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CAMPO NOVO PORTO ALEGRE DO NORTE PORTO DOS GAÚCHOS CUIABÁ

SINOP

Governo lança 
hoje maior 
programa de 
investimentos

Cesta
básica
segue
em alta

O Governo de Mato Grosso 
lança nesta hoje (28) o “Mais 
MT”, maior programa de 
investimentos para os pró-
ximos anos, que vai alcançar 
todas as regiões do Estado 
com ações de governo em 
saúde, assistência social, 
meio ambiente, segurança 
pública e obras em escolas, 
rodovias e hospitais, geran-
do emprego e renda e bene-
ficiando diretamente a todos 
os cidadãos.                  Página  - 3

Pesquisa dos indicadores econô-
micos de Sinop apontou que em 
setembro a taxa de inflação me-
dida pelo IPC Sinop foi de 0,62%. 
Com esse resultado, a inflação 
acumulada no município nos úl-
timos 12 meses alcançou 3,63%. 
Em 2020, a inflação acumulada 
está em 2,38%. A taxa de inflação 
em Sinop em setembro seguiu a 
tendência de alta.
                Página  -4

Rafaella Zanol/SeducMT

divulgação

INTER

Lesões no
joelho: 3
titulares
a menos em
dois meses

Ruptura do ligamento 
cruzado anterior do joelho 
direito. Oito palavras que 
viraram sinônimo de pesadelo 
para o Inter em 2020. Na última 
segunda, Boschilia sofreu esta 
lesão durante o treino no CT do 
Parque Gigante. O meia pas-
sará por cirurgia e está fora da 
temporada. Mas não é o único. 
Boschilia foi o terceiro jogador 
do Inter a romper o ligamento 
cruzado anterior do joelho direi-
to no intervalo de pouco mais de 
dois meses. Antes dele, Saravia 
e Guerrero sofreram o mesmo 
problema.                      Página - 6

divulgação

divulgação

A Defesa Civil emitiu alerta para os cuidados com tem-
porais. A seca prolongada, que durou mais de 100 dias 
em Mato Grosso, deve causar temporais nesse final de 
ano até o ano que vem.                                 Página -4

Seca prolongada deve causar
temporais neste fim de ano

ALERTA



    

A parte boa é que esse agravamento pelo 
fator obesidade pode ser evitado com 
hábitos alimentares saudáveis durante 
o isolamento, com escolhas alimentares 
adequadas

Houve boas notícias na revisão do cenário eco-
nômico divulgada pelo Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), por ocasião de seu encontro anual. A proje-
ção para a contração global neste 2020 ficou menor, 
em razão do suporte propiciado pelos governos com 
mais gastos e cortes de juros. Entretanto a saída da 
crise será lenta e deixará cicatrizes.

Segundo o Fundo, a economia mundial deve en-
colher 4,4% neste ano, menos do que os 5,2% estima-
dos há seis meses. Para 2021, a expectativa de reto-
mada foi ajustada de 5,4% para 5,2%. Quase todas as 
regiões tiveram melhores prognósticos. Estados Uni-
dos e Europa terão quedas do Produto Interno Bruto 
menos agudas, assim como o Brasil —para o qual o 
FMI agora projeta retração de 5,8%, contra 9,1% antes.

Apenas a China terá crescimento, de 1,9% neste 
ano e incríveis 8,2% em 2021, segundo o organismo. 
No agregado, considerada a exceção chinesa, a volta 
ao nível de atividade de antes da pandemia só ocorre-
rá em 2022 ou 2023. Até lá, risco de danos permanen-
tes no mercado de trabalho é alto, ocasionados pelo 
fechamento de empresas, sobretudo as menores. A 
desigualdade deve aumentar, com reversão de par-
te do progresso obtido nas últimas duas décadas no 
combate à pobreza.

Outro dano se dá na saúde financeira, tendo 
em vista o salto do endividamento público devido a 
alta de gastos e de cortes de impostos, estimados em 
US$ 12 trilhões, para combater os efeitos da Covid-19. 
Nos países desenvolvidos, a dívida crescerá 20 pontos 
percentuais, para 125% do PIB até o final de 2021, en-
quanto no mundo emergente a proporção chegará 
a 65% do PIB. Pelos critérios do Fundo, serão mais de 
100% no Brasil.

Há certamente hipóteses mais positivas. Caso 
se confirme a expectativa de que haverá vacinas efi-
cazes para ampla distribuição até meados de 2021, o 
crescimento econômico poderá ser maior que o es-
perado. Enquanto isso, o FMI sugere que os países 
com maior espaço fiscal estendam parte dos estímu-
los para o ano que vem. Mesmo assim, fica o alerta 
para o tamanho da dívida e para a necessidade de 
buscar receitas com maior tributação dos mais ricos 
e redução de subsídios perdulários.

Tais preocupações se mostram especialmente 
importantes no caso do brasileiro, dado o estado ca-
lamitoso das finanças governamentais. Com a maior 
dívida entre os emergentes e riscos crescentes de ins-
tabilidade financeira, o país não tem opção além de 
ajustar o Orçamento e fazer reformas, incluindo im-
postos mais progressivos.

Editorial

Alerta global

HORÁRIO
ELEITORAL
Mobilidade urbana e acessibilidade fo-

ram dois temas que se destacaram no horário 
eleitoral gratuito nos últimos dias em Cuia-
bá. Enquanto Emanuel repetiu propaganda 
sobre melhoras no serviço de saneamento e 
Roberto França elencou projetos desenvol-
vidos quando foi prefeito, Aécio Rodrigues 
mostrou o drama das pessoas com deficiên-
cia e as dificuldades de locomoção na cidade. 
Já Gisela Simona citou que somente 30% da 
população cuiabana se locomove com carro 
próprio e o restante usa ônibus, bike ou a pé. 
Os demais repetiram programas já exibidos 
anteriormente.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

SUPERZOOM
A Polícia Federal vai usar drones equipa-

dos com câmeras “superzoom” para comba-
ter crimes eleitorais no dia 15 de novembro 
em Cuiabá. Os equipamentos vão sobrevoar 
as principais zonas eleitorais para detectar 
principalmente a chamada boca de urna e o 
transporte ilegal de eleitores. Os drones vão 
voar em grandes altitudes, a fim de não se-
rem percebidos, e transmitirão as imagens 
para uma equipe de policiais em solo. Os 
drones possuem câmeras de alta resolução, 
que são capazes até mesmo de identificar 
placas de veículos em atitude suspeita.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

A desigualdade deve aumentar, com 
reversão de parte do progresso obtido 
nas últimas duas décadas no combate 
à pobreza
“ “

A obesidade é uma doença crôni-
ca não transmissível que afeta não só 
o estado de Mato Grosso, mas sim o 
mundo, desenvolvendo diversas ou-
tras patologias decorrentes do exces-
so de gordura corporal, dentre elas a 
diabetes, hipertensão, bem como o 
aumento do agravamento de algu-
mas doenças como as cardíacas, res-
piratórias, gastrointestinais, distúrbios 
do sono e a tão temida Covid19.

Em meio à pandemia que desde 
março de 2020 começou a afetar mais 
gravemente nosso País, o quadro das 
pessoas com excesso de peso e obe-
sidade se agravou no estado de Mato 
Grosso. 

O grande vilão? O isolamento social 
e como consequência dele a ausência 
ou perda gradativa no controle das 
emoções, o aumento da ansiedade, 
preocupações, perdas e, consequen-
temente, o sistema de recompensa 
mental ativado, levando as pessoas 
aos excessos alimentares e de álcool.

No pico da pandemia, quando as 
mortes diárias aumentaram muito, 
uma dúvida se tornou recorrente no 
meu consultório: mas doutor, o meu 
excesso de peso pode levar a com-
plicações caso eu pegue Covid-19? A 
minha resposta imediata passou a ser 
sim e explicar para os meus pacientes 
que pessoas com excesso de peso e 
obesidade entram no grupo de risco 
podendo ocasionar o desdobramento 
mais preocupante da Covid-19, a mor-

te.
A parte boa é que esse agravamen-

to pelo fator obesidade pode ser evita-
do com hábitos alimentares saudáveis 
durante o isolamento, com escolhas 
alimentares adequadas, evitando ex-
cessos e desenvolvendo hábitos sau-
dáveis que respondem de forma sim-
ples no organismo, como por exemplo, 
o aumento da imunidade e a perda de 
peso, prevenindo agravos maiores.

Conversando hoje com um pacien-
te que é enfermeiro ele me relatou o 
seguinte: “doutor., perdi amigos jovens 
que eram obesos e o que posso lhe 
afirmar é que os obesos que entravam 
nas UTIs do hospitais que trabalho 
com a Covid-19, raramente saiam de lá 
vivos!”.

A obesidade afeta o mundo, Cuia-
bá é sexta capital do País com maior 
número de obesos. Nós, Nutricionistas, 
estamos no combate a esse mal, na 
linha frente, a ferro e fogo em meio a 
pandemia para que o indivíduo obeso 
que diretamente está mais vulnerável 
ao vírus, tenha sua saúde aumentada.

E como profissional de nutrição, se 
eu puder te dar um conselho na guer-
ra obesidade x Covid-19, descrevo que 
neste caso a atenção aos excessos é de 
extrema importância nessa luta.

Além de evitar comprar alimentos 
que desenvolvam quadros de exces-
so, como industrializados, guloseimas, 
refrigerantes e álcool, aposte nas fru-
tas, vegetais, cereais, água gaseificada, 
água saborizada, se permitindo tam-
bém, às vezes, consumir os demais 
com equilíbrio.

DANILO MACENA É NUTRICIONISTA

Obesidade X Covid-19: quem 
vence essa guerra?

Chuva, com internet e sem TV
pessoal da operadora 
fazia um verdadeiro 
“arrastão” em armá-
rios, caixas, cabos e 
demais elementos en-
volvidos, afim de tra-
zer de volta à “vida” 
a internet de um nú-
mero absurdo de pes-
soas.

O sistema via rá-
dio era ainda pior. Uti-
lizado por muita gente 
e por muito tempo ele 
costumava cair com 
qualquer sinal de chu-
va. Muitos usuários 
ainda “sofrem” com 
esse tipo de conexão 
que, infelizmente, não 
tem perspectiva de 

evolução, até mesmo pelo fato de estar fican-
do obsoleto.

Com as conexões via fibra optica, cada vez 
mais populares, a chuva tende a não ser mais 
um problema. A menos que ocorra um avento 
realmente expressivo, que venha a romper a 
fibra, sua internet estará garantida!

E a gente vai ficando por aqui. Suas opini-
ões, sugestões e críticas são muito importan-
tes, e você pode entrar em contato pelo fone 
(66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@hot-
mail.com ou visitar nosso perfil em facebook.
com/paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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A solidez da conexão com a internet é fundamental para a vida 
moderna, visto que, cada vez mais, dependemos de estar online 
para realizar tarefas extremamente corriqueiras. Tal evolução, 
porém, não contempla todos os usuários da mesma forma, e algu-
mas pessoas ainda fazem uso de conexões extremamente lentas e 
instáveis, mesmo nos dias de hoje.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

O (estranho) ano 
de 2020 caminha 
para o fim. Ao que 
tudo indica o período 
de chuvas vai chegar 
cada vez mais tarde 
e, hoje, enquanto es-
crevo esse artigo, re-
solveu chover. Não é 
a primeira delas, mas 
é, seguramente, muito 
bem-vinda.

Estou aqui, senta-
do na cama, aprovei-
tando o começo da 
noite, com a TV ligada 
(sim, tenho o “vício” 
de ter TV no quarto) 
e o notebook no colo, 
pronto para escrever, 
quando percebo o ba-
rulho da água batendo no telhado.

Alguns segundos antes do barulho a TV 
saiu do ar. Para quem, assim como eu, utiliza 
TV via satélite, esse é um fato comum, pois a 
água bloqueia o sinal. Por outro lado, minha 
internet está normal, o que, hoje em dia passa 
longe de ser “novidade”, mas nem sempre foi 
assim.

Por muitos e muitos anos, utilizando ser-
viços de ADSL, as primeiras chuvas causavam 
um verdadeiro “estrago”. Com estrutura pre-
cária e cabeamento velho era muito comum 
que a água causasse problemas e, claro, preju-
dicasse a internet. 

Cheguei a ficar quatro dias sem conexão 
em uma determinada ocasião, enquanto o 

DANILO MACENA

Uma onça-pintada foi atropelada na MT-170, cerca de 80 km de 
Brasnorte. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na 
pista. A versão apurada é que uma carreta estava saindo do estaciona-
mento do posto, quando entrou na rodovia e atingiu o animal. Não foi 
informado sexo da onça nem idade média. Cada vez mais os animais 
avançam para perto das cidades por conta do desmatamento desen-
freado e também afugentados pelas queimadas.
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Medida vale por três meses

Crescimento foi de 18% no número de casos novos na 
última semana 

Foto: Junior Marcello casal Jr/agência Brasil

Foto: christiano antonucci
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Com oito processos, Vanderlei tem
candidatura deferida pela Justiça 
DA REPORTAGEM

As eleições em Porto 
doAs eleições em Porto dos 
Gaúchos este ano estão atípi-
cas. Pela primeira vez na his-
tória do município, um candi-
dato a prefeito foi barrado de 
concorrer durante o processo 
eleitoral. Revelino Braz Tre-
visan (PL), ex-prefeito por 2 
mandatos, entre 2001 e 2008, 
teve seu registro de candida-
tura indeferida pela justiça 
eleitoral por enquadramento 
na Lei da Ficha Limpa, que 
proíbe condenados por órgão 
colegiado de disputar cargo 
eletivo. Ele esteve envolvi-
mento no caso de corrupção 
que ficou conhecido nacio-
nalmente como “Sanguessu-
gas”, quando vários prefeitos 
compraram ambulâncias por 
valores superfaturados para 
os municípios, em esquema 
que envolveu a Planan.

Com o indeferimento de 
Revelino, o grupo político do 
atual prefeito Moacir Pinhei-
ro Piovesan, o “Baxinho”, do 
MDB, que busca se perpetuar 
no poder no município, teve 
dias conturbados para esco-
lha de novo nome. O candi-
dato a vice de Revelino, Nolar 
Soares de Almeida do mes-
mo partido, foi indicado para 
assumir a candidatura de 
prefeito, mas menos de 24hs 
depois, abandonou a disputa 
alegando motivos pessoais 
novamente um novo nome 

foi indicado para assumir a 
disputa pelo grupo.

O novo nome é Vander-
lei Antônio de Abreu (MDB), 
que terá como vice o comer-
ciante Mauro da Quiles, tam-
bém do mesmo partido.

Porém, Vanderlei que 
foi indicado como candidato 
a prefeito, não é um nome 
desconhecido em Porto dos 
Gaúchos. Vanderlei é corretor 
de imóveis atualmente, mas 
já tentou eleição a cargo de 
vereador em 2008, quando 
foi barrado pela justiça e não 
teve os votos computados 
nas urnas.

Na época, fazendo parte 
do grupo que elegeu a pre-
feita Carmen Lima Duarte, 
Vanderlei foi indicado para 
chefia de gabinete. Mais tar-
de, a própria prefeita exone-
rou Vanderlei por descobrir 
que ele estava praticando 
crime dentro da prefeitura, 
com emissão de notas fiscais 
falsas para desvio de recursos 
em benefício próprio.

A ex-prefeita então de-
nunciou Vanderlei de Abreu 
e o secretário de finanças da 
época ao Ministério Público, 
o que rendeu alguns proces-
sos que Vanderlei respon-
de até hoje. Em uma busca, 
verificou-se que o candidato 
a prefeito do MDB responde 
a pelo menos 8 processos, a 
maioria relacionados a im-
probidade administrativa e 
danos ao erário público.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso lança hoje (28) o “Mais 
MT”, maior programa de in-
vestimentos para os próxi-
mos anos, que vai alcançar 
todas as regiões do Estado 
com ações de governo em 
saúde, assistência social, 
meio ambiente, segurança 
pública e obras em escolas, 
rodovias e hospitais, entre 
muitas outras, impulsionan-
do a economia, gerando em-
prego e renda e benefician-
do diretamente a todos os 
cidadãos. O lançamento do 
Mais MT está marcado para 8 
horas, no Centro de Eventos 
do Pantanal. A apresentação 
será feita pelo governador 
Mauro Mendes para secretá-
rios de Estado, senadores, de-
putados federais, estaduais e 
convidados. O programa foi 

dividido em 12 eixos estru-
turantes: Segurança; Saúde; 
Educação; Social e Habitação; 
Desenvolvimento Econômi-
co, Emprego e Renda; Infra-
estrutura; Turismo; Cultura, 
Esporte e Lazer; Simplifica 
MT; Eficiência Pública; Meio 
Ambiente; e Agricultura Fa-
miliar e Regularização Fun-
diária. “Esse será o maior vo-
lume de investimentos com 
recursos próprios que Mato 
Grosso já viu. O Estado vai 
se transformar em um can-
teiro de obras gigante, com 
melhorias em todas as áreas, 
seja na Saúde, Educação, Se-
gurança, Infraestrutura, As-
sistência Social e muitas ou-
tras. E é por isso que o Estado 
existe: para devolver serviços 
públicos melhores e dar mais 
qualidade de vida à popula-
ção”, destacou o governador 
Mauro Mendes.

DA REPORTAGEM

Desde que as campa-
nhas eleitorais tiveram início, 
foi constatado um aumento 
no número de casos de co-
vid-19 em Mato Grosso. Fo-
ram 4.460 novos casos da 
doença na semana epide-
miológica 43, entre 18 e 24 de 
outubro. Na semana anterior, 
Mato Grosso havia registrado 
3.930 novos casos.

“Os dados das duas úl-
timas semanas lançam um 
alerta: houve aumento de 
18% no número de casos no-
vos de Covid-19 notificados 
em Mato Grosso na última 
semana. 

Me preocupa a influ-
ência que as campanhas 
eleitorais possam ter nesse 
aumento. Como a curva epi-
dêmica reflete fatos ocor-
ridos duas semanas antes, 
esse aumento coincide com 
o início da movimentação 
das campanhas eleitorais”, 

DA REPORTAGEM
AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro editou uma medida 
provisória que abre crédito 
extraordinário no valor de 
R$ 228 milhões para alimen-
tação de povos indígenas, 
quilombolas, pescadores ar-
tesanais e extrativistas. Se-
gundo o governo, a iniciativa 
permitirá o fornecimento de 
cestas básicas para mais de 
612 mil famílias por três me-
ses.

O texto destina os re-
cursos para o Ministério da 
Cidadania realizar a aquisi-
ção e distribuição de cestas 
básicas a um custo de R$ 
76 milhões por mês. A me-
dida foi adotada porque, 
em virtude da pandemia de 
covid-19, houve paralisação 
das atividades de diversos 
segmentos que impactam 
diretamente a renda de mui-
tas famílias e, consequente-
mente, o acesso regular à 
alimentação adequada.

Em julho, Bolsonaro 
sancionou a Lei 14.021/2020, 
que institui medidas para 
prevenir a disseminação do 
novo coronavírus entre os 

analisou o deputado estadu-
al Lúdio Cabral.

Os dados da semana 
epidemiológica em curso 
permitirão analisar o com-
portamento e a tendência 
da curva epidêmica. “Vou 
avaliar se o crescimento per-
siste. Então saberemos se 
esse aumento não tem sig-
nificância estatística ou se 
é uma retomada da subida 
da taxa de contágio. E, se o 
aumento persistir, reforça a 
hipótese da relação com as 
campanhas eleitorais”, expli-
cou Lúdio. 

Se a tendência de au-
mento for confirmada na 
próxima semana, Lúdio vai 
requerer ao Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) a ado-
ção de normas rigorosas de 
biossegurança para que as 
campanhas não sejam fator 
de propagação e dissemi-
nação do novo coronavírus. 
Ele reforçou a importância 
de manter os cuidados pre-

povos indígenas, quilombo-
las, pescadores artesanais e 
nas comunidades tradicio-
nais. Entre as medidas da lei, 
está a determinação da ado-
ção de ações emergenciais 
para garantia da segurança 
alimentar aos pescadores 
artesanais, às comunidades 
tradicionais, aos indígenas e 
aos quilombolas.

Ao sancionar a lei, Bol-
sonaro vetou o dispositivo 
que obrigava a União a distri-
buir cestas básicas, semen-
tes e ferramentas agrícolas 
diretamente às famílias. Na 
ocasião, o governou justifi-
cou que já existiam medidas 
adotadas pelo governo nes-
se sentido.

A lei também assegura 
a garantia do suporte técni-
co e o escoamento da pro-
dução daqueles prejudica-
dos em função da covid-19, 
por meio da aquisição direta 
de alimentos no âmbito dos 
programas da agricultura 
familiar. A pedido do Minis-
tério da Economia, o pre-
sidente vetou a criação de 
um programa específico de 
crédito para povos indígenas 
e quilombolas para o Plano 
Safra 2020.

Foi acusado de emissão de notas fiscais falsas para desvio de recursos 

“Mais MT” foi dividido em 12 eixos estruturantes

PORTO DOS GAÚCHOS. Candidato assumiu o lugar de Revelino Trevizan barrado pela Justiça Eleitoral

AMPLO ALCANCE

Governo lança maior programa de 
investimentos da história de MT

ALERTA

As campanhas eleitorais podem estar 
aumentando casos de covid-19 em MT

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

MP destina cestas 
básicasa indígenas 
e pescadoresFoto: rodolFo Perdigão/secoMMt 

Foto: divulgação

ventivos, como higiene das 
mãos com água e sabão ou 
álcool em gel, uso de másca-
ras e distanciamento, evitan-
do aglomerações e ambien-
tes fechados sem circulação 

de ar externo.
“Os candidatos pre-

cisam evitar aglomeração. 
Quem aglomera, além de dar 
mal exemplo, ainda propaga 
o vírus”, alertou Lúdio.
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Redução nos índices de roubo 
e furto de defensivos agrícolas
DA REPORTAGEM

Durante o período de 
janeiro a setembro de 2020, 
Mato Grosso registrou redu-
ção nos índices de roubo e 
furto de cargas e defensivos 
agrícolas em Mato Grosso. A 
incidência de roubo de de-
fensivos reduziu 28%.

Foram registrados 31 
roubos em 2020, enquanto 
no mesmo período do ano 
passado foram 43. Também 
houve uma redução de 23% 
nos furtos de defensivos 
agrícolas, sendo 34 casos 
este ano, dez a menos que 
no mesmo período de 2019, 
que registrou 44.

Entre os locais de re-
gistro das ocorrências de 
roubo e furto estão as pro-
priedades rurais (62%), vias 
públicas (13%), postos de ga-
solina (3%), residência par-
ticular (3%), indústria (2%), 
restaurantes (2), vias férreas 
(2%) e outros (16%).

Nesses nove meses 
também houve redução de 
21% nos índices de roubo 
de carga no estado. Foram 
registrados 70 roubos, 19 a 
menos que no mesmo perí-
odo de 2019, em que foram 
registrados 89 casos. Os nú-
meros de furtos de cargas 
reduziram 19% em 2020, 
com 55 registros, 13 a menos 
que no mesmo período do 

ano passado, com 68.
Entre os principais pro-

dutos alvos de roubos e fur-
tos de cargas estão grãos 
(61%), adubos/agrotóxicos 
(12%), carne bovina (4%), 
produtos alimentícios (4%), 
combustíveis (2%), bebidas 
(2%), madeira (1%), produtos 
diversos (5%) e não informa-
dos (9%). Os dados são da 
Superintendência do Ob-
servatório de Segurança Pú-
blica, vinculada à Adjunta 
de Inteligência da Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT).

OPERAÇÃO
SALUTEM
A Sesp-MT, por meio da 

Secretaria Adjunta de Inte-
gração Operacional (SAIOP), 
deflagra, de acordo com a 
necessidade de cada região, 
a Operação Integrada Sa-
lutem. A ação conta com a 
Polícia Militar (PM-MT), Polí-
cia Judiciária Civil (PJC-MT), 
Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM-MT), Sistema Peni-
tenciário, Guarda Municipal, 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopa-
er), Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz) e Instituto 
de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso (In-
dea). O foco da operação 
é a redução dos indicado-

DA REPORTAGEM

O planejamento da 
transição entre a pecuária e 
a lavoura, quando os animais 
precisam sair do pasto para 
iniciar a safra, é um dos mo-
mentos cruciais de um sis-
tema de integração lavoura-
-pecuária (ILP). A experiência 
da Fazenda Pontal, em Nova 
Guarita, com essa mudan-
ça serão o tema do 5º Dia de 
Campo sobre ILP da JP Agro-
pecuária e Embrapa Agrossil-
vipastoril. O evento será onli-
ne e transmitido pelo Canal 
da Embrapa no Youtube no 
dia 7 de novembro, a partir 
das 8h. Este será o segundo 
dia de campo online mos-
trando o sistema produtivo 
desta fazenda, que tem a fa-
mília do produtor José Lean-
dro Peres como proprietária. 
A programação deste dia de 
campo contará com apre-
sentações sobre a técnica de 

IATF como ferramenta de in-
tensificação da cria, o histó-
rico e a realidade da estação 
de monta invertida, a gestão 
de pastagens, o impacto da 
suplementação na seca e no 
confinamento, os sistemas de 

DA REPORTAGEM

Cuidar da área de pas-
to como se fosse uma lavou-
ra. Quem busca melhorar os 
resultados da pecuária, sabe 
que este é um dos caminhos 
fundamentais a serem per-
corridos. Corrigir o solo, re-
novar o pastejo, adubar as 
forrageiras… medidas consi-
deradas “simples”, mas que 
ajudam – e muito – a alcançar 
melhores desempenhos na 
atividade. “É um investimen-
to que traz retorno”, segundo 
a zootecnista Mariane Ferro, 
que é instrutora credenciada 
do Senar Mato Grosso. Nes-
sa empreitada, a adubação 

nitrogenada é uma peça im-
portante, segundo Mariane. 
“É um nutriente de grande 
importância no sistema de 

DA REPORTAGEM

Intempéries climáti-
cas estão castigando Cam-
po Novo do Parecis, região 
Oeste, neste início de safra 
de soja 2020/2021. Além 
das já bastante comentadas 
estiagens prolongadas, que 
provocam atrasos significa-
tivos na semeadura, perdas 
e replantio nas, as chuvas 
também trazer dor de ca-
beça. Uma delas, destruiu a 
sede de uma fazenda, casas 
de funcionários, maquiná-
rios e até um hangar, deixan-
do prejuízos milionários aos 
agricultores.

Em uma propriedade 
do município, a tempestade 
de vento destruiu um barra-
cão, derrubando destroços 
do telhado, vigas das paredes 
e dos elevadores de silos em 
cima de caminhões e colhei-
tadeiras novas. Já na fazen-
da de Almir Tozzo, também 
em Campo Novo do Parecis, 
o rastro de destruição com-
prometeu um hangar, parte 
da sede e até um avião. Um 

prejuízo estimado em mais 
de R$ 5 milhões.

“Tivemos rajadas de 
ventos muito fortes, de mais 
de cem quilômetros por 
hora. Atingiram a sede da 
propriedade e causou vários 
danos. Também afetou casas 
de funcionários, barracões, 
hangar e fazer o que. Vamos 
tocar pra frente e não vamos 
desanimar”, afirma Tozzo.

As chuvas de mais de 50 
mm, que caíram na proprie-
dade de Tozzo, não serviram 
para trazer a umidade que 
o solo necessitava para tér-
mino do plantio dos 4,7 mil 
hectares, mas acabou afetan-
do um pouco o estande de 
parte das áreas já semeadas.

“Os ventos e a chuva 
forte danificaram as plantas 
que já estavam emergidas. O 
tempo agora voltou a secar, 
atrasando o plantio da soja. 
Estamos preocupados que 
vai atrasar a safrinha tam-
bém, mas vamos esperar que 
a chuva venha para todos e 
que ela se normalize”, diz 
Tozzo.

Foto: PMMt

Ações de repressão em Rondonópolis, Primavera do Leste, Sorriso e Vera

Evento será no próximo dia 7 de novembro

Nutriente ajuda a potencializar o desempenho das gramíneas

Tempestade destruiu barracão, derrubando destroços do telhado

TOTAL DE 28%. Os dados são do fechamento de janeiro a setembro de 2020

DIA DE CAMPO ONLINE

Transição da pecuária para
a lavoura em sistema ILP

MAIOR PRODUTIVIDADE

Saiba como e quando aplicar
nitrogênio nas pastagens

C.N.PARECIS

Chuva e ventos destroem 
estrutura e maquinários 
de fazenda de soja

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

produção, principalmente 
para aumento de produtivi-
dade, para que o produtor 
consiga colocar maior núme-

ro de animais por área e, con-
sequentemente, tenha maior 
produção de arrobas de car-
ne por hectare”, explica.

dessecação de pastos em áre-
as de ILP e a importância das 
análises de solos e plantas. 
Além das apresentações, o dia 
de campo contará com mo-
mentos de interatividade, no 
qual os participantes poderão 

tirar suas dúvidas ao vivo em 
um espaço de bate-papo. As 
inscrições antecipadas para o 
5º Dia de Campo sobre ILP da 
JP Agropecuária e Embrapa 
podem ser feitas no site www.
embrapa.br/agrossilvipastoril.

res criminais nas Regiões 
Integradas de Segurança 
Pública (RISP’S), buscando 
prevenção e repressão ime-
diata aos crimes de roubos 
e furtos de veículos, cargas 
e defensivos agrícolas, adul-
terações de sinais de iden-
tificação veicular, tráfico de 
entorpecentes, transporte 
irregular de cargas, porte 
ilegal de arma de fogo, des-
cumprimento de medidas 
sanitárias, Lei Seca, vistoria 
em estabelecimentos co-
merciais e barreira policial 
em áreas rurais.

Para o secretário ad-
junto de Integração Ope-
racional, Victor Paulo For-
tes, fica claro que todas as 
ações da Segurança Pública 
contribuem para a redução. 
“As ações sistemáticas que 
já vêm ocorrendo no Esta-
do, agregadas ao monito-
ramento da Inteligência e 
operações integradas nas 
regionais com maior inci-
dência, contribuem para a 
queda desses índices. Na 
nossa análise, as operações 
de desmantelamento da 
maior quadrilha de roubo e 
furto de defensivo agrícola 
do estado, no final de 2019 
e início de 2020, também 
foram fundamentais”, res-
salta.

PATRULHAMENTO
RURAL

A Operação Patrulha-
mento Rural, da Polícia Mi-
litar, com apoio da SAIOP, 
quando integrada com ou-

tras forças locais, e que tem 
sido intensificada em todas 
as RISP’s. O patrulhamento 
possui bons resultados nas 

regiões mais impactadas 
pelos crimes de roubo e fur-
to de defensivos e carga no 
estado.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279576200   119638620001
279002800716800  862524881
279002800374800  457026592
279042800   073620180001
279002700718200  029072461
279002800848900  088378879
279002800870700  272115578

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:

L L CARDOSO FIGUEIREDO ME – CNPJ: 23.727.544/0002-
36, localizado na Av. Goiás, 2456-S, bairro Veneza , muni-
cípio de Lucas do Rio Verde/MT torna público que reque-
reu junto a SAMA/LRV-Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT as Licenças 
Prévia – LP, de Instalação – LI e de Operação – LO para a 
atividade de “Atividade de Clínica Odontológica”. Respon-
sável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO 
BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 
– eng.nildo@gmail.com.

RASTIM COMERCIO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 
LTDA, CNPJ 15.535.211/0001-04, torna público que re-
quereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO 
DE SINOP, a Licença Prévia e Licença de Instalação para 
atividade de Comércio Varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) e instalação e Manutenção de sistemas de ar condi-
cionado, de ventilação e refrigeração na Avenida Jair Pinhei-
ro, nº 712, no LIC Sul, em Sinop/MT. 

MADEIRAS CANADÁ LTDA CNPJ: 02.010.039/0001-15. 
Torna público que requereu a SEMA, a ampliação da Li-
cença Prévia-LP e Licença de Instalação-LI do processo n º 
35449/2005, para a utilização do Picador  de Madeira  com 
esteira de entrada de 5 metros, em União do Sul-MT. Não 
EIA/RIMA.

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – FILIAL 07, CNPJ Nº 
11.644.786/0008-72, torna público que requereu à SAMA - 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, Licen-
ça Prévia e Licença de Instalação para ampliação e Licença 
de Operação com a unificação de áreas, para atividade de 
Recepção, Secagem e Armazenamento de Grãos, localiza-
da no município de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vera – MT, 
nomeada pela Portaria nº 00202020, torna público que nos precisos termos 
do art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, c/c Lei 
14.065/2020, que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob nº 019/2020, 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA 13 DE 
MAIO E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL.

Vera – MT, 27 de outubro de 2020.
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº 020/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2020 – SRP Nº 

056/2020

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Lo-
cal), do dia 12 de Novembro de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 063/2020, com Registro de Preços nº 056/2020, visando a 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA A SEREM REALIZADAS 
NOS PRÉDIOS/ESPAÇOS PÚBLICOS, SEM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL, A SER CONTRATADA DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM 
AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,  tipo “menor preço por 
item”, conforme quantidades e descrições constantes no Termo de Referência. 
O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.
br,(Publicações/Licitações/Pregão Presencial) ou ainda na Prefeitura Munici-
pal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, 
n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário 
de atendimento das 07h00min às 13h00 min. Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com; 

Vera – MT, 27 de outubro de 2020.
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA

PREGOEIRO – Portaria nº 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação Pregão n. º 23/ 2020

Forma Eletrônica. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 23/2020, cujo objeto é a: 
Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, tipo camionete  pick-up, 
ano/ modelo corrente, 02 portas na cor branca, adaptado para ambulância 
de simples remoção, que será utilizada no Centro de Saúde no reforço ao 
enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID 19, tudo em conformidade com 
as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edi-
tal e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para Abertura da Sessão 
no dia 12/11/2020 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) no   site www.
licitanet.com.br. Cópias do edital e maiores informações poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, 
em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-
-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos 
interessados no site www.novaguarita.mt.gov.br . Nova Guarita – MT, em 27 
de Outubro de 2020.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação Deserta e repetição do 

Pregão Presencial n.º 21/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que a licita-
ção na modalidade Pregão  Presencial n.º 21/2020, cujo objeto é: Seleção de 
melhor proposta objetivando a aquisição de materiais para uso na ampliação 
do barracão de obras municipal, tudo em conformidade com as características 
técnicas e quantitativos descritos em Edital, não houve nenhum interessado 
em participar do evento, ocasionando uma licitação DESERTA.Diante do ex-
posto, comunica aos interessados que a nova sessão de abertura do Pregão 
Presencial 21/2020 realizar-se-á em 10/11/2020 as 08:30 horas (horário de 
Mato Grosso).  Cópia do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:00 
hs as 12:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o de-
partamento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
Informações: (66) 3574-1404.

Nova Guarita – MT, em 27 de Outubro de 2020.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT TERMO DE RATIFICAÇÃO – 
DISPENSA Nº 019/2020

 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA 13 DE 
MAIO E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. Favorecido: AG CALDAS CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 41.748.138/0001-50. 
Valor global estimado: R$ 33.524,00 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais). Período/Prazo de execução: 15 (quinze) dias contados da data 
de assinatura do contrato. Fundamento Legal: Artigo 24 II, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, c/c Lei 14.065/2020.  RATIFICO a presente Dispensa 
de Licitação nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores 
e de conformidade com o Parecer Jurídico e justificativa (documentos anexos 
ao processo).

Vera - MT, 27 de outubro de 2020.
MOACIR LUIZ GIACOMELLI

PREFEITO MUNICIPAL

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

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

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

VENDAS
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SÍTIO 18HA EM 
NOVA UBIRATÃ/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

c/ casa, curral e barracão, terras de

 pastagens, Chácara Pequizeiro.

Inicial R$ 266.000,00 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 
CREDENCIAMENTO 001/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2020 
 

O Município de Santo Antônio do Leste - MT por intermédio da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLI-
CO aos interessados em prestar serviços que, encontra-se aberto o processo 
de CREDENCIAMENTO, através de inexigibilidade de licitação para 
contratação de empresa para realização de exames de ultrassonografia, 
realizados por profissionais médico regularmente credenciado pelo 
Conselho Federal de Medicina e com capacitação comprovada, para 
atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal PA e PSF, os 
exames deverão ser realizados no Centro Municipal de Saúde de Santo 
Antônio do Leste – MT, com os equipamentos existentes de proprieda-
de da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, segundo as condições estabele-
cidas neste Edital. Os interessados deverão comparecer no Setor de Licita-
ções, localizado na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua A, n° 367, 
Jardim Santa Inês, Santo Antônio do Leste/MT, munidos dos documentos 
mencionados no edital a partir do dia 29/10/2019 a 01/12/2020, no horário 
das 07h00min às 13h00min. Esclarecemos que a inscrição para o ingresso 
não assegura o credenciamento junto a Administração, constituindo, entre-
tanto, elemento indispensável para análise administrativa que avaliará a 
inclusão, ou não dos candidatos. A retirada do edital deverá ser feita no site 
https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes/Credenc
iamento/00120201940/. Maiores informações pelo fone (66) 3488 – 1080 

 
Santo Antônio do Leste - MT, 27 de outubro de 2020. 

 
ERIKS MATOS DA SILVA 

Presidente da CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 162/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a obra de 
construção de cobertura para abrigo na chegada das ambulâncias no 
Hospital Maria Zélia no Município de Marcelândia/MT, conforme projeto 
básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma-físico 
financeiro parte integrante do Processo de Dispensa de Licitação nº 
019/2020. CONTRATADA: HIAGO CARVALHO MELLO – MEI. 
C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E  M A R C E L Â N D I A –  M T. 
SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 23/10/2020.

 

 
 

ERRATA 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio 
deste retificar a publicação do dia 14/10/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), 
página 20; a publicação do 13/10/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 
13; e a publicação do dia 10/10/2020 do Jornal De Grande Circulação (Diário 
Regional), página 05 quanto ao 60º TERMO DE RETIFICAÇÃO – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008-2020. 
ONDE SE LÊ: O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E 
VINTE REAIS). 
LEIA-SE: O valor de R$ 52.250,00 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA REAIS). 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do - CISVP 

 

 

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio 
deste retificar a publicação do dia 14/10/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), 
páginas 19 e 20; a publicação do 13/10/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), 
página 13; e a publicação do dia 10/10/2020 do Jornal De Grande Circulação 
(Diário Regional), página 05 quanto ao 58º TERMO DE RETIFICAÇÃO – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008-2020. 
ONDE SE LÊ: “O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E 
VINTE REAIS)”. 
LEIA-SE: “O valor de R$ 52.250,00 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA REAIS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do - CISVP

  

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio 
deste retificar a publicação do dia 09/10/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), 
página 12; e a publicação do dia 09/10/2020 do Jornal De Grande Circulação 
(Diário Regional), página 05 quanto ao 73º TERMO DE RATIFICAÇÃO – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008-2020. 
ONDE SE LÊ: “O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E 
VINTE REAIS)”. 
LEIA-SE: “O valor de R$ 52.250,00 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA REAIS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do - CISVP

 
 

 
 

DECLARAÇÃO  
NÃO RECURSOS OU IMPUGNAÇÃO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

Eu Flávia Alves de Andrade Gomes, Presidente da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto CISVP, nomeada através da Portaria nº 051, de 06 de fevereiro 
de 2020, DECLARO que o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2020, foi publicado em data de 19 de outubro de 2020, no site do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto CISVP www.cisvaledopeixoto.com.br 
no site da empresa organizadora: www.sosconsultoria.listaeditais.com.br, e 
municípios consorciados: www.terranovadonorte.mt.gov.br - 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br - www.matupa.mt.gov.br -  
www.novomundo.mt.gov.br, ratifica-se ainda, a publicação no site do Diário Oficial 
dos Municípios AMM em www.amm.org.br, Edição nº 3588, de 20/10/2020, páginas 
7 e 8, e ainda, publicado no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
www.tce.mt.gov.br, Edição nº 2039, de 20/10/2020, páginas 10 e 11, e que não 
houve qualquer pedido de impugnação contra o Edital de Abertura. Decorrido o 
prazo recursal para eventuais alterações ou ajustes do Edital de Abertura, 
prossegue-se as diretrizes pelo edital estabelecidas, podendo sofrer alterações, 
editadas por Editais Complementares, se a Comissão Organizadora entender 
necessário.  

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
Peixoto de Azevedo MT, 26 de outubro de 2020 

Flávia Alves de Andrade Gomes 
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

 

 

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio 
deste retificar a publicação do dia 14/10/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), 
página 20; a publicação do 13/10/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 
13; e a publicação do dia 10/10/2020 do Jornal De Grande Circulação (Diário 
Regional), página 05 quanto ao 59º TERMO DE RETIFICAÇÃO – 
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO 008-2020. 
ONDE SE LÊ: O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E 
VINTE REAIS). 
LEIA-SE: O valor de R$ 52.250,00 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA REAIS). 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do - CISVP

  

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio 
deste retificar a publicação do dia 14/10/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), 
página 20; a publicação do 13/10/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), páginas 
13; e a publicação do dia 10/10/2020 do Jornal De Grande Circulação (Diário 
Regional), página 05 quanto ao 61º TERMO DE RETIFICAÇÃO – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008-2020. 
ONDE SE LÊ: “O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E 
VINTE REAIS)”. 
LEIA-SE: “O valor de R$ 52.250,00 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA REAIS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do - CISVP

 

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 037/2020

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2020

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum - MT, 27 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 27 de Outubro de 2020, com 
início às 14:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual aquisição de multibrinquedo do tipo playground modular infantil 
para atividades externas nas escolas e creches municipais. Da qual foi 
vencedora a empresa: Itens 836323, DOM PARK INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 37.146.454/0001-85 no valor de R$ 
72.398,00. Não houve manifestação para interposição de recursos.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma 
do Centro Social Desenvolver, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 12 de novembro de 2020. Horário: 09h00min. 
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.

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 27 de outubro de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2020

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 27 de Outubro de 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos 
para atender a demanda das secretarias municipais. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 168176, 823034, 823035, A F GRAFICA 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 30.657.865/0001-96 no valor de 
R$ 3.819,70; Itens 175090, 820225, 821861, 823920, 830466, 832386, 
832387, 837674, 837675, 838168, 838171, 838195, 4 D DESIGNER 
GRAFICA E EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 13.278.238/0001-25 no valor de R$ 43.100,00; Itens 
192699, 838172, MORETTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI inscrita 
no CNPJ sob o número 08.871.522/0001-70 no valor de R$ 22.270,00. 
Não houve manifestação para interposição de recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços 
de fabricação e instalação de toldos, cortinas, cobertura com telha 
isotérmica e aquisição de tenda piramidal- Tipo:  menor preço por ITEM - 
Data de abertura: 11 de novembro de 2020. Horário: 09h00min – local:  
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum - MT, 27 de Outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 27 de outubro de 2020.

Prefeito Municipal

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 091/2020.

Ari Genézio Lafin

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. FINALIDADE: a presente contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção de 
luminárias se dá pela alta demanda e necessidade de instalações e 
manutenções de pontos de iluminação pública. Tendo em vista que no 
período de chuvas os reparos são mais frequentes, uma vez que as 
luminárias utilizadas na iluminação pública demandam manutenções 
mais constantes nesse período, gerando mais gastos com manutenção e 
até mesmo instalação de novas luminárias. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. CONTRATADA: ZEMBRANI E 
ZEMBRANI LTDA, CNPJ Nº 23.483.002/0001-84. VALOR GLOBAL: R$ 
17.309,76 (dezessete mil, trezentos e nove reais e setenta e seis 
centavos). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 091/2020

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO



CLASSIFICADOS

Lesões no joelho tiram 3 titulares da 
temporada em apenas dois meses
DA REPORTAGEM

Ruptura do ligamento 
cruzado anterior do joelho 
direito. Oito palavras que vi-
raram sinônimo de pesadelo 
para o Inter em 2020. Na úl-
tima segunda, Boschilia so-
freu esta lesão durante o trei-
no no CT do Parque Gigante. 
O meia passará por cirurgia e 
está fora da temporada. Mas 
não é o único.

Boschilia foi o terceiro 
jogador do Inter a romper o 
ligamento cruzado anterior 
do joelho direito no inter-
valo de pouco mais de dois 
meses. Antes dele, Saravia e 
Guerrero sofreram o mesmo 
problema. Os três são - ou 
eram - titulares de Eduardo 
Coudet. E não atuam mais 
em 2020. Só voltarão a atuar 
na próxima temporada.

O primeiro dos três a se 
lesionar foi Paolo Guerrero. O 
centroavante rompeu o liga-
mento em 16 de agosto, no 
segundo tempo da derrota 
do Inter por 2 a 1 para o Flu-
minense, no Maracanã, pelo 
Brasileirão.

O peruano sofreu o pro-
blema após uma dividida 

com Luccas Claro. Ele passou 
por cirurgia e hoje cumpre 
rotina de dois turnos de fi-
sioterapia no CT do Parque 
Gigante. Depois, foi a vez de 
Saravia. O argentino sofreu a 
mesma lesão logo aos 11 mi-
nutos do empate em 0 a 0 
com o América de Cali, pela 
Libertadores, em 30 de se-
tembro, após se chocar com 
um adversário. Ele também 
já passou por cirurgia. O In-
ter discute agora com o Por-
to para renovar seu contrato 
por empréstimo para a próxi-
ma temporada.

A lesão de Boschilia veio 
antes mesmo de ele voltar a 
ficar à disposição de Coudet. 
O meia recém havia se recu-
perado de lesão muscular e 
estaria entre os relacionados 
contra o Atlético-GO. Agora, 
será baixa por pelo menos 
seis meses.

SEM REPOSIÇÃO
O Inter perdeu um titu-

lar absoluto da equipe, mas 
dificilmente buscará reposi-
ção no mercado. Mesmo que 
monitore o mercado e siga 
atento a negócios de ocasião 
e oportunidades, o clube en-

DA REPORTAGEM

Paulo Autuori terá pro-
blemas para montar o Ath-
letico para o jogo contra o 
Flamengo, pelas oitavas de 
final da Copa do Brasil, nes-
ta quarta-feira, às 20h30, na 
Arena da Baixada. O meia 
Jorginho e o atacante Re-
nato Kayzer são desfalques 
certos. Eles não podem atu-
ar por já terem defendido o 
Atlético-GO no torneio.

O zagueiro Pedro Hen-
rique também pode ser 
problema. Substituído com 
dores contra o Grêmio, o 
jogador de 25 anos será re-
avaliado. Walter é candida-
to para a vaga de Kayzer na 
frente. Fabinho, Geuvânio, 
Bissoli e Pedrinho são as ou-
tras opções. Lucas Halter ou 
Felipe Aguilar pode entrar 
na zaga se Pedro Henrique 
for vetado.

Se por um lado perde 
Jorginho e Kayzer, por ou-
tro, o Athletico tem a volta 
do meia Léo Cittadini. Após 
cumprir suspensão no Bra-
sileirão, o camisa 18 disputa 
vaga com Lucho González 

no meio.
O Athletico deve ir a 

campo com: Santos; Erick, 
Thiago Heleno, Pedro Hen-
rique (Lucas Halter) e Ab-
ner; Wellington, Christian e 
Lucho (Léo Cittadini); Nikão, 

DA REPORTAGEM

O Santos enfrenta o 
Ceará, nesta quarta, às 15h, 
na Vila Belmiro, e inicia a 
busca pelo segundo título 
da Copa do Brasil de sua his-
tória. O primeiro e único foi 
conquistado em 2010, com o 
Peixe liderado por Neymar, 
Robinho e companhia.

O jogo, válido pela ida 
das oitavas de final do tor-
neio, é o primeiro passo para 
o técnico Cuca tentar um 
título inédito em sua car-
reira. Apesar de inúmeras 
participações, o treinador 
do Santos jamais venceu (ou 
chegou à final) da Copa do 
Brasil.

Cuca já “bateu na tra-
ve” em três oportunidades. 
As melhores campanhas 
dele na competição foram 
nos anos de 2007 e 2008, 
quando era treinador do Bo-
tafogo. Em ambos, o técni-
co levou o time carioca até 
as semifinais. A pior foi em 
2000, quando caiu com o 
Avaí pela primeira fase. Em 
2003, ele assumiu o Goiás 
já na semifinal do torneio 

(e foi eliminado). Cuca já es-
teve à frente do Santos em 
uma Copa do Brasil em 2018, 
quando assumiu o time no 

DA REPORTAGEM

O torneio Valle Imóveis 
Open de Tennis começa nes-
ta quarta (28) e segue até se-
gunda (2), na academia Be-
negas Tennis Sorriso. É válido 
como 3ª etapa do Circuito Es-
tadual de Tênis de Mato Gros-
so e contará com premiação 
de R$ 1 mil e R$ 500 para 
campeão e vice-campeão da 
categoria 1ª Classe Pro.

Para o presidente da 
Federação Mato-grossense 
de Tênis (FMTT), Rivaldo Bar-
bosa, 2020 é o terceiro ano 
de participação de Sorriso 
no atual Circuito Estadual 
de Tênis. Segundo ele, Sor-
riso compõe o estadual des-
de 2018 e é uma importante 
praça para o desenvolvimen-
to da modalidade na região 
Norte e em todo o Estado.

“Sorriso é uma das maio-

res cidades de Mato Grosso, 
tem população superior a 
80 mil habitantes, é referên-
cia nacional do agronegócio 
e peça fundamental à nossa 
política de interiorização do 
Circuito Estadual de Tênis. A 
FMTT trabalha para levar o 
Circuito para o interior e a ci-
dade de Sorriso e a academia 
Benegas são grandes parcei-
ras nesse processo”, conta. O 
Valle Imóveis Open de Ten-
nis contará com a presença 
de tenistas de Sinop, Lucas 
do Rio Verde, Nova Mutum, 
Cuiabá, Sorriso e região. E o 
atual tricampeão do ranking 
da 1ª Classe Pro (2016, 2017 
e 2019), Robson Nunes, será 
um dos tenistas que viajará 
para competir em Sorriso.  E, 
segundo ele, que é professor 
de tênis em Cuiabá, o princi-
pal desafio será enfrentar os 
atletas da região Norte.

Foto: RicaRdo duaRte

Boschilia e Guerrero não atuam mais em 2020

Paulo Autuori ainda não pode comandar o Athletico do banco

Cuca conversa com jogadores antes de treino do Santos

INTER. Guerrero, Saravia e agora Boschilia romperam o ligamento cruzado anterior do joelho direito

COPA DO BRASIL

Jorginho e Kayzer desfalcam 
o Athletico contra o Flamengo

SANTOS

Cuca busca título inédito

SORRISO

Valle Imóveis Open de
Tennis começa nesta 4ª

Foto: athletico

Foto: ivan StoRti
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frenta severas dificuldades 
financeiras, com previsão 
de déficit na casa dos R$ 63 
milhões para 2020. E a pan-
demia do futebol agrava este 
cenário. Como as competi-
ções se estenderão até feve-
reiro de 2021, muitas premia-
ções só entrarão nos cofres 
a partir do ano que vem. E 
muitos dos compromissos 
contratados pelo clube com 
atletas e fornecedores não 
foram prorrogados. Ou seja: 
as contas chegam, e a recei-
ta não entra. Internamente, 
já se admite que são grandes 
as chances de quitar salários 
e direitos de imagem com 
atraso no mês de outubro.O 
Inter enfrenta o Atlético-GO 
nesta quarta-feira, às 18h, no 
Estádio Olímpico de Goiânia, 
pelo jogo de ida das oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
A volta está marcada para a 
terça seguinte, às 20h30, no 
Beira-Rio.

Pelo Brasileirão, o Colo-
rado enfrenta o Corinthians 
às 18h do sábado, na Neo 
Química Arena, pela 19ª ro-
dada, a última do primeiro 
turno. O Inter é líder da com-
petição, com 35 pontos.

Carlos Eduardo e Walter (Fa-
binho ou Bissoli).

O técnico Paulo Autuo-
ri ainda não poderá ficar no 
banco de reservas. Ele preci-
sa cumprir mais dois jogos 
da suspensão imposta pelo 

Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) por 
críticas à arbitragem, quan-
do ainda comandava o Bo-
tafogo. Com isso, Bernardo 
Franco ficará mais uma vez 
no banco.

lugar de Jair Ventura e es-
treou na eliminatória contra 
o Cruzeiro, pelas quartas de 
final. O Peixe perdeu na ida, 

na Vila Belmiro, por 2 a 1, e 
devolveu o resultado na vol-
ta, no Mineirão, mas acabou 
eliminado nos pênaltis.

 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DO 
QUADRO DE PESSOAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO - CISVALE. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001  
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Vale do Peixoto que doravante será citado como “CISVP”, nomeada 
através da Portaria nº 051, de 06 de fevereiro de 2020, no âmbito de sua competência, e em 
atendimento aos ditames regulatórios deste certame, especificamente no que tange aos 
cargos, e ainda... 
Considerando que o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001 traz 
equivocadamente o cargo de Vigia como a exigência da escolaridade do Nível Médio,  
Considerando a necessidade de corrigir essa informação, retifica-se o Edital de Abertura para 
correção do citado erro. 
Diante do disposto, Resolve,  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1.  Apresentar novo Anexo I e II com o cargo de Vigia, devidamente corrigidos. 
a) Anexo I – Informação das vagas; local de lotação e trabalho; valor da taxa de 

inscrição, carga horária e remuneração, etc.; 
b) Anexo II – Das atribuições dos cargos; 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

2.1.  Edital Complementar disporá acerca de alterações, e novas fases do Processo 
Seletivo Simplificado, o qual deverá ser acompanhado por todos os candidatos 
concorrentes ao certame. 

Peixoto de Azevedo MT, 27 de outubro de 2020 
Flávia Alves de Andrade Gomes 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 
 

ANEXO I  
DAS VAGAS - NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 30,00 
 

CARGO CONCORRIDO LOCAL DE 
TRABALHO 

Vagas 
AC*  

Vagas 
CR* C/H Rem. 

Inicial R$ 

Vigia 
Hospital Regional de 
Peixoto de Azevedo 
MT 

4 Não 40hs 1.100,00 

Nomenclaturas: Vagas AC*: Ampla Concorrência // Vagas CR*: Cadastro de Reserva 
 

ANEXO II  
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
Vigia: 
 Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e 

portões, para assegurar-se de que estão devidamente fechados, atentando para 
eventuais anormalidades; 

 Comunicar a autoridade policial, imediatamente na hipótese de ocorrência de algum 
sinistro, como furto, roubo, invasão ou depreciação do local de guarda; 

 Controlar a entrada e saída dos pacientes, acompanhantes, visitantes e o público em 
geral no hospital; 

 Conferir a listagem de pacientes internados, para verificar a enfermaria e o leito de cada 
um deles; 

 Prestar informações ao público sobre a localização das unidades hospitalares, seus 
pacientes e servidores; 

 Informar aos visitantes que o Hospital não se responsabiliza pelos pertences pessoais 
(cheque, dinheiro, joias e outros) nas dependências do HMRFL; 

 Impedir a entrada de pessoas alcoolizadas, suspeitas de estarem drogadas, com 
roupas inadequadas (saia curta, decote grande, bermuda, etc); 

 Exercer vigilância permanente das dependências de circulação do público, 
principalmente das entradas e saídas do hospital; 

 Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 
 Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 
 Manter contato com a Direção Administrativa e Coordenação administrativa objetivando 

a eficiência administrativa dos serviços hospitalares; 
 Controlar a saída dos visitantes, recolhendo os respectivos crachás, os quais deverão 

ser devolvidos à recepção; 
 Elaborar relatório de ocorrência, caso existam, e qualquer irregularidade durante o 

horário de visita comunicar, imediatamente, à sua chefia imediata.  
Peixoto de Azevedo MT, 27 de outubro de 2020 

 
Flávia Alves de Andrade Gomes 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 
 

 



Defesa Civil alerta para
os cuidados com temporais
DA REPORTAGEM
G1-MT

A seca prolongada, que 
durou mais de 100 dias em 
Mato Grosso, deve causar 
temporais nesse final de ano 
até o ano que vem, segun-
do a Defesa Civil Estadual. O 
órgão faz alertas para que a 
população tome os devidos 
cuidados. Na última sexta 
(23), uma hora de chuva em 
Cuiabá causou estragos.

O temporal quase inun-
dou uma conveniência no 
bairro Goiabeiras. Na região 
também caiu granizo. O su-
perintendente da Defesa Ci-
vil de Mato Grosso e tenen-
te coronel Marcelo Augusto 
Reveles explica que a chuva 
que causou danos na cidade 
já estava prevista, causando 
danos pela cidade.

“A Defesa Civil emitiu 
um alerta avisando a popu-
lação que está cadastrada no 
sistema de informação e se-
gundo essa previsão, a chuva 
seria entre 30 e 60 milímetros 
e os ventos até 60km/h. Em 
algumas regiões da cidade 
foi isso que vimos. A chuva 
causou a queda de algumas 
árvores e algumas pessoas 
tiveram as suas moradias 
destelhadas. Ainda estamos 
contabilizando os prejuízos”, 
afirma. Com a tempestade, 

alguns bairros ficaram sem 
energia. A aposentada, Marli 
dos Santos, já passou por pro-
blemas por causa de tempo-
rais e de oscilação da energia. 
Em outra época, a geladeira 
dela queimou.

“Esse tempo de chuva 
que vem com tempestade, 
oscilação de energia toda 
hora, é bom a gente se ga-
rantir e já tirar tudo da toma-
da, menos a geladeira que 
não tem como. Eu tiro até a 
antena da televisão, porque 
já perdi uma televisão tam-
bém assim”, afirma.

NA TOMADA
Durante um temporal, 

é possível deixar algum equi-
pamento eletrônico ligado na 
tomada? O gerente de opera-
ção da empresa fornecedora 
de energia no estado, Fábio 
Lancelotti, orienta os consu-
midores a retirar os equipa-
mentos das tomadas e man-
ter as instalações elétricas 
com a manutenção em dia.

“Chame um técnico 
credenciado para poder re-
visar as instalações, confira o 
aterramento. Aquela tomada 
de três pinos, por exemplo, é 
importante conferir se está 
com o terceiro pino e não co-
locar aqueles adaptadores. 
O aterramento na verdade é 
um grande diferencial nessas 

DA REPORTAGEM

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia de Mato Grosso (IFMT) 
emitiu uma nota e disse que 
irá requisitar uma auditoria 
interna, após a ‘Operação 
Circumitus’, deflagrada pela 
Polícia Federal, com apoio da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) e do Ministério Público 
Federal (MPF), com objetivo 
de investigar desvios na or-
dem de R$ 4,8 milhões. Além 
disso, os servidores acusa-
dos de envolvimento foram 
afastados de suas funções. O 
IFMT informou que nos últi-
mos três anos fortaleceu as 
instâncias autônomas e de 
controles interno. Destacou 
também que seus servidores 
participam de programas de 
capacitação em boas práti-
cas de gestão, com vistas a 
atuar dentro dos princípios 

DA REPORTAGEM
Portal Campo Novo

Campo Novo do Parecis 
não é diferente de muitas ci-
dades no quesito lixo. A falta 
de conscientização ambien-
tal é visível em uma pequena 
parte da população, que usa 
de acessos ao município para 
despejar seu lixo de forma ir-
responsável. Todos os anos o 
Poder Público precisa intervir 
para realizar a limpeza de es-
tradas rurais, próximas a en-
trada da cidade.

Quem trafega por esses 
locais pode perceber a falta de 
capricho e desrespeito com o 
meio ambiente. Todo tipo de 
material é descartado a céu 
aberto. Colchoes, garrafas, 
plásticas, restos de móveis e 
materiais de construção, ani-
mais mortos e etc.

O problema se agrava 
com o início das chuvas, onde 
existe recipientes que acumu-

DA REPORTAGEM

O cliente denunciado 
por importunação sexual após 
passar a mão em uma funcio-
nária de uma loja de departa-
mentos, no Centro de Cuiabá, 
no dia 19, se apresentou à po-
lícia e, após o interrogatório, foi 
liberado.

De acordo com a polícia, 
não havia mandado de prisão 
contra Adailton Antônio da Sil-
va e, por esse motivo, não per-
maneceu na delegacia. Após 
prestar depoimento, ele saiu 
da delegacia tapando o rosto 
com uma camiseta e óculos 
escuro. A polícia civil informou 
que o caso está sendo investi-
gado.

Imagens das câmeras do 
circuito interno de segurança 
do estabelecimento mostram 
o momento em que o cliente 

passa a mão nas nádegas da 
funcionária, depois de ficar um 
tempo perto dela e fingia estar 
no celular. À polícia, a mulher, 
23 anos, contou que estava re-
abastecendo uma das seções 
da loja quando o homem se 
aproximou dela, o que a deixou 
desconfiada quanto às inten-
ções dele.

O homem permaneceu 
do lado dela e, quando a vítima 
se abaixou para pegar algo no 
chão, ele pegou nas nádegas 
dela. Ele fez isso por duas vezes 
e ela se afastou assustada. A 
vítima disse à polícia que ficou 
sem reação e que o homem 
continuou no local como se 
não tivesse acontecido nada. 
Ela foi até fiscal da loja relatar 
o que aconteceu e, nesse inter-
valo, o homem foi embora, dei-
xando o local pela porta lateral 
da loja.

Foto: Divulgação

Primeiras chuvas têm sido fortes no estado

Operação Circumitus foi deflagrada na última semana

Falta de conscientização dá nisso: lugar sujo e emporcalhado

Homem foi flagrado assediando sexualmente funcionária de loja

CHUVAS E VENTOS. Seca prolongada deve causar temporais nesse final de ano até o ano que vem

QUASE R$ 5 MILHÕES

IFMT afasta servidores envolvidos 
em operação que apura desvio

C.N.PARECIS

Estradas rurais estão servindo
como depósito de lixo

CUIABÁ

Cliente denunciado por
importunação se apresenta 
à polícia e é liberado

Foto: Divulgação

Foto: Portal CamPo Novo

Foto: Divulgação
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questões de queima de apa-
relho”, explica.

Para atender emergên-
cias com a falta ou falha no 
fornecimento de eletricidade, 
a Energisa tem um sistema 
de monitoramento em par-
ceria com o Inpe. monitora 
tudo no centro de operação 
integrado.

“Recebemos todas as 
informações climáticas, tan-
to de raios, de chuvas e de 
ventos. Com base nessas in-
formações, nós mobilizamos 
todo o nosso recurso e nosso 
pessoal de forma preventiva 
para estar preparado para 
restabelecer o fornecimen-
to”, afirma. E com chuva for-
te é importante tomar certos 
cuidados. O superintenden-
te Marcelo Augusto explica 
quais as medidas devem ser 
tomadas em caso de fortes 
tempestades.

“Se perceberem que 
está se formando uma chu-
va forte ou vendaval, evitar 
circular pelas ruas, a chuva 
muito forte pode trazer en-
xurradas e as enxurradas po-
dem levar pessoas, pode cau-
sar bastante acidentes. Então 
em caso de chuvas e venda-
vais a pessoa deve se abrigar, 
procurar um local seguro, 
aguardar o tempo amenizar 
e dessa forma se proteger”, 
afirma.

da legalidade. “Todas as de-
núncias recebidas pela Ins-
tituição através do Sistema 
Fala.Br foram e são devida-
mente recepcionadas e ava-
liadas conforme legislação 
em vigor, uma vez identifica-
do que a denúncia contenha 
elementos mínimos descri-
tivos de irregularidade ou 
indícios de prática de ilícito, 
infrações e desvios de condu-
tas de agentes ou servidores 
públicos e, em seguida, são 
imediatamente encaminha-
das à Corregedoria do IFMT 
para adoção dos procedi-
mentos de admissibilidade 
e correcionais”, diz trecho da 
nota.

ALVOS
A servidora do IFMT e 

candidata a vereadora de 
Campo Novo do Parecis, Sa-
mila Dalva de Jesus Silva, e 
o empresário Maurício Sou-
za de Menezes, foram alvos 

da Operação Circumitus, de-
flagrada na última semana, 
para investigar o desvio de 

R$ 4,8 milhões. Samila pos-
sui mais de meio milhão em 
bens declarados.

lam água, consequentemente 
facilita a proliferação do mos-

quito da dengue. Quem fla-
grar o descarte irregular, deve 

denunciar para o Poder Públi-
co.
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Detran-MT orienta sobre
renovação da habilitação
DA REPORTAGEM

Os condutores de 
Mato Grosso devem fi car 
atentos quanto à necessi-
dade da renovação da Car-
teira Nacional de Habilita-
ção (CNH). 

Em decisão motivada 
pela pandemia do novo 
coronavírus, o Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran) estabelece o prazo 
indeterminado de valida-
de para as CNHs que ven-
ceram a partir do dia 19 de 
fevereiro de 2020.

Portanto, os motoris-
tas que estão com o docu-
mento enquadrados nessa 
situação, não precisam de 
urgência para realizar a 
renovação do documento, 
que continua válido em 
todo território nacional e 
será aceito durante abor-
dagem de fi scalização de 
trânsito.

Já os habilitados que 
estão com a CNH vencida 
antes do dia 19 de fevereiro 
de 2020, estes sim deverão 
providenciar a renovação 
do documento, pois está 
irregular. Nesses casos, a 
renovação pode ser fei-
ta de forma presencial, 
através de agendamento 
prévio do atendimento no 
site do Detran-MT (www.
detran.mt.gov.br), ou pelo 
aplicativo MT Cidadão, que 
pode ser baixado no apa-
relho celular.

O Detran-MT reforça 
ainda que as CNHs reno-
vadas terão o prazo de va-
lidade de 5 anos, uma vez 

que a Lei Federal n° 14.071 
de 13 de outubro de 2020, 
que altera esse prazo de 
validade, ainda não entrou 
em vigor no Brasil.

Para abrir o processo 
de renovação de CNH pelo 
aplicativo MT Cidadão o 
condutor não poderá pos-
suir impedimentos e/ou 
bloqueios em sua CNH. O 
documento deverá estar 
com vencimento de no 
máximo um ano.

COMO FAZER
O cidadão deve entrar 

na loja playstore da Google 
e IOS e procurar pelo apli-
cativo MT Cidadão. Após 
baixar e fazer o cadastro, o 
usuário deve acessar a sua 
conta, ir em “Meus Docu-
mentos”, depois em “CNH” 
e irá aparecer seu nome, 
categoria da sua CNH, va-
lidade, número de registro 
e quantidade de pontos. 
Logo abaixo, na guia “Soli-
citações”, deverá escolher 
a opção desejada, no caso 
específi co: “Renovação da 
CNH”.

Ao clicar em “Reno-
vação”, deve conferir seus 
dados, escolher a unidade 
do Detran-MT para abrir 
o processo de renovação 
e se deseja pegar a CNH 
na unidade escolhida ou 
receber pelos correios. O 
aproveitamento da ima-
gem será feito automati-
camente.

Após confi rmação, 
será aberto um campo 
para a emissão do boleto 
para pagamento da taxa 

Lei Federal que altera prazo de validade ainda não entrou em vigor 

PRAZOS. CNHs renovadas ainda terão o prazo de validade de 5 anos
FOTO: MAYKE TOSCANO

de renovação da CNH, que 
é de R$ 132,36. Com o pa-
gamento da taxa o condu-
tor deverá comparecer a 

Clínica Médica indicada no 
RENACH para realizar os 
procedimentos do exame 
de aptidão física e mental.

No próprio aplicativo 
MT Cidadão o condutor 
poderá consultar o status 
de auditoria e emissão da 

sua CNH e aguardar a en-
trega pelos correios, caso 
tenha optado pelo o envio 
do documento em casa.


