 
de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico.

A Região Centro-Oeste 
tem o tempo médio de 1 dia 
e 14 horas para abertura de 
empresas, tempo abaixo da 
média nacional. No país, o 
tempo médio é 3 dias e 21 
horas. O balanço nacional 
aponta uma melhora, com 
redução de 14 horas (13,1%) 
em relação ao último qua-
drimestre de 2019.

“Com o registro automá-
tico da Jucemat, houve um 
avanço muito grande no 
tempo de abertura de uma 

Foto: Divulgação

Covid não impediu abertura de empresas em MT 

Mato-grossenses são campeões 
de abrir empresas, diz Ministério
MESMO COM PANDEMIA | Dados do Governo Federal apontam que 21 mil empresas foram abertas este ano

to-grossense”, declarou o se-
cretário Estadual de Saúde, 
Gilberto Figueiredo.

O Governo do Estado 
irá cofinanciar 100%, ou seja, 
R$ 2 mil a diária de cada 
leito enquanto o município 
aguarda a habilitação deles 
por parte do Ministério da 
Saúde. 

Depois de habilita-
do, o Ministério irá investir 

ressaltou ela.
Até sexta (24), dia em 

que se encerrou oficialmen-

te a campanha em Sorriso, 
foram vacinadas 17.666 pes-
soas, 77,57% do público-alvo. 

A meta preconizada pelo Mi-
nistério da Saúde era vacinar 
90% dos públicos-alvo.

R$1600 e o Estado comple-
tará a diária com R$ 400. O 
Hospital também ampliou 
outros 38 novos leitos de 
enfermaria na unidade. Es-
ses leitos também ficarão 
à disposição da Regulação, 
mas serão integralmente 
mantidos com recursos do 
Governo Federal.

Desde o início da pan-
demia, o Estado já abriu 

mais de 200 UTIs em todas 
as regiões de Mato Grosso, e 
há cerca de 190 em proces-
so de abertura, em parceria 
com os prefeitos. Além da 
UTI, Nova Mutum também 
receberá apoio do Governo 
do Estado na atenção bási-
ca, com o envio de lotes de 
medicamentos do kit-covid 
e 3.850 testes rápidos para a 
Prefeitura.

empresa, que antes demo-
rava até três meses, e agora, 
leva em média uma hora, 
considerando as aberturas 

realizadas em julho deste 
ano”, explica a presidente da 
Jucemat, Gercimira Rezen-
de.

Ela destaca também que 
os serviços como a emissão 
de certidão, atualização ca-
dastral, e atendimento para 

tirar dúvidas exclusivamen-
te pela internet, facilitaram 
ainda mais o acesso para os 
empreendedores do estado.
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