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DESDE O FINAL DE SEMANA

FLAMENGO

Somente 10
jogadores
do elenco à
disposição

O Flamengo teve seu elen-
co varrido pelo Covid-19 após a 
viagem ao Equador. Após 16 jo-
gadores testarem positivo para 
o novo coronavírus, o plantel 
rubro-negro se viu reduzido a 10 
atletas de seu grupo profissional 
em condições de jogo para a 
partida contra o Palmeiras.
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JANEIRO A AGOSTO

SAFRA 2020
DE CAFÉ
DEVE CRESCER
EM ATÉ 25%

O 3º Levantamento da Safra 2020 
de Café, divulgado pela Conab, 
foi estimado em 61,6 milhões de 
sacas beneficiadas, de 60 kg, dos 
tipos arábica e conilon, o que 
representa aumento de 25% em 
relação ao ano passado.
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Mato Grosso registrou 17 casos de latrocínio – roubo seguido de morte – entre janeiro e agosto, 
conforme dados da Superintendência do Observatório da Violência da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-MT).                                       Página -7

Mayke Toscano/secoM-MT 

Divulgação 

ilusTração

Divulgação

17 LATROCÍNIOS REGISTRADOS

Os focos de incêndio no Pantanal tiveram redução de 80% 
desde o último sábado (19). Na quinta-feira (23) são 190 focos, 
contra 919 da semana anterior, entre os dias 14 e 18 de setem-
bro. Entre os últimos dias 14 e 18, eram .678, agora, de 19 a 23 
de setembro, foram registrados 705 focos.          Página -3

Mato Grosso apresenta redução
em 80% nos focos de incêndio

SEXTA-FEIRA
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Nos termos do artigo 221 do Código de Proces-
so Penal, senadores fazem parte do panteão de au-
toridades com a prerrogativa de marcar data e local 
para depoimento quando precisam ser ouvidos na 
condição de testemunha num inquérito.

A legislação não é explícita, porém, quando se 
trata de uma acareação. Ela equivale a uma simples 
oitiva de testemunha, ou, pela complexidade envol-
vida no procedimento, tem estatuto diferenciado?

Para o procurador Eduardo Benones, do Minis-
tério Público Federal, o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) cometeu crime de desobediência 
ao faltar, sem justificativa, a uma acareação com o 
empresário Paulo Marinho, marcada para ocorrer 
na segunda (21). Para a defesa de Flávio, ele apenas 
exerceu sua prerrogativa como senador, e a ordem 
para que comparecesse jamais teve valor legal.

A acareação se daria no âmbito de uma inves-
tigação sobre o vazamento de informações sigilosas 
da Polícia Federal, iniciada depois que Marinho re-
velou ter ouvido do próprio Flávio que um delega-
do lhe antecipara a realização de uma operação que 
poderia atingi-lo.

Marinho foi um aliado de primeira hora dos 
Bolsonaros, mas rompeu com o clã. Herança dos 
tempos de bom relacionamento, ele é primeiro su-
plente de Flávio no Senado. No plano político, sua 
ausência foi interpretada como uma fuga da inves-
tigação embaraçosa. Não bastasse isso, o senador 
imprimiu um tom de deboche ao episódio.

No dia marcado para a acareação, viajou para 
Manaus, onde participou de um programa de audi-
tório no qual cantou e dançou músicas ironizando 
o uso de maconha e brincou com um jargão usado 
pela bandidagem das milícias para designar quem 
foi morto pela polícia.

Flávio segue assim o que parece uma estra-
tégia recorrente da família, de enaltecer grupos e 
instituições quando acedem a seus desejos e tentar 
desmoralizá-los quando colocam obstáculos a seus 
planos.

O primogênito do presidente Jair Bolsonaro 
talvez não precise se preocupar com a acusação de 
crime de desobediência. Como é senador, só terá 
problemas se o procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, aliado do pai, resolver criá-los.

Mais inquietante é o inquérito sobre o esque-
ma das rachadinhas, que apura desvios de verbas da 
Assembleia Legislativa do Rio na época em que Flá-
vio era deputado estadual. Nesse caso, parece cada 
vez mais difícil deter os investigadores.

Editorial

O deboche de Flávio

Ranking dos Políticos - Facebook

CUIABÁ E VG
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro 

brincou com a insistência de sua esposa, 
a primeira-dama Marcia Pinheiro, em não 
querer que ele disputasse a reeleição. Na 
primeira live que fez após ser oficializado 
como candidato, Emanuel disse que a esposa 
ganhou duas candidaturas este ano, já que 
além do marido, o filho, o deputado federal 
Emanuelzinho, também disputa em Várzea 
Grande. “Márcia não queria minha candida-
tura. Deus é tão bom que acabou dando a ela 
duas candidaturas. A minha e a do Emanuel-
zinho. Mas ela não queria”, brincou.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

PAUSA FORÇADA
Candidato à reeleição, o prefeito de Ron-

donópolis José Carlos do Pátio (SD) divulgou 
nas suas redes sociais, na noite de quarta 
(23), o resultado do seu exame PCR para a 
Covid. Conforme já se suspeitava, o teste deu 
positivo. “Como meu estado de saúde é está-
vel e meus sintomas são considerados leves, 
eles [os médicos] prescreveram apenas um 
antibiótico (azitromicina) e um analgésico 
(dipirona)”, escreveu o prefeito, que já esta-
va isolado desde o início da semana. Com o 
teste positivo, Pátio vai interromper a cam-
panha nas ruas.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Um crime contra a vida, a fauna e a flora. Um 
crime contra o patrimônio ambiental brasilei-
ro. Um crime contra a Terra. Um crime contra 
as futuras gerações

Mais inquietante é o inquérito sobre o esquema 
das rachadinhas, que apura desvios de verbas da 
Assembleia do Rio na época em que Flávio era 
deputado estadual
“ “

Primavera silenciosa. Esse foi o título de 
um dos livros de maior impacto no século 
XX. Foi escrito pela bióloga Rachel Carson, ao 
observar que a chegada da primavera no he-
misfério Norte não vinha acompanhada do 
canto de pássaros.

Sua investigação demonstrou o efeito do 
uso de pesticidas sobre a vida silvestre e a 
publicação de sua obra ensejou intensos de-
bates culminando com o banimento do DDT 
e a criação da Agência de Proteção Ambien-
tal dos Estados Unidos, além de despertar a 
opinião pública mundial para temas como a 
conservação ambiental e a biodiversidade.

Na próxima semana iniciaremos a prima-
vera em Mato Grosso, mas a trilha sonora não 
será o canto dos arancuãs, tuiuiús, colherei-
ros, araras, curicacas e seriemas. Será o cre-
pitar das labaredas que consomem de forma 
avassaladora o Pantanal, o Cerrado e a Ama-
zônia. Uma tragédia e um crime.

Na dramaturgia mundial, de Ésquilo e Só-
focles a Shakespeare e Goethe, quase todas 
as grandes tragédias têm, na sua origem ou 
no seu ápice, um crime. A genialidade desses 
autores converte o que seria a descrição de 
um crime comum numa obra épica de alcan-
ce universal e atemporal.

Aqui, a fumaça das queimadas não nos 
permite discernir com precisão onde começa 
a tragédia e onde termina o crime. O que se 
pode afirmar é que, mesmo cessando de ime-
diato todo e qualquer ato criminoso, as con-
sequências dessa tragédia nos perseguirão 
por muito, muito tempo. E não há dúvida da 
ocorrência de crime. Um crime contra a vida, 
a fauna e a flora. Um crime contra o patrimô-
nio ambiental brasileiro. Um crime contra a 
Terra. Um crime contra as futuras gerações.

Numa de suas obras mais festejadas, Aga-
tha Christie, a mestre do romance policial, 
apresenta um crime com múltiplos autores, 
cada qual com suas próprias motivações e 
circunstâncias. Todos culpados, mas não 

isoladamente. Há semelhança com a situação 
dos incêndios no Pantanal, na Amazônia e no 
Cerrado.

Na escala microeconômica, há culpa de 
incendiários locais, interessados em maxi-
mizar ganhos no curto prazo de atividades 
garimpeiras, madeireiras e outras. Na escala 
macroeconômica, há culpa dos responsáveis 
pela emissão de gases do efeito-estufa, causa-
dores das mudanças climáticas e do aqueci-
mento global.

As elevadas temperaturas e a prolongada 
estiagem produziram o cenário de alto risco 
de combustão para que a ganância de alguns 
produzisse tamanho grau de destruição. Mas 
há também outros culpados na esfera gover-
namental. São os que vilipendiam os alertas 
de cientistas, os que postergam as ações de 
defesa ambiental, os que contingenciam os 
recursos dos órgãos de proteção ambiental, 
os que perseguem os agentes ambientais que 
tentam cumprir o seu dever, os que negam as 
evidências das mudanças climáticas, os que 
zombam da morte e minimizam o valor da 
vida vegetal, animal e humana.

E há culpados entre todos nós. São os que 
se omitem, os que silenciam, os indiferentes, 
os que dizem: “Não é comigo! Não me afeta! 
Não me interessa! Não quero saber!”

Há, porém, uma notável diferença da pre-
sente tragédia com o citado romance de Aga-
tha Christie. Nesse, a vítima era um persona-
gem detestável, ele próprio responsável por 
múltiplas violências. Não houve quem choras-
se a sua perda.

Aqui não. Choramos pela morte dos bichos, 
das plantas, da natureza. Choramos pelo Pan-
tanal, pela Floresta Amazônica, pelo Cerrado. 
Choramos pelo Brasil e pela Terra. Que saiba-
mos, ao menos, aprender algo com essa tragé-
dia.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-MT

Primavera em chamas

Filmou, mas...

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 25 de setembro de 2020 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

de vídeo. Mas ter 
algum registro, 
mesmo que de 
baixa qualidade, 
era uma grande 
vantagem.

Hoje em dia 
a tecnologia evo-
luiu muito. Câ-
meras de alta de-
finição e grandes 
possibilidades de 
armazenamento 
fazem com que 

o monitoramento por vídeo seja uma 
ferramenta cada vez mais utilizada e 
efetiva. O que leva, então, alguns regis-
tros a ter qualidade baixa, como vemos 
diversas vezes na mídia? A resposta, em 
linhas gerais, está na falta de investi-
mento. Por mais que existam recursos 
top de linha ainda é possível comprar 
equipamentos “fracos” para gastar me-
nos, ou, em alguns casos, manter a es-
trutura obsoleta já existente como forma 
de economia.

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

Diário do Estado de Mato Grosso 

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

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

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

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

Já vi situações em que as imagens das câmeras de segu-
rança não foram “úteis” por conta da baixa qualidade de 
imagem. É importante se manter atualizado, afinal, se a 
ideia é segurança, você precisa de imagens que, de fato, 
permitam identificar o que está acontecendo e as pessoas 
envolvidas na situação. Se não for para isso, a câmera 
perde seu propósito.
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Me lembro mui-
to bem quando vi, 
pela primeira vez, 
a plaquinha com o 
famoso “sorria, você 
está sendo filmado”, 
em um supermerca-
do de minha cidade. 
Na época a “novida-
de” virou “notícia” e 
era um dos assuntos 
mais comentados, 
afinal, o estabele-
cimento passou a 
contar com câmeras de segurança, algo 
extremamente incomum.

Não demorou muito para que outras 
empresas começassem a adotar, tam-
bém, sistemas de monitoramento por 
vídeo, e as tais plaquinhas ficaram cada 
vez mais famosas.

O custo desse tipo de equipamento 
passava longe de ser modesto, e quem 
quisesse contar com tal recurso precisa-
va desembolsar valores extremamente 
expressivos, o que fazia com que alguns 
comércios colocassem apenas a plaqui-
nha, como forma de coibir furtos e ou-
tras ações criminosas, sem ter que, de 
fato, fazer o investimento.

A qualidade das imagens, naquela 
época, era muito baixa. Tanto as câmeras 
não contavam com resolução muito alta 
quanto não havia possibilidade de arma-
zenamento de volumes muito grandes 

LUIZ HENRIQUE LIMA

Um sargento da PM foi encaminhado para a delegacia após ser acusado de 
ameaçar e tentar atropelar um grupo de ciclistas que transitavam na Avenida dos 
Trabalhadores, em Cuiabá. Um dos ciclistas relatou que o militar teria sacado a 
arma dele e ameaçado o grupo, além de ter avançado contra eles. Segundo os ci-
clistas, ele já chegou buzinando e começou a xingá-los quando estavam próximo 
ao semáforo, porque queria passar. O sargento disse que teria sido ‘fechado’ pelos 
ciclistas e que não avançou contra eles, mas que apenas teria buzinado quando 
o semáforo ficou verde.



Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Estado de Mato Grosso é o pioneiro nessa tecnologia 
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AGÊNCIA BRASIL

Os focos de incêndio no 
Pantanal tiveram redução de 
80% desde o último sábado 
(19). Na quinta-feira (23) são 
190 focos, contra 919 da se-
mana anterior, entre os dias 
14 e 18 de setembro.

De acordo com o coman-
dante-geral do Corpo de 
Bombeiros de Mato Grosso, 
coronel Alessandro Borges, 
todo o efetivo de militares 
está em campo, são mais de 
40 equipes, assim como a es-
trutura física de aeronaves e 
viaturas, em todo o Estado 
para atuar no combate aos 
incêndios florestais.

Em Mato Grosso, a redu-
ção dos focos de incêndio 
alcançou 85% nesta semana. 
Entre os últimos dias 14 e 18, 
eram 4.678, agora, de 19 a 23 
de setembro, foram registra-
dos 705 focos.

“Contamos também com o 
reforço da Marinha, Exérci-
to, Defesa Civil e voluntários 
e neste momento em que 
o clima ameniza a situação 
dos incêndios atuaremos no 
rescaldo, em uma operação 
abafa final. Temos agora uma 
condição muito favorável 
com o início da primavera, 
em que o fogo não se pro-
pagada com tanta rapidez e 
continuamos em campo até 
que todos os incêndios se-
jam debelados”, explicou o 
comandante.

Hoje, mais uma aeronave 

Focos de incêndio reduzem 80%
começou a atuar no combate 
ao fogo. O avião foi contra-
tado pelo Governo de Mato 
Grosso e está em serviço na 
região de Porto Jofre. Ao 
todo, sete aviões atuam con-
tra os incêndios em Mato 
Grosso.

O Estado já investiu R$ 22 
milhões em recursos pró-
prios no combate aos in-
cêndios florestais e desma-
tamento ilegal. O Governo 
Federal enviou R$ 10,1 mi-
lhões nesta semana.

Ontem, (24), o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, veio a Mato Grosso e es-
teve na região do Pantanal. O 
ICMBio enviou mais 160 bri-
gadistas que chegaram nesta 
manhã e à tarde, 48 militares 
da Força Nacional se unem 
às equipes em campo na re-
gião.

“Essas equipes nos darão 
suporte no monitoramen-
to, levantamento de área e 
também na atuação daqueles 
focos de incêndio que por-
ventura recomeçarem. Será 
uma otimização dos traba-
lhos, pois as ações continu-
am, uma vez que as precipi-
tações de chuva foram leves 
e as equipes permanecem 
em campo em todo o Estado 
até que o período chuvoso 
de fato tenha início”, afirmou 
o comandante do Comitê 
Integrado Multiagências de 
Mato Grosso (Ciman-MT), 
tenente-coronel Dércio San-
tos da Silva.
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Botelho está indeciso sobre quem apoiar ao Senado 

Nova resolução amplia benefício enquanto durar estado 
de calamidade 

Medidas de prevenção à Covid-19 motivaram ampliação do período 

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Botelho diz que Fávaro não 
é representante do povo

COVID-19 ATRAPALHOU

CPI da Previdência é prorrogada por 180 dias

DURANTE A PANDEMIA

Estudantes 
com Fies podem 
suspender 
pagamentos 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A corrida para a elei-
ção suplementar ao Senado 
vem ganhando contornos 
de dramaticidade e o DEM 
mato-grossense mesmo não 
tendo candidato como cabe-
ça de chapa, vem sendo pro-
tagonista na disputa.

Tudo isso porque o 
partido está rachado e não 
entrou em acordo por quem 
apoiar. Em conversa com 
a imprensa esta semana, o 
presidente da 

Assembleia Legislati-
va, Eduardo Botelho (DEM), 
descartou qualquer possibi-
lidade de apoiar a candidatu-
ra do senador interino, Car-
los Fávaro (PSD), que ficou 
em terceiro lugar na eleição 
de 2018. De acordo com Bo-
telho, o ex-vice governador 
é um representante do agro-
negócio e não do povo. Fáva-
ro já foi presidente da Apro-
soja. “Não vejo ele [Fávaro] 
como representante da Bai-
xada Cuiabana, nem como 
um homem que olha pela 
agricultura familiar. Não o 
vejo como representante re-
almente do povo. Por isso, 
não tenho essa afinidade de 
apoiar um candidato que re-
presenta só o agronegócio. 

DA REPORTAGEM

A Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
da Previdência foi prorro-
gada por mais 180 dias para 
conclusão dos trabalhos. 
Na manhã de ontem (24), o 
presidente da CPI, deputa-
do João Batista (Pros), apre-
sentou requerimento para a 
prorrogação a partir do dia 
6 de outubro.

De acordo com o par-
lamentar, o motivo da am-
pliação do tempo se deu 
em razão do prejuízo cau-
sado pela pandemia no se-
guimento dos trabalhos e 
também da necessidade de 
dar continuidade às oitivas 
e análise de documentos.

“Diante disso, a CPI 
passou a funcionar me-
diante o revezamento de 
servidores, nos termos do 
art. 8º da resolução admi-
nistrativa. Porém, preju-
dicou o seguimento das 
oitivas, que são fundamen-
tais para a instrução da co-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Estudantes que têm 
contratos do Financiamento 
Estudantil (Fies) por meio 
do Banco do Brasil (BB) ou 
da Caixa Econômica Federal 
poderão requerer a suspen-
são do pagamento enquanto 
durar a vigência do estado de 
calamidade pública decreta-
do por causa da pandemia 
da covid-19. A medida vale 
para clientes em situação 
de inadimplência com seus 
contratos, antes do dia 20 de 
março, data em que foi apro-
vado o estado de calamidade 
pública no país, pelo Con-
gresso Nacional. Os estudan-
tes que estão em situação de 
inadimplência também po-
derão suspender as parcelas, 
desde que as amortizações 
devidas até 20 de março se-
jam de no máximo 180 dias. 
As parcelas em atraso antes 
da pandemia não serão sus-
pensas.

As novas condições fo-
ram atualizadas pela Reso-
lução nº 39, de 27 de julho, 
expedida pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), órgão 

Tem que representar o agro-
negócio, mas tem que repre-
sentar também o pequeno, 
o feirante, o trabalhador da 
área rural”, afirmou Botelho 
à imprensa. 

Apesar de ter certeza 
de que não apoiará Fávaro, 
o presidente da ALMT dis-
se que não sabe quem vai 

do Ministério da Educação 
(MEC) que concede finan-
ciamento a estudantes para a 
educação em cursos superio-
res de instituições de ensino 
particulares.

 A resolução anterior já 
permitia a suspensão do fi-
nanciamento, mas limitado 
a quatro parcelas e autori-
zado para os alunos que es-
tivessem em dia com os pa-
gamentos. Segundo o FNDE, 
pouco mais de 151 mil es-
tudantes do Fies aderiram 
ao programa de suspensão 
do pagamento das parcelas. 
Com as novas regras, cerca 
de 1,5 milhão de alunos do 
Fies, do total de 2,8 milhões 
que estão no programa, são 
elegíveis para a suspensão 
temporária do pagamento. 

As prestações que fo-
rem pausadas serão incor-
poradas ao saldo devedor do 
financiamento, nos termos e 
condições contratados, inci-
dindo juros contratuais so-
bre as parcelas suspensas e 
não juros de mora, ou multa 
por atraso. De acordo com o 
FNDE, a suspensão vale para 
os pagamentos de contratos 
em fase de utilização, carên-
cia ou amortização.

apoiar na eleição suplemen-
tar do dia 15 de novembro. 
“Eu não decidi ainda, estou 
indeciso”, afirmou.

A posição de Botelho 
é contrária à do governador 
Mauro Mendes (DEM), que 
não só já declarou apoio ao 
ministro interino, como 
também fez com que seu 

vice, Otaviano Pivetta desis-
tisse do pleito. Outro nome 
que Botelho declarou não 
apoiar é o do ex-governador 
Pedro Taques (Solidarieda-
de). “Não vejo ele com chan-
ces reais de ganhar não tem 
grupo, as chances dele são 
pequenas”, disse o democra-
ta.

missão parlamentar, assim 
como a análise de docu-
mentos”, disse João Batis-
ta. Os documentos citados 
pelo deputado se referem 
aos relatórios recebidos da 
Seplag, oriundos dos rela-
tórios do período de 2007 
a 2019, nos moldes do re-
latório 39 do mês de maio 
de 2015, conforme solicita-
do pela CPI.Outro exemplo 

falado por João Batista está 
baseado na apreciação dos 
documentos recebidos para 
serem analisados mês a 
mês de um período de doze 
anos, sendo que há um nú-
mero reduzido de servido-
res da equipe técnica dis-
ponível para a análise dos 
documentos. “Por isso, há 
necessidade de maior tem-
po hábil para a continuação 

PANTANAL MATO-GROSSENSE |  São mais de 40 equipes, em todo o estado atuando no combate aos incêndios florestais

e conclusão dos trabalhos”, 
destacou ele.

Durante esse perío-
do, comentou o deputado, 
também entraram em dis-
cussão na Assembleia Le-
gislativa as mensagens do 
governo estadual sobre a 
proposta de reforma do re-
gime próprio de previdên-
cia dos servidores públicos 
de Mato Grosso.



Foto: Divulgação

ÁGUA BOA

Raio mata 4 bovinos em fazenda

PETROBRAS ANUNCIA

Indicador renova máxima
real, aponta o Cepea

Descarga elétrica matou cabeças de gado

DA REPORTAGEM

O início do período 
chuvoso no Médio Araguaia 
já causa os primeiros preju-
ízos. Na Fazenda Tiaraju, lo-
calizada no entroncamento 
do Projeto de Assentamento 
Jaraguá e Serrinha, em Água 
Boa, quatro bovinos foram 
mortos por um raio. A des-
carga elétrica atingiu os ani-
mais que possui em torno 
de 30 meses, da raça nelore, 
na última terça-feira após 
fortes chuvas que atingiram 
toda a região.

Na região, as primei-
ras chuvas costumam vir 
acompanhadas de descargas 
elétricas e também ventos 
fortes. É característica mar-
cante da região que sai do 
prolongado período de es-
tiagem de cerca de 130 dias, 
para o ciclo das águas.

DA REPORTAGEM

A baixa disponi-
bilidade e a disputa 
acirrada pelo arroz 
em casca em algumas 
regiões brasileiras se-
guem impulsionando 
as cotações do cereal, 
que atingiram, nessa 
terça-feira, 22, novo 
recorde real na série 
histórica do Cepea, 

Foto: Divulgação

Área reduziu pela metade

MATO GROSSO

Diminui área de
cultivo de mandioca
DA REPORTAGEM

A área com mandioca 
em Mato Grosso reduziu 
52% na última década. Um 
dos motivos apontados é 
a escassez de mão de obra. 
Atualmente, o estado pro-
duz 267 mil toneladas de 
mandioca. Isso correspon-
de a mais de 18 mil hectares 
de produção da cultura.

Por falta de mão de 
obra, o cultivo da mandioca 
vai encolhendo, especial-
mente nas grandes proprie-
dades rurais. Com isso, o 
preço da raiz vem aumen-
tando. Pequenas proprie-
dades com pessoas idosas 
também estão abandonan-
do a cultura, por causa da 
mão de obra necessária no 
cultivo e nos cuidados ge-
rais até sua colheita.

Atualmente o pacote 
de mandioca que tem cerca 

de 1,1 quilo custa em tor-
no dos R$ 4 no comércio 
em Água Boa. Há poucos 
anos, o quilo da mandioca 
era encontrado por R$ 1. A 
Empaer de Água Boa, que 
atende a cerca de 10 pro-
dutores, através do técnico 
Alison Lorenzon, disse que 
são apenas 5 hectares de 
mandioca destinada a fins 
comerciais. A produtivida-
de média é de 215 toneladas 
por hectare.

Os produtores estão es-
palhados nos PAs (Projetos 
de Assentamento) Jaraguá, 
Santa Maria e Jatobazinho. 
A mandioca é destinada ao 
mercado local. Além destes, 
outros produtores rurais 
plantam pequenas áreas 
apenas para consumo pró-
prio, o que não fica relatado 
em levantamentos da Em-
paer para quantificar o total 
da produção.

AGRONEGÓCIO 

Aumento de 25% na produção em relação ao ano passado

Safra 2020 deve crescer 25%
DA REPORTAGEM

O 3º Levantamento da 
Safra 2020 de Café, divul-
gado pela Companhia Na-
cional do Abastecimento 
(Conab), foi estimado em 
61,6 milhões de sacas be-
neficiadas, de 60 kg, dos 
tipos arábica e conilon, o 
que representa aumento 
de 25% em relação ao ano 
passado.

Segundo a Conab, será 
a segunda maior safra bra-
sileira de todos os tempos, 
atrás apenas da colheita de 
2018, quando a produção 
chegou a 61,7 milhões e a 
de arábica, a 47,5 milhões 
de sacas. A área total é es-
timada em 2,2 milhões de 
hectares.

Enquanto a produção 
de café conilon enfren-
tou condições climáticas 
desfavoráveis no Espírito 
Santo, durante a fase de 
floração da cultura, o que 
determinou a queda de 
5,1% na produção nacional, 
prevista em 14,3 milhões 
de sacas, o grande destaque 
desta safra é o café arábica, 
com produção estimada 
em 47,4 milhões de sacas. 

Nesse caso, o cres-
cimento será de 38,1% na 
comparação com 2019. A 
marca é próxima ao recor-
de de 47,5 milhões de sacas 
alcançado na bienalidade 
positiva anterior (2018). 
Neste ano, o clima foi favo-
rável nas fases de floração 
e frutificação.

PRODUTORES
Minas é o maior pro-

dutor de café do país e 
deve colher 33,5 milhões 
de sacas, 36,3% a mais que 
no ano passado, sendo 
99,1% de arábica e 0,9% de 

conilon. Para o Espírito 
Santo, maior produtor na-
cional de conilon, a esti-
mativa é de 13,6 milhões 
de sacas, com aumento de 
49,1% para o café arábica 
(4,5 milhões de sacas).

São Paulo deve colher 
6,2 milhões de sacas de ará-
bica e a Bahia, 4,1 milhões, 
com expansão de área em 
produção, áreas irrigadas e 
clima mais favorável. 

Nos outros estados, 
como Rondônia, a pre-
visão é de 2,4 milhões de 
sacas de conilon, enquan-
to no Paraná, de 937,6 mil 
sacas de arábica. Das la-
vouras do estado do Rio de 
Janeiro devem sair 346 mil 
sacas de arábica; de Goiás, 
240,5 mil sacas também de 
arábica e, de Mato Grosso, 
158,4 mil sacas de conilon.

QUEDA NAS
EXPORTAÇÕES
O dólar em alta elevou 

os preços do café mesmo 
nesta safra de bienalidade 
positiva. Segundo a Conab, 
as exportações, no entanto, 
estão ligeiramente meno-
res que as do ano passado.

Em agosto de 2020, 
o Brasil exportou 3,3 mi-
lhões de sacas de café, re-
ceita de R$ 2,1 bi. 

A marca represen-
ta uma queda de 3,3% em 
volume, mas aumento de 
25% em reais em relação a 
agosto de 2019.

O total de café expor-
tado de janeiro a agosto de 
2020 foi de 26,4 milhões 
de sacas, volume 3,0% me-
nor que no mesmo perí-
odo de 2019.O cenário de 
preços elevados motivou 
o produtor a vender boa 
parte da safra antecipada-
mente.

CAFÉ | O estado de Mato Grosso segue sendo um dos maiores produtores do grão
Foto: Divulgação
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iniciada em 2005 para 
esse produto, o Indica-
dor do arroz ESALQ/
SENAR-RS, 58% grãos 
inteiros, com paga-
mento à vista, fechou 
a R$ 105,92/saca de 50 
kg, alta de 1,5% em sete 
dias.

Nos últimos dias, 
orizicultores perma-
neceram firmes quan-
to aos preços pedidos 

pelo produto, atentos 
ao clima e às oscila-
ções no câmbio, ain-
da incertos quanto ao 
movimento do merca-
do no último trimestre 
de 2020 e no início de 
2021.

No campo, as ati-
vidades de cultivo da 
nova safra (2020/21) 
tiveram início pontu-
al no Rio Grande do 

Sul, o principal estado 
brasileiro produtor do 
cereal. 

Em Santa Cata-
rina, o semeio está 
mais adiantado, ten-
do alcançado quase 
40% da área.  Ainda 
há incertezas quanto 
ao tamanho safra no 
Brasil, com previsões 
diferentes dentre os 
órgãos oficiais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

 (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2018 – DATA 10/09/2020 
– OBJETO: ADITAR A CLAUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
E VIGÊNCIA DO CONTRATO, ITENS 8.1 E 8.2 – CONTRATADO: MARIA MI-
LAGRE DE ARRUDA CANAVARROS EIRELI ME - CNPJ: 13.731.238/0001-39 
– PRAZO DE EXECUÇÃO: 995 DIAS – VIGENCIA: 06/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020 – DATA: 
24/09/2020 – OBJETO: ADITAR A CLAUSULA SEGUNDA VALOR DO 
CONTRATO – BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
15.264.721/0001-86 – VALOR ADITIVO R$ 320.015,42 (TREZENTOS E VIN-
TE MIL QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

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

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 

VENDAS

CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA EIRELI, CNPJ 
73.582.942/0002-80, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de 
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), loca-
lizada na AV das Orquideas, N 1031, Distrito Boa Esperan-
ça, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ nº 
14.953.277/001-43, torna público que requer junto à SAMA a 
Renovação da Licença de Operação nº 226/2018, para a ati-
vidade de Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - supermercados, 
localizado na Av. Natalino Joao Brescansin, n° 220, Centro 
de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

MARCOS MILTON PADILHA 03527706194, CNPJ 
38.485.767/0001-20, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação (LO) e Altera-
ção de razão social, pois anteriormente a empresa FABCAR 
AUTO MECANICA LTDA – ME foi licenciada neste endere-
ço, para atividade de Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, localizada na AV Los 
Angeles, N 585, Jardim Califórnia, Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266) 

RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORES-
TAIS EIRELI, CNPJ 06.894.635/0001-66, torna público que 
requer junto à SEMA, a Alteração de Razão Social para a 
Licença de Operação nº 319927/2019, para realização da 
atividade de Fabricação de artefatos de madeira, exceto 
móveis - Fabricação de cavacos de madeira, localizado na 
Rodovia MT-325, KM 01, Gleba Taquaral- Zona Rural no mu-
nicípio de Juara-MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

VIDRO BEM ESQUADRIAS LTDA, inscrito no CNPJ n° 
38.413.287/0001-54, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para a atividade de comércio varejista 
de vidros, serviço de corte e dobra de metais e comércio 
varejista de materiais de construção não especificados ante-
riormente. Localizada na Rua Amazonas, n° 485, Bela Vista, 
Município de Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

LEODIR CARLOS SALDANHA, CNPJ: 13.375.347/0001-60, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
da atividade de: 45.20-0-02 – Serviços de lanternagem ou 
funilaria e pintura de veículos automotores. Endereço: Rua 
Palmares, nº 262, Industrial 1ª Etapa. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 84.010.040/0048-
78, torna público que requer junto a SAMA, a renovação da 
Licença de Operação nº233/2018 para a Atividade de Co-
mércio varejista de combustível para veículos automotores 
(Posto de Abastecimento de Aeronaves-PAA), localizado 
no Aeroporto Público Regional de Sorriso “Adolino Bedin, 
Sorriso-MT.

LIMAGRAIN BRASIL S.A. CNPJ nº 12.770.927/0004-32, 
torna público que requer junto a SAMA, as Licenças Prévia 
e de Instalação de Ampliação da Casa de Máquina de 40m², 
visando a aquisição de mais um conjunto motobomba para 
suprir a atividade de Obras de Irrigação mista por sistema 
de aspersão que totaliza 35,67 ha, localizado na rodovia 
BR-163, KM-724, Zona Rural, Sorriso/MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

A Atrativa Engenharia CNPJ 05.073.316/0001-27, torna 
público que requereu a SEMA-MT, a licença de Operação 
Provisória dos Canteiro de Obras. Batelão II na rodovia MT 
220 município de Tabaporã, Jaú na MT 325 em Juara e Ba-
telão na MT 328 no município de Tabaporã para construir as 
Pontes Sobre os Rio de mesmo nome.

RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORES-
TAIS EIRELI, CNPJ nº 06.894.635/0002-47, torna público 
que requer junto a SEMA, a Alteração de Razão Social para 
a Licença de Operação nº 319050/2019, para atividade de 
fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 
- Fabricação de cavaco de madeira, localizado na Av. Peri-
metral Oeste, s/n, Bairro Industrial, Município de Feliz Natal-
-MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

LICITANTE CONDIÇÃO 

ALPHA CONSTRUTORA EIRELI HABILITADA 

BODOQUENA ENGENHARIA COMERCIO LTDA HABILITADA 

E. F. SCHNEIDER CORREA HABILITADA 

EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA HABILITADA 

MILANI &MACHADO LTDA - ME HABILITADA 

POTENGI CONSTRUCOES LTDA HABILITADA 

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI HABILITADA 

TERRANORTE ENGENHARIA LTDA HABILITADA 

TERRAPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP HABILITADA 

TITANIUM ENGENHARIA LTDA HABILITADA 

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI HABILITADA 

METRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA INABILITADA 

POR NÃO ATENDER AO 
ITEM 5.1.5.1 ALINEA “B” 

DO EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
AVISO DE LICITANTES HABILITADAS 

CONCORRÊNCIA N° 004/2020 
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, a relação das 
empresas habilitadas e inabilitadas para a Concorrência nº 004/2020, que tem por objeto Contratação de 
empresa de engenharia para realização de obra de drenagem de águas pluviais em algumas ruas do Bairro 
Jardim das Palmeiras, conforme editais em projetos, planilha e memoriais que compõe o anexo I do edital. 

Ficando aberto o prazo recursal com prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos moldes do art. 109, I da Lei nº8.666/93. 
Prazo esse que finda em 01 de outubro de 2020. Campo Novo do Parecis, 24 de setembro de 2020. 

Leandro Nery Varaschin 

Presidente da CPL 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, através da Portaria Municipal nº 230/2020, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna 
público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 032/2020 
referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
empresa “especializada” para o fornecimento de alimentação em porções 
individuais (tipo marmitex), para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais do Município de Ipiranga do Norte-MT”, a seguinte 
Empresa: 1) VALDECY PRADA DA SILVA - ME, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.º 12.231.201/0001-89, localizada na Avenida Rio Branco, 
n.° 10, Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-
000, vencedora da presente licitação com valor global de R$ 78.297,75 
(Setenta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Cinco 
Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 24 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT 
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, CNPJ nº 04.217.362/0001-
90, torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Previa, Licença de Instalação e Licença de Operação (LP, 
LI e LO), referente a Secretaria Municipal de Viação de Obras com Oficina 
Mecânica, Ponto de Abastecimento e Lava Jato no município de Santo Antônio 
do Leste/MT. 

 

 

 

 
44° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 PHOENIX - GER. ADM. PREST. SERV.SAÚ. 
MED.HOSP. LAB.DIAG. LTDA - ME, com CNPJ Nº 03.642.746/0001-97, no valor global de R$ 
31.310,00 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E DEZ 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 CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo 
I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
51° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 J L REIS EIRELI, com CNPJ Nº 32.639.170/0001-
07, no valor global de R$ 8.270,00 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA 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 CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento 
público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
57° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 FOGAÇA JUNIOR & CRUZ SOUZA LTDA, com 
CNPJ Nº 29.095.179/0001-90, no valor global de 120.749,85 (CENTO E VINTE MIL, 
SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), tendo como 
fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação 
de Serviços Médicos em ANESTESIOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do 
EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento 
dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
58° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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.F. AYALA CLINICA MEDICA - ME, com CNPJ Nº 
11.682.717/0001-87, no valor global de R$ 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS 
E NOVENTA E SEIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
59° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 JOAO CANDIDO DA SILVA, com CNPJ Nº 
19.347.324/0001-29, no valor global de 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
60° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA - ME, com CNPJ 
Nº 22.956.732/0001-92, no valor global de 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS 
E NOVENTA E SEIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
61° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 R. F. ORTOPEDIA EIRELI, com CNPJ Nº 
35.047.085/0001-48, no valor global de 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
62° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 CLINICA ROSETTI LTDA - ME, com CNPJ Nº 
02.936.295/0001-38, no valor global de R$ 92.412,20 (NOVENTA E DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL 
Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
52° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 Nº 
30.727.145/0001-50, no valor global de R$ 9.668,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA 
E OITO 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 CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
53° 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 
Nº 30.727.145/0001-50, no valor global 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 CLÍNICO 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, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
54° 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 CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA, 
com CNPJ N° 25.062.497/0001-01 no valor global de R$ 22.200,00 (VINTE DOIS MIL E 
DUZENTOS 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 CLÍNICO 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, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
55° 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 global de R$ 23.680,00 (VINTE TRÊS MIL SEISCENTOS 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 CLÍNICO 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, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 025/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 08 de outubro de 2020, 
às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2020, com objeto 
de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE 
CONSUMO (INFORMÁTICA), constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com 
as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2020, que poderá ser 
adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (66) 
3575-2489. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial - CISVP

 

 
56° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, com CNPJ 
Nº 08.229.037/0001-06 no valor global de R$ 120.749,85 (CENTO E VINTE MIL SETECENTOS 
E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), 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 ANESTESIOLOGIA, do respectivo chamamento público e do Anexo I 
do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. 

 Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
45° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 Nº 
34.920.425/0001-30, no valor global de R$ 15.260,00 (QUINZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA 
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 CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
46° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 M.A. DA CRUZ CLINICA - ME, com CNPJ N° 
16.422.969/0001-90, no valor global de R$ 9.550,00 (NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA 
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 CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
47° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA 
- ME, com CNPJ/MF Nº 17.825.627/0001-84, no valor global de R$ 36.312,00 (TRINTA E SEIS 
MIL, TREZENTOS E DOSE 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 CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
48° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 D.M.B. DA SILVA, com CNPJ Nº 29.987.569/0001-
74, no valor global de R$ 9.078,00 (NOVE MIL SETENTA E OITO 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 CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento 
público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
49° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA 
MEDICA - ME, com CNPJ Nº 23.000.320/0001-47, no valor global de R$ 9.668,00 (NOVE MIL, 
SEISCENTOS E SESSENTA E OITO 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 
CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL 
Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
50° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
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 O. J. ALMEIDA EIRELI, com CNPJ Nº 
36.020.839/0001-39, no valor global de R$ 15.260,00 (QUINZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA 
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 CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP
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Flamengo: 10 jogadores do elenco
profissional estão à disposição
DA REPORTAGEM

O Flamengo teve seu 
elenco varrido pelo Covid-19 
após a viagem ao Equador. 
Após 16 jogadores testarem 
positivo para o novo corona-
vírus, o plantel rubro-negro 
se viu reduzido a 10 atletas 
de seu grupo profissional 
em condições de jogo para 
a partida contra o Palmeiras, 
no próximo domingo - a di-
retoria tenta adiar o compro-
misso.

Destes 10 atletas, sete 
deles já foram infectados 
pelo coronavírus anterior-
mente e estão imunes: os go-
leiros César e Hugo Souza, o 
lateral-direito João Lucas, o 
lateral-esquerdo Ramon, o 
volante Gerson, o meia Ar-
rascaeta e o atacante Lincoln.

Além deles, há aqueles 
que não foram infectados: o 
volante Thiago Maia, o meia 
Pepê e o atacante Pedro. 
Maia e Pedro, inclusive, es-
tiveram no Equador e foram 
os únicos que testaram nega-
tivo nos exames de quarta-
-feira. Outros três jogadores 
são dúvida devido a proble-
mas físicos: o goleiro Diego 
Alves se recupera de uma 
lesão no ombro; os atacantes 
Gabigol e Pedro Rocha têm 
lesão na coxa e estão em tra-
tamento. Destes, Diego Alves 
e Gabigol também já tiveram 

Covid-19.
O regulamento do 

Campeonato Brasileiro in-
dica que cada clube pode 
inscrever até 40 jogadores 
na competição. Todo o elen-
co profissional do Flamengo 
está inscrito, naturalmente, 
além de jovens da base. Mas 
também há a possibilidade 
de usar qualquer jogador das 
categorias de base que te-
nha pelo menos dois anos de 
contrato.

Três jogadores do sub-
20 que chegaram a viajar 
para o Equador seguirão com 
o elenco profissional neste 
momento: o zagueiro Natan 
e os atacantes Guilherme 
Bala e Rodrigo Muniz.

Além deles, a diretoria 
convocou sete jogadores que 
estavam com a equipe sub-
20 para reforçar o profissio-
nal: o goleiro João Fernando, 
o lateral-esquerdo Ítalo, os 
zagueiros Noga, Otávio e Mi-
lani, o volante Richard Rios e 
o meia Yuri de Oliveira.

CRONOLOGIA
Os casos foram espa-

çados. A primeira leva de 
positivos foi divulgada ano-
nimamente pelo Flamen-
go em 6 de maio. Como a 
maioria era assintomática e 
já tinha se recuperado, não 
houve interferência na ro-
tina de treinos. Apenas dois 

Foto: StaFF ImageS

Pedro é um dos poucos que ainda não tiveram Covid-19 no elenco

SURTO DE COVID | Outros 3 se recuperam de lesão e são dúvida para jogo com Palmeiras, caso CBF não aceite adiamento

jogadores tiveram que cum-
prir quarentena. Dois meses 
depois, no início de julho, 
foi a vez de João Lucas testar 
positivo e ficar fora das finais 
do Carioca. Praticamente 
mais dois meses se passaram 

até que Diego Alves e César 
fossem diagnosticados e, por 
fim, o surto no Equador. Ao 
todo, 27 jogadores já foram 
contaminados pelo corona-
vírus, em um universo de 31 
atletas, contando o volante 

Gomes, que não está listado 
no elenco profissional, mas 
viajou para o Equador e tes-
tou positivo: uma porcenta-
gem de 87% do grupo. Dois 
atletas já saíram do clube: 
os volantes Vinicius Souza e 

Piris da Motta. Na comissão 
técnica e no estafe ainda há 
outros casos, como o técnico 
Domènec Torrent, o chefe 
do departamento médico, 
Márcio Tannure, e o ex-za-
gueiro Juan.

 
63° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 M. L. DE GOIS FERREIRA, com CNPJ Nº 
30.371.526/0001-49, no valor global de R$ 92.412,20 (NOVENTA E DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL 
Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
64° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA, com CNPJ Nº 
10.589.532/0001-60, no valor global de R$ 92.412,20 (NOVENTA E DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL 
Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
65° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E 
CIRURGIA LTDA, com CNPJ Nº 15.147.439/0001-19, no valor global de 137.344,00 (CENTO E 
TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), tendo como fundamento 
o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos em CIRURGIA GERAL do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
66° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 WEBER E SANTOS LTDA, com CNPJ Nº 
19.697.936/0001-41, no valor global de 137.344,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, 
TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da 
Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
CIRURGIA GERAL do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
67° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 ARIKAWA & RABELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, 
com CNPJ Nº 26.805.525/0001-98, no valor global de R$ 61.215,00 (SESSENTA E UM MIL, 
DUZENTOS E QUINZE REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em CARDIOLOGIA do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI

 

 
68° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 LANZIERI E AMORIM LTDA - ME, com CNPJ Nº 
10.687.654/0001-99, no valor global de R$ 61.215,00 (SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E 
QUINZE REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo 
como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em CARDIOLOGIA do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 
008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
69° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 CIBELE LEMOS E SILVA - ME, com CNPJ Nº 
22.726.263/0001-15, no valor global de R$ 60.995,00 (SESSENTA MIL, NOVECENTOS E 
NOVENTA E CINCO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em PEDIATRIA do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
70° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 DE RESENDE & FARIA LTDA, com CNPJ Nº 
16.541.758/0001-77, no valor global de R$ 60.995,00 (SESSENTA MIL, NOVECENTOS E 
NOVENTA E CINCO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em PEDIATRIA do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
71° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA 
MEDICA - ME, com CNPJ Nº 27.424.775/0001-40, no valor global de R$ 13.800,00 (TREZE MIL 
E OITOCENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em PRESCRIÇÃO MEDICA do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 008/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

 
72° TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 
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 THANIOS NUNES LACERDA - ME, com CNPJ Nº 
27.424.775/0001-40, no valor global de R$ 13.800,00 (TREZE MIL, E OITOCENTOS REAIS), 
tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os 
itens da Relação de Serviços Médicos em PRESCRIÇÃO MEDICA do respectivo chamamento 
público e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  

  
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 

DE 05 DE OUTUBRO DE 2020  
  
   
NIRE: 51400.002.681                                                                CNPJ: 73.967.085/0001-55  
   
A Diretora Presidente da Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho 
Médico, localizada a Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá em Sinop, Mato Grosso, 
CEP. 78.556-259, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca 
os Senhores Cooperados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, de 
forma DIGITAL, que realizar-se-á:   
   
Dia: 05 de outubro de 2020  
Horário:  
17:00 horas - 1ª Convocação - com a presença de no mínimo 2/3 dos cooperados;   
18:00 horas - 2ª Convocação - com no mínimo a metade mais um dos cooperados;   
19:00 horas - 3ª Convocação - com a presença de no mínimo dez cooperados.  
   
Local: Auditório da Sede da Cooperativa - Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá 
– Sinop/MT  
  
Quantidade de Cooperados: 252 Cooperados.  
   
ORDEM DO DIA:   
PAUTA DA AGE DIGITAL:   
1.Aquisição de imóvel urbano (terreno) para Unimed Norte do MT; 
2.Destinação de bem imóvel localizado na Rua das Nogueiras, nº 583 (antiga sede); 

 
NOTAS:  
1.    Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados da 
cooperativa, nesta data, é de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Médicos Coope-
rados; 

2.   Como a realização da Assembleia se dará por meio digital, os cooperados só 
podem participar e votar a distância, uma vez que o conclave não será realizado em 
nenhum local físico;  
  
3.   Os cooperados poderão participar e votar a distância pela plataforma Microsoft 
Teams;  
  
4.   Para participar da Assembleia Geral Extraordinária, Digital, os Cooperados de-
vem apresentar documento oficial com foto até o dia 02/10/2020, os quais deverão 
ser enviados para o seguinte protocolo eletrônico: atendimentoaocooperado@uni-
med279.com.br, podendo, ainda, ser entregue em meio físico na sede da Coopera-
tiva, quando será informado o link de acesso à assembleia pela Cooperativa,  o que 
poderá ocorrer em até 30 minutos antes da primeira convocação;  
  
5.   Os cooperados podem participar da assembleia desde que apresente os do-
cumentos até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos 
trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente;  
  
6.   A cooperativa não é responsável pela conexão de internet e equipamentos dos 
cooperados, e consequentemente, por possíveis problemas decorrentes dos mes-
mos, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu contro-
le. Orientamos, portanto, a cada cooperado o dever de manutenção de seus equi-
pamentos e serviço de internet em condições para participação nas assembleias. 

      Sinop(MT),  24 de setembro de 2020. 

Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves  
Diretora-Presidente 
CPF: 625.686.636-34 

Norte do
Mato Grosso

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  - 

VENDAS



HISTÓRIA???

Pescador fisga jaú 
com quase 70 kg 
no Rio Sepotuba
DA REPORTAGEM

Diogo Junqueira Be-
zerra, pescador da região de 
Campo Novo do Parecis, di-
vulgou um vídeo nas redes 
sociais. Trata-se da pesca 
de um Jaú, um peixe muito 
grande e difícil de ser encon-
trado nos rios atualmente.

Segundo o pescador, a 
espécime pesava aproxima-
damente 70 kg, sendo fisgado 
no Rio Sepotuda, que passa 
entre Campo Novo e Tan-
gará da Serra.  “Uns falaram 

em 70 kg, outros em 80 kg. 
Mas o mais importante é que 
ele continua vivo e repro-
duzindo! Jaú capturado com 
vara 60lb/ carretilha Marine 
Sports - Black Max 50/ linha 
mono 0,92mm”.

Após conseguir regis-
trar o feito, Diogo liberou o 
animal em seu habitat, mos-
trando exemplo de preser-
vação ambiental. “Comer 
peixe é bom, mas é preciso 
ter consciência e a gente que 
tem consciência tem que dá o 
exemplo”.
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso registrou 17 
casos de latrocínio – roubo 
seguido de morte – entre 
janeiro e agosto deste ano, 
conforme dados da Supe-
rintendência do Observató-
rio da Violência da Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT), divulga-
dos nesta semana.

Se comparado ao mes-
mo período do ano passa-
do, quando foram 34 casos, 
houve uma queda de 50% 
no número de registros. Já 
o número de homicídios 
manteve-se praticamente 
estável, com uma morte a 
mais registrada neste ano. 
Foram 527 ocorrências em 
2020 e 526 em 2019. 

Os roubos e furtos tive-
ram, respectivamente, ti-
veram diminuições de 30% 
(6.754 contra 9.669) e de 
32% (20.892 contra 30.621 
casos).

Conforme o levantamen-
to, registros de roubos de 
veículos também seguiram 
esta tendência, com 898 
casos em 2020 e 1.334 em 

2019 (-33%), assim como os 
furtos de veículos, que fo-
ram responsáveis por 1.254 
registros este ano, contra 
1.628 no ano passado (-23%).

Outro indicador que 
apresentou queda foi tráfico 
e uso de drogas, com 3.403 
registros nos primeiros oito 
meses de 2020, enquanto 
no mesmo período de 2019 
houve 4.671 casos (-27%).

APREENSÕES
De janeiro a agosto des-

te ano foram apreendidas 
mais de 10 toneladas de 
drogas, enquanto no mes-
mo período de 2019 foram 
pouco mais de 7 mil tonela-
das.  O trabalho resultou em 
39% a mais do volume de 
entorpecentes apreendidos, 
com o número exato de 
10.291,04 kg este ano contra 
7.378,89 kg no ano anterior.

Outro índice que consta 
no relatório é com relação a 
apreensão de armas de fogo 
no estado. Este ano foram 
1.509 armas retiradas de 
circulação e em 2019 foram 
1.468, o que resulta em au-
mento de 3%.

Foto: tchélo Figueiredo

17 latrocínios registrados nos
primeiros oito meses deste ano
MATO GROSSO |  Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve queda de 50% no número de registros

INCÊNDIOS NO PANTANAL

Onça-pintada ferida é tratada com
células-tronco e se recupera

NACIONAL

Processos para obtenção da 
CNH tem prazo indeterminado

DA REPORTAGEM

Atingida por um dardo 
com tranquilizador, a onça-
-pintada enjaulada se ergue 
com um rosnado angustiado 
nas patas queimadas e en-
faixadas. A fêmea, batizada 
de Amanaci, é uma das in-
contáveis vítimas dos piores 
incêndios já registrados no 
Pantanal, o maior pântano 
do mundo. Verdadeira joia 
de biodiversidade, a região 
abriga a maior população de 
onças-pintadas da Terra.

Amanaci foi uma das 
sortudas. Resgatada por vo-
luntários, ela foi levada a 
uma fazenda de Goiás admi-
nistrada por uma ONG que 
se dedica a proteger felinos 
selvagens ameaçados de ex-
tinção. Está sendo tratada 
com a medicina veterinária 
mais avançada, recebendo 
injeções de células-tronco 
que aceleram a recuperação 
de tecido queimado e a rege-
neração de novos tecidos.

“O resultado é surpre-
endente. A gente espera co-
lher ainda mais frutos posi-
tivos e vê-la se apoiando nas 
quatro patas, andando e co-
mendo, com a qualidade de 
vida restabelecida dentro de 
pouco tempo”, disse a veteri-
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Está suspenso por tem-
po indeterminado, o prazo 
para os processos dos candi-
datos para obtenção da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH). A determinação na-
cional foi publicada no Di-
ário Oficial da União, por 
meio da portaria n° 195, do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran).

O prazo indeterminado 
valerá para os processos que 
já estão ativos no Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to (Detran) e demais órgãos 
executivos de trânsito, a 
partir do dia 20 de março, 
e também para os processos 
de habilitação que ainda se-
rão abertos.

De acordo com o di-
retor de Habilitação do 
Detran-MT, Alessandro de 
Andrade, com essa suspen-
são do prazo, o candidato 
não precisa ficar preocupado 
em perder o processo que já 
está em andamento. Toda-
via, o diretor ressalta que os 
processos para habilitação 
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Veterinários ainda não sabem se animal poderá retornar à vida selvagem 

Determinação foi publicada no Diário Oficial da União

Vídeo circula nas redes sociais 

anteriores ao dia 20 de mar-
ço, precisam ser reativados 
junto ao Detran ou órgãos de 
trânsito, pois estes sim estão 
com o prazo vencido.

“Com a publicação des-
sa portaria o Detran-MT vê 
o respeito do Contran pelo 
cidadão, entendendo o mo-
mento de pandemia do novo 
coronavírus e compreen-
dendo que, a nível nacional, 

Crimes tiveram redução neste ano se comparado com o mesmo período do ano passado 

nária Patricia Malard.
As células-tronco fo-

ram tiradas de Amanaci duas 
semanas antes e cultivadas 
em um laboratório antes de 
a primeira injeção ser dada 
no sábado. Enquanto ela es-

tava desacordada, seus cura-
tivos foram trocados.

Os incêndios são os 
piores desde que os registros 
tiveram início, em 1998, e 
ameaçam a vida selvagem da 
região, que inclui antas, pu-

mas, capivaras e onças-pin-
tadas. No caso de Amanaci, 
é cedo demais para dizer se 
ou quando ela poderá voltar 
à vida selvagem. Por enquan-
to, ela se limita a despertar e 
observar o novo cenário.

ainda existem vários Detrans 
que não retomaram o aten-
dimento presencial e outros 
que ainda não retornaram à 
aplicação dos exames teóri-
cos e práticos”, observou.

Quanto aos cidadãos 
que já possuem a CNH ou 
a Permissão para Dirigir 
(PPD), e estão com o docu-
mento vencido a partir de 19 
de fevereiro, estes não preci-

sam realizar a renovação da 
habilitação de imediato. 

O prazo de validade 
está suspenso, por tempo 
indeterminado, conforme 
a Resolução n° 789 do Con-
tran, de 18 de junho. Entre-
tanto, caso o motorista de-
seje ainda assim renovar a 
CNH, pode dar entrada no 
processo através do aplicati-
vo MT Cidadão.
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