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Comércio está voltando aos poucos ao ritmo de vendas

DA REPORTAGEM

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) destinou quase 
R$ 676 mil recuperados por 
meio da Operação Arara-
th para aquisição de kits de 
teste rápido para diagnóstico 
da Covid-19 em indígenas de 
Mato Grosso. 

Os testes vão atender os 
quatro Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (Dseis) 
existentes no estado (Xingu, 
Cuiabá, Caiapó e Xavante), 
alcançando aproximada-
mente 42 mil indígenas. In-
dividualmente, o Dsei Xingu 
também irá receber R$ 68,3 
mil destinados exclusiva-
mente à aquisição de mate-
riais médico-hospitalares, 
medicamentos, materiais 
educativos e alimentação.

Nos pedidos encami-
nhados à Justiça Federal, os 
procuradores da República 
enfatizam que os indígenas 
fazem parte de uma popula-
ção vulnerável, muitas vezes 
devido às questões culturais, 
especificidades locais e baixa 
imunidade, pela alimentação 
pobre em nutrientes neces-
sários e escassez da alimen-
tação. 

Os Dseis são os órgãos 
responsáveis pelo primeiro 
atendimento aos indígenas 
no que diz respeito à saú-
de, tanto na atenção básica 
quanto no encaminhamen-
to para a atenção de média 
e alta complexidade, sempre 
fazendo o devido diálogo 
com os métodos tradicionais 
de tratamento.

Com a decisão judicial, 
será aberta uma conta judi-
cial na qual será depositado 

o valor para que o Dseis ini-
ciem o processo de aquisição 
dos equipamentos e medica-
mentos solicitados. 

A partir de então, o coor-
denador do Distrito deverá 
prestar contas dos gastos, 
apresentando nota fiscal dos 
produtos adquiridos, recebi-
mento e atesto de entrega do 
produto/material, imagem 
do produto recebido, regis-
tro de tombo do produto 
(inserção no patrimônio da 
unidade hospitalar) e indi-
cação da conta bancária do 
fornecedor do produto para 
que seja realizada a transfe-
rência judicial.

Além disso, a cada 30 dias, 
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diagnóstico em indígenas
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EFEITO COVID-19

Prêmio Rede ILPF de 
Jornalismo é adiado 
para o ano que vem

SINOP

Movimento no 
comércio começa a
apresentar melhora, 
avalia AcesFoto: assessoria

Doações serão feitas para pessoas em situação de 
vulnerabilidade 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em função do adiamen-
to do II Congresso Mundial 
de Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta para 3 a 6 de 
maio de 2021, devido à pan-
demia do Covid-19, as ins-
crições para o Prêmio Rede 
ILPF de Jornalismo serão 
suspensas temporariamente 
e o concurso terá seu crono-
grama alterado.

Conforme novo edital 
disponível no site www.ilpf.
com.br, as inscrições serão 
reabertas em 1º de novembro 
de 2020 e poderão ser fei-
tas até o dia 28 de março de 
2021. O resultado será divul-
gado em 23 de abril de 2021 e 
a premiação ocorrerá no dia 
3 de maio de 2021, durante o 
II Congresso Mundial de In-
tegração Lavoura-Pecuária-
-Floresta, em Campo Gran-
de.

Para que não haja pre-
juízo aos jornalistas que já 
inscreveram seus trabalhos, 
ou que estão executando suas 
pautas, o período de veicula-
ção aceito pelo edital mante-
rá a data inicial de 1º de julho 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Após alguns dias para-
lisado, o comércio em Sinop 
retornou às suas atividades 
na última sexta e, conforme 
análise do presidente da As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Sinop (ACES), 
Klayton Gonçalves, a melho-
ra no movimento e retomada 
de confiança tem sido grada-
tivas.

“Os empresários relata-
ram que hoje (segunda) foi 
melhor, deu mais movimen-
to nas lojas. É importante 
lembrar que todos os empre-
sários estão seguindo à risca 
as determinações, e abrin-
do com escalas e seguindo 
as normas de higienização”, 
apontou em entrevista ao site 
Só Notícias.

de 2019. Com a prorrogação, 
o prazo final de veiculação 
fica estendido até a data da 
inscrição. Trabalhos já inscri-
tos serão considerados pela 
comissão julgadora. Entre-
tanto, como há limite de dois 
trabalhos por concorrente, 
caso deseje inscrever outros, 
serão consideradas as duas 
últimas inscrições.

O Prêmio Rede ILPF de 
Jornalismo terá cinco catego-
rias: imprensa escrita; jorna-
lismo em áudio; jornalismo 
audiovisual; fotojornalismo; 
e profissionais da Rede ILPF. 
A categoria imprensa escri-
ta contemplará trabalhos 
em texto escrito veiculados 
em jornais, revistas ou sites. 
A categoria jornalismo em 
áudio contemplará rádio e 
podcasts. Na categoria jor-
nalismo audiovisual, pode-
rão ser inscritas reportagens 
veiculadas em emissoras de 
televisão, web TV, platafor-
mas de vídeo sob demanda e 
sites. Já a categoria fotojorna-
lismo contemplará trabalhos 
fotográficos utilizados para 
ilustrar conteúdos jornalísti-
cos em veículos impressos ou 
digitais.

Ainda conforme o pre-
sidente, a melhora começou 
a ser percebida desde sábado. 
“Alguns que abriram também 
já relataram que foi muito 
bom, e os demais estão satis-
feitos, está aumentando gra-
dativamente e vamos recu-
perar a economia em breve”, 
acrescentou.

Segundo Gonçalves, a 
expectativa é que o movi-
mento aumente ainda mais 
no decorrer da semana. “A 
nossa torcida agora é para 
quando sai o pagamento, 
porque normalmente todo 
final de mês é fraco, então es-
tamos confiantes. Como teo-
ricamente não é para haver 
nenhum desconto em folha 
de colaboradores, é para ser 
completa, acreditamos que 
os próximos dias serão ainda 
melhores”, comentou.

durante o prazo de seis me-
ses, o Dsei deverá apresentar 
ao MPF informações quanto 
ao número de atendimentos 
realizados no escopo do pro-
jeto apresentado (prevenção 
e combate à pandemia da 
Covid-19 em Mato Grosso).

DESTINAÇÃO
AOS ÍNDIOS
Com a destinação de re-

cursos para aquisição de kits 
de teste rápido para o diag-
nóstico da Covid-19 em ín-
dios de Mato Grosso, o valor 
total de destinação de fun-
dos às comunidades indíge-
nas ultrapassou R$ 1 milhão 
para a aquisição de materiais 

médico-hospitalares, medi-
camentos, materiais educati-
vos e alimentação.

Além destes recursos, o 
MPF também garantiu, por 
decisão liminar, a distribui-
ção de 2 mil cestas básicas 
mensais, enquanto perdurar 
a crise do coronavírus, ao 
povo indígena A’uwe Uptábi 
(Xavante), em Mato Grosso. 
O povo indígena A’uwe Up-
tábi (Xavante) tem mais de 
22 mil indivíduos, sendo 778 
indígenas com mais de 60 
anos, 1.195 hipertensos, 910 
diabéticos, 20 tuberculosos, 
além de 310 gestantes e 195 
deficientes, distribuídos em 
329 aldeias.

COMBATE À PANDEMIA

Prefeitura abre canal para doação
de itens de higiene e alimentos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Quem quiser ajudar 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade tem à disposi-
ção um novo canal para do-
ação de produtos de higiene 
e limpeza, itens de cama e 
banho e alimentos. Sensibi-
lizar e levar até a população 
em situação de vulnerabili-
dade informações a respeito 
do novo coronavírus, bem 
como orientar sobre as me-
didas de controle da disse-
minação da doença. Esses 
são os principais objetivos 
do novo projeto da Prefeitu-
ra de Sinop, executado por 
meio da Secretaria de Assis-
tência Social, Trabalho e Ha-
bitação.

Num primeiro mo-

mento, o Projeto “Unir para 
Cuidar” tem direcionamento 
específico para tratar da Co-
vid-19. O objetivo é alertar 
tanto moradores em situa-
ção de rua, quanto famílias 
em situação de pobreza ou 
extrema pobreza, acerca do 
risco da pandemia existen-
te no país, orientando-os e 
ofertando alternativas a fim 
de que não permaneçam ex-
postos sem as devidas pre-
cauções.

Atualmente, o municí-
pio tem aproximadamente 
16 mil famílias inscritas no 
Cadastro Único do Governo 
Federal, sendo cerca de 10% 
em estado de pobreza extre-
ma. Considerando-se o gru-
po que o Ministério classifica 
como em estado de pobreza 
e de baixa renda, o contin-

gente aumenta significativa-
mente e chega a 3,5 mil fa-
mílias.

Qualquer pessoa pode 
doar para o projeto. Alimen-
tos não perecíveis, toalhas 
de banho, roupas de cama e 
produtos de higiene pessoal 

e de limpeza podem ser en-
tregues na Secretaria, loca-
lizada na Rua das Aroeiras, 
1116, Centro, ou nas lojas da 
rede de supermercados Ma-
chado, na UFMT e na Paró-
quia São Camilo, parceiros 
da iniciativa.

CLASSIFICADOS

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO X CUIABÁ, CUIABÁ X PEIXOTO DE AZEVEDO, PEIXOTO DE 
AZEVEDO X SORRISO E SORRISO X PEIXOTO DE AZEVEDO, A SEREM NO CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no Edital e seus 
anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento 
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado em 31 de março 
de 2020, foi declarado DESERTO por não haver nenhum participante. Demais informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 
3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 31 de Outubro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE UMA MICROVAN, A SER ENTREGUE NA 
CASA DE AMPARO EM CUIABÁ-MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 007 BAIRRO 
SENHOR DOS PASSOS”, 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, realizado pela quarta vez em 30 de março de 2020, foi declarado DESERTO, por não 
haver nenhuma empresa participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda 
a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 31 de março de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP

 


