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SINOP

LIBERTADORES

Horário de
verão ainda
valeria
a pena?
Pela primeira vez em 34 
anos, não teremos horário de 
verão. O decreto que instituiu 
a medida (e que seguíamos 
até o ano passado) entrou em 
vigor em 1985 e estabelecia a 
medida para moradores das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste. Mas, em abril de 2019, 
o presidente Jair Bolsonaro 
aprovou o fim da política.
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É tudo ou nada. Flamengo e Grêmio entram em campo nesta noite pela semifinal da Libertado-
res. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. Agora, quem vencer vai para a decisão.
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FLAMENGO E GRÊMIO DECIDEM VAGA

INTEGRAÇÃO DE DADOS

ENERGISA

Facilidade
na abertura
de filiais
de empresas

Denifidos
membros 
da CPI 

Empresas que reali-
zarem a abertura de uma 
filial em Mato Grosso podem 
contar com a facilidade de 
apenas um processo digital, 
por conta da integração entre 
as Juntas Comerciais e a 
Receita Federal, que começou 
vigorar na última semana.

                         Página -7

A iniciativa de inves-
tigação da Energisa ganhou 
força após amplo debate 
sobre o tema, realizado pelo 
presidente da ALMT, deputa-
do Eduardo Botelho, em que 
as explicações da empresa 
não convenceram deputa-
dos e a população sobre os 
motivos que a levam a liderar 
o ranking de reclamações no 
Procon-MT.
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Só NotíciaS

Divulgação

Divulgação

Chegam equipamentos para Gol
começar voos com Boeing a SP
A Gol Linhas Aéreas começou a implantar sua estrutura no Aeroporto Municipal de 
Sinop para operar com voos para São Paulo. Chegaram duas carretas transportaram 
guinchos, rebocador de aviões, dois tratores, compartimento do transporte de baga-
gens e escada.             Página  - 7
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Atualmente cresce o número de pessoas 
contra qualquer tipo de imunização, fa-
zendo com que ressurjam doenças consi-
deradas erradicadas

Grande parte da Sociedade Líquida não 
conhece Noel Rosa (1910 – 1937). O “Poeta 
da Vila” – com direito a estátua na entra-
da do bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro 
– morreu aos 26 anos, em consequência 
da tuberculose.

Em sua breve existência, o boêmio dei-
xou, aproximadamente, 259 canções que 
retratam do cotidiano amoroso (Dama do 
Cabaré), passando, claro, pelo desamor 
(Último Desejo) até a realidade dos mais 
humildes (João Ninguém).

Apesar de ter iniciado o curso de me-
dicina, Noel jamais foi vacinado contra 
o Mycobacterium tuberculosis; aliás, no 
Brasil, a vacina contra o bacilo de Koch só 
foi disponibilizada em 1927. Assim como 
as atitudes irresponsáveis do boêmio ag-
nata carioca com a própria saúde, atual-
mente cresce o número de pessoas con-
tra qualquer tipo de imunização, fazendo 
com que ressurjam doenças considera-
das erradicadas.

Por um lado, as notícias falsas (Fake 
News) contra a vacinação foram poten-
cializadas pelas redes sociais, aumen-
tando consideravelmente o movimento 
antivacinas. Ancourados na ignorância 
e na credulidade de parcela significativa 
da população, os adeptos da não- imuni-
zação propagam “verdades”como: “vacina 
contra a gripe causa um buraco no braço” 
ou “vacina causa autismo”.

Óbvio que tais mentiras não existem 
apenas na contemporaneidade; basta re-
ver a história recente, por exemplo, a Re-
volta da Vacina (1904) que terminou por 
deflagrar manisfestações e confrontos na 
Cidade Maravilhosa, no início do século 
passado, por conta, entre outros fatores 
socioeconômicos, da campanha de vaci-

Para controlar qualquer coisa?
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segurança de tudo. Não adianta nada 
você ter uma série de controles e ver 
tudo indo por água abaixo por um pro-
blema com seu aparelho ou se o mesmo 
for perdido, roubado ou algo do gênero.

Devemos, sempre, utilizar o que a 
tecnologia tem para nos oferecer como 

forma de tornar 
nossa vida mais 
prática. E se você 
não souber se tem 
algo que atenda 
suas necessidades, 
basta pesquisar 
um pouco na loja 
de aplicativos de 
seu sistema ope-
racional e, segura-
mente, encontrará 
opções que serão 

verdadeiras motivações para colocar 
sua vida “nos trilhos”.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Como tem sido recorrente, o Fundo Monetário 
Internacional revisou para baixo suas projeções para 
o crescimento econômico mundial. Para este ano, a 
nova estimativa é de alta de apenas 3%, a menor des-
de a crise financeira de 2009.  Não se trata de incli-
nação recessiva, uma vez que tal ritmo se encontra 
apenas um pouco abaixo do que o FMI considera 
ser o potencial do Produto Interno Bruto global. O 
problema é que a fraqueza torna a conjuntura mais 
sujeita a choques, inclusive políticos. 

Um risco considerável está no acirramento 
dos confrontos comerciais entre Estados Unidos 
e China, que já causa algum impacto na dinâmica 
do investimento e das trocas de mercadorias. Neste 
ano, por exemplo, as grandes surpresas negativas se 
concentram na atividade industrial e nos volumes 
de transações comerciais, próximos da estagnação.

A fragilidade fica mais evidente quando se ob-
serva que a desaceleração é sincronizada —todas as 
principais regiões mostram perda de dinamismo. 
Com a inflação baixa, as autoridades já reagem por 
meio de afrouxamento monetário.

Quase todos os bancos centrais mais impor-
tantes vêm cortando juros, de modo a preservar o 
crescimento. Na Europa, o custo do dinheiro desceu 
ainda mais ao território negativo. Mesmo nos EUA, 
que ainda ostentam a menor taxa de desemprego 
em 50 anos, as taxas têm caído, em tendência oposta 
à observada no ano passado.

Preocupa que autoridades monetárias tenham 
de usar seu já esvaziado arsenal para controlar os 
danos da agenda destrutiva de Donald Trump. 
Quando a próxima crise vier, poderão estar sem 
munição.  Daí o clamor crescente para que a politica 
fiscal —na forma de maiores gastos públicos ou cor-
tes de impostos— tenha um papel maior, ao menos 
nos países com os orçamentos em ordem, caso da 
Alemanha e de alguns países asiáticos.

Por ora, contudo, não é improvável a continui-
dade do ciclo de expansão, ainda que medíocre. A li-
quidez mundial continua ampla e não há sinais que 
sugiram uma nova crise financeira iminente.  Sem 
nova recessão global, o cenário atual não se mostra 
negativo para o Brasil, que pode prosseguir na traje-
tória de leve retomada econômica. Os juros interna-
cionais baixos favorecem política similar aqui. Tudo 
isso compra algum tempo para que o país prossiga 
na agenda de reformas. O risco, como sempre, é o 
de acomodação.

Editorial

Mundo a 3%

Ranking dos Políticos - Facebook

nação obrigatória contra varíola.
Não obstante o Governo tenha 

sido vitorioso nos confrontos com 
o povo, a campanha de imunização 

compulsória foi suspensa. Consequência: 
epidemia de varíola em 1908.

Por outro, o desconhecimento das pes-
soas sobre doenças como sarampo, rubéo-
la, difteria e poliomielite – até então consi-
deradas erradicadas na Terra Brasilis – faz 
com que haja um aumento substancial no 
número de não vacinados, tendo com con-
sequência o reaparecimento dessas enfer-
midades que tanto afligiram os brasileiros 
em tempos recentes.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
alerta para o perigo do retorno dessas mo-
léstias, inclusive, infelizmente, o sarampo, 
erradicado em 2016, está de volta aqui. Isso 
deveria servir como alerta tanto para as 
autoridades sanitárias quanto para a so-
ciedade; dessa maneira, evitar-se-ia o re-
nascimento desses flagelos, que, normal-
mente, açoitam sobremaneira os menos 
favorecidos. A esses dois fatores, soma-se 
um terceiro, não menos importante: o fa-
talismo que assola a cordata nação tupini-
quim. O popular “O que tem que ser, será” 
(sic) contribui para intensificar o quadro 
dramático do florescimento dessas pragas 
na saúde brasileira.

O esquálido e raquítico Noel, “Em meu 
amigo Edgar”, também brincou com a tísi-
ca (tuberculose) que o mataria: “Creio que 
fiz muito mal/Em desprezar o cigarro:/Pois 
não há material/Pra meu exame de escar-
ro!” 

Assim, é preciso que o 17 de outubro 
seja feriado nacional e todos debatam e 
vacinem-se, porque, como vaticina a sa-
bença popular: “Prevenir é melhor que re-
mediar”.

SÉRGIO CINTRA É PROFESSOR DE RE-
DAÇÃO E DE LINGUAGENS EM CUIABÁ

“Ao meu amigo Edgar”

PERFIL EM XEQUE
Considerado, até o momento, como o 

“preferido” por Mauro Mendes para peitar o 
prefeito Emanuel Pinheiro nas urnas, no ano 
que vem, o secretário de Estado de Saúde 
Gilberto Figueiredo não está com muita mo-
ral entre os deputados estaduais. Numa roda 
de conversa, a chiadeira foi geral, quando 
seu nome foi citado como um dos “prefeitá-
veis”. Em síntese, os deputados reclamaram 
do perfil de Figueiredo, segundo eles “muito 
fechado” e sem carisma. Mas, a maior recla-
mação, foi quanto ao fato de que o secretário 
não daria muita atenção aos parlamentares.

CUIABÁ-PREV
O Tribunal de Contas de Mato Grosso 

identificou pagamentos a pessoas falecidas 
na folha de inativos e pensionistas no sis-
tema previdenciário de Cuiabá. Em razão 
disso, o ex-diretor-executivo do Cuiabá-Prev, 
Eroaldo de Oliveira, terá que restituir o valor 
de R$ 9.843,99 aos cofres públicos. Os valores 
devem ser corrigidos monetariamente pelo 
IPCA a partir da data em que foram realiza-
dos os pagamentos irregulares. A decisão do 
TCE ocorreu na sessão plenária da semana 
passada.

SEM LICITAÇÃO
A Prefeitura de Sinop vai desembolsar 

R$ 70 mil para que professores da rede pú-
blica assistam a uma palestra do historia-
dor e professor Leandro Karnal. A palestra 
acontece na noite de hoje (23) no Centro de 
Eventos DMD. Os R$ 70 mil serão destinados 
à compra de mil ingressos para o evento. O 
pagamento será feito através da empresa So-
ciedade Educacional Unifas, que foi contra-
tada sem licitação.

Existem várias opções de aplicativo com cada finalida-
de e cabe a você escolher o que melhor se encaixa em 
seu perfil e suas necessidades. É sempre interessante 
testar bastante antes de começar, de fato, a usar a opção 
escolhida, pois dessa forma, caso algo não agrade, é fácil 
mudar para outro software sem maiores transtornos.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

KEIT DIOGO GOMES

SÉRGIO CINTRA
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“Preocupa que autoridades monetárias 
tenham de usar seu já esvaziado arse-
nal para controlar os danos da agenda 
destrutiva de Donald Trump

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A vida exige “controle”. Temos que 
controlar nossas finanças, as despesas 
com veículos, os compromissos, os horá-
rios de medicação, enfim, é muita coisa 
para ser controlada, lembrada, cuidada. E, 
infelizmente, muita gente se descuida de 
tudo isso por não conseguir, usando ape-
nas a memória, 
gerenciar tudo.

Só que, atual-
mente, uma par-
cela bem expres-
siva das pessoas 
tem smartphone, 
por simples que 
ele seja. E a maio-
ria dessas pesso-
as não faz uso do 
aparelho para or-
ganizar sua vida.

Existe uma infinidade de aplicativos, 
em sua maioria gratuitos e muito bons, 
para você gerenciar praticamente tudo 
da sua vida. Eu, por exemplo, utilizo sof-
twares para controle financeiro completo, 
gerenciamento dos meus carros (abaste-
cimento, manutenção e outros), gerencia-
mento de compromissos, lembretes e 
vários outros. Tudo para fazer com que 
a vida se torne mais fácil e fazendo com 
que a responsabilidade de “lembrar” fique 
a cargo da tecnologia.

Para não correr risco tenho cópia de 

Esta é a triste imagem da irresponsabilidade. Uma motorista morreu sá-
bado depois que sofreu um acidente na MT-338, região de Porto dos Gaúchos. 
Segundo a Polícia Civil, a vítima, Mariana de Moraes, 31 anos, dirigia um carro 
e foi arremessada ao capotar o veículo. Ela não usava cinto de segurança e 
estaria sob efeito de álcool. Ela é filha do fazendeiro Paulo Faruk de Moraes, 61, 
acusado de ser o autor da morte do engenheiro Silas Henrique Palmieri Maia, 
em fevereiro.
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Comissão terá 180 para apurar denúncias 

Definido membros da CPI da Energisa
DA REPORTAGEM

A iniciativa de investiga-
ção da concessionária que 
fornece energia elétrica no 
estado de Mato Grosso ga-
nhou força após amplo de-
bate sobre o tema, realizado 
pelo presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho, em que 
as explicações da empresa 
não convenceram deputa-
dos e a população sobre os 
motivos que a levam a lide-
rar o ranking de reclama-
ções no Procon-MT.

Ontem (22), o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), anunciou os mem-
bros da CPI da Energisa. 
São eles: Elizeu Nascimen-
to (presidente) e os deputa-
dos Dilmar Dal Bosco, Pau-
lo Araújo, Carlos Avallone e 
Dr. Eugênio. Os suplentes 
são: Delegado Claudinei, 
Romoaldo Junior, Xuxu Dal 
Molin, Thiago Silva e Val-
mir Moretto, que terão 180 
dias para apurar os fatos 
e cobrar providências da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel).

“Agora é esperar o traba-
lho deles [CPI]. Estamos co-
locando a Casa à disposição 
para solicitar técnicos; para 
trazer os diretores da Ane-
el; diretores da Ager e to-
dos diretores e técnicos da 
Energisa para explicarem e 
desvendar o que vem acon-
tecendo no estado de Mato 

Grosso. Essa CPI vai aden-
trar para saber por que as 
contas aumentaram tanto e 
o descaso da empresa com 
o consumidor”, explicou 
Botelho, ao acrescentar que 
próximo passo será eleger o 
relator da CPI e anunciar o 
calendário de reuniões.

  Botelho questiona que 
um dos problemas é que a 
Energisa detém o mono-
pólio de controle e distri-
buição de energia em Mato 
Grosso, retirando do con-
sumidor o poder de esco-
lha. Ela também é alvo de 
reclamações constantes de 
funcionários, empresários 
e usuários residenciais. Fa-
tos que, segundo ele, au-
mentam ainda mais a ne-
cessidade da investigação. 

“E é obrigação desta casa, 
que é a legítima repre-
sentante do povo, mediar, 
quando possível, mas tam-
bém fiscalizar, investigar 
e denunciar se necessário, 
para se chegar a um equi-
líbrio entre a prestadora do 
serviço e o consumidor”, 
afirma o parlamentar, ao 
acrescentar que o parâme-
tro seria lucro para a em-
presa e satisfação para o 
consumidor, o chamado 
custo-benefício.  “Mas o 
que temos recebido de re-
clamação dá conta de que 
o cidadão tem ficado so-
mente com o custo que está 
cada dia mais alto. E reafir-
mo: por isso que estamos 
aqui. Para defender a socie-

TRABALHOS INICIADOS | CPI nos próximos meses vai investigar a atuação da Energisa em Mato Grosso
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MAIS OPORTUNIDADES

Mendes apresenta projeto social de 
incentivo ao empreendedorismo de MT

SINOP

Visera articula com Geller aumento de R$ 2 mi 
na verba para asfalto e construção de feira 

RANKING DE COMPETITIVIDADE

Governo aponta 
falha em avaliação
de Mato Grosso 

Governo de defende da péssima colocação 

Encontro marcou avaliação dos 10 meses de governo Mendes 

Encontro marcou avaliação dos 10 meses de governo Mendes 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), e a primei-
ra-dama Virginia Mendes 
reuniram-se, na segunda-
-feira (21), com o titular do 
Escritório de Representação 
de Mato Grosso em Brasí-
lia (Ermat), Cárlos Fávaro e 
sua esposa Claudinéia Fá-
varo, que, além de articular 
ações e importantes projetos 
na capital federal a favor de 
Mato Grosso, também es-
timula iniciativas locais em 
benefício das pessoas em si-
tuação de risco e vulnerabili-
dade social. 

Na oportunidade, o go-
vernador conheceu detalhes 
do projeto que inicialmente 
estuda formas de estimular 
o empreendedorismo nos 
municípios de Várzea Gran-
de, Chapada dos Guimarães, 
Acorizal, Santo Antônio do 
Leverger, Nossa Senhora do 
Livramento, além da capital 
mato-grossense.

Ainda em fase de estu-
do, o projeto tem como foco 
o atendimento das famílias 
em situação de pobreza, para 
que, com mais oportunida-
des, elas deixem a condição 
de dependência dos progra-
mas sociais de transferência 
de renda e sejam inseridas 
no mercado de trabalho for-
mal.

“Investir em ações vol-
tadas à qualificação profis-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vice-presidente da 
Câmara de Sinop, vereador 
Leonardo Visera (PP), este-
ve reunido com o deputado 
federal Neri Geller (PP), na 
última sexta-feira (18), em 
Sinop, onde garantiu um in-
vestimento na ordem de R$ 
2 milhões para aplicação no 
município, em atendimento 
às demandas levadas pelo 
vereador sinopense.

O recurso será empe-
nhado no próximo ano, por 
meio da verba parlamentar 
do gabinete do deputado. O 
valor será utilizado para as-
faltar parte da Estrada Ciri-
neu Coan, na Comunidade 
Adalgisa, e para construção 
de uma Feira do Pequeno 
Produtor (FPP) na Praça P-11, 
no Jardim das Primaveras.

No mês de agosto des-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Centro de Liderança 
Pública (CLP), responsável 
pelo Ranking de Competiti-
vidade dos Estados de 2019, 
utilizou dados fiscais de 2018 
para colocar Mato Grosso na 
24ª posição, no que diz res-
peito à solidez fiscal. Ou seja, 
não computou ainda nenhu-
ma ação realizada pela atual 
gestão, em 2019, na busca 
pelo equilíbrio fiscal.

Além disso, na edição 
de 2019, foi alterada a forma 
de computar os dados. Fo-
ram acrescentados três novos 
indicadores, além dos seis já 
existentes, sendo eles: gas-
to com pessoal (gasto bruto 
com pessoal como propor-
ção da receita corrente líqui-
da); índice de liquidez (razão 
entre obrigação financeira 
e disponibilidade bruta de 
caixa) e poupança corrente 
(saldo entre receitas e despe-
sas correntes dividido pelas 
receitas correntes).

Esses dois últimos in-
dicadores são métricas pre-
sentes no atual CAPAG (Ca-
pacidade de Pagamento dos 
Entres Subnacionais), crité-
rio usado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional para ava-
liação fiscal e financeira dos 
Estados e municípios, que 
querem contrair novos em-
préstimos com garantia da 
União. Aqui vale lembrar que 
a nota da capacidade de pa-
gamento do Estado é ‘C’, ou 
seja, Mato Grosso não teria 

capacidade suficiente para 
pagar empréstimos. Essa 
nota também foi concedida 
tendo como avaliação o ano 
de 2018.

Para reverter essa situa-
ção de 2018, apontada tanto 
no Ranking de Competitivi-
dade, como na própria CA-
PAG, no início da atual ges-
tão, em janeiro de 2019, já 
foram adotadas medidas ne-
cessárias para reduzir o custo 
da máquina pública, melho-
rar a arrecadação e diminuir 
o crescimento da folha de pa-
gamento. Além disso, o Go-
verno também reinstituiu os 
incentivos fiscais reduzindo 
os benefícios e dando trans-
parência.

Os efeitos dessas me-
didas já começam a ser re-
fletidos nas contas públicas 
do Estado e já foram desta-
cados, inclusive, pelas equi-
pes da Secretaria do Tesouro 
Nacional e do Banco Mun-
dial. Mesmo com a nota C 
da Capag, o Governo con-
seguiu empréstimo de U$S 
250 milhões, junto ao Banco 
Mundial. Justamente pelos 
avanços conquistados na área 
fiscal pela nova gestão.

Outros frutos positivos 
nos 10 primeiros meses da 
gestão são: a redução dos res-
tos a pagar em quase R$ 1,5 
bilhão; pagamento em duas 
parcelas do salário do servi-
dor ao invés de três; e paga-
mento dos repasses obriga-
tórios para as prefeituras e 
poderes rigorosamente em 
dia.

sional e geração de emprego 
e renda são bem-vindas e 
fundamentais para o fortale-
cimento e desenvolvimento 
da economia do Estado. Essa 
é uma das nossas frentes de 
trabalho. Só precisamos es-
tudar o melhor formato para 
implementar projetos ino-
vadores com esse objetivo”, 
pontuou o governador.

Para a primeira-dama 
Virginia Mendes, toda ini-
ciativa voltada à redução das 

te ano, Visera acompanhado 
dos demais vereadores, es-
teve no gabinete do deputa-
do Neri Geller, em Brasília, 
onde protocolaram os dois 
projetos em busca de recur-
sos. Na oportunidade, o par-
lamentar federal se compro-
meteu destinar R$ 1,5 milhão 
para as demandas. “Inicial-
mente o compromisso do 
deputado, quando estivemos 
em Brasília, era de R$ 1,5 mi-
lhão e hoje, na conversa que 
tivemos, ele aumentou para 
R$ 2 milhões que vão aten-
der os dois projetos. A gente 
vai continuar sempre traba-
lhando, pode ter certeza de-
putado, que frequentemente 
estarei levando demandas de 
nossa cidade”, comentou Vi-
sera.

Neri Geller parabeni-
zou o trabalho desenvolvido 
por Visera no município de 
Sinop e destacou a impor-

desigualdades sociais e fo-
mento à geração de emprego 
e renda são louváveis. Virgi-
nia defende o envolvimento 
dos mais diversos segmentos 
sociais numa grande rede de 
atendimento aos que mais 
precisam, com o foco na as-
censão social das famílias ca-
rentes.

“Quando atuamos no 
social é imprescindível pen-
sar em alternativas que au-
xiliem às pessoas carentes a 

tância do trabalho de um ve-
reador compromissado.

“Quero parabenizar o 
vereador pela persistência 
de ir à Brasília, de ligar para 
gente. Além de representar 
o estado e a região de Sinop, 
na esfera federal, ele [Vise-

saírem do ciclo de depen-
dência econômica dos pro-
gramas sociais. Os benefí-
cios são a porta de entrada, 
mas não necessariamente as 
famílias precisam ficar nes-
ta dependência a vida toda, 
muitas vezes faltam oportu-
nidades e apoio e é isto que 
nós queremos implementar”, 
afirmou a primeira-dama, 
agradecendo o empenho de 
todos na formulação do pro-
jeto.

ra] tem esse compromisso 
de buscar recursos especifi-
camente para algumas situ-
ações aqui do município de 
Sinop. Quando você atende 
os anseios do vereador, você 
atende os anseios da popula-
ção”, finalizou Geller.

dade, defender o consumi-
dor de energia e estabele-
cer parâmetros no mínimo 
mais justos”.  O presidente 

ainda alerta que, pela tarifa 
convencional, Mato Grosso 
fica atrás somente do Ma-
ranhão (Cemar), Minas Ge-

rais (Cemig-D) e São Paulo 
(Cerim) e está muito longe 
de receber o melhor trata-
mento dentre todas as uni-

dades federativas do Brasil. 
Enquanto a tarifa média no 
país é de 0,564, em Mato 
Grosso é 0,627. 
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TV  e Entretenimento

Ana Maria Braga abre 
‘Mais Você’ com 
música tema de Naruto

Ana Maria Braga quebrou a internet nesta 
terça-feira (22). O motivo foi a música de abertu-
ra do seu programa, o “Mais Você”, exibido pela 
Rede Globo, que foi nada menos que o tema de 
Naruto. A faixa do anime se chama “Haruka Ka-
nata”. Os responsáveis pela canção são a banda 
de rock japonesa Asian Kung-Fu Generation. 
Naruto foi originalmente criado por Masashi 
Kishimoto para as histórias em quadrinhos ja-
ponesas, os mangás, 1999. O sucesso culminou 
na adaptação para às telinhas, que teve o mes-
mo bom resultado.
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Shows de MC Gui são cancelados após 
ser acusado de praticar bullying

Pelo menos dois shows de MC Gui 
foram cancelados após o cantor ser 
acusado de praticar bullying contra 
uma menina nos Estados Unidos. Um 
deles seria promovido por uma escola 
de idiomas em Três Lagoas, no Mato 
Grosso do Sul, e o outro tinha o apoio 
da prefeitura de Cambuquira, em Mi-
nas Gerais. Na madrugada desta terça-
-feira (22), o artista publicou um vídeo 
de esclarecimento em que nega as acu-
sações. MC Gui havia feito stories no 
Instagram em que aparece rindo antes 
de mostrar o rosto de uma menina que 
estava no trem que levava os visitantes 
a um parque da Disney, em Orlando. O 
caso ganhou repercussão nas redes 
sociais, principalmente no Twitter, em 
que hashtags foram criadas em apoio à 
criança e contra o MC. Por conta disso, 
a unidade da escola de idiomas CNA em 
Três Lagoas emitiu uma nota oficial, no 
Facebook, para comunicar o cancela-
mento do show do artista em um even-
to de Halloween.

“O CNA Idiomas Três Lagoas/MS, 
através desse post, informa que foi so-
licitado o cancelamento do show do 
cantor MC Gui, que seria realizado no 
próximo dia 31 de outubro de 2019 em 
nosso evento do Halloween. Por esse 
motivo também excluímos o post que 
anunciava o evento. Reforçamos que 
ética e respeito fazem parte dos valores 
da nossa empresa e qualquer situação 
que vá contra nossos princípios em ne-
nhuma hipótese é aceita”, diz o comu-
nicado.

Na manhã desta terça, a página da 

prefeitura de Cambuquira também in-
formou que uma apresentação de MC 
Gui, que ocorreria no começo de no-
vembro, foi cancelada pelo organizador 
do evento.

“A Prefeitura Municipal vem por 
meio desta nota comunicar que não era 
a organizadora do evento Festa de Rua, 
com o cantor MC Gui, e que apoiava 
somente cedendo o local para realiza-
ção do evento. Informa ainda que não 
compactua com gestos de bullying de 

qualquer forma e que o organizador in-
formou o seu cancelamento”, afirma o 
órgão público. 

PEDIDO DE DESCULPAS
Na madrugada desta terça, MC Gui 

publicou um vídeo de esclarecimen-
to no Instagram no qual nega as acu-
sações de ter praticado bullying, mas 
pede desculpas “se alguém realmente 
se sentiu constrangido” com a publica-
ção feita por ele.



Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água 
e IPTU). Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 

Vagas de Emprego
1-Faturista, com experiência comprova-
da, curso superior completo;
2-Ajudante de serviços gerais, para 
marmoraria;
3-Atendente Virtual, com experiência em 
redes sociais;
4-Auxiliar administrativo, com expe-
riência e curso superior completo ou 
cursando;
5-Auxiliar de avicultura, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha, com experiência;
7-Auxiliar de farmácia, com experiência;
8-Auxiliar de mecânico, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
10-Cozinheiro, com experiência;
11-Designer gráfico, com experiência;
12-Eletricista automotivo, com experi-
ência;
13-Enfermeiro (a), com COREN;
14-Estoquista, com experiência em 
peças agrícolas;
15-Estoquista, com experiência em 
peças hidráulicas;
16-Mecânico, com experiência;
17-Motorista de entrega, com CNH D, 
com experiência
18-Operador de ponte rolante, com curso 
e certificado, com experiência compro-
vada;
19-Pessoa com deficiência;
20-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
21-Serrador, com experiência em fita 
deitada;
22-Supervisor comercial, com experiên-
cia em vendas e logística, para gráfica;
23-Técnico em enfermagem, com 
COREN;
24-Vendas, com conhecimento em 
informática e redes sociais;
25-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

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 medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA EPP, CNPJ: 
06.215.893/0001-79 Localizada na Estrada Bauru, S/n° 
Km-0,48, Setor Industrial no Município de Marcelândia/MT, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença Prévia e Licença 
de Instalação de Ampliação. Não foi terminado EIA/RIMA.

 M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ: 
17.610.120/0001-03, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA:  a ampliação da área construída nas Licenças 
Prévia e de Instalação e Requer também a Licença de Ope-
ração (LO), das atividades de: 10.61-9-01 - Beneficiamento 
de arroz; 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita. Endere-
ço: Av. Atílio Fontana, nº 901, Bairro Industrial Leonel Be-
din. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

 COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME, CNPJ 
08.696.447/0001-59, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividade de Comércio varejista de medica-
mentos veterinários / Comércio varejista de animais vivos e 
de artigos e alimentos para animais de estimação /  Higiene 
e embelezamento de animais domésticos, localizada na AV. 
Tancredo Neves, N 25, Centro, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

 VAGNER LUIZ GAIATTO, CPF: 964.128.440-15, torna pú-
blico que requereu junto à SEMA/MT as Licenças Prévia, 
de Instalação e de operação (LP, LI e LO) para atividade 
de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo pivô cen-
tral em 255,18 ha na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 
Zona Rural de Nova Mutum/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

 VAGNER LUIZ GAIATTO, CPF: 964.128.440-15, torna pú-
blico que requereu junto à SEMA/MT as Licenças Prévia, 
de Instalação e de operação (LP, LI e LO) para atividade de 
armazéns gerais (emissão de warrant) na Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida, Zona Rural de Nova Mutum/MT. NÃO 
FOI determinado EIA/RIMA.

 ÁGUIA BRANCA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ n° 
19.745.644/0001-37, endereço na Linha 23, LOTE A, Dis-
trito de Groslândia, Zona Rural, município de Lucas do 
Rio Verde/MT, com as seguintes coordenadas geográficas 
(56°13’11,97’’W; 12°47’55,55’’S), torna público que reque-
reu junto à SAMA- Secretaria de Agricultura e Meio Am-
biente - LUCAS DO RIO VERDE, a Licença Prévia – LP 
e Licença de Instalação - LI, para atividade de Armazéns 
Gerais de produtos não perigosos. Não foi determinado 
EIA/RIMA. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 25/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 25/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor 
Proposta objetivando o Registro de Preço para Aquisição a pronta entrega e fracionada 
de produtos de Limpeza, Copa e Cozinha e Gêneros Alimentícios para uso em todas as 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Nova Guarita- MT, tudo em conformidade com 
as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 05/11/2019, às 08:30 horas. 
Cópias do edital e 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 
às 12:00 horas ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento 
de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, 
em 22 de Outubro de 2019. 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

Objeto: contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
coberturas metálicas com tela de sombreamento na ESCOLA 
MUNICIPAL SEMENTES DO FUTURO. Data de Abertura: 11 de 
novembro de 2019. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
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 email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 22 de outubro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL PARA OBRAS,

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 125/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 15 de Outubro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de graxas, fluídos e óleos lubrificantes da qual foram 
vencedoras as empresas: Itens 209249, 822993, 822994, 822996, 
830572, KIRST TRR LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
05.198.812/0001-07 no valor de 39,55%; Itens 201818, 201819, 224477, 
822940, 822997, 822998, 823004, 823005, 823008, 823191, 826972, 
830571, 830610, 830634, 834030, 834336, 834337, 834340, E. M. 
PUERTA - ME inscrita no CNPJ sob o número 05.028.849/0002-78 no 
valor de 151,81%. Nova Mutum - MT, 22 de Outubro de 2019.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU MATERIAIS
PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 122/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 10 de Outubro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto contratação de empresa para futura e eventual 
execução de serviços comuns de engenharia visando a reforma de 
pontes de madeira no interior do município. Das quais foram vencedoras 
as empresas: Lote 001 - Itens 824532, 824533, 824534, 824535, 824536, 
824537, 824538, 824539, 824540, 824542, 824545, NEIDEMAR FELIX 
DA SILVA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 00.087.218/0001-25 no 
valor de R$ 319.998,85. Nova Mutum - MT, 22 de Outubro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 098/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA EM 
CAMPOS DE FUTEBOL SETE SOCIETY NO MUNICIPIO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITANTE (S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 099/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 100/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE 
E DE HORAS MÁQUINAS PESADAS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  
SOLICITANTE(S)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
099/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS PARA 
SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL E ESPELHO D'ÀGUA DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITANTE 
(S). O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO 
POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 
03 Banheiros 02 Vagas 
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Grêmio visita o Mengão na semifinal da Libertadores 

Tudo ou nada: a perigosa aposta de
Renato Gaúcho contra o Flamengo
DA REPORTAGEM

Com um futebol aguer-
rido, sempre em busca do 
ataque, forte taticamente e 
com jogadores habilidosos, 
o Grêmio se credenciou ao 
longo da temporada como 
um dos mais importantes 
candidatos ao título de três 
competições: Copa do Brasil, 
Libertadores e Brasileiro. Da 
primeira, acabou eliminado 
na semifinal pelo Athletico-
-PR, enquanto do torneio 
continental, depende de um 
bom resultado nessa quarta-
-feira (23) para superar o Fla-
mengo no Maracanã e che-
gar à decisão.

Com relação ao prin-
cipal campeonato do país, 
o Grêmio já deixou de lado 
a disputa pelo primeiro lu-
gar faz muito tempo. Hoje, 
ocupa a sétima posição, com 
rendimento bem abaixo do 
esperado pela sua torcida, e 
não se classificaria para a Li-
bertadores de 2020. Eis aí o 
dilema do momento do Grê-
mio. Se não passar pelo Fla-
mengo no meio de semana, 
pode ter muita dificuldade 
de se garantir novamente no 
torneio que reúne clubes da 
América do Sul.

A questão é que a equi-
pe não levou muito a sério o 

Brasileiro e corre o risco de 
ter um ano perdido. Até ago-
ra, em 27 rodadas da compe-
tição, o Grêmio escalou seu 
time reserva em 12 oportu-
nidades - a fim de poupar os 
titulares para jogos da Copa 
do Brasil e da Libertadores. 
Um revés no Maracanã jo-
garia todo esse esforço por 
água abaixo.

O Grêmio se depara 
com o arquirrival Inter na 
sexta posição do Brasileiro, 
o que possibilitaria ao time 
colorado disputar a fase pre-
liminar da Libertadores. Cla-
ro que ainda tem muita coisa 
pela frente.

Já distante dos três me-
lhores do Brasileiro – Fla-
mengo, Palmeiras e Santos 
-, o Grêmio tem 41 pontos e 
está numa briga com outros 
seis clubes por três vagas na 
Libertadores – consideran-
do-se a classificação do cam-
peonato – São Paulo, com 
46, e próximo também de 
se garantir na competição 
internacional,  Corinthians 
(44), Internacional (42), Bahia 
(41), Goiás (38) e Vasco (37).

Se o time for elimina-
do pelo Flamengo da Liber-
tadores, nessa quarta, vai 
ter gremista reclamando da 
pouca importância dada ao 
Brasileiro.

É SEMIFINAL! | Eliminado na Copa do Brasil e distante dos líderes do Brasileirão, Tricolor aposta tudo na Libertadores
Foto: Divulgação

Foto: alexanDre viDal

Foto: Dinho Zanotto

Rafinha realizou cirurgia para correção de fratura na face há 
uma semana 

Luan foi titular na primeira partida da semifinal 

LIBERTADORES

Polícia prende 16 suspeitos que
planejavam invadir o Maracanã

GRÊMIO

Luan não treina e deve ser
desfalque contra o Flamengo

REAVALIAÇÃO

Rafinha e Arrascaeta 
treinam e podem até 
entrar em campo

Foto: FernanDa rouvenat

“Torcedor” do Flamengo preso na operação da Polícia Civil 

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil do Rio 
prendeu, na manhã desta 
terça-feira (22), pelo menos, 
16 suspeitos que planejavam 
invadir o Estádio do Maraca-
nã, na noite de quarta-feira 
(23), quando acontece o jogo 
do Flamengo contra o Grê-
mio pela semifinal da Liber-
tadores.

A ação visa cumprir 27 
mandados de prisão e 89 in-
timações do Juizado Especial 
do Torcedor e dos Grandes 
Eventos para que suspeitos 
não se aproximem do está-
dio nesta quarta. A investiga-
ção monitorou redes sociais 
e detectou a movimentação 
de grupos que estão se pre-
parando para falsificar in-
gressos, roubar torcedores e 
invadir o estádio.

Há áudios dos suspeitos 
desafiando as forças de se-
gurança e conversas em que 
planejam esses ataques. Num 
dos grupos de troca de men-
sagens, havia pelo menos 
150 pessoas marcando local 
de encontro para cometer os 
crimes. De acordo com in-

DA REPORTAGEM

O atacante Luan não 
participou do treino do Grê-
mio na tarde de segunda-
-feira, no CT do Fluminen-
se, e deve ser baixa para o 
jogo contra o Flamengo, 
nesta quarta-feira. O camisa 
7 sente dores no pé direito 
desde a derrota para o Bahia, 
no Campeonato Brasileiro, 
no último dia 16, e nem foi 
relacionado para a derrota 
contra o Fortaleza, no sába-
do.

A contusão não é uma 
surpresa na carreira de 
Luan. Nos últimos anos, ele 
sentiu a contusão em algu-
mas oportunidades. O pro-
blema se intensificou no ano 
passado e as dores fizeram o 
atleta perder espaço e até a 
condição de titular na equi-
pe gaúcha.

Outro que não joga é 
Jean Pyerre. O meia se re-
cupera de uma lesão na coxa 
direita, sofrida durante um 
treino em 20 de setembro. 
Ele já pratica atividades físi-
cas com o restante do elen-
co, mas não faz trabalhos 

DA REPORTAGEM

A corrida é contra o re-
lógio, e o Flamengo fará tudo 
que for possível para esgotar 
todos os minutos a seu favor. 
Assim é encarada a situação 
de Rafinha e Arrascaeta para 
o duelo de quarta-feira, con-
tra o Grêmio, às 20h30, no 
Maracanã. A dupla treinou no 
campo nesta segunda, em ati-
vidade fechada no Ninho do 
Urubu, e previsão é que seja 
relacionada para a semifinal 
da Libertadores.

Paralelamente ao tra-
balho no campo, o lateral-
-direito e o meia seguem em 
tratamento e o fato de con-
centrarem será justamente 
para que o Rubro-Negro vá 
ao limite para tê-los em cam-
po. Desta maneira, a progra-
mação é de que concentrem 
no CT e sejam reavaliados ao 
longo da quarta-feira.

A situação é similar a 
que foi vivida por Gabigol 
no jogo de ida das quartas de 
final diante do Inter. No epi-
sódio, que ficou conhecido 
como blefe de Jorge Jesus, o 
atacante fez tratamento até 
minutos antes da saída da 
delegação para o Maracanã e 
recuperou-se de desconforto 
muscular na coxa esquerda.

A percepção do departa-
mento de futebol é de que há 
casos em que valem assumir 
certos riscos. E, definitiva-
mente, a semifinal da Liber-
tadores é uma dessas situa-
ções. Entre os dois, Rafinha 
é quem tem mais chances de 
ser aproveitado de início. A 
ausência até mesmo do ban-
co de reservas é algo inima-
ginável.

Há uma semana, o la-
teral-direito passou por uma 
cirurgia para correção de 
fratura no aro zigomático, o 
osso da bochecha. De volta às 
atividades no Ninho, Rafinha 
já reduziu bastante o inchaço 
e o desconforto no local.

A lesão de Arrascaeta é 
mais grave. O uruguaio pas-
sou por uma artroscopia para 
correção de problema no li-
gamento colateral medial e 
do menisco medial 17 dias 
atrás e a participação de iní-
cio no jogo com o Grêmio é 
improvável.

Flamengo e Grêmio se 
enfrentam hoje, pela semi-
final da Libertadores. Com 
o 1 a 1 na partida de ida, em 
Porto Alegre, o Rubro-Negro 
avança para decisão com em-
pate sem gols. A partir de 2 a 
2, a classificação vai para os 
gaúchos.

formações da polícia, todos 
os procurados são investiga-
dos por formação de quadri-
lha. Mais de 100 equipes da 
polícia dão apoio à ação.

Os agentes cumprem 

com bola.
Luan estava substi-

tuindo Jean Pyerre quando 
se machucou. Sem as duas 

mandados judiciais na capi-
tal, Baixada Fluminense, Re-
gião dos Lagos, Região Ser-
rana e Grande Rio. 

O Batalhão Especial 
de Policiamento de Estádio 

(Bepe) irá reforçar o pla-
nejamento de segurança e 
terá efetivo de 800 policiais. 
O perímetro de segurança 
também foi estendido no 
entorno do estádio.

principais opções para a po-
sição, Renato Gaúcho terá 
que improvisar. No treino 
desta segunda-feira, a im-

prensa foi liberada apenas 
nos minutos finais e não foi 
possível ver indícios sobre o 
time titular.



CAPACITAÇÃO 
EM COLÍDER...
Os servidores públicos mu-

nicipais de Colíder assistirão 
nesta sexta-feira (25), a partir 
das 18h30, nas dependências do 
CTG Porteira Aberta, a uma pa-
lestra sobre educação financeira 
ministrada pelo gerente de Edu-
cação da Organização Bradesco, 
Cleison Santiago. O evento é alu-
sivo ao Dia do Servidor Público 
e está sendo promovido em par-
ceria pela Prefeitura de Colíder, 
Câmara de Vereadores e Asso-
ciação dos Servidores Públicos 
Municipais de Colíder (ASPMC).

PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES...

Intensificar as ações de prevenção a aci-
dentes de trânsito no município. Este foi o tema 
central da reunião do Gabinete de Gestão Inte-
grada (GGI), promovida na prefeitura.  A reunião 
foi conduzida pelo prefeito em exercício do mu-
nicípio, Gerson Bicego, e os debates giraram em 
torno do aumento expressivo de acidentes de 
trânsito na última semana. Participam do GGI 
representantes de instituições ligadas às forças 
de Segurança, à Justiça e aos poderes Legisla-
tivo e Executivo. Aliada a todas estas ações, os 
agentes municipais de trânsito ministram ainda 
palestras sobre segurança no trânsito, além de 
promoverem ações educativas por meio de blitz 
em vários pontos do município.

LIMITE 
ALTERADO...
A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte 

Urbano informa que, a partir de 1º de novembro, o li-
mite de velocidade nas Avenidas Itaúbas, na extensão 
rotatória com a Avenida dos Flamboyantes sentido 
Jardim Paulista, e na Avenida Dom Henrique Froeli-
ch, ao lado do cemitério e Unemat, passa de 50 km/h 
para 60 km/h. De acordo com a Pasta, a alteração é 
resultado de um estudo técnico de comportamento de 
trânsito e que possibilitou a mudança, válida para os 
dois sentidos das vias. A STU informa, ainda, que em 
função da alteração, os aparelhos de controladores de 
velocidade instalados nas localidades passarão por 
nova aferição do Inmetro ainda neste mês. Também 
haverá substituição das placas de sinalização, infor-
mando aos motoristas o novo limite.
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DA REPORTAGEM

Empresas que realizarem 
a abertura de uma filial em 
Mato Grosso podem con-
tar com a facilidade de ape-
nas um processo digital, por 
conta da integração entre as 
Juntas Comerciais e a Re-
ceita Federal, que começou 
vigorar na última semana. 
Apenas no estado há o regis-
tro de 29.155 filiais ativas de 
diversos ramos de atividade.

Com a novidade, o empre-
endedor poderá abrir apenas 
um processo, exclusivamen-
te na Junta Comercial do es-
tado em que está registrada a 
matriz da empresa, e a aber-
tura é feita de forma auto-
mática, diminuindo o valor 
gasto com o pagamento de 
preço público, e tempo de 
abertura.

Conforme a presidente da 
Jucemat, Gercimira Rezen-
de, a nova integração possi-
bilita que a Receita Federal 

seja intermediária na troca 
de informações entre os ór-
gãos. Antes, o empresário 
deveria abrir um processo na 
Junta Comercial da Matriz, 
e o processo seria enviado 
para a Junta Comercial do 
outro estado, o que tornava 
o trâmite mais caro e mais 
demorado.

O mesmo vale para em-
presas mato-grossenses que 
quiserem abrir uma filial em 
outra unidade da Federa-
ção. Basta abrir o processo 
na Jucemat e as informações 
serão repassas automatica-
mente para a Receita.

“Um serviço mais célere e 
menos burocrático, melho-
ra o ambiente de negócios 
para que empreendedores 
possam se instalar em Mato 
Grosso e expandirem seus 
negócios. 

Os processos que demo-
ravam meses são coisa do 
passado, agora a abertura de 
empresas pode ser feita em 

Foto: Só NotíciaS

Foto: agêNcia BraSil

SINOP

Chegam equipamentos para Gol
começar voos com Boeing a SP

FGTS

Caixa antecipa calendário
de saques de até R$ 500

L.R.VERDE

Mutirão da saúde realiza
200 cirurgias de Pterígio

Equipamentos chegaram nesta semana no 
aeroporto de Sinop 

Todas as retiradas serão liberadas até o fim deste ano 

Foto: EdErSoN BoNES

Procedimentos aconteceram no PSF XIV, 
Jardim Amazônia 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Gol Linhas Aéreas 
começou a implantar sua es-
trutura no Aeroporto Muni-
cipal Presidente João Batista 
Figueiredo, em Sinop, para 
operar com voos para São 
Paulo. 

Nesta semana, chega-
ram duas carretas transpor-
taram guinchos, rebocador 
de aviões, dois tratores, com-
partimento do transporte de 
bagagens e escada. A estrutu-
ra dos guichês no terminal 
deve começar a ser implan-
tada nos próximos dias.

A previsão é que em-
presa comece a operar a par-
tir de 4 de novembro voos 
diários com Boeing 737-700 
Next Generation com ca-
pacidade para até 138 pas-
sageiros de Sinop para o 

DA REPORTAGEM

Os trabalhadores com 
contas ativas e inativas do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) pode-
rão sacar até R$ 500 de cada 
conta antes do fim do ano. 
A Caixa Econômica Federal 
antecipou o calendário de 
retiradas para não correntis-
tas do banco.

Os saques de até R$ 500 
por conta do FGTS começa-
ram na sexta (18) apenas para 
os não correntistas do ban-
co nascidos em janeiro. O 
calendário original previa a 
liberação gradual conforme 
o mês de nascimento do tra-
balhador, até que os nascidos 
em dezembro pudessem sa-
car os recursos em março de 
2020. 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
de Lucas do Rio Verde rea-
lizou sábado (19) e domingo 
(20) o Mutirão de Cirurgias 
de Pterígio no PSF XIV, no 
Jardim Amazônia. Ao total, 
foram realizados 200 proce-
dimentos em pacientes que 
aguardavam pela cirurgia na 
fila de espera da Central de 
Regulação do Município.

Esse é o terceiro muti-
rão de Pterígio realizado em 
Lucas do Rio Verde. “Mesmo 
esse tipo de cirurgia preci-
sando de aparelhos espe-
cíficos, é possível será feito 
dentro do próprio PSF. Por 
isso, está sendo realizado 
mais uma vez esses procedi-
mentos que diminuem a fila 
de espera a quase zero, aten-
dendo as necessidades dos 
pacientes”, afirma o secretá-
rio de saúde Rafael Bespalez.

Pterígio ou mais conhe-

cido como “carne crescida” é 
uma lesão que atinge o bran-
co dos olhos, podendo se 
estender até as córneas. A ci-
rurgia de remoção é simples, 
dura em média 30 minutos, 
sem a necessidade de con-
sulta pré-cirúrgica e exames.

A paciente Rosalina 
Moraes, com 66 anos, já es-
tava na fila de espera há dois 
anos e conta que a dificul-
dade para enxergar já estava 
atrapalhando suas atividades 
do dia a dia. “Eu não conse-
guia mais fazer muitas coisas, 
a minha visão estava muito 
ruim e eu tinha até pensado 
em ir fazer particular, mas 
graças a Deus e a esse muti-
rão eu consegui e vou poder 
enxergar melhor, vale a pena 
e esperar”, contou a paciente.

Segundo o secretário, 
estão previstos mais dois 
mutirões oftalmológicos, de 
Pterígio em novembro e ca-
taratas em dezembro ou iní-
cio de janeiro de 2020.

Foto: HaillyN HEiviNy

Parceria possibilita que pagamento de mais um preço público seja abolido 

Integração de dados facilita a
abertura de filiais de empresas
JUNTA COMERCIAL | Integração Junta Comercial e Receita Federal possibilitou abertura de apenas um processo na Junta

Internacional André Franco 
Montoro, em Guarulhos.

De acordo com asses-
soria, a aeronave vai sair de 
Guarulhos às 9h25 com pre-
visão de pousar às 11h10 em 
Sinop. O retorno ocorrerá às 
11h40 para chegar na cidade 
paulista às 15h15. Também 
existe previsão de ampliar 
novos voos, mas ainda sem 
definição de prazos pela em-
presa.

Atualmente, Sinop tem 
três voos diários para Cuia-
bá e demais localidades com 
companhia aérea regional 
que retomou no dia 1º de 
junho o voo diário para Vi-
racopos, em Campinas, em 
aeronaves com capacidade 
de transportar até 118 passa-
geiros. Também está sendo 
estudada a viabilidade de re-
tomar voos noturnos diários 
em Sinop.

O novo calendário ficou 
da seguinte forma:

Aniversário em janeiro: 
saque a partir de 18/10

Aniversário em feverei-
ro e março: saque a partir de 
25/10

Aniversário em abril e 
maio: saque a partir de 8/11

Aniversário em junho e 
julho: saque a partir de 22/11

Aniversário em agosto: 
saque a partir de 29/11

Aniversário em setem-
bro e outubro: saque a partir 
de 6/12

Aniversário em novem-
bro e dezembro: saque a par-
tir de 18/12.

Ao todo 62,5 milhões 
de trabalhadores sem conta 
na Caixa Econômica Fede-
ral poderão retirar até R$ 25 
bilhões. Para os correntistas 

minutos pela internet, e não 
poderá ser diferente com a 
abertura de filiais”, avalia a 
presidente.

Conforme o servidor da Ju-
cemat, Alexandre Lacerda, é 
necessário que a viabilidade 
econômica, um documento 
que faz parte do processo de 
abertura de empresas, seja 
feito no estado em que será 
instalado o empreendimen-
to. 

Na Jucemat, é possível fa-
zer a viabilidade de modo 
digital, sem sair de casa.

Em Mato Grosso, é possí-
vel ainda a abertura de qual-
quer empresa que preencha 
os pré-requisitos para o pro-
cesso digital em minutos, 
por meio do RedeSimples 
Digital. No estado, 19 muni-
cípios já estão integrados e 
automaticamente já infor-
mam os órgãos ambientais 
sobre a abertura do empre-
endimento para obtenção do 
Alvará.

do banco, o dinheiro foi de-
positado automaticamente 
ao longo do último mês nas 
contas-correntes ou de pou-
pança abertas até 24 de julho 

deste ano. 
Os depósitos automáti-

cos beneficiaram 37 milhões 
de trabalhadores, num total 
de R$ 15 bilhões.
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Horário de verão tem gerado discussões no setor de energia desde 2017 

Horário de verão ainda valeria
a pena? Especialistas respondem
DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o quarPe-
la primeira vez em 34 anos, 
não teremos horário de ve-
rão. O decreto que instituiu 
a medida (e que seguíamos 
até o ano passado) entrou em 
vigor em 1985 e estabelecia 
a medida para moradores 
das regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. Mas, em abril 
de 2019, o presidente Jair 
Bolsonaro aprovou o fim da 
política. A primeira vez que 
o Brasil adotou o horário de 
verão foi em 1931, no gover-
no de Getúlio Vargas. A jus-
tificativa era a mesma que se 
mantinha até pouco tempo 
atrás: a alteração economi-
zaria energia. Mas isso ainda 
era verdade? Consultamos 
especialistas para entender.

O GOVERNO
O Ministério de Minas e 

Energia disse que a política 
do horário de verão “deixou 
de produzir os resultados 
para os quais foi formulada, 
perdendo sua razão de ser 
aplicada sob o ponto de vis-
ta do setor elétrico”. A pasta 
afirma que realizou vários 
estudos para recomendar a 
suspensão da medida. Em 
uma pesquisa que analisou a 
performance do horário de 
verão entre os anos de 2018 
e 2019, foram considerados 
os 30 dias anteriores e pos-
teriores ao início do horário 
especial, que ocorreu no dia 
4 de novembro de 2018.

Os resultados mostraram 
que o consumo energéti-
co aumentou ligeiramente 
(0,7%) nesse período. O mi-
nistério atribui o crescimen-
to a mudanças nos hábitos 
de consumo energético da 

SUA OPINIÃO? |  É a primeira vez em 34 anos que não teremos que adiantar o relógio durante a estação mais quente
Foto: Pixabay

população.
A base da pesquisa foram 

dados históricos de carga de 
energia elétrica do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), além de informações 
do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe) sobre 
a temperatura nas principais 
regiões metropolitanas bra-
sileiras.

OS ESPECIALISTAS
Segundo Ivo Dorileo, pre-

sidente da Sociedade Brasi-
leira de Planejamento Ener-
gético (SBPE), o horário de 
verão já foi muito benéfico 
para o sistema elétrico bra-
sileiro. “Em um passado re-
cente, ele apresentou bons 
resultados e conseguiu uma 
economia relativamente boa 
em termos de consumo de 
energia elétrica”, afirma.

De acordo com o Ministé-
rio de Minas e Energia, en-
tre 2010 e 2014, os dias mais 
longos permitiram uma eco-
nomia de R$ 835 milhões nas 
contas de luz - uma média 
de R$ 208 milhões durante o 
horário de verão de cada um 
desses anos. A última vez que 
a economia de energia ba-
teu recorde graças à mudan-
ça anual no relógio foi em 
2013, com R$ 405 milhões 
poupados. Mas isso caiu para 
R$ 147,5 milhões em 2016. 
De lá para cá, diminuiu ain-
da mais. Daí porque o setor 
elétrico passou a questionar 
a prática.

Mas, o que explica as su-
cessivas quedas? Segundo 
Dorileo, não consumimos 
mais energia do mesmo jei-
to nos meses mais quentes - 
como apontam as investiga-
ções do Ministério de Minas 
e Energia. O especialista ex-

plica que a alteração aconte-
ceu no horário de ponta, que 
é quando ocorre um pico na 
demanda por energia elétri-
ca: nos últimos anos, ele se 
concentra na parte da tarde 
(a partir das 14h), e não mais 
no fim do dia, entre 18h e 
21h. O motivo seria o maior 

número de aparelhos de ar-
-condicionado em operação. 
“Antes o chuveiro era o que 
demandava mais energia 
elétrica no horário de pico, 
quando as pessoas chegavam 
em casa”, afirma o presidente 
da SBPE. “Mas mudaram-se 
os hábitos de consumo do ci-

dadão comum, que também 
passou a usar mais aparelhos 
de ar-condicionado e refri-
geração”.

Apesar de não haver mais 
tanta economia de energia, 
Dorileo explica que o ho-
rário de verão traz “benefí-
cios claros” quando falamos 

da diminuição da demanda 
máxima da carga – isto é, a 
potência que a matriz ener-
gética precisa oferecer para 
produzir energia. “Há uma 
economia de 4% a 5% da de-
manda, segundo o Operador 
Nacional do Sistema”, apon-
ta.


