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Usinas de
etanol fazem
do milho
protagonista
Ter se tornado o principal 
produtor de etanol de milho 
do país foi preponderan-
te para o aumento expo-
nencial da safra de milho 
mato-grossense. Antes do 
processo de industriali-
zação, o grão era utilizado 
basicamente na fabricação 
de ração animal e consumo 
humano.  Página   4

Um reforço a mais na área da segurança de Sorriso é a jornada voluntária dos policiais mili-
tares que já está formalizada entre a Prefeitura de Sorriso e o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública.                  Página   -7

Segurança reforçada com a jornada

Divulgação
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Divulgação

Contaminação em frigorífico é
12x mais intensa que na cidade
A contaminação pelo novo coronavírus em funcionários de um frigorífico de Colíder é 
12 vezes mais intensa do que a taxa de contaminação no próprio município. Enquan-
to na cidade a média é de 33.438 habitantes e 498 casos da Covid-19 (1,49%), na JBS 
são 602 funcionários e 84 casos confirmados (13,95%).      Página -4

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 envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos 
uns aos outros. Tudo ficará 
bem!

Mato Grosso 
quinta-feira, 30 de julho de 2020
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O Brasil finalmente trabalha para diversificar 
sua logística de transporte de cargas, hoje 
concentrada em 65% nas rodovias

Os números falam por si. Sob o governo do ca-
pitão reformado do Exército Jair Bolsonaro, cresceu 
em 33% o número de militares da ativa em cargos 
comissionados. Ampliando o escopo para todos os 
postos, chega-se a quase 2.900 fardados do serviço 
ativo na condição de agregados —ou seja, empresta-
dos para funções civis, o que por lei pode durar até 
dois anos.

O universo militar na administração pública é 
ainda maior, chegando a 6.157 quando a conta inclui 
o pessoal da reserva ou aposentado. A formação des-
se éthos militar, personificado por 9 de 23 ministros 
com origem nos quartéis, é indesejável tanto para o 
governo quanto para as Forças Armadas.

Atentam contra a institucionalidade cenas como 
a do ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de 
Governo) envergando seu uniforme de general em 
solenidade recente —felizmente ele foi compelido a 
ir à reserva logo na sequência. Entes de Estado, os 
ramos militares não podem se confundir com gover-
nos de ocasião, sob risco de ver sua missão constitu-
cional afetada por casuísmos políticos.

Assim, é tempestiva a sugestão do presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de, 
num futuro próximo, impedir, por meio de emenda 
constitucional, que militares da ativa ocupem cargos 
civis. As melhores práticas democráticas de fato re-
comendam que militares da ativa cuidem de assun-
tos afeitos à sua função.

Nos Estados Unidos, por exemplo, uma diretriz 
de 2008 estabeleceu normas rígidas para o inter-
câmbio entre os mundos fardado e paisano, tratado 
como uma exceção a ser aprovada pelo secretário de 
Defesa —e ele próprio só pode ser oriundo da caser-
na, em tempos de paz, caso tenha ido à reserva há 
pelo menos sete anos.

Alguns ajustes e nuances merecem ser consi-
derados na proposta de Maia. Há posições em áreas 
civis, como no Ministério da Defesa ou no Gabinete 
de Segurança Institucional, que poderiam ser preen-
chidas por oficiais agregados. Tampouco deve haver 
preconceito com o militar da reserva, caso tenha no-
tório saber e capacidade para determinada função.

O pior dos mundos se vê hoje na Saúde. Não 
só o interino, Eduardo Pazuello, é general da ativa, 
como a militarização da pasta e o cumprimento de 
ordens exóticas de Bolsonaro são deletérias tanto 
ao enfrentamento da Covid-19 quanto à imagem do 
Exército. O debate fará bem a um país em que a opa-
cidade rege o meio militar. Regras de engajamento 
claras, como bem sabem os fardados, delimitam res-
ponsabilidades.

Editorial

Meia volta, volver

Ranking dos Políticos - Facebook

CURADO DA
COVID-19
O presidente da Assembleia Legislati-

va, Eduardo Botelho, recebeu alta médica 
após passar 15 dias hospitalizado em de-
corrência de ter contraído a Covid-19. Ele 
ficou internado em uma unidade semi-
-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, e chegou a ter 50% do pulmão 
comprometido. Neste período, Botelho 
chegou a publicar alguns vídeos em suas 
redes sociais e admitiu ter subestimado a 
doença. Seu quadro teve um agravamento 
após um resultado falso negativo para o 
vírus.

POR AGENDAMENTO
O atendimento presencial na sede do 

Procon Estadual foi retomado na segunda 
(27), tanto para registro de reclamações, 
como para os demais serviços prestados 
pelo órgão de defesa do consumidor. Vi-
sando evitar aglomeração e a propagação 
do coronavírus, o atendimento aos con-
sumidores será realizado somente com 
agendamento prévio pelo WhatsApp, pelo 
telefone (65) 99228-3098. No total, serão 
atendidos 30 consumidores por dia.

APESAR
DO VÍRUS
Mato Grosso foi o estado brasileiro que 

mais abriu vagas de emprego em junho. A 
informação consta no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. No período, houve 20.685 de-
missões de trabalhadores com carteira 
assinada no Estado. E 27.475 admissões, 
o que dá um saldo de 6.790 novas vagas. O 
número mostra que Mato Grosso é um dos 
estados menos afetados pela crise do co-
ronavírus. Na 2ª e 3ª colocações vêm Pará 
(4.550 novos postos) e Goiás (4.334).Crédito: Reprodução/WhatsApp

IMAGEM DO DIA

“Há posições em áreas civis, como no Minis-
tério da Defesa ou no Gabinete de Segurança 
Institucional, que poderiam ser preenchidas 
por oficiais agregados

“
O Brasil finalmente trabalha para diversifi-

car sua logística de transporte de cargas, hoje 
concentrada em 65% nas rodovias. O atual go-
verno federal, por exemplo, atua para que o mo-
dal ferroviário passe dos atuais 15% para 30% 
em menos de cinco anos.

Também há estudos e investimentos para 
ampliar a participação do transporte hidroviá-
rio e dutoviário. É uma ampliação necessária e 
urgente considerando as dimensões continen-
tais do país e   diante da importância e do cres-
cimento das exportações agrícolas nacionais.

A integração entre os modais fortalecerá 
o transporte rodoviário, proporcionando uma 
mudança de patamar. Uma melhoria para o se-
tor em vários aspectos e, especialmente, mais 
qualidade de vida e trabalho para aqueles que 
são os verdadeiros protagonistas do transpor-
te de cargas, os motoristas de caminhões. Os 
caminhões ainda serão necessários para fazer 
o caminho entre a indústria, o campo, os silos, 
as tradings e os terminais de transporte, sejam 
ferroviários, portuários, aeroportos ou dutos.

Com modais diversificados, a rota da carga 
pelas rodovias tende a ser reduzida, com a me-
lhora das condições de infraestrutura das rodo-
vias, redução dos custos com combustíveis, me-
nos pedágio, manutenção dos veículos e frota, 
e especialmente, mais segurança nas estradas 
com menos veículos pesados trafegando por 
milhares de quilômetros. Os caminhoneiros 
poderão trocar as longas viagens, que podem 
durar dias, por trechos mais curtos, permane-
cendo mais perto de casa, com condições de 
cuidar melhor da família e da própria saúde. 
As condições de saúde dos motoristas de cami-
nhões é uma das principais preocupações das 
associações e entidades que trabalham com 
transporte de cargas. Neste momento grave, 
de pandemia, são eles quem estão nas estra-
das garantindo o abastecimento de alimentos, 
remédios, produtos de higiene e combustível 
para toda população brasileira. Não pararam 
de trabalhar em nenhum momento nos últimos 
quatro meses. Muitos são os fatores que fragi-
lizam as condições físicas destes profissionais 

que têm uma vida de privações, como a falta de 
exercícios físicos, a condição de trabalho exte-
nuante que exige muitas horas por dia sentados, 
alimentação inadequada e até a carência de ali-
mentação durante um dia inteiro. Com a pande-
mia, a situação se agravou, pois boa parte dos 
restaurantes e lanchonetes a beira das rodovias 
fechou. Para eles, os fatores de risco para con-
trair o novo coronavírus se intensificam devido 
à grande mobilidade, a ausência de condições 
adequadas de higiene, com a falta de locais pe-
las estradas até mesmo para lavar as mãos. Para 
reforçar os cuidados com a saúde dos motoristas, 
este ano os caminhoneiros autônomos, motoris-
tas profissionais do transporte rodoviário de car-
gas, motoristas do transporte rodoviário interes-
tadual de passageiros, motoristas e cobradores 
do transporte coletivo urbano de passageiros e 
trabalhadores portuários foram incluídos no pú-
blico-alvo da vacinação contra a gripe.

Em Mato Grosso, a união entre a Polícia Ro-
doviária Federal, a Associação Brasileira do Seg-
mento de Reformas de Pneus (ABR), Sest/Senat, 
Associação das Empresas do Distrito Industrial 
de Cuiabá (AEDIC), Concessionária Rota do Oeste 
e as prefeituras de Cuiabá e Sinop, possibilitou a 
vacinação de 2.200 caminhoneiros em ações ao 
longo da BR-163. A procura foi intensa. Os cami-
nhoneiros deram um bonito exemplo de cuida-
dos com a própria saúde e busca de prevenção 
ao novo coronavírus. Em todo o país, a Confede-
ração Nacional do Transporte estima que foram 
vacinados pouco mais de um milhão de traba-
lhadores do transporte foram vacinados.

Um cuidado mínimo e necessário a essa ca-
tegoria essencial, sofrida, e ainda pouco valori-
zada no Brasil, que no próximo dia 25 de julho 
celebra sua data, Dia do Motorista/Dia de São 
Cristovão. Merecem todos as homenagens e gra-
tidão. Estão sendo guerreiros, rodando o país 
neste momento em que a maioria de nós precisa 
ficar em casa para garantir a saúde de todos.

MARGARETH BUZETTI É EMPRESÁRIA, 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 
SEGMENTO DE REFORMAS DE PNEUS (ABR)

Parabéns, motoristas!

Excesso de resultados?
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recionam os resultados de acordo com 
o que a inteligência artificial do serviço 
julga conveniente. Em outras palavras so-
mos quase que um rebanho seguindo por 

caminhos preestabele-
cidos ao fazer buscas 
na grande rede.

Para minimizar 
esse problema de-
vemos fazer buscas 
mais específicas, adi-
cionando palavras e 
expressões que pos-
sam minimizar o nú-
mero de resultados, 
nos aproximando de 
informações verdadei-
ramente úteis. Utilizar 
mecanismos de busca 
que não direcionem os 

resultados também é uma excelente op-
ção, mas em tempos onde o Google é si-
nônimo de pesquisa na internet a maioria 
dos usuários sequer cogita tentar novas 
ferramentas.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 
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Diz a lenda que tudo que é em exces-
so deixa de ser algo positivo (gostaria de 
ter dinheiro em excesso para testar todos 
os parâmetros dessa teoria). Por mais que 
possa parecer uma 
lógica questionável o 
excesso pode, sim, se 
tornar um problema 
(não falando do di-
nheiro, claro).

Um grande exem-
plo disso é o núme-
ro de resultados em 
qualquer busca que 
se faça na internet. 
Em outros tempos, 
quando tal tecnolo-
gia ainda estava “en-
gatinhando” poucos 
resultados eram exi-
bidos a cada busca, chegando, inclusive, a 
não obter resultados em algumas pesqui-
sas. Naquela época a falta de informações 
no mundo virtual chegou a desanimar 
algumas pessoas.

Hoje a realidade é totalmente diferen-
te. Qualquer busca que você faça na inter-
net rende alguns milhões de resultados. 
É mais do que evidente que essa quanti-
dade de material acaba sendo inútil, pois 
não temos sequer como verificar o que 
melhor atende nossas expectativas.

Para deixar a situação ainda mais 
complexa os mecanismos de buscas di-

MARGARETH BUZETTI

A mãe do técnico de enfermagem Klediston Kelps, 22 anos, que morreu 
com Covid-19 no último sábado (25), disse que o filho já sabia que não resisti-
ria à intubação e que ele se despediu da família no dia em que foi para a UTI. 
Elisângela da Silva Faria conta que no dia em que seria intubado, o técnico 
de enfermagem mandou mensagem para a família e para a mãe, dizendo que 
poderia não resistir. Na mensagem à mãe, o jovem disse que, caso fosse a 
óbito, gostaria de ter flores brancas e uma vermelha no caixão dele.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de ficar internado 
na Unidade de Terapia Semi-
-Intensiva em um hospital 
de São Paulo, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), re-
tornou para Cuiabá após se 
recuperar da covid-19. 

Aproveitando o recesso 
parlamentar desta semana, 
o deputado concluiu o tra-
tamento para que possa vol-
tar às atividades normais da 
ALMT já na próxima segun-
da-feira (03).

“Estou agradecido pelas 
orações que recebi e o apoio 
da família e amigos, em es-
pecial, da minha esposa 
Sônia Botelho, que acom-
panhou todo o tratamento 
hospitalar. A minha cura está 
em primeiro lugar em Deus 
e também no carinho e con-
forto da minha esposa”, disse 
Botelho em nota enviada à 
imprensa.

O parlamentar fez ques-
tão de ressaltar a gravidade 
da doença que já atingiu 47 
mil mato-grossenses e tirou 
a vida de 1.700. Aproveitou 

RECUPERADO DA COVID-19 | Presidente da ALMT ficou 15 dias internado e chegou a ter 50% do pulmão comprometido

Botelho pretende voltar dia 3 para as atividades da ALMT

MÊS DE JUNHO

Mato Grosso é o 
estado que mais 
gerou emprego

Os dados foram apresentados pelo Caged 

Atendimento presencial continua suspenso 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes afirmou que as di-
versas ações tomadas pela 
atual gestão, voltadas ao 
equilíbrio econômico e à 
simplificação do ambiente 
empresarial, contribuíram 
para que Mato Grosso con-
quistasse o 1º lugar entre os 
estados que mais criaram 
empregos em junho deste 
ano. De acordo com os da-
dos do Ministério do Traba-
lho e Emprego, divulgados 
nesta terça-feira (28) pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged), Mato Grosso registrou 
20.685 demissões em junho, 
contra 27.475 admissões. Ou 
seja, 6.790 novos postos de 
trabalho foram criados no 
mês passado, apesar dos pre-
juízos causados pelo corona-
vírus. “As ações tomadas pelo 
Governo ajudaram Mato 
Grosso a ser o 1º lugar do país 
na criação de empregos. Se 
não estivéssemos em meio a 
uma pandemia, com certeza 
teríamos resultados ainda 
melhores. Em 2019 traba-
lhamos muito, com apoio da 
Assembleia Legislativa, para 
reorganizar as contas e, pela 
primeira vez em 10 anos, o 
Governo de Mato Grosso fe-
chou o ano no azul”.

“Regularizamos paga-
mentos, honramos compro-
missos com fornecedores e 
fizemos a reinstituição de 
incentivos fiscais, que garan-
tiu isonomia nos benefícios 
às empresas, resultando em 
atração de investimentos. O 
Estado deixou de ser hostil, 
atrapalhador, e agora é fo-
mentador”, afirmou o gover-
nador, destacando que Mato 
Grosso também foi o estado 
que percentualmente mais 
abriu empresas no primei-
ro quadrimestre de 2020 – 
21.040 novas empresas.

Mauro Mendes afirmou 
que as políticas públicas do 
Estado em favor das peque-
nas e médias empresas du-
rante a pandemia também 
contribuíram para o cenário 
positivo. “Nós prorrogamos 
o pagamento do ICMS para 
as empresas do Simples e 
para os Micro Empreende-
dores Individuais (MEIs), 
que são os principais empre-
gadores da iniciativa privada 
em Mato Grosso. Também 

prorrogamos as licenças de 
operação e aceleramos a 
análise de novas licenças das 
empresas que pretendem 
empreender no Estado. Es-
sas providências criam um 
ambiente favorável para no-
vos investimentos e, soma-
das a um Estado equilibrado 
economicamente, garantem 
segurança aos empresários. 
Na prática, é emprego, ren-
da e desenvolvimento para a 
nossa população”, explicou o 
chefe do Executivo.

Para o secretário de Es-
tado de Desenvolvimento 
Econômico, César Miranda, 
a liderança de Mato Gros-
so no ranking de criação de 
empregos é fruto das ações 
da gestão para o fomento do 
empreendedorismo.

“Um exemplo é o pro-
grama Pensando Grande 
para os Pequenos, que teve 
vários circuitos. Temos as li-
nhas de créditos e a reestru-
turação da Desenvolve MT, 
que apoia principalmente os 
segmentos mais prejudica-
dos pela pandemia, como o 
setor turístico e de serviços. 
Mesmo com a pandemia, 
continuamos gerando em-
pregos. Além disso, também 
temos o nosso agronegócio 
que vem mantendo o ritmo 
de exportações, aumentan-
do a produção agrícola e a 
industrialização dos seus 
produtos, tanto em proteína 
animal quanto vegetal, que 
gera empregos não só na 
indústria de transformação, 
mas em todos os segmentos 
envolvidos com a indústria 
agropecuária e da produção 
industrial”, ressaltou. No re-
latório do Caged, Mato Gros-
so figura em 1º lugar entre os 
17 estados que registraram 
saldos positivos na criação 
de empregos. Outros 10 esta-
dos tiveram saldo negativo.

Mato Grosso registrou 
saldo de 6.790 novos pos-
tos de trabalho, seguido do 
Pará (4.550) e Goiás (4.334). 
Já os estados com o pior de-
sempenho foram o Rio de 
Janeiro (-16.801), São Paulo 
(-13.299) e Rio Grande do Sul 
(-4.851). A alta de contratação 
em Mato Grosso ocorreu em 
todos os segmentos analisa-
dos, sendo 3.014 novos pos-
tos na agropecuária, 1.426 na 
indústria, 986 na construção, 
950 no comércio e 414 no 
ramo de serviços.

Foto: Divulgação

Foto: Marcelo caMargo/agência Brasil

Botelho recebe alta e volta para Cuiabá

Foto: assessoria

DECRETO EM SORRISO

Prorrogadas medidas restritivas e 
novo horário do toque de recolher

ADIOU DE NOVO

Reabertura do INSS fica para o dia 24

Até o dia 12 de agosto, passa a ser das 23h às 5h 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em decreto publicado 
na terça-feira (28), a prefei-
tura de Sorriso anunciou 
novas medidas para conter 
o avanço da Covid 19 no 
município, sem prejudicar a 
economia e seus mais varia-
dos setores. Após consenso 
entre os poderes Executivo 
e Legislativo, Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), 
Associação Comercial e Em-
presarial de Sorriso (ACES) 
e o Ministério Público, foi 
elaborado e publicado o De-
creto nº 348.

O documento prorro-
ga por 15 dias as medidas 
restritivas estabelecidas nos 
decretos 338, de 13 de ju-
lho, e 341  de 16 de julho, e 
altera o horário do toque 
que recolher, que a partir de 
ontem (29), até o dia 12 de 
agosto, passa a ser das 23h às 
5h, ficando terminantemen-
te proibida a circulação de 
pessoas entre esses horários, 
exceto quando necessária 
para acesso aos serviços 
essenciais e sua prestação, 
comprovando-se a necessi-
dade ou urgência.

“Estamos fazendo um 
trabalho construído de ma-
neira coletiva entre a Ad-
ministração Municipal, os 
representantes do comércio 
e os órgãos de segurança. Ao 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Tribunal Regional 
EleiO Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) publi-
cou no final da tarde de on-
tem (29), no Diário Oficial da 
União, portaria que adia para 
o próximo dia 24 a reabertu-
ra gradual de suas agências 
físicas em todo o país, devido 
à pandemia do novo corona-
vírus. A Portaria 36 resulta de 
decisão conjunta da Secreta-
ria Especial de Previdência e 
Trabalho, do Ministério da 
Economia, e do INSS.

O retorno das ativi-
dades presenciais estava 
previsto para a próxima se-
gunda-feira (3). Os serviços, 
entretanto, continuarão a 
ser feitos exclusivamente de 
forma remota, até o dia 21 
de agosto, pela Central Te-
lefônica 135, pelo aplicativo 
e pelo portal Meu INSS. O 
atendimento remoto terá 
continuidade depois da rea-
bertura das agências, desta-
cou o instituto.

Segundo o INSS, o ob-
jetivo é evitar a aglomera-
ção de pessoas. Quando as 
atividades presenciais fo-

ainda para fazer um alertar 
sobre a necessidade de conti-
nuar os cuidados para conter 
o avanço da doença, ainda 
mais com o retorno das ati-
vidades comerciais.

“Amigos, quero deixar uma 
mensagem para todos: essa 
doença é séria e, atualmente, 
não existe vacina para preve-
nir a infecção pela Covid-19. 
Então, a melhor atitude é 
adotar medidas preventivas. 
Respeitem os protocolos de 
isolamento social”, afirmou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa Eduardo 
Botelho (DEM) recebeu alta 
médica, após passar 15 dias 
hospitalizado em decorrên-
cia de ter contraído a co-
vid-19.

Ele ficou internado em 
uma unidade semi-intensiva 
do Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo e chegou a ter 
50% do pulmão comprome-
tido.

Neste período, Botelho 
chegou a publicar alguns ví-
deos em suas redes sociais 
e admitiu ter subestimado a 
doença. Ainda segundo ele, 
seu quadro teve um agrava-
mento após um resultado 
falso negativo para o vírus.

elaborar um decreto, estu-
damos todas as categorias 
e analisamos se alguma está 
sendo atingida. Neste caso 
verificamos que, devido a 
cultura local, as pessoas cos-
tumam pedir refeições em 
casa após as 20h30, sobre-
carregando as cozinhas dos 
restaurantes e fazendo com 
que a entrega fosse possível 
apenas as 22h, horário que 
havíamos determinado para 
o encerramento dos servi-
ços dos restaurantes e pi-
zzarias”, explica o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Claudio Drusina.

O gestor ressalta que 
os comerciantes solicitaram 
a flexibilização das medidas 
restritivas. “Os proprietá-
rios dos estabelecimentos 
comerciais alegaram que 
encerrar o funcionamento 
da cozinha até as 22h estava 
complicado. Além disso, es-
tava havendo uma correria 
para entrega dos pedidos, 
o que poderia ocasionar 
até acidente com os entre-
gadores, por isso optamos 
pela flexibilização das me-
didas. Queremos fazer isso 
sempre que possível, pois 
a Administração Municipal 
acredita e defende que to-
dos tenham direito ao seu 
ganha pão, que possam tra-
balhar e alimentar sua famí-
lia”, pontua Drusina.

O novo decreto man-

rem reiniciadas, terão prio-
ridade os serviços de perí-
cia médica, avaliação social, 
cumprimento de exigência, 
justificação administrativa 
e reabilitação profissional. 
Serão retomados também a 
justificação judicial e o aten-
dimento relacionado ao mo-
nitoramento operacional de 
benefícios. A Portaria 36 es-
clarece que, em um primei-
ro momento, o tempo de 
funcionamento das agências 
será parcial, com seis horas 
contínuas, e o atendimento 
será exclusivo aos segura-
dos e beneficiários mediante 
agendamento prévio pelos 
canais remotos (Meu INSS e 
Central 135).

“A reabertura gradu-
al e segura irá considerar as 
especificidades de cada uma 
das 1.525 agências da Previ-
dência Social no país. Cada 
unidade deverá avaliar o 
perfil do quadro de servido-
res e contratados, o volume 
de atendimentos realizados, 
a organização do espaço fí-
sico, as medidas de limpeza 
e os equipamentos de pro-
teção individual e coleti-
va”, estabelece a portaria As 
unidades que não reunirem 

FaBlicio roDrigues / alMt

tém as medidas previstas 
no documento nº341, em 
relação à suspensão das ati-
vidades de lazer ou eventos 
que causem aglomeração, 
tanto em espaços públicos 
quanto em âmbito domi-
ciliar. “De forma articulada 
com as demais secretarias 
do Município, bem como 
forças policiais, continuará 

sendo feita a fiscalização de 
aglomerações e também de 
empresas que possam es-
tar descumprindo as regras 
previstas nos planos de con-
tingência, por isso, reforço 
o pedido para que as pesso-
as entrem em contato pelo 
telefone 150 e denunciem 
qualquer situação assim”, 
reitera o gestor.

condições necessárias para 
atender o cidadão com segu-
rança seguirão operando em 
regime de plantão reduzido. 
Um painel eletrônico será 
disponibilizado pelo INSS, 
com informações sobre o 
funcionamento das agências 
da Previdência Social, os ser-
viços oferecidos e o horário 
de funcionamento.

“Todas as medidas to-
madas para garantir o direito 
dos cidadãos durante a pan-
demia de covid-19, incluindo 
a simplificação dos procedi-
mentos, a dispensa de exi-
gências e a oferta de serviços 
por meio de canais remotos, 
continuarão valendo mesmo 
após a retomada do atendi-
mento presencial”.
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DURANTE PANDEMIA

Home office foi 
adotado por 46% 
das empresas

PECUÁRIA

Valorizações no mercado de sebo bovino

Segundo pesquisa, 67% tiveram dificuldades no início do 
teletrabalho 

Boa demanda por sebo bovino resultou em valorização da gordura animal 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O trabalho em casa foi 
estratégia adotada por 46% 
das empresas durante a pan-
demia, segundo a Pesquisa 
Gestão de Pessoas na Crise 
covid-19. O estudo elabora-
do pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA) co-
letou, em abril, dados de 139 
pequenas, médias e grandes 
empresas que atuam em 
todo o Brasil.

O percentual de com-
panhias que adotou o tele-
trabalho durante a quaren-
tena foi maior no ramo de 
serviços hospitalares (53%) e 
na indústria (47%). Entre as 
grandes empresas, o índice 
das que colocaram os funcio-
nários em regime de home 
office ficou em 55% e em 31%, 

DA REPORTAGEM

A boa demanda por 
sebo bovino, principalmente 
para a produção de biodie-
sel, resultou em valorização 
da gordura animal. No Bra-
sil Central, segundo levanta-
mento da Scot Consultoria, a 
gordura animal está cotada, 
em média, em R$3,45/kg, 
segundo levantamento da 
Scot Consultoria. Alta de 1,5% 
frente a semana anterior.

No Rio Grande do Sul, 
o sebo está cotado, em mé-
dia, em R$3,75/kg. Valoriza-
ção de 5,3% na mesma com-
paração. Para o curto prazo, 
a expectativa é de manuten-
ção do cenário de demanda 
aquecida e cotações firmes.

Foto: Divulgação

Pavimentação do acesso a Paranatinga 

GAÚCHA DO NORTE

AMEX inicia 
pavimentação
asfáltica da MT-129
DA REPORTAGEM

Com 25 anos de eman-
cipação política a serem 
completados em menos de 
quatro meses, Gaúcha do 
Norte presencia um grande 
marco na história: o início 
da primeira ligação asfáltica. 
A obra é resultado de uma 
parceria social, conhecida 
como PPP, entre o Governo 
do Estado de Mato Grosso e 
a Associação dos Usuários da 
Rodovia MT-129 e Extensão 
(AMEX MT-129) e vai pavi-
mentar o acesso a Paranatin-
ga-MT.

A rodovia estadual tem 
extensão de pouco mais de 
118 km (cerca de 80 em Gaú-
cha do Norte e o restante 
em Paranatinga) e está di-
vidida em três trechos para 
o projeto de pavimentação. 

O primeiro trecho a ser pa-
vimentado é de 39 Km, está 
localizado na saída da cidade 
e tem obra no valor de R$ 32 
milhões. Na parceria, o Go-
verno do Estado vai custear 
85% da obra e a Amex MT-129 
os outros 15%.

Os primeiros trabalhos 
com maquinários foram re-
gistrados no dia 14 de julho 
e a movimentação segue in-
tensa na rodovia, todos os 
dias da semana. 

“Os trabalhos seguem 
avançando. Desvios foram 
abertos e sinalizados e esta-
mos na casa de uns 5 km com 
terraplanagem, remoção do 
cascalho, compactação e va-
mos dar continuidade para 
conseguirmos chegar aos 10 
km pavimentados este ano”, 
disse o presidente da Asso-
ciação, Ari do Prado.

AGRONEGÓCIO 

Usinas de etanol tornam milho mais protagonista 

Usinas de etanol fazem do milho
um dos protagonistas do estado
DA REPORTAGEM

Ter se tornado o prin-
cipal produtor de etanol de 
milho do país foi prepon-
derante para o aumento ex-
ponencial da safra de milho 
mato-grossense. A análise é 
do secretário César Miranda, 
titular da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedec).

Segundo ele, antes do 
processo de industrialização, 
o grão era utilizado basica-
mente na fabricação de ração 
animal e consumo humano. 
“Com esta verticalização, o 
produtor começou a apos-
tar novamente no milho, 
elevando-o, ao lado da soja, à 
condição de protagonista na 
produção estadual de grãos”, 
disse.

Conforme dados do 
Observatório de Desenvolvi-
mento da Sedec, Mato Gros-
so conta com 12 plantas de 
etanol, das quais a metade 
utiliza o milho como maté-
ria-prima, além de outras 
plantas de biocombustíveis, 
em que a soja é um dos com-
ponentes.

“É importante frisar”, 
diz César Miranda, “que o 
etanol de milho é resulta-
do de uma produção limpa, 
onde tudo é aproveitado. 
Após o etanol, os resíduos se 
transformam em DDG, pro-
teína para ração animal”.

EVOLUÇÃO
De um total de 73,75 

milhões de toneladas esti-
mado para a atual safra ma-
to-grossense de grãos pela 
Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento), soja e mi-
lho respondem por 94,45%, 
com, respectivamente, 35, 
43 milhões e 34,23 milhões 
de toneladas. Este protago-
nismo vem se mantendo há 
quatro anos, desde a safra 
2016/17, com a diferença na 
produção de ambos os grãos 
não ultrapassando 3%, exceto 
em 2017/18, quando quase se 
aproximou dos 10%. Naquela 
safra, a soja respondeu por 
52,34%, enquanto o milho, 
por 42,79%.

Há duas décadas, po-
rém, o peso da soja na produ-
ção mato-grossense de grãos 
era muito superior. Na safra 
de 2000/01, a leguminosa 
respondeu por 69,75% (9,64 
milhões de toneladas) das 
13,82 milhões de toneladas 
produzidas em Mato Grosso.

O milho, embora já ti-
vesse elevado Lucas do Rio 
Verde à condição de maior 
município produtor nacio-
nal da 2ª safra naquela época, 
ainda respondia por apenas 
13,31% (1,84 milhão de tonela-
das), percentual pouco supe-
rior ao do arroz (9,12% ou 1,26 
milhão de toneladas).Desde 
então, com algumas exce-
ções, a diferença de produ-

ALAVANCA | MT tem se tornado o principal produtor de etanol, a partir do grão, do país
Foto: Divulgação
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entre as pequenas. Um terço 
do total das empresas (33%) 
disse que adotou um sistema 
parcial de trabalho em casa, 
valendo apenas em alguns 
dias da semana.

De acordo com o estu-
do, 41% dos funcionários das 
empresas foram colocados 
em regime de home office, 
quase todos os que teriam a 
possibilidade de trabalhar a 
distância, que somavam 46% 
do total dos quadros. No se-
tor de comércio e serviços, 
57,5% dos empregados passa-
ram para o teletrabalho, nas 
pequenas empresas o per-
centual ficou em 52%.

DIFICULDADES
O estudo aponta que 

67% das companhias relata-
ram dificuldades em implan-
tar o sistema de home office. 

ção entre ambas as culturas 
vem caindo paulatinamen-
te safra a safra. Enquanto a 
soja cresceu 135,36% entre 
as safras 2010/11 (20,41 mi-

lhões de toneladas) e 2019/20 
(48,04 milhões de toneladas), 
o milho cresceu 349,8%, sal-
tando de 7,61 milhões para 
34,23 milhões de toneladas. 

A redução da diferença 
de produção entre soja e mi-
lho fica ainda mais visível se 
a comparação retroagir mais 
uma década. Isto é, entre as 

safras 2000/01 e 2019/20. 
Enquanto o crescimento 
da (produção de) soja foi de 
247,61%, o de milho foi de 
1.760%.

A familiaridade com as fer-
ramentas de comunicação 
foi apontada como obstáculo 
por 34% das empresas, assim 
como o comportamento dos 
funcionários ao acessarem 
os ambientes virtuais (34%). 
A atuação das áreas de tec-
nologia da informação foi 

um ponto levantado como 
dificuldade por 28% das em-
presas. Poucas empresas ofe-
receram suporte material aos 
funcionários para implanta-
ção do teletrabalho: 9% aju-
daram nos custos de internet 
e 7%, nos custos com telefo-
ne.



R. R. O. COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME, 
inscrita sob CNPJ nº 15.312.857/0001-14, localizada na 
LOTE 77 – LINHA 03, S/N, Zona Rural, no município de 
Matupá/MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para a ati-
vidade Comércio a varejo de combustíveis e lubrifi cantes 
para veículos automotores. Não EIA/RIMA. Zênite Enge-
nharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

RESIDENCIAL JARDIM DOS DESBRAVADORES SPE 
LTDA, CNPJ: 37.661.906/0001-67, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT – SAMA: a Licença Prévia (LP) e Licença 
de Instalação (LI) da atividade de: 41.10-7-00 - Incorpora-
ção de empreendimentos imobiliários. Endereço: Chácara 
El Shadai, Inteiro teor nº 51.336, Bairro: Loteamento Valo. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli (66)9.99766751).

RESIDENCIAL FELICIANO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA, CNPJ n° 31.828.956/0001-00, Avenida 
Tancredo Neves, 900, Sala B, Setor Sul, Colíder/MT, torna 
público que requereu a Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente de 
Colíder - MT, a Licença de Prévia e Instalação, do LOTE-
AMENTO RESIDENCIAL FELICIANO, localizado Entre as 
Ruas Borba Gato e estrada Planalto, Município de Colíder, 
estado de Mato Grosso. Latitude 10°47’46,54”S / Longitu-
de 55°28’6,02”O.

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
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

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Mecânico de motos, com experiência 
comprovada;
2-Atendente de Consultório, com experi-
ência em digitação de laudos ultrassono-
gráfi cos;
3-Torneiro mecânico industrial, com 
experiência;
4-Atendente de balcão, com experiência 
em peças de caminhões; 
5-Entregador, CNH AB, conhecer bem a 
cidade de Sinop – MT;
6-Soldador, com experiência;
7-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
8-Auxiliar administrativo I, com experiência 
em faturamento;
9-Telefonista, disponibilidade meio período, 
conhecimento em informática 
básica;
10-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
11- Enfermeira, com COREN ativo;
12- Motorista e Montador, com experiên-
cia;
13-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
14-Auxiliar de farmácia, 12/36 – perí-
odo 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
279002701375300  028858421
279002800378900  930773191
279002800606500  045826611
279002701617400  018491111
279002701637000  051071951
279002701516600  033342491
279002800892000  040809831
279002400132300  020764671
279972200007500  027844801
279002701567000  050441211
279002701662200  038514371
279026000343000  061891001
279002701657900  032245712
279002701520400  074035099
279002701050000  006226820
279002701663000  227068628
279002701414600  059340651
279575200   374414250001
279614700   350032590001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020 

AVISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO Nº 076/2020/CPL/PP 

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

Santo Antonio do Leste – MT, 29 de julho de 2020. 
 

RIKS MATOS DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

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

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 10 de Julho 
2020, com início às 09:00, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento em 
psiquiatria no centro de atenção psicossocial – CAPS, consultas em 
cardiologia e sessões de fisioterapia, para atendimento a clientes do 
sistema único de saúde – SUS, das quais foram vencedoras as 
empresas: Item - 837408, MARQUES & MARQUES ATIVIDADE DE 
CLINICA MEDICA LTDA inscr i ta  no CNPJ sob o número 
20.607.664/0001-20 no valor de R$ 102.600,00; Item - 209787, SOLINO 
MEDICINA, DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 32.797.646/0001-38 no valor de R$ 102.600,00; Item 825794, 
CLAUDIA CRISTINA PELANDA ALVES ME inscrita no CNPJ sob o 
número 03.834.359/0001-52 no valor de R$ 36.000,00. Foi fracassado o 
item: 832246. Nova Mutum - MT, 29 de Julho de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2020

PARA COMPRAS E SERVIÇOS N° 017/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 7 de Julho 2020, com início 
às 08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e 
materiais de 1ª linha para máquinas e veículos pesados das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 221178, TOTALMAQ COMÉRCIO DE 
PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 34.400.883/0001-49 no 
valor de 6,50%; Itens 218145, 224065, 837494, D R OURIVES inscrita no 
CNPJ sob o número 30.855.519/0001-12 no valor de 19,40%; Itens 
218133, 822943, DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 05.220.404/0001-04 no valor de 14,50%; 
Itens 218135, 218150, TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA 
TRATORES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 70.430.558/0001-92 
no valor de 13,30%; Itens 218131, NE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E 
LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
09.619.626/0001-55 no valor de 7,00%; Itens 218147, 824301, FALCÃO 
COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 07.346.954/0001-08 no valor de 12,80%; Itens 218137, 822945, 
BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 17.274.687/0001-56 no valor de 13,10%; 
Itens 218143, 218154, 221179, TRATORNORTE COMÉRCIO DE 
PEÇAS PARA TRATORES LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
33.954.743/0001-50 no valor de 19,20%.

AVISO DE RESULTADO

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 29 de Julho de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 10 de Julho 2020, com início 
às 09:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
contratação de serviços de dedetização de prédios públicos e limpeza de 
caixas d'água para atender as secretarias municipais. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Lote 001 - Itens 196526, 837505, Lote 002 - 
Itens 837508, 837509, 837510, 837511, 837512, 837513, 837514, 
837515, 837516, 837570, ANALICE MARANGONI EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 28.955.196/0001-97 no valor de R$ 51.953,64.
Nova Mutum - MT, 29 de Julho de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de carga de 
oxigênio medicinal e ar comprimido para a Secretaria de Saúde. - Tipo: 
Aberto e Fechado, Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 10 
de agosto de 2020. Horário: 09h10min – local: www.bll.org.br Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 29 de julho de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 012/2020

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

O Município torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 2 de Junho 2020, com início às 14:00, 
tendo como objeto contratação de empresa para construção da praça do 
bairro Santa Terezinha (quadra l), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico das quais foram vencedoras as empresas: Itens 165461, 
ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 869.298,61.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 29 de Julho de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2020

AVISO DE RESULTADO
DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE RESULTADO

O Município, torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 1 de Junho 2020, com início às 14:00, 
tendo como objeto contratação de empresa para construção da praça do 
bairro Edelmina Querubim (quadra 38), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 165461, ENGEMAKI 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 582.217,42.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 011/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 29 de Julho de 2020.

Presidente da CPL

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇAO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO PARA TREINAMENTO 
DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O MANUSEIO DE VENTILAÇÃO 
NÃO INVASIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. 
FINALIDADE: a presente contratação tem como objetivo capacitar 
profissionais da área da saúde para utilização dos equipamentos de 
Respiração não invasiva (VNI) para tratamento dos pacientes com 
sintomas 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: JENNIFER LETÍCIA NERY GOMES FERREIRA, CPF 
023.319.732-02. VALOR GLOBAL: R$ 15.200,00 (Quinze mil e duzentos 
reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 071/2020

Ari Genézio Lafin

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a retificação do aviso de licitação pregão presencial nº 
067/2020 devidamente publicado no Diário Oficial de Contas TCE/MT 
ANO 9, nº 1964, Pagina nº 167, Divulgação 28/07/2020, Publicação 
29/07/2020 e Jornal Diário do Estado, 05 Classificados, dia 28/07/2020, 
tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVES PLANEJADOS 
PARA UNIDADES DE SAUDE (PSF´s), REDE DE FRIOS (VACINAS) E 
FARMÁCIA CIDADÃ 24 HORAS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE E SANEAMENTO”, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial 
de Sorriso – MT), DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, conforme a seguir: ONDE-SELÊ: O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO GLOBAL. LEIA-SE: O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
LOTE. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070/2020

Ari Genézio Lafin

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 070/2020.

Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇAO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS 
HOSPITALARES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICOS COM 
FORNECIMENTO DE ITENS DE REPOSIÇÃO PARA A SECRETARIA 
DE SAÚDE E SANEAMENTO. FINALIDADE: a presente contratação tem 
como objetivo adquirir em sistema de locação de equipamentos por meio 
comodato de equipamentos de para respiradores mecânicos para 
tratamentos dos pacientes com sintomas do novo coronavírus (COVID-
19) internados no Hospital de Campanha e Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 
8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: GONÇALVES E 
GONÇALVES LTDA, CNPJ Nº 31.040.457/0002-34. VALOR GLOBAL: 
R$ 69.960,00 (Sessenta e nove mil, novecentos e sessenta reais). 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

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 071/2020.

Prefeito Municipal



SANTOS

Jesualdo pode abrir espaço
para joia contra a Ponte

BUSCA REFORÇOS

Corinthians vê carências no elenco

Foto: Ivan StortI

Foto: rodrIgo CoCa

Foto: LuCaS Merçon

Marcos Leonardo, atacante recém-promovido por Jesualdo

Tiago Nunes e membros da comissão técnica do Corinthians De máscara, Mário Bittencourt observa treino do Flu

DA REPORTAGEM

Antes da pandemia do 
novo coronavírus, Raniel 
teve dificuldades para se fir-
mar no Santos por causa de 
problemas físicos. 

O roteiro se repete após 
a volta do futebol. Ele será 
desfalque pela segunda par-
tida seguida por causa de um 
trauma no joelho esquerdo 
e não encara a Ponte Preta, 
hoje, às 20h30, na Vila Bel-
miro, pelas quartas de final 
do Paulistão. 

Kaio Jorge deve voltar a 
ser o titular num Santos com 
poucas opções para a posi-
ção de centroavante. 

Recentemente, o Santos 
perdeu dois atletas do setor: 
o então titular Eduardo Sasha 
(pede rescisão contratual na 
Justiça) e o prestigiado Yuri 
Alberto (em fim de contrato 
e acertado com o Internacio-
nal).  Fora a saída da dupla, 
o técnico Jesualdo Ferreira 
também não terá Uribe, ex-
pulso no último domingo, 
contra a Ponte. Apesar de Je-
sualdo ver Raniel como um 

DA REPORTAGEM

As duas vitórias na volta 
do futebol, sobre Palmei-
ras e Oeste, deram ânimo 
e confiança ao Corinthians, 
mas também serviram para 
reforçar para membros da 
comissão técnica e da dire-
toria alvinegra que o elenco 
necessita de reforços.

A avaliação interna é de 
que o Corinthians tem bons 
jogadores, mas faltam op-
ções no banco de reservas. 
Seria preciso mais quanti-
dade e qualidade para en-
frentar a maratona que co-
meçará no próximo mês, 
com partidas do Brasileirão 
e da Copa do Brasil.

Embora atravesse difi-
culdades financeiras, deven-
do dois meses de salários ao 
elenco, o Timão pensa em 
fazer contratações para a 
sequência da temporada. “A 
porta no Corinthians nunca 

extremo, o jogador prefere 
atuar centralizado, como jo-
gou nas passagens em Cru-
zeiro e São Paulo. A falta de 
opções poderia dar oportu-
nidades ao atacante em sua 
posição preferida, como no 
jogo contra o Santo André, 
na última semana. Antes de 
se lesionar, ele vinha atu-
ando na função de “9”, com 
Marinho e Soteldo abertos 
pelas pontas.

Com as ausências de Ra-
niel e Uribe e a escassez de 
opções no banco para a fun-
ção de camisa 9, há a possibi-
lidade de o técnico Jesualdo 
Ferreira relacionar o recém-
-promovido Marcos Leonar-
do, centroavante de 17 anos. 

O garoto, tratado como 
joia na Vila Belmiro há tem-
pos, quebrou recordes na 
base e vem sendo lapidado 
por Jesualdo. 

No ano passado, Marcos 
Leonardo já havia trabalha-
do com os profissionais, mas 
não chegou a receber chan-
ces nem ser relacionado. O 
contrato do atacante com o 
Peixe é até outubro de 2022.

fecha”, disse um membro da 
cúpula alvinegra, que pediu 
para ter a identidade pre-
servada. A ideia corintiana é 
buscar atletas que cheguem 
sem custos, como foi com 
Jô, contratado após resci-
são contratual com o Na-
goya Grampus, do Japão, e 
Léo Natel, que deixou o São 
Paulo de graça. Investimen-
tos menores em jogadores 
com bom potencial de re-
venda também não estão 
descartados.  As posições 
vistas como mais carentes 
são meio e ataque. Vale lem-
brar que desde o fim do ano 
passado o técnico Tiago Nu-
nes pedia a chegada de um 
ponta. Atualmente, o elenco 
do Corinthians conta com 
31 jogadores. Para 2020, 
oito atletas foram contra-
tados. São eles: Luan, Can-
tillo, Sidcley, Matheus Davó, 
Yony González ( já devolvi-
do) Ederson, Jô e Léo Natel.

DA REPORTAGEM

O Fluminense quitou 
os meses de maio e junho 
a jogadores e funcionários, 
ficando em dia com o que 
foi combinado com o gru-
po com relação aos venci-
mentos referentes à CLT. 
Foram pagas também par-
celas de direitos de imagem 
de dezembro, janeiro e o 
restante de fevereiro, res-
tando em aberto apenas as 
de maio e junho.

Com relação a junho, o 
clube havia acertado com 
os jogadores pagar, em um 
primeiro momento, 75% do 
salário, e o restante até o 
fim do ano. Posteriormen-
te, a direção fez uma nova 
proposta para a renúncia 
dos 25% e aguarda a respos-
ta do elenco. Vale lembrar 
que o mês de maio também 
teve o corte do mesmo per-
centual conforme acordo 
efetuado em abril em razão 
da pandemia de coronaví-
rus e uma nova redução em 
junho havia ficado penden-
te de novo acordo.

QUE SITUAÇÃO...

Flu quita salários 
de maio e junho e 
fica em dia na CLT

Neste momento, o clu-
be está em dia em relação 
aos salários CLT com o que 
foi combinado com o elen-
co. Vale lembrar que, pelo 
primeiro acordo, 50% res-
tantes do salário de abril, 
ficaram de ser pagos até o 
fim do ano. A folha de julho 
vence apenas no quinto dia 
útil do próximo mês, que 
cai em uma sexta-feira, dia 
7 de agosto. A atual direto-
ria, comandada pelo pre-
sidente Mário Bittencourt, 
assumiu o cargo em junho 
do ano passado com dois 
meses e meio de atraso de 
pagamentos e vem buscan-
do regularizar a dívida com 
jogadores e funcionários.

Mas as dificuldades ain-
da não foram totalmente 
sanadas. Neste começo de 
2020, o clube, por exem-
plo, precisou dividir os pa-
gamentos. A remuneração 
de dezembro foi efetuada 
em duas parcelas: 70% e 
30%. A de janeiro, em três: 
50%, 30% e 20%, assim como 
fevereiro (25%, 15% e 60%) e 
março (40%, 20% e 40%)
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Vettel se mostra arrependido pela
forma como trocou RBR pela Ferrari
DA REPORTAGEM

Dispensado pela Fer-
rari e ainda sem vaga na 
temporada 2021 da Fórmula 
1, Sebastian Vettel admitiu 
arrependimento pela forma 
como deixou a RBR, equipe 
pela qual conquistou seus 
quatro títulos na categoria. 
No fim de 2014, após um 
ano difícil e sem nenhu-
ma vitória, Vettel decidiu 
se transferir para a Ferrari. 
Pela equipe italiana, Vettel 
conquistou vitórias, mas 
bateu na trave na disputa 
pelos títulos de 2017 e 2018. 
Anos depois, o tetracam-
peão mundial (2010 a 2013) 
reconheceu que poderia ter 
esperado mais para sair da 
RBR.

“O que me arrepen-
do é um pouco da maneira 
como as coisas terminaram 
(na RBR). Não terminamos 
em alta, mas é assim que o 
esporte é às vezes. 

Mais ainda, era um 
pouco estranho com con-
tratos, o que eu deveria di-
zer, era permitido dizer, não 
era permitido dizer. Isso 
tornou um pouco estranho 
e, olhando para trás, devo 
me arrepender, porque ti-
vemos um tempo fantástico 
juntos, conseguimos muito 
e realmente nos divertimos 

muito. Eu deveria ter escu-
tado minha intuição mais 
em termos de vir imediata-
mente. Não havia nada de 
errado nisso”, disse Vettel.

Por outro lado, Vettel 
disse que correr pela Fer-
rari um dia era um sonho 
seu desde muito tempo, já 
que o ídolo Michael Schu-
macher conquistou cinco 
dos seus sete campeonatos 
pela equipe de Maranello. 
Mesmo sendo talvez antes 
do melhor momento, Vettel 
não se mostrou arrependido 
por ter corrido seis tempo-
radas pela Ferrari. “A Ferrari 
sempre foi um sonho meu, 
fui massivamente inspira-
do na minha infância, por 
Michael (Schumacher) no 
carro vermelho, é uma mar-
ca fascinante. Então, pelas 
razões certas, fui atraído 
pela atraente mulher ruiva 
que demonstrou interesse! 
Nossa missão, meu objetivo, 
era vencer o campeonato e 
não o fizemos. Então, nesse 
sentido, fracassamos, mas 
ainda tivemos alguns anos 
muito bons, alguns desta-
ques e boas corridas. Então, 
não me arrependo”.

Num começo bastante 
complicado de tempora-
da para a Ferrari em 2020, 
Sebastian Vettel ocupa ape-
nas a décima colocação na 

Foto: getty IMageS

 Vettel sai do carro após o erro no GP da Alemanha de 2018

FÓRMULA 1 | No fim de 2014, tetracampeão resolveu trocar de equipe para concretizar sonho de infância

v

classificação geral após três 
corridas. O alemão obteve 
apenas um décimo e um 
sexto lugares como resulta-

dos na zona de pontuação 
até agora. Nas últimas sema-
nas surgiu a notícia de que 
tetracampeão, de 33 anos de 

idade, estaria negociando 
com a Racing Point para a 
temporada 2021, mas até 
agora não há um acordo 

entre as partes. Já um even-
tual retorno para a RBR foi 
rechaçado pelo chefão Hel-
mut Marko.
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DUAS MORTES

Em um mês, casos de Covid
em presídios aumentam 360%

SINOP

Menos de 2% da população
positivou para a Covid-19

SORRISO

Segurança será 
reforçada com a  jornada 
voluntária dos PMs

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Segunda unidade com o maior número de diagnósticos é a de Nova Mutum 

Jornada não deve acarretar custos extras à Administração

Dados foram divulgados na última segunda 

DA REPORTAGEM

Os casos de presos com 
Covid-19 aumentaram 360% 
em um mês, segundo os bo-
letins divulgados pela Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp), passando de 
125 em 25 de junho para 575 
em 26 de julho. Enquanto 
em junho os casos se con-
centravam na Cadeia Pública 
de Alta Floresta, em julho a 
maior parte dos diagnósticos 
é na Penitenciária Central do 
Estado (PCE), em Cuiabá.

Apesar da alta nos casos 
confirmados, em relação às 
mortes, o número perma-
neceu o mesmo, sendo dois 
óbitos em Alta Floresta. So-
bre os servidores do sistema 
penitenciário, era uma mor-
te em junho e foi registrada 
mais uma morte pela co-
vid-19 em julho.

Segundo o último bo-
letim divulgado pela Sesp, 
são 283 casos confirmados 
na PCE, maior unidade pri-
sional do estado. A segunda 
unidade com o maior núme-
ro de diagnósticos é a Cadeia 
Pública de Nova Mutum, 
com 79 casos, seguida pela 
Cadeia de Alta Floresta, com 
65 casos.

A Cadeia de Alta Flores-
ta permanece com os mes-
mos 65 casos confirmados 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os dados do boletim 
epidemiológico divulgado 
pela Secretaria de Saúde de 
Sinop na segunda (27) apon-
tam 1.889 casos confirmados 
de Covid-19. 

Se levarmos em con-
sideração a população da 
cidade, que segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) é de 143 
mil pessoas, 1,3% dos sino-
penses confirmados com o 
novo coronavírus.

Os dados apontam 

DA REPORTAGEM

Um reforço a mais na 
área da segurança de Sorri-
so é a jornada voluntária dos 
policiais militares que já está 
formalizada entre a Prefeitu-
ra de Sorriso e o Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública.

O projeto da jornada foi 
apresentado e discutido du-
rante a reunião do Gabinete 
de Gestão Integrada (GGI), 
que contou com a presença 
dos representantes da Cen-
tro Integrado de Operações 
Aéreas (Ciopaer) de Sorriso, 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Secretaria de Segu-
rança Municipal de Trânsito 
e Defesa Civil, Polícia Mili-
tar, Conselho Municipal de 

Segurança Pública (Comsep) 
e Poder Judiciário de Sorri-
so. A jornada extra não irá 
acarretar gastos ao Governo 
do Estado. Os valores serão 
pagos pela Prefeitura que 
conta com uma previsão or-
çamentária de R$ 250 mil 
para este ano. A jornada vo-
luntária não deve exceder às 
seis horas diárias de trabalho 
de cada policial militar.

Segundo o tenente-co-
ronel e comandante do 12º 
Batalhão da Polícia Militar 
de Sorriso, Jorge Almeida, 
com a jornada voluntária, 
serão em torno de quatro a 
seis policiais a mais nas ruas, 
por dia, na cidade e distritos. 
“Esta é uma grande novidade 
para Sorriso, pois são poucos 
municípios do Estado que 
contam com esta jornada”.

DA REPORTAGEM

A contaminação pelo novo 
coronavírus em funcionários 
de um frigorífico de Colíder 
é 12 vezes mais intensa do 
que a taxa de contaminação 
no próprio município. En-
quanto na cidade a média é 
de 33.438 habitantes e 498 
casos da Covid-19 (1,49%), 
na JBS são 602 funcioná-
rios e 84 casos confirmados 
(13,95%). Em nota, a JBS in-
formou que criou um pro-
tocolo de prevenção à Co-
vid-19 em todas as unidades, 
seguindo as recomendações 
do Ministério da Saúde.

“Entre as ações adotadas, 
caso um colaborador tenha 
resultado de teste positivo 
ele é imediatamente afasta-
do até seu pronto restabele-
cimento. A empresa também 
realiza busca ativa e afasta 
preventivamente todos os 
contactantes suspeitos, além 
do monitoramento perma-
nente de todos os colabora-
dores e sistemática desinfec-
ção”, diz. Sobre o processo 
em andamento, a empresa 
disse que não vai se posicio-
nar.

O primeiro caso de conta-
minado na cidade foi em um 
funcionário da empresa, em 
maio deste ano, conforme 
dados do Ministério Público 
do Trabalho (MPT-MT).

Até a propositura da ação, 
realizada na última quarta-
-feira (22), eram 84 casos 

confirmados na JBS. Fazen-
do um paralelo com o bo-
letim de casos na cidade, na 
época com 498 contamina-
dos, 16,87% de todos os casos 
do município eram de tra-
balhadores do frigorífico. Na 
semana passada, o MPT en-
trou com uma ação com pe-
dido liminar de testagem em 
massa na JBS e o afastamen-
to de todos os trabalhadores.

“Bem como outros pedi-
dos que visam garantir um 
mínimo de padrão proteti-
vo a esses trabalhadores, tal 
qual vários frigoríficos no 
Brasil têm adotado. Como 
adoção de distanciamento 
entre trabalhadores na li-
nha de produção, adoção de 
equipamentos de proteção, 
realização de vigilância ativa 
e passiva eficazes”, explicou a 
procuradora Ludmila Perei-
ra Araujo.

Segundo os procuradores, 
“a forma de transmissão do 
vírus, somado ao efeito ‘ex-
ponencial’ de contaminação, 
e, por fim, à ausência de tes-
tagem, tem o efeito de uma 
‘bomba relógio’ em ambien-
tes de trabalho”.

Além disso, a taxa de ocu-
pação de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
em Colíder já chegou a 100% 
de ocupação. A juíza respon-
sável pelo caso marcou uma 
audiência na última sexta-
-feira (24), mas não houve 
acordo. A magistrada, então, 
deu prazo até segunda (27), 
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Funcionários durante uma vistoria acompanhada pelo ministro Blairo Maggi 

Contaminação em frigorífico é 12
vezes mais intensa que na cidade
COLÍDER | Primeiro caso de contaminado foi em um funcionário da empresa, em maio

ainda, que 1.639 pacientes 
já estão recuperados, o que 
representa 86,7% do total. Já 
os óbitos foram 54 repre-
sentando um total de 2,8% 
dos casos. Outros 17 estão 
internados.

Se reduzirmos dos ca-
sos confirmados (1.889), os 
recuperados (1.639) e tam-
bém os óbitos (54), chega-
mos ao número de pessoas 
com o vírus ativo no mu-
nicípio, que no caso seriam 
196, que ainda estão em 
isolamento domiciliar (179) 
ou internadas (17) se recupe-
rando da doença.

desde junho, dos quais 45 
presos já foram curados da 
doença. Já na PCE, dos 283 
contaminados, apenas um 
foi considerado curado. Já 
foram realizados 1.176 testes 
em detentos, dos quais 575 
deram positivo, 597 deram 

negativo e 4 resultados ainda 
não foram liberados pelo la-
boratório.

Entre os servidores do 
sistema penitenciário o au-
mento dos casos foi de 279%, 
saindo de 49 casos para 186 
em um mês. Assim como en-

tre os detentos, a maior parte 
dos casos é na PCE, com 37 
diagnósticos. Entre os profis-
sionais foram realizados 494 
testes, com 186 resultados 
positivos, 295 negativos e 13 
que ainda aguardam a saída 
do laudo do laboratório.

para a JBS juntar documen-
tos. Já na terça (28), a juíza 
deu um despacho concluin-
do a ação para julgamento da 
liminar. O MPT agora aguar-
da a decisão da Justiça.

IRREGULARIDADES
As irregularidades apon-

tadas pelo MPT foram ve-
rificadas em documentos 

solicitados à empresa e em 
relatórios e registros foto-
gráficos encaminhados pela 
Vigilância Sanitária de Colí-
der. A Vigilância inspecionou 
a unidade em três oportuni-
dades, nos meses de junho e 
julho, para fiscalizar o cum-
primento de uma recomen-
dação expedida pelo MPT 
em abril, ainda no início da 

pandemia.
No último relatório pro-

duzido pela Vigilância Sa-
nitária, é mencionada a 
situação de uma gestante, 
contaminada pelo esposo, 
funcionário da JBS, que teve 
que realizar um parto pre-
maturo em decorrência dos 
agravos da doença.

O MPT aponta, ainda, um 

quadro de vigilância ativa 
praticamente inexistente no 
frigorífico e falhas graves na 
vigilância passiva e no mo-
nitoramento por parte do 
Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho 
(SESMT) da população de 
trabalhadores e de casos sus-
peitos.
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