
INDÍGENA VIAJOU

500 km
com bebê
morto no
ventre

Diversas lideranças têm 
denunciado a situação de aban-
dono sofrida pelos indígenas 
em Mato Grosso em relação aos 
casos de Covid-19. Além disso, 
no entanto, há ainda a denún-
cia de discriminação. Um dos 
casos seria o da xavante Liliane, 
26 anos, que perdeu o bebê no 
último dia 4 de agosto.     
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Presente em Brasília na última quarta-feira (26), o governador Mauro Mendes (DEM), com ministros do Governo Bolsonaro para tratar do andamento 
dos projetos relacionados à duplicação da BR-163 e da construção das ferrovias no estado. Mendes classificou os temas como de extrema importân-
cia para a logística de Mato Grosso.                      Página -4

LOGÍSTICA

Em Brasília, Mendes busca acelerar 
viabilidade da BR-163 e de ferrovias

CUIABÁ

Suínos:
rentabilidade
deixa a
desejar
Nunca o suíno esteve 
tão valorizado em Mato 
Grosso. Nesta semana, o 
preço do quilo-vivo che-
gou a R$ 6,06 em média 
no estado. Alta de quase 
67% em relação ao valor 
praticado há um ano, R$ 
3,63/kg. O salto reflete o 
aquecimento da deman-
da pela proteína.   Página  -3

O Hospital Beneficente Santa Helena (HBSH), em parceria com a Unimed Cuiabá, inauguraram 
nesta semana a Unidade de Terapia Intensiva geral, com 10 leitos, localizados no terceiro andar 
do hospital, na capital.                              Página -7
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Já havia relatos anedóticos de reinfecção por 
Covid-19, mas permanecia a dúvida se eram casos 
autênticos de nova contaminação ou movimentos 
de piora em quadros prolongados da mesma do-
ença.

Agora, entretanto, constatou-se de fato a pos-
sibilidade de reinfecção depois de apenas alguns 
meses do primeiro contágio —cientistas da Uni-
versidade de Hong Kong conseguiram documentar 
de forma convincente um episódio.

Um honconguês de 33 anos, que ficara doente, 
se recuperara e recebera alta em abril, viajou à Es-
panha e, ao regressar, no início deste mês, subme-
teu-se a teste para a doença com resultado positivo, 
embora sem sintomas —nada como uma vigilância 
epidemiológica funcional, diga-se de passagem.

Agora que uma nova contaminação foi prova-
da, pode-se esperar uma alta nos registros. Bélgica 
e Holanda já fizeram anúncios. São Paulo mantém 
um ambulatório para essas situações.

Resta ainda saber quão frequente é o segundo 
contágio. Mesmo que o fenômeno se mostre bas-
tante raro, devem-se esperar ocorrências dado que 
já contamos globalmente com mais de 26 milhões 
de casos de Covid-19 (que chegam às centenas de 
milhões se levarmos em conta a subnotificação).

Não termos visto multidões de asiáticos —os 
primeiros vitimados pelo vírus— voltando a ado-
ecer é de certa forma tranquilizador, assim como 
o fato de que a segunda infecção do paciente hon-
conguês tenha sido assintomática.

Obviamente, seria preferível que uma infec-
ção por Covid-19, a exemplo do que se dá em mo-
léstias como o sarampo, proporcionasse imunida-
de. Esse nunca se afigurou o cenário mais provável, 
porém.

Muitos especialistas já apostavam que o Sars-
-CoV-2 acabaria por se tornar endêmico, a exem-
plo dos vírus das gripes sazonais e dos resfriados, 
que os corpos humanos aprenderam a combater.

Do ponto de vista prático, a reinfecção traz 
algumas implicações. A ideia de passaporte da 
imunidade, que já andava em baixa, sai ainda mais 
chamuscada. Quem já teve a doença não pode se 
considerar protegido com certeza senão por um 
período muito fugaz. Quanto à vacina, fica reforça-
da a perspectiva de reaplicação periódica. Pacien-
tes recuperados provavelmente também deverão 
entrar na fila da imunização, ainda que não como 
grupo prioritário.
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AVENIDA
MATO GROSSO
Um terreno em que seria construído um 

edifício comercial de luxo na Avenida Mato 
Grosso, no bairro Araés, em Cuiabá, está en-
tre os itens que serão leiloados pelo Tribunal 
Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-
-MT) nos dias 4 e 28 de setembro. A obra ti-
nha previsão de construção em 2013, mas foi 
embargada pela Prefeitura de Cuiabá. Depois, 
a obra foi suspensa pela Justiça, após o Minis-
tério Público denunciar falhas consideradas 
grosseiras e afirmar que a obra não oferecia 
segurança à população. A obra nunca saiu do 
papel.

LUTO NA
ADVOCACIA
O advogado Joatan Alves de Oliveira, 51 

anos, morreu na terça (25) vítima da Covid -19. 
Ele estava internado em uma Unidade de Tra-
tamento Intensivo (UTI) há cerca de 40 dias. 
Em nota, a OAB-MT lamentou o falecimento do 
profissional. “Desejo a todos força e serenidade 
para lidar com a dor da perda”, disse o presi-
dente Leonardo Campos. Joatan era inscrito na 
subseção da OAB de Várzea Grande desde o ano 
2000. A subseção também expressou seu pesar 
e decretou luto de três dias.

CANETA DO STF
A expectativa de dois conselheiros afasta-

dos do TCE-MT é que consigam retornar aos car-
gos em, no máximo, 10 dias. A defesa de ambos 
já protocolou junto ao ministro Ricardo Lewan-
dowsky requerimentos pedindo a extensão dos 
benefícios da decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que determinou a retomada do car-
go pelo conselheiro Valter Albano. Afastados há 
mais de três anos, sem denúncia formalizada, 
o STF entendeu que o tempo de afastamento é 
exagerado. Além de Albano, foram afastados 
Sérgio Ricardo, Antônio Joaquim, Waldir Teis e 
José Carlos Novelli.
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“Do ponto de vista prático, a reinfecção traz 
algumas implicações. A ideia de passaporte da 
imunidade, que já andava em baixa, sai ainda 
mais chamuscada

Mesmo com maioria católica, o país é oficial-
mente um Estado laico, ou seja, adota uma 
posição neutra no campo religioso, buscando 
sempre a imparcialidade nesse assunto

“

Os poderes constituídos dentro de uma ló-
gica, deveriam atuar harmonicamente entre si, 
essa teria que ser, a precípua básica para que 
não houvessem sobreposições ou valorações, 
deste ou daquele poder, em detrimento do outro, 
como comumente vem acontecendo em nosso 
país. Como se não bastassem essas sobreposi-
ções de poderes, algumas vezes, parlamentares, 
acabam se excedendo em suas colocações as 
vezes de forma:  esdrúxula, vergonhosa, imoral 
e desrespeitosa ao dirigir certas palavras, prin-
cipalmente, a aquela  pessoa; que, quer queira 
ou quer não, realizou trabalho hercúleo à frente 
de uma determinada região do Estado,  como 
aconteceu no Vale do Araguaia, que traz a pecha 
de “Vale dos Esquecidos”.

Falar da história do Vale do Araguaia, sem 
mencionar, Dom Pedro Calsadáliga, nascido em 
Balsareny, na província de Barcelona, na Espa-
nha, no dia 16 de fevereiro de 1928, seria no mí-
nimo uma temeridade.

Em 1968, mudou-se para o Brasil para fun-
dar uma missão Claretiana no Estado de Mato 
Grosso, uma região de alto grau de analfabe-
tismo, marginalização social e concentração 
fundiária (latifúndios):  são “grandes extensões 
de terras, que podem ser produtivas ou impro-
dutivas”, em função disso, nessas regiões eram 
comuns assassinatos.

O Bispo emérito, da Prelazia de São Felix do 
Araguaia (MT), Dom Pedro Casaldáligia, defen-
sor dos direitos humanos  e dos mais pobres. 
Estava, internado em um hospital em Batatais 
(SP), com insuficiência respiratória e agrava-
mento do Mal de Parkinson, vindo a falecer aos 
92 anos, na manhã de sábado dia (8), sendo se-
pultado na quarta-feira (12).

Antes mesmo, que o seu corpo esfriasse, o 
Bispo emérito, teve sua reputação ultrajada, 
pelo deputado federal Nelson Barbudo (PSL), 
que desferiu contra ele, palavras: ofensivas, de 
baixo calão, agressivas, enfim de deselegância 
e desinteligência, de dar inveja a qualquer um.

Ele inicia seu ataque dizendo “Comunista 

para mim é no inferno, o bispo descansou no 
inferno a poucos dias. Ele, desencarnou o cape-
ta que o tenha em um bom lugar, pois lugar de 
comunista para mim é no inferno. Eu não estou 
contra os índios, eu só não respeito comunista. 
Para fazer trabalho social em razão dos pobres 
não precisa tomar terra de outro”.

Nunca se ouviu de um parlamentar federal, 
eleito pelo voto direto, tendo recebido votos das 
mais diferentes religiões e credos, fazer um dis-
curso de ódio, tão desrespeitoso e imoral a um 
sacerdote, que chegou à condição de Bispo.

Todos os seres humanos cometem erros e 
acertos, porém a pessoa que deixa seu   país de 
origem, para mudar-se para um país estranho, 
visando: pregar, pacificar e edificar a palavra de 
Deus, merece no mínimo o nosso respeito. Mes-
mo com maioria católica, o país é oficialmente 
um Estado laico, ou seja, adota uma posição neu-
tra no campo religioso, buscando sempre a im-
parcialidade nesse assunto.

Este artigo foi ensejado pela brilhante postu-
ra e determinação do deputado estadual, Elizeu 
Nascimento (DC), único parlamentar a fazer uso 
da tribuna; não para fazer proselitismo, e sim 
para defender com unhas e dentes a memória, 
do Bispo emérito, Dom Pedro Casaldáligia, que 
construiu uma história em nosso Estado, lutan-
do sempre, pelos mais humildes.

Elizeu Nascimento (DC), profundamente 
consternado e chateado, com as palavras profe-
ridas por Nelson Barbudo (PSL), contra a imagem 
não apenas de um religioso como também de um 
ser humano (in memoriam). Segundo ele, neste 
momento de dor, o mínimo a ser feito deveria ser 
respeitá-lo  e vai mais além.

“É lamentável a declaração do deputado fede-
ral Nelson Barbudo, desrespeitando um homem 
religioso, bispo emérito da Prelazia de São Felix 
do Araguaia, religioso conhecido mundialmente 
por lutar sempre, pelos menos favorecidos pela 
sorte e pelas causas indígenas e dos sem terras”, 
por certo, o magnânimo deputado federal, estará 
propenso a derreter politicamente, depois dessa 
fala desconexa e comprometedora.

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Fala desrespeitosa

Luzes e cores
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atividade.
É fundamental, então, desativar tudo 

que disser respeito à notificação no apa-
relho, para, de fato, conseguir manter o 
foco em outra atividade. E não adianta 

dizer que os alertas 
visuais não chamam a 
atenção, pois sei muito 
bem o “efeito” que eles 
têm em nossas vidas.

Leve tudo isso em 
consideração ao fazer 
a configuração dos 
perfis que vai utilizar 
no decorrer do seu dia. 
Como falei anterior-
mente deixar os perfis 
pré-configurados den-
tro de suas necessida-

des agiliza sua vida e impede que você 
deixe o aparelho exibindo alertas apenas 
para não ter que ficar mexendo quando 
precisar. Sem luzes e cores tentando cha-
mar a atenção nosso dia fica, com toda a 
certeza, muito, mas muito mais produtivo.

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 programação de perfis permite que consigamos ativar e desativar 
rapidamente as configurações úteis nos mais variados momentos do 
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Na edição passada eu falei sobre de-
sativar notificações do celular durante o 
horário de trabalho, estudo ou qualquer 
outra coisa que exija concentração. As 
notificações tendem a chamar a atenção 
e criam um ambiente 
que dificulta muito a 
vida do usuário, que 
acaba perdendo o foco 
e ficando com a cabe-
ça no que pode estar 
sendo informado pelo 
aparelho.

Como tais disposi-
tivos hoje em dia são 
utilizados para tudo, 
é muito provável que 
boa parte das notifica-
ções que você receba 
não tenham qualquer utilidade para a ati-
vidade que esteja desenvolvendo, e acaba 
se convertendo, em linhas gerais, em uma 
grande perda de tempo.

Quando falo a respeito disso as pes-
soas acabam focando apenas em desligar 
os sons do dispositivo, mas nem tudo se 
resume a isso. Os aparelhos utilizam ou-
tros recursos para chamar a atenção do 
usuário, como piscar persistentemente 
um LED ou ativar a tela. Tais mecanismos 
são de grande valia quando você precisa 
saber que algo está acontecendo ali, mas 
são um grande problema quando é ne-
cessário se concentrar em alguma outra 

LICIO ANTONIO MALHEIROS

Um filhote de lobo-guará foi resgatado e entregue à Secretaria Estadu-
al de Meio Ambiente (Sema), depois que a mãe dele foi atropelada numa 
fazenda em Sapezal. O lobo-guará, de aproximadamente 3 meses, foi aco-
lhido por uma moradora de Sapezal que acionou a Prefeitura para fazer o 
resgate. O veterinário Vitor Barredo Makhoul disse que o animal estava 
em uma lavoura e que a mãe foi atropelada e morreu. O animal silvestre 
foi entregue para a Sema em Tangará da Serra.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 28  de agosto de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Presente em Brasília na 
última quarta-feira (26), o 
governador Mauro Mendes 
(DEM), com ministros do 
Governo Bolsonaro para tra-
tar do andamento dos proje-
tos relacionados à duplicação 
da BR-163 e da construção 
das ferrovias no estado.

Mendes classificou os te-
mas como de extrema im-
portância para a logística de 
Mato Grosso. “São assuntos 
importantes da logística do 
nosso estado, alguns estão 
andando, alguns estão enca-
minhados, mas é uma luta 
que temos que estar corpo 
a corpo para garantir que 
os próximos passos cami-
nhem. Para que a Ferrogrão 
chegue até a cidade de Lu-
cas do Rio Verde, para que a 
Fico chegue até Água Boa e 
para que a Ferrogrão saia lá 
de Miritituba (PA) e chegue 
até a cidade de Sinop”, re-
latou o governador. Apesar 
da boa vontade em ver essas 
questões concluídas, o go-
vernador relatou que ainda 
há alguns entraves de ordem 
burocrática que estão difi-
cultando o processo, como é 
o caso da concessão da BR-
163 para que a duplicação da 
principal rodovia do estado 
para o escoamento de grãos 
do estado seja concluída.

“Muitos passos ainda pre-

LOGÍSTICA | O governador articulou a reunião para garantir que as pautas continuem andando

Concretização vai impulsionar escoamento em MT 

GASTOS AO COMBATE

Câmara aprova 
reformulação da 
Lei de Falências

Texto segue para análise do Senado

Conselheiro apontou diversas falhas na licitação 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Câmara dos Depu-
tados aprovou na quarta-
-feira (26), o projeto de lei 
que reformula a Lei de Fa-
lências com a possibilidade 
de financiamento na fase 
de recuperação judicial, de 
parcelamento de dívidas 
tributárias federais e de 
apresentação de plano de 
recuperação por credores. 
O texto segue para análise 
do Senado.

De acordo com o tex-
to, se autorizado pelo juiz, 
o devedor em recuperação 
judicial poderá fazer con-
tratos de financiamento, 
inclusive com seus bens 
pessoais em garantia, para 
tentar salvar a empresa da 
falência.

Se a falência for de-
cretada antes da liberação 
de todo o dinheiro do fi-
nanciamento, o contrato 
será rescindido sem multas 
ou encargos. Esse financia-
mento poderá ser garanti-
do com bens da empresa, 
como maquinários e pré-
dios, por meio de aliena-
ção fiduciária ou mesmo na 
forma de garantia secun-
dária. Se houver sobra de 
dinheiro na venda do bem, 
ela será usada para pagar o 
financiador.

Ainda que credores re-
corram da autorização de 
financiamento e ganhem o 

recurso, os valores adian-
tados pelo financiador e as 
garantias ficam de fora do 
rateio da massa falida entre 
os demais credores, sendo 
pagos por fora (extracon-
cursal).

Ao contrário da proibi-
ção atual de incluir créditos 
trabalhistas ou por acidente 
de trabalho na recuperação 
extrajudicial, o substitutivo 
do relator Hugo Leal (PSD-
-RJ) permite sua inclusão se 
houver negociação coletiva 
com o sindicato da respec-
tiva categoria profissional.

O projeto amplia a 
possibilidade de parcela-
mento de dívidas com a 
União para a empresa que 
tiver pedido ou tiver apro-
vada a recuperação judicial. 
O texto aumenta o número 
de prestações, de 84 para 
120 parcelas, e diminui o 
valor de cada uma. É cria-
da ainda outra opção, com 
a quitação de até 30% da dí-
vida consolidada e o parce-
lamento do restante em até 
84 parcelas.

Para pagar essa entra-
da, a empresa poderá usar 
25% do prejuízo fiscal e 9%, 
17% ou 25%, conforme o tipo 
de empresa, da base de cál-
culo negativa da Contribui-
ção Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). O devedor 
poderá optar também por 
outro parcelamento criado 
por lei federal em vigor no 
momento.

Foto: Michel Jesus / câMara dos deputados

Foto: assessoria tce

Mendes se reúne com ministros
para tratar de ferrovias e da BR

Foto: G1

“FALSO NEGATIVO”

Gaeco desencadeia 
operação em 
Mutum e Cuiabá

IPIRANGA DO NORTE

TCE suspende licitação do SAAE

Operação contou com apoio do Gaeco de Cuiabá e Sorriso 

DA REPORTAGEM

Com o apoio dos Gru-
pos de Atuação Especial 
Contra o Crime Organizado 
(Gaeco) de Cuiabá e Sorriso, 
a operação “Falso Negativo”, 
desencadeada na terça-feira 
(25) pelo Gaeco do Distrito 
Federal, realizou diligên-
cias de busca e apreensão 
em dois endereços na Capi-
tal e em dois endereços no 
município de Nova Mutum. 
Foram apreendidos, em sín-
tese, documentos e informa-
ções armazenados em meio 
magnético. 

Aproximadamente 20 
agentes participaram da 
operação em Mato Grosso. 
Em Nova Mutum, as diligên-
cias foram acompanhadas 
pela promotora de Justiça 
Maísa Fidélis Gonçalves. De 
acordo com informações 
da coordenação do Gaeco 
Cuiabá, o apoio à operação 
ocorreu em dois momentos. 
Na primeira fase, em julho 
deste ano, foram realizados 
os levantamentos das infor-

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas 
de Mato Grosso (TCE-MT) 
homologou, na sessão ordi-
nária remota de quarta-feira 
(26), a medida cautelar que 
suspendeu temporariamente 
todos os atos decorrentes do 
Pregão Presencial promovi-
do pelo Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (SAAE) de 
Ipiranga do Norte. O certa-
me tem por objeto futura e 
eventual aquisição de hipo-
clorito de sódio líquido, com 
densidade de 12% de cloro 
ativo, para utilização no tra-
tamento da água municipal.

O conselheiro João Ba-
tista Camargo, relator do 
processo, atendeu a uma 
Representação de Natureza 
Interna movida pela Secre-
taria de Controle Interno 
do TCE-MT, que identificou 
diversas falhas na licitação. 
Além de suspender o pregão, 
foi determinado ainda que o 
SAAE não autorize a adesão à 
ata de registro de preços por 

cisam ser dados e o que es-
tamos fazendo é marcando 
passo a passo para que isso 
não fique parado em algu-
ma instância de decisão. E a 
BR-163 é de uma rápida de-
cisão. Precisamos resolver o 
problema dessa concessão. E 
os passos estão sendo dados 
pelo ministro Tarcísio [de 
Freitas, da Infraestrutura], 
que de forma competente 
está conduzindo isso. Nós 
viemos articular mais apoio, 
mais sinergia, para que nós 
possamos rapidamente re-
solver o problema dessa con-
cessão e duplicar o trecho 
Cuiabá-Sinop”, reforçou.

FERROVIA  
DA RUMO 
A ferrovia que compõe a 

Malha Norte será construí-
da pela empresa Rumo. deve 
levar os trilhos da ferrovia 
para as cidades de Cuiabá, 
Lucas do Rio Verde e Nova 
Mutum. Ao todo, o proje-
to prevê a construção de 
três novos terminais para o 
transporte da produção agrí-
cola e industrial, que cresce 
consideravelmente em Mato 
Grosso.

FICO 
A FICO será construída 

pela empresa Vale, ligan-
do Mara Rosa (GO) a Água 
Boa (MT). Ao todo, o pro-
jeto prevê a construção de 
1.641 quilômetros de trilhos. 

mações das empresas inves-
tigadas e, posteriormente, o 
cumprimento dos manda-
dos. 

Conforme nota divul-
gada pelo MPDFT, a segunda 
fase da operação “Falso Ne-
gativo” apura prejuízo milio-
nário ao erário, causado em 
razão de superfaturamen-
to dos produtos adquiridos 
pela SES/DF. São objeto de 
investigação duas dispensas 
de licitação. Na primeira, 
cuja vencedora foi a empre-
sa Luna Park Brinquedos, 
identificou-se o superfatura-
mento de 146,57% no compa-
rativo com preços ofertados 
pelas demais concorrentes. 

Já em relação à segunda 
dispensa de licitação, a em-
presa vencedora, Biomega 
Medicina Diagnóstica, apre-
sentou preço que indica su-
perfaturamento de 42,75% 
nas aquisições de testes. Nes-
te caso, a empresa vendeu os 
testes a R$ 125,00 a unidade 
para a SES/DF, enquanto ou-
tros órgãos pagaram, pelo 
mesmo produto, o valor de 

órgãos e entidades que não 
participaram do certame, a 
fim de resguardar eventual 
dano aos cofres públicos.

Entre as falhas apon-
tadas pela unidade técnica, 
está a exigência, no edital, 
de apresentação de certidões 
negativas de débitos para de-
monstração da regularidade 
fiscal e trabalhista por parte 
das licitantes. O conselheiro 
João Batista pontuou, em sua 
decisão, que impedir a parti-
cipação de interessadas que 
detêm a certidão positiva 
com efeito de negativa res-
tringe o processo licitatório e 
fere a Lei Geral de Licitações 
(nº 8.666/1993).

Outro apontamento 
feito pela Secex de Con-
tratações Públicas do TCE-
-MT foi de que o processo 
licitatório do SAAE também 
não observou as regras da 
Lei nº 8.666/1993 no que 
diz respeito ao fato de que 
aquisições públicas devem 
balizar-se pelos preços prati-
cados no âmbito dos órgãos 
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R$ 18,00. O prejuízo decor-
rente do superfaturamento 
é superior a R$ 18 milhões, 
valor que permitiria a com-
pra de mais de 900 mil testes 
rápidos. Com a colaboração 
de mais de 500 servidores 
públicos engajados no com-
bate à corrupção aos cofres 
públicos da saúde, foram 
cumpridos, no decorrer do 
dia, seis mandados de prisão 
e 44 mandados de busca e 
apreensão em várias cidades 
e capitais brasileiras. 

As ordens judiciais fo-
ram expedidas pelo Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios (TJDFT) e 
são resultado de investigação 
exclusiva do MPDFT, que 
apura suspeitas de crimes 
cometidos por servidores do 
alto escalão da Secretaria de 
Saúde do DF, dentre os quais, 
organização criminosa, frau-
de à licitação, lavagem de di-
nheiro, contra ordem econô-
mica (cartel), corrupção ativa 
e passiva, todos estes crimes 
praticadas no curso de dis-
pensas de licitação destina-
das à compra de testes para 
detecção da Covid-19.

e entidades da administração 
pública. “No caso do Pregão 
Presencial nº 001/2020, foi 
considerado os valores obti-

dos apenas em orçamentos 
fornecidos por três empre-
sas, sem considerar os preços 
praticados”.

O projeto deve sair do pa-
pel em breve em razão de o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) ter renovado de for-
ma antecipada a concessão 
das outorgas para a Vale. A 

construção da ferrovia foi 
uma das contrapartidas para 
a renovação.

FERROGRÃO 
O projeto compreende 

uma ferrovia de 933 quilô-

metros que deve ligar Sinop 
(MT) ao porto fluvial de Mi-
ritituba (PA), prevê a capaci-
dade para transportar cerca 
de 58 milhões de toneladas.

Além da economia que 

os produtores teriam com 
o transporte, a ferrovia fa-
cilitaria a logística do es-
coamento dos grãos e pro-
vocaria menos danos às 
rodovias.
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CRIADO

Grupo de trabalho para levar
Ferronorte até L.R.Verde

CANARANA

Sindicato Rural e Senar: treinamento 
de Aplicação de Defensivos Agrícolas

Missão dos técnicos é estruturar projeto para viabilizar a expansão dos trilhos 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso criou um grupo de 
trabalho para estruturar e 
viabilizar a expansão da fer-
rovia Vicente Vuolo, a Ferro-
norte, no estado. O objetivo é 
levar os trilhos de Rondonó-
polis até Lucas do Rio Verde. 
O grupo técnico será forma-
do por 2 membros indicados 
pela gestão estadual, 1 indica-
do pela Assembleia Legislati-
va, 1 membro indicado pela 
bancada de Mato Grosso no 
Congresso Nacional, 2 repre-
sentantes da Rumo S.A. (em-
presa que detém a concessão 
dos trilhos que ligam Mato 
Grosso a São Paulo) e 1 mem-
bro indicado pela Famato.

O decreto publicado 
em Diário Oficial determina 
que o grupo irá acompanhar 
a estruturação do projeto de 
extensão da ferrovia e a sua 
implementação. Os técnicos 
deverão debater maneiras 
de viabilizar a passagem dos 
trilhos por Cuiabá antes de 
levá-los até Lucas do Rio Ver-
de. O relatório final dos estu-
dos terá que ser apresentado 
em no máximo 120 dias após 
a primeira reunião ordiná-

DA REPORTAGEM

O Sindicato Rural de 
Canarana e o Senar ofere-
cem, entre os dias 21 e 29 
de setembro, o treinamento 
de Aplicação de Defensivos 
Agrícolas utilizando pulveri-

Foto: Divulgação

Após atingir pico histórico em maio, ágio encolheu nos meses 
seguintes 

PECUÁRIA

Diferença entre valor 
da arroba do bezerro 
e do boi gordo é a 
menor em 4 meses
DA REPORTAGEM

A valorização do boi 
gordo nos últimos meses tem 
estreitado a diferença entre o 
preço da arroba do bezerro 
e a do próprio boi gordo. O 
indicador (ágio) é importan-
te para os recriadores avalia-
rem a rentabilidade do negó-
cio. Em agosto, o valor pago 
pela arroba do boi gordo 
(considerando a média cal-
culada até o dia 25) chegou a 
R$ 200,03 em Mato Grosso, 
segundo o Imea. Uma alta de 
18% em relação ao preço mé-
dio praticado em maio (R$ 
169,59). O bezerro também 
ficou mais caro no período, 
mas o salto foi menor. 

Saiu de R$ 247,68/@ 
em maio para R$ 268,02/@ 
neste mês, avanço de 8%. 
Este salto mais expressivo 
do boi gordo, tem ajudado a 
amenizar a diferença entre a 
“arroba comprada” pelo re-
criador e a “arroba vendida”, 
que atingiu o ponto máxi-
mo – e histórico – em maio, 
quando a arroba do bezerro 
valia 31,53% a mais que a do 
boi gordo. De lá prá cá, essa 
distância tem ficado mais 
curta. Em julho, por exem-

plo, chegou a 26,98%, con-
forme acompanhamento do 
Imea. Hoje, considerando os 
preços praticados até agora, 
o ágio no mês de agosto está 
em 25,37%. Apesar da queda, 
os números ainda superam 
a média histórica no estado, 
que é de 21,06%. 

Analista de pecuária 
do Imea, Marianne Tufani 
explica que o crescimento 
do ágio entre março e maio 
(superando os índices do ano 
passado), “ocorreu principal-
mente pela desvalorização 
da arroba do boi gordo no 
período, quando foi o estado 
viveu o ‘auge da pandemia’ e 
do recuo da demanda”. En-
quanto isso, segundo ela, “o 
mercado de reposição conti-
nuou valorizado neste perío-
do, impulsionado pela baixa 
oferta da categoria”. A mu-
dança no cenário, comenta, 
começou “com a volta do 
processamento dos frigorí-
ficos e também o avanço da 
demanda externa, que inclu-
sive registrou recorde de vo-
lume em julho. Assim, a ar-
roba do boi gordo voltou a se 
valorizar e contribuiu para 
este recuo do ágio a partir de 
junho”, pontua.

AGRONEGÓCIO 

Aumento no custo de produção foi puxado pela alta do milho e farelo de soja 

Preço é o maior da história, mas
rentabilidade deixa a desejar
DA REPORTAGEM

Nunca o suíno esteve 
tão valorizado em Mato 
Grosso. Nesta semana, o 
preço do quilo-vivo che-
gou a R$ 6,06 em média 
no estado. Alta de quase 
67% em relação ao valor 
praticado há um ano, R$ 
3,63/kg. O salto reflete o 
aquecimento da demanda 
pela proteína. As vendas no 
mercado interno voltaram 
a reagir depois da queda 
provocada pela pandemia, 
que derrubou os abates, 
especialmente em abril. Já 
as exportações, vivem um 
momento histórico. De 
janeiro a julho, o estado 
embarcou mais de 20 mil 
toneladas de carne suína. 
Volume 171% maior que o 
exportado no mesmo perí-
odo de 2019. A china foi o 
destino de 81% destas ven-
das, segundo o Imea.

Mas, nas granjas, o 
bom momento não se tra-
duz em rentabilidade, de 
acordo com a associação 
que representa os criado-
res no estado. “O reajuste 
do preço do milho e do 
farelo de soja foi muito 
maior do que o valor do su-
íno. Então nosso poder de 
compra diminuiu bastan-
te” explica Itamar Canossa, 

presidente da Acrismat. Os 
gastos com a alimentação 
representam 76% dos cus-
tos do suinocultor, que viu 
o milho – principal com-
ponente da ração – ficar 
bem mais caro. No estado 
que mais produz o grão no 
país, a saca custa hoje R$ 
41,72 em média. O valor é 
80% superior ao praticado 
há um ano. Diferença que 
pesa no bolso do criador. 
Em julho do ano passado, 
era preciso 5,48 kg de suí-
no para comprar uma saca 
de milho. Em julho deste 
ano, 7,29 kg.

“Hoje só não se tem 
um grande colapso na 
questão dos custos da sui-
nocultura porque os pre-
ços dos suínos subiram 
nos últimos dois meses de 
maneira acelerada. Então, 
para os próximos meses é 
importante também ficar 
de olho nesta relação de 
troca e nas estratégias que 
os suinocultores podem 
adotar a partir de agora na 
compra do milho, porque 
a gente sabe que essa mu-
dança estrutural que está 
havendo na demanda por 
este cereal aqui em Mato 
Grosso – com a demanda 
das indústrias de etanol de 
milho e as exportações fa-
voráveis – a gente tende a 

SUINOCULTURA | Efeito positivo foi anulado pelo aumento ainda mais expressivo dos custos de produção
Foto: Divulgação
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zador autopropelido. O ins-
trutor do treinamento será 
Gilmar José da Silva, tendo 
ainda como parceiro na rea-
lização da aula pratica, Edil-
so Junior Santi, da empresa 
Buritis Máquinas Agrícolas. 
Ao todo, serão 15 vagas ofe-

ria, e será encaminhado ao 
Governador do Estado e ao 
Ministério da Infraestrutura.

A Ferronorte é a única 
ferrovia em Mato Grosso. Ela 
liga o município de Rondo-
nópolis ao porto de Santos, 

ter uma subida nos preços 
do milho ainda”, comen-
ta o superintendente do 
Imea, Daniel Latorraca.

A forte procura pelo 
grão tanto dentro quanto 
fora do Brasil e a anteci-
pação das vendas das pró-
ximas safras a níveis nun-
ca antes vistos, reforçam a 
preocupação dos criadores 
com o futuro da ativida-
de. Para a Acrismat, o sui-
nocultor mato-grossense, 
que estava acostumado 
com a ampla oferta do ce-
real durante a maior parte 
do ano, terá que pensar em 
antecipar as compras e a 
investir em estrutura para 
armazenar o grão.

“É interessante que 
formem contratos anteci-
pados, fixem preços e de 
certa forma busquem ten-
tar fixar os custos de pro-
dução para o ano que vem. 
O passo seguinte é a ques-
tão da estocagem. Num 
segundo momento, o pro-
dutor tem que pensar em 
construir a própria estoca-
gem na granja. Há linhas 
de crédito para isso, é to-
talmente viável essa ques-
tão. Isso pode ser a dife-
rença futura numa questão 
de falência ou de sucesso 
na atividade suinícola”, re-
força Itamar Canossa.

e tem papel fundamental 
no escoamento da safra de 
grãos. Com as perspectivas 
de crescimento da produção 
e de avanço nas exportações, 
a capacidade da malha terá 
que ser ampliada, o que já foi 

confirmado pela concessio-
nária que opera a ferrovia e 
que – no ano passado – teve 
a renovação antecipada do 
contrato de concessão apro-
vada pelo Tribunal de Contas 
da União.

recidas.
Os interessados devem 

procurar o Sindicato Rural 
munido de cópia de docu-
mentos pessoais pra fazer 
sua inscrição. O treinamento 
é gratuito, e para participar 
é necessário ter idade míni-

ma de 18 anos e ensino fun-
damental completo. Ainda, 
conforme o Sindicato, é de-
sejável que o aluno já tenha 
o treinamento de NR 31.08 
sobre segurança no trabalho 
na aplicação de defensivos 
agrícolas.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279578100   056049770001
279002701541400  024752110
279002701649500  003387491
279002700804500  021755079
279158900   287822440001
279002800686200  011068651
279002701547900  059839851
279002701558300  864775361
279002800744500  049744431
279002800778700  041412671
279002700952700  031594781
279042800   073620180001
279958300020900  006193342
279002800530300  913235411
279002800478900  494297446

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 
beneficiários 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 beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, CNPJ nº 
04.214.704/0001-18, torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a reno-
vação da Licença de Operação Provisória (LOP), para Área 
de Recebimento e Armazenamento Temporário de materiais 
originados da escavação superficial do solo em obras de pa-
vimentação, classificados como Resíduos Classe A segun-
do a Resolução CONAMA n° 307 de 2002 no município de 
Nova Santa Helena/MT.

ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS (ES-
SENCIA PRIME MOVEIS PLANEJADOS),  CNPJ nº 
36.082.682//0001-76, torna público que requereu a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente – SAMA/LRV/MT a Renova-
ção da LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) de sua empresa de 
fabricação de móveis e outros artefatos com predominância 
de madeira, localizada na Avenida Curitiba nº 560 N, Indus-
trial, Lucas do Rio Verde/ MT. Não foi determinado EIA.

LBCOL LEGNO BRASIL COMPENSADOS EIRELI (LB-
COL), CNPJ nº 03.253.106/0001-95, Inscrição Estadual 
n°13.188.474-3 torna público que requereu a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente– SEMA/MT, a Renovação da LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para desenvolver atividade 
licenciada de fabricação de madeira laminada e de chapas 
de madeira compensada, prensada e aglomerada, localiza-
da Rua  Haiti  n°2673, Bairro das Chácaras,  Vera/ MT. Não 
foi determinado EIA

DS INSUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (DS 
ARTEFATOS DE MADEIRAS), CNPJ nº 12.161.016/0001-
65, Inscrição Estadual n°13.394.561-8, torna público que re-
quereu a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT, a Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para 
desenvolver atividade licenciada de fabricação de esqua-
drias de madeira e peças de madeira para instalações in-
dustriais e comerciais, localizada Estrada Laura km 03, Cha-
cra 14, Bairro Industrial,  Vera/ MT. Não foi determinado EIA.

BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ 
nº 02.442.549/0001-61, Inscrição Estadual n°13.027.556-
5, torna público que requereu a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação da LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (LO), para desenvolver atividade licenciada de 
beneficiamento de madeira e fabricação de esquadrias, ve-
nezianas e peças de madeira para instalações industriais e 
comerciais, localizada Estrada Rosa km 1,0,Setor Industrial,  
Vera/ MT. Não foi determinado EIA.

RECICLADORA BONA EIRELI com CNPJ No. 
00.181.914/0001-04 e Inscrição estadual No 13.353.495-
2 com sede empresarial AVENIDA DAS ITAUBAS, N°791, 
LOTE16 DA QUADRA 12 Bairro: SETOR INDUSTRIAL 
II Município: FELIZ NATAL UF: MT, Torna público que re-
quereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA 
a Licença de Operação,  Licença de Instalação e Licença 
Prévia para Recuperação de materiais não especificados 
anteiormente. Não EIA/RIMA.

PET CLUBE LTDA, CNPJ 32.971.955/0001-82, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Sinop, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação para Atividade 
Higiene e embelezamento de animais domésticos; e comér-
cio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para 
animais de estimação, sito a Av. A, Lote 05 e Quadra 11, 
Residencial Delta, Sinop- MT, não determinado (EIA/RIMA). 
Eng. Vagner Pereira Reis – (66)99604-8004.

CARLOS WILLIAN GEANIZELI ATHAYDES 02279018780 
– MEI, CNPJ: 36.964.494/0001-71, torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 
Operação – LO para atividades de aparelhamento de placas 
e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e ou-
tras pedras,  localizado na Rua Valdir Doerner, 421, bairro 
Setor Industrial, no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

MARLENE ARAUJO DE DEUS- ME, CNPJ n° 
23.486.378/0001-42, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio Vare-
jista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na Rua 
das Azaleias, N: 4749 – Jardim das Oliveiras, município de 
SINOP-MT.

MARIA SOELI PEREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ 
18.910.424/0001-59, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto 
roupas íntimas, localizada na Rua Caminho do Sol, S/N, 
QUADRA 16 - LOTE 30, Rota do Sol, Município de Sorri-
so/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

H A HIDRAULICA ARAGUAIA LTDA, CNPJ 04.835.403/0001-
01, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a Renovação da Licença de Operação (LO) e Alteração de 
razão social, para atividade de Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores, localizada na 
Rua Tangara, N 189, Industrial I Etapa, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

DALZIZA DE LARA PILOCELLI, CPF: 004.379.411-40 torna 
público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade de  Explo-
ração e Manejo Florestal da Propriedade denominada Fa-
zenda Vista Alegre, sob o número do CAR MT188823/2020, 
localizada no município de Juína/MT. Não EIA/RIMA.

PABLO ALEXANDRE PILOCELLI, CPF: 019.753.371-07 
torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade de  
Exploração e Manejo Florestal da Propriedade denominada 
Fazenda BONI, sob o número do CAR MT109643/2018 , lo-
calizada no município de Juína/MT. Não 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

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 

VENDAS

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 

36° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à 
contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50, no valor global de R$ 
13.320,00 (TREZE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA  
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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 

32° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE N° 158/2020 
 

  O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do 
procedimento de Inexigibilidade em epígrafe, visando à contratação da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., com CNPJ N° 03.467.321/0001.99  no valor global de R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINEHENTOS REAIS), tendo 
como fundamento o inciso I  do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objetivo a  CONTRATAÇÃO DIRETA DOS 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AO CISVP, do respectivo PROCESSO N° 
158/2020. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

38° TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio 
de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa 
SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ N° 34.920.425/0001-30 no valor glo-
bal de R$ 14.800,00 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), tendo como 
fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens 
da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo chamamento público e 
do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01.

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

JESSICA DAYANE MULTA
Presidente – CPL

ALINE VANESSA MOCHI
Secretária Executiva do CISVP

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 

36° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à 
contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50, no valor global de R$ 
13.320,00 (TREZE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA  
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
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32° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE N° 158/2020 
 

  O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do 
procedimento de Inexigibilidade em epígrafe, visando à contratação da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., com CNPJ N° 03.467.321/0001.99  no valor global de R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINEHENTOS REAIS), tendo 
como fundamento o inciso I  do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objetivo a  CONTRATAÇÃO DIRETA DOS 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AO CISVP, do respectivo PROCESSO N° 
158/2020. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

39° TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio 
de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Ine-
xigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa CLINI-
CA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA, com CNPJ N° 25.062.497/0001-01 
no valor global de R$ 16.280,00 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de ME-
DICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA CHAMADA PÚ-
BLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01.

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

JESSICA DAYANE MULTA
Presidente – CPL

ALINE VANESSA MOCHI
Secretária Executiva do CISVP

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

Campo Novo do Parecis, 27 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE PROSSEGUIMENTO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo 
Novo do Parecis torna público aos interessados o PROSSEGUIMENTO 
DA SESSÃO PRESENCIAL da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020 que 
tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção 
de quadra poliesportiva no bairro Jardim Olenka, por meio do Convênio nº 
878796/2018. A continuidade da sessão ocorrerá no dia 08 de setembro 
de 2020 às 08h00min. (horário de Mato Grosso) para abertura das 
propostas das empresas habilitadas, a sessão ocorrerá na Sala de 
Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, Centro, 
Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin

ONDE SE LÊ: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2020. LÊ SE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 073/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
IPIRANGA DO NORTE / MT. Contratada: CARESTRAM DO BRASIL 
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. CNPJ: 08.546.929/0001-
22. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de serviços de 
Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para prestação de 
serviço e fornecimento de peças para manutenção corretiva do 
equipamento de radiologia Carestream Dryview 5950, pertencente ao 
centro de Imagem do Município de Ipiranga do Norte - MT”, por um 
período de 2 meses”. Valor estimado: R$ 9.827,00 (Nove Mil, Oitocentos e 
Vinte e Sete Reais). Período de vigência: 26/08/2020 a 26/10/2020. 
D o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a :  P e ç a s : 
08.002.10.301.0023.1035.3.3.90.30.00.00.00.0.1.02.000000 Saldo: 
3 . 7 1 2 , 0 0 .  S e r v i ç o s : 
08.002.10.301.0023.1035.3.3.90.39.00.00.00.0.1.02.000000 Saldo: 
6.115,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso II, da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. Ipiranga do Norte, 28 de Agosto de 2020.

RETIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Pedro Ferronatto
Prefeito Municipal

Presidente da CPL

Objeto:  contratação de empresa para execução da cabine do posto de 

transformação do laboratório Industrial, conforme planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 

básico. Data de Abertura: 14 de setembro de 2020. Horário: 14:00 horas. 

Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 27 de agosto de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 025/2020

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REFORMA DE LONGARINAS DE 03 (TRÊS) LUGARES, 
COM TROCA DE TECIDOS, ESTOFADOS PP DOS ENCOSTOS E 
ASSENTOS PARA O TECIDO SINTÉTICO CORANO SUPER DT NO 
AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO-MT. FINALIDADE: a presente 
contratação tem como objetivo realizar a reforma dos assentos utilizados 
no Aeroporto Regional de Sorriso-MT, a fim de, garantir qualidade e 
conforto para os usuários, bem como atender as exigências da ANAC e 
ANVISA, no que se refere a prevenção no combate ao novo coronavírus. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
CONTRATADA: ESTOFARIA LEMES LTDA, CNPJ 10.701.237/0001-53. 
VALOR GLOBAL: R$ 5.460,00 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta 
reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2020

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 079/2020.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO 
COM CANHÃO DE INCÊNDIO, HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E 
VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. 
O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2020

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA 
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE”. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Recebimento das propostas: das 10:00 horas do dia 31/08/2020 até as 
10:00 horas do dia 11/09/2020 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 15/09/2020 as 09:00 horas (horário de Brasília). 
Julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do s i te www.sorr iso.mt.gov.br  ou através do s i te 
www.bllcompras.org.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 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT



SÃO PAULO

Daniel Alves sofre fratura no
braço direito e vira desfalque

DE CANELA

Zagueiro Thuler vive momento de
transição e encaminha renovação  

Zagueiro é provável substituto de Rodrigo Caio contra o Santos

Camisa 10 vai colocar placa no antebraço e vira desfalque

Pogba testa positivo para o coronavírus e é cortado
da convocação da França

DA REPORTAGEM

Daniel Alves sofreu uma 
fratura no antebraço di-
reito, passou por cirurgia 
nesta quinta-feira e deve 
desfalcar o São Paulo por 
tempo indeterminado. O 
camisa 10 do Tricolor dei-
xou o gramado do Mo-
rumbi com muitas dores 
na última quarta, depois 
de sofrer uma pancada em 
disputa com Fernando Ca-
nesin, do Athletico.

Substituído por Luan, 
Daniel Alves recebeu o 
primeiro atendimento no 
banco de reservas e depois 
saiu do campo no carrinho. 
No hospital, o jogador foi 
examinado e teve a fratura 
constatada.

“O Daniel Alves foi aten-
dido no HCor, onde se evi-
denciou uma fratura no 
antebraço direito. Ele será 
submetido a cirurgia nesta 
quinta-feira para colocar 
uma placa para correção 
da fratura. A expectativa é 
de que a recuperação seja 
boa. Não podemos estipu-
lar o período, mas espera-

DA REPORTAGEM

Um dos representantes da 
base no elenco profissional 
do Flamengo, Matheus Thu-
ler vive momento de tran-
sição na carreira. Dentro de 
campo, será o provável titu-
lar contra o Santos. Fora dele, 
tem encaminhada a renova-
ção do contrato até 2024.

Thuler será muito pos-
sivelmente a opção do téc-
nico Domènec Torrent para 
substituir Rodrigo Caio, que 
é dúvida para a partida con-
tra o Santos, no próximo do-
mingo, devido a uma lesão 
na coxa. O jovem de 21 anos 
foi testado na equipe nos tra-
balhos de quarta-feira, mas 
ainda não há uma definição 
em relação a quem vai jogar.

Contra o Botafogo, Thu-
ler substituiu Rodrigo Caio 
no segundo tempo - uma 
mudança de direção de Tor-
rent, uma vez que Gustavo 
Henrique vinha sendo mais 
utilizado no ano com Jorge 
Jesus e até com o próprio ca-
talão, inicialmente.

mos uma boa recuperação 
por se tratar de uma fratu-
ra alinhada e com um bom 
prognostico de recupera-
ção”, afirmou o médico do 
São Paulo, José Sanchez.

Além de Daniel Alves, 
Fernando Diniz não terá 

DA REPORTAGEM

O técnico da França, Di-
dier Deschamps, apresen-
tou nesta quinta-feira a lista 
de 23 jogadores convoca-
dos para os primeiros com-
promissos da seleção pela 
Liga das Nações, contra Su-
écia e Croácia, nos dias 5 e 
8 de setembro, respectiva-
mente. O meia Paul Pogba, 
do Manchester United, foi 
cortado por ter testado po-
sitivo para o coronavírus.

Outras novidades na 
convocação foram o re-
torno do volante Adrian 
Rabiot, da Juventus, que 
não era chamado desde o 
imbróglio às vésperas da 
Copa do Mundo de 2018, e 
as inclusões do meia Hous-
sem Aouar, do Lyon, do vo-
lante Eduardo Camavinga, 
do Rennes, e do zagueiro 
Dayot Upamecano, do RB 
Leipzig. Os três foram rela-
cionados pela primeira vez 
para a seleção principal.

O meio-campista do 
Manchester United foi 

LIGA DAS NAÇÕES

França anuncia 1ª lista 
sem Pogba, que testou 
positivo para Covid-19

substituído na relação por 
Camavinga, de apenas 17 
anos. Além de Pogba, outro 
jogador constantemente 
convocado por Deschamps 
e que ficou fora da lista des-
ta quinta por ter testado 
positivo para o coronavírus 
foi Tanguy Ndombele, vo-
lante do Tottenham. O Ele 
já está em isolamento.

Depois desses dois pri-
meiros jogos contra a Su-
écia e a Croácia, a seleção 
francesa terá neste segun-
do semestre de 2020 mais 
outros quatro compromis-
sos pela Liga das Nações e 
jogará dois amistosos, um 
em outubro e outro em no-
vembro.

A última vez que a se-
leção da França entrou em 
campo foi no dia 17 de no-
vembro do ano passado, 
quando derrotou a Albânia 
por 2 a 0. A equipe é a atual 
campeã do mundo, após o 
título conquistado na Rús-
sia, em 2018, e foi finalista 
da última Eurocopa, em 
2016.

Foto: ReuteRs
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Presidente do Vitória ameaça
árbitro e jogador do Ceará
DA REPORTAGEM

O Barradão viveu mo-
mentos de cenas lamentáveis 
na noite de quarta-feira. No 
intervalo do jogo entre Vitó-
ria e Ceará, quando o Rubro-
-Negro vencia por 2 a 1, o 
presidente do time baiano, 
Paulo Carneiro, invadiu o 
campo de jogo e ameaçou o 
árbitro Paulo Roberto Alves 
Junior e o meia Vinícius, do 
Ceará. Na súmula do jogo, o 
árbitro relatou as ameaças e 
xingamentos proferidos pelo 
dirigente, que ainda estava 
sem máscara de proteção.

“Invadiu o campo de 
jogo sem utilizar máscara, 
desrespeitando as diretrizes 
da competição. O mesmo 
veio em direção a equipe 
de arbitragem e foi contido 
pelo policiamento. Cito que 
o mesmo proferiu as se-
guintes palavras gritando a 
este árbitro: ‘Seu moleque 
do caralho, vagabundo, sem 
vergonha, olha a merda que 
você fez, veio roubar a gente 
aqui, mas aqui você apanha, 
seu vagabundo’. sendo que 
me senti ofendido em minha 
honra”, escreveu o árbitro.

Paulo Roberto Júnior 
relatou também a tentati-
va de agressão e ameaça de 
Paulo Carneiro a Vinícius. O 
meia do Ceará tentava con-
ceder entrevista no intervalo 
do jogo quando foi inter-
rompido pelo dirigente.

“Informo que o citado 
logo após os fatos narrados, 
se dirigiu próximo ao ves-
tiário da equipe do Ceará, 
onde se encontrava o atle-
ta de n°29 sr. Vinícius Goes 
Barbosa de Souza, que estava 
concedendo entrevista, pro-
ferindo as seguintes palavras 
em tom de voz alta: ‘Aqui se 
apanha, seu vagabundo, você 
sabe que aqui você apanha, 
comigo a história é outra. 
Fica caladinho aí seu vaga-
bundo, lhe dou porrada’. O 
mesmo foi contido por um 
funcionário e atleta da equi-
pe E.C. Vitória”, acrescentou 
o árbitro.

Ainda na súmula, o ár-
bitro relatou que ao final do 
jogo o atacante Léo Ceará, 
que foi expulso no primei-
ro tempo, invadiu o campo 
e foi em direção à equipe de 
arbitragem, mas foi contido 
pelos companheiros de time.

Foto: RepRodução

Árbitro relata invasão de campo e ameaças do presidente do Vitória 

DESEQUILIBRADO | Arbitragem relatou invasão e ameaças em súmula: “Aqui você apanha, seu vagabundo”

Reinaldo, suspenso, no 
clássico deste domingo, às 
11h, contra o Corinthians, 
também, no Morumbi. O 
treinador ainda tem a dú-
vida de Luciano. O atacan-
te, autor do gol na vitória 
sobre o Athletico, sentiu 

um desconforto muscular 
e será avaliado. Desde que 
chegou ao São Paulo, em 
agosto do ano passado, Da-
niel Alves não desfalcou o 
Tricolor por lesão, apenas 
por convocações da seleção 
brasileira e cartões.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foram 25 minutos em 
campo, os primeiros no 
Campeonato Brasileiro. Em 
2020, o zagueiro atuou ape-
nas quatro vezes, duas delas 
como titular no Campeona-
to Carioca. No Brasileirão de 
2019, por exemplo, disputou 

13 partidas, 10 delas como ti-
tular. 

Fora das quatro linhas, o 
zagueiro está perto de assi-
nar sua renovação de con-
trato com o Flamengo. O 
acordo estava pronto - com 
reajuste salarial e extensão 

até julho de 2024 -, mas o za-
gueiro mudou recentemente 
de empresário, o que travou 
a situação. Está prevista para 
esta semana uma reunião dos 
novos agentes de Thuler com 
a diretoria para tratar do as-
sunto.
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DA REPORTAGEM

Diversas lideranças têm 
denunciado a situação de 
abandono sofrida pelos 
indígenas em Mato Gros-
so em relação aos casos 
de Covid-19. Além disso, 
no entanto, há ainda a de-
núncia de discriminação. 
Um dos casos seria o da 
xavante Liliane, 26 anos, 
que perdeu o bebê no úl-
timo dia 4 de agosto.

Segundo a Operação 
Amazônia Ativa (Opan), 
a mulher teria “como um 
possível vetor de trans-
missão do novo corona-
vírus e não como uma 
gestante”, e, após perder o 
bebê, teve que viajar 500 
km em estrada de ter-
ra com o filho morto no 
ventre, sob a alegação de 
que “não havia profissio-
nal para fazer a cesaria-
na”. A cirurgia aconteceu 
somente 72 horas após o 
óbito.

“O mesmo vírus que 
serve de aval para que o 
governo drible leis in-
ternacionalmente con-
solidadas amplia o olhar 
discriminatório contra 
os indígenas. Em Mato 
Grosso, há casos em que 
unidades de saúde pú-
blica restringem o acesso 
dos Xavante de Marãiwat-
sédé aos serviços com a 
alegação de que os povos 

não têm controle sobre a 
disseminação do corono-
navírus em suas aldeias”, 
explica a Opan.

No caso de Liliane, ela 
estava grávida de 38 se-
manas, e queria dar à luz 
na aldeia. 

No entanto, teve pro-
blemas e precisou ser 
atendida na rede hospita-
lar. “Liliane sentia as mo-
vimentações do filho em 
seu ventre quando chegou 
ao Hospital Regional João 
Abreu Luz, em São Félix 
do Araguaia”, garante a 
Operação.

Ainda segundo a Opan, 
a mulher foi tratada de 
forma discriminatória, 
como “um possível vetor 
de transmissão do novo 
coronavírus”, e por isso 
não teria sido atendida a 
tempo, e perdido o bebê.

Depois disso, ela ainda 
teve que viajar até Água 
Boa para a retirada do 
bebê. 

“O hospital que a aten-
deu não fez a cesárea que 
deveria retirar o natimor-
to alegando que o único 
cirurgião disponível tinha 
mais de 60 anos e não 
poderia realizar o pro-
cedimento para não ter 
contato com a indígena 
contaminada com a Co-
vid-19”, lamentam.

Liliane viajou os 500 
quilômetros em estrada 

Foto: Ilustração

Foto: DIvulgação

Indígenas em situação de abandono diante da pandemia 

Lobo-guará foi acolhido por uma moradora de Sapezal

Dez leitos foram entregues nesta semana 

Indígena viajou 500 km com bebê 
morto no ventre para ser atendida
SEGUNDO ORGANIZAÇÃO | A informação foi repassada pela Operação Amazônia Ativa

Foto: reproDução

CUIABÁ

Santa Helena e Unimed 
inauguram 10 novos 
leitos para UTI geral
DA REPORTAGEM

O Hospital Beneficen-
te Santa Helena (HBSH), 
em parceria com a Unimed 
Cuiabá, inauguraram nesta 
semana a Unidade de Tera-
pia Intensiva geral, com 10 
leitos, localizados no tercei-
ro andar do hospital, na ca-
pital. Os atendimentos serão 
exclusivos para usuários do 
plano de saúde.

Um dos novos leitos 
será destinado ao tratamen-
to de pacientes com doen-
ças contagiosas, portanto 
será isolado. Dezenas de 
profissionais trabalharão 
nas unidades, dentre eles, 
16 médicos intensivistas. Os 
demais profissionais são en-
fermeiros e a equipe de re-

taguarda com odontólogo, 
psicólogo, assistente social 
e fisioterapeuta.A UTI pos-
sui equipamentos de pon-
ta, monitores, respiradores, 
equipamentos de imagens, 
equipamentos laboratoriais 
e central de monitoramento 
em tempo real. 

O presidente da Uni-
med Cuiabá, Rubens Carlos 
de Oliveira Junior, presente 
na inauguração, agradeceu 
a toda equipe do Santa He-
lena por mais essa acolhida. 
“Agradecemos em nome 
toda Unimed Cuiabá por 
mais essa parceria com o 
Santa Helena. Estamos aqui 
para fazer um belo trabalho, 
tornar a UTI a mais comple-
ta e especializada do Estado”, 
declarou Oliveira Jr.

SAPEZAL

Filhote de lobo-guará é resgatado
após a mãe ser atropelada e morta
DA REPORTAGEM

Um filhote de lobo-guará 
foi resgatado e entregue à Se-
cretaria Estadual de Meio Am-
biente (Sema), depois que a 
mãe dele foi atropelada numa 
fazenda em Sapezal. O lobo-
-guará, de aproximadamen-
te 3 meses, foi acolhido por 
uma moradora de Sapezal que 
acionou a prefeitura do muni-
cípio para fazer o resgate.

O veterinário da Prefei-
tura, Vitor Barredo Makhoul, 
disse que o animal estava em 
uma lavoura e que a mãe foi 
atropelada e morreu. O ani-
mal silvestre foi entregue para 
a Sema em Tangará da Serra.

Este animal, que chama 
atenção pela pelagem aver-
melhada, é parente distante 
do lobo-cinzento do qual se 
distingue em inúmeros fato-
res, a começar pela aparência. 
O lobo-guará tem uma fisio-
nomia delgada, com pernas 
finas e compridas. Não à toa 
é considerado o maior e mais 
distinto canídeo da América 
do Sul. O corpo do lobo-guará 
mede em torno de 1,30 metro 
e a cauda pode atingir os 40 
centímetros. Outras caracte-
rísticas marcantes do lobo-
-guará são as orelhas grandes 
e as patas negras. Além disso, 
possui algumas partes do cor-
po esbranquiçadas, como a 

MARCELÂNDIA

Transporte escolar deverá
passar por adequações
DA REPORTAGEM

Após constatação de ir-
regularidades no transporte 
público escolar de Marce-
lândia, o Ministério Público 
ingressou com ação judicial 
e obteve liminar que deter-
mina ao Estado e Município 
uma série de adequações. 
Entre elas, a realização de 
vistoria semestral em todos 
os veículos utilizados para 
tal finalidade e a compro-
vação de que os condutores 
participaram de curso de es-
pecialização.

A liminar estabelece 
ainda que o Município de-
verá fixar a autorização para 
circulação nos veículos após 
a fiscalização promovida 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito. Além disso, de-
verá comunicar ao Ciretran a 
relação dos veículos que não 
estão mais fazendo o trans-
porte escolar para que seja 
dada baixa na autorização 
de transporte, caso vigente, e 
proceda a descaracterização 
veicular.

Em sua decisão, a juíza 
Thatiana dos Santos tam-
bém reafirma a necessidade 

Foto: DIvulgação

Decisão foi tomada no mês passado

de o Estado de Mato Grosso, 
por intermédio do Detran, 
promover a fiscalização e ne-
gar a autorização caso o ve-
ículo não atenda as normas 
vigentes.  Foi fixado um pra-
zo de 60 a 180 dias, confor-
me a complexidade de cada 
obrigação, para cumprimen-
to das medidas estabelecidas, 
sob pena de multa diária no 
valor de R$ 5 mil.

De acordo com o pro-
motor de Justiça Guilherme 
da Costa, antes de ingressar 
com ação judicial o Minis-
tério Público propôs a ce-
lebração de Termo de Ajus-
tamento de Conduta, mas o 
Município entendeu que não 
haveria necessidade. Du-
rante a investigação, foram 
constatadas as seguintes ile-
galidades: veículos circulan-

do sem afixação da autoriza-
ção para circular que deve ser 
emitida pelo órgão executivo 
de trânsito responsável, veí-
culos circulando sem vistoria 
semestral obrigatória, moto-
ristas sem curso especializa-
do de direção e ausência de 
cumprimento do dever de 
publicidade e orientação da 
frota veicular utilizada no 
transporte escolar.

de terra, e a retirada do 
bebê só aconteceu 72 ho-
ras após a morte, já no 
Hospital de Água Boa. “É 
preciso trabalho conjun-
to. O planejamento de 
uma comunicação mais 

ampla garantiria o suces-
so de muitas ações e com-
bateria discriminações. 

O desafio está lançado 
para todos que podem 
colaborar no enfrenta-
mento dessa pandemia”, 

afirma o coordenador-
-geral da Operação Ama-
zônia Nativa (OPAN), Ivar 
Busatto.

OUTRO LADO
O Hospital Municipal 

Prefeito João Abreu Luz 
nega que tenha havido 
discriminação, e tem di-
vergências também sobre 
o tempo da gravidez e so-
bre as datas dos procedi-
mentos.

garganta, e a ponta da cauda.
Apesar do lobo ser visto 

por muitas pessoas como um 
animal “malvado”, o nosso lo-

bo-guará é um lobo do bem, 
além de ser um bicho de com-
portamento dócil, inofensivo 
ao homem.
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DA REPORTAGEM

Para viabilizar os aten-
dimentos aos animais 
resgatados do incêndio 
que atinge o Pantanal 
Mato-grossense, a Secre-
taria de Meio Ambiente 
do Estado de Mato Gros-
so (Sema), o Conselho 
Regional de Medicina 
Veterinária do Estado 
de Mato Grosso (CRMV-
-MT), o Hospital Veteri-
nário da UFMT (Hovet) 
e o Centro Acadêmico de 
Medicina Veterinária da 
UFMT realizam a cam-
panha de arrecadação de 
medicamentos e utensí-
lio veterinários. A partir 
da próxima semana, o 
resgate será intensifica-
do com a implantação de 
recintos provisórios para 
atendimento emergen-
cial dos animais afetados 
pelo incêndio que já dura 
mais de 40 dias.

Uma equipe de mé-
dicos-veterinários coor-
denada pelo Centro de 
Medicina e Pesquisa de 
Animais Silvestres (Cem-
pas) da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso 
(UFMT) fará o primeiro 
atendimento aos animais 
em recintos ficarão den-
tro do Centro de Triagem 
e Resgate de Animais Sil-
vestres emergencial do 

PANTANAL | Doações podem ser entregues no Conselho Regional de Medicina Veterinária, em Cuiabá
Foto: Willian Gomes

Onça foi resgatada dos incêndios com queimaduras nas quatro patas 

Pantanal (Cetras) cons-
truído no quilômetro 17 
da rodovia Transpanta-
neira (Posto Fiscal).

O Governo do Estado 
de Mato Grosso, Secreta-
ria de Estado de Seguran-
ça Pública (Sesp), Secre-
taria de Estado de Justiça 
e Direitos Humanos (Se-
judh), Casa Civil, Ibama, 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado de Mato 
Grosso, Polícia Militar do 
Estado de Mato Grosso, 
Prefeitura Municipal de 
Poconé, Sesc Pantanal, 
OAB-MT, Juvam, REM 
Mato Grosso, Instituto 
do Homem Pantaneiro 
também integram a força 
tarefa de resgate dos ani-
mais silvestres no Panta-
nal.

COMO DOAR
As doações podem 

ser entregues na Sede do 
Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do 
Estado de Mato Grosso 
(CRMV-MT) localizada 
na Rua Choffi (Ten. Ta-
vares), 178, Santa Rosa – 
Cuiabá. (Atrás do super-
mercado Extra da Miguel 
Sutil) de segunda a sexta-
-feira das 8h às 17h. 

Quem está fora de 
Cuiabá pode enviar os 
donativos via Correios 
para o mesmo endereço.

Campanha arrecada medicamentos 
e utensílios para resgate de animais


