
Com o objetivo de ampliar o número de leitos e oferecer um serviço de qualidade, a Secretaria de Estado de Saúde) retomou a obra de readequação predial do 
Hospital Regional de Sinop. A revitalização, estimada em aproximadamente R$ 1,5 milhão, estava parada desde dezembro de 2018.                                  Página -8

REVITALIZAÇÃO

Estado retoma obra paralisada
no Hospital Regional de Sinop

REDUÇÃO

Aprovado
pelo Senado
novo valor 
de saque FGTS
A MP permite aos trabalhadores 
optar por sacar um percentu-
al dos saldos de suas contas do 
FGTS anualmente, no mês de seu 
aniversário. Editada em julho, a 
MP permitiu aos trabalhadores 
com contas vinculadas ao fundo 
um saque imediato de até R$ 500. 
De acordo com o projeto de lei de 
conversão, o valor do saque vai 
para R$ 998,00.                     Página  -3

Mato Grosso tem 3.029 cabines de orelhões públicos. Do total, 281 dos orelhões não estão aptos 
para fazer ligações e precisam de manutenção. Cerca de 77% dos orelhões do país devem ser 
retirados das vias públicas até o ano que vem.                    Página -7

ARGENTINA E COREIA

SINOP

Tite vai
rodar 
time em 
amistosos

Estado
contratará
51 médicos
para o HR

O técnico Tite tem planos 
diferentes para os dois últimos 
amistosos da Seleção no ano. 
Diante da Argentina, nesta 
sexta-feira, o Brasil irá a campo 
com o time considerado ideal 
no momento, sem Neymar, que 
se recupera de lesão na coxa 
esquerda.

                          Página - 6

O Governo do Estado 
lançou nesta semana pregão 
eletrônico para a contratação 
de profissionais que irão atuar 
no Hospital Regional de Sinop. 
A licitação está dividida em 12 
lotes, cada um correspondente a 
uma especialidade médica.
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Se a população tem acesso a espetáculos 
cinematográficos, pressupõe-se que os 
demais indicadores de qualidade de vida 
sejam, no mínimo, satisfatórios

“Viagem à Lua”, de Mèlie, filme mudo 
do início do século XX, atraiu multidões 
às “salas” de cinema da época. Isso ocor-
reu não só pela ideia inusitada mas tam-
bém pela inovação tecnológica relacio-
nada à captura do movimento.

De salas improvisadas e películas de 
alguns minutos a espaços suntuosos e 
super produções; todavia, ao se trans-
formar em indústria, o cinema passou a 
ser regido pelo mercado. Nesse contexto, 
não restam dúvidas que, ao democrati-
zar o acesso à Sétima Arte, o Brasil não 
só melhorará diversos indicadores so-
ciais como também aumentará a capa-
cidade de reflexão das pessoas.

Obviamente, se a população tem 
acesso a espetáculos cinematográficos, 
pressupõe-se que os demais indicadores 
de qualidade de vida sejam, no mínimo, 
satisfatórios. Assistir, por exemplo, ao 
“Coringa” – lançado recentemente em 
pouquíssimas cidades brasileiras – o 
espectador revela bem mais que o inte-
resse pelo tema “depressão”; antes, ex-
põe seu bem-estar, sua condição socio-
econômica para desfrutar daquele filme. 
Assim, ir ao cinema indica que outras 
necessidades básicas já estejam supri-
das.

Além disso, cinema é Arte e como tal 
gera, necessariamente, reflexão. Cha-
plin, em “Tempos Modernos”, discute a 
desumanização. Na mesma seara, o dis-
tópico “Ella” analisa a relação homem 
x robô: filmes produzidos em épocas 
distintas e com recursos tecnológicos 
díspares e, ainda assim, capazes de 
provocar questionamentos na socieda-

Muito ajuda quem não atrapalha!
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bre o que não conhece. A menos que 
você saiba exatamente o que está 
fazendo, sua tentativa de ajudar, por 
mais bem-intencionada que seja, vai 
servir apenas para atrapalhar e fazer 
com que a pessoa perca tempo.

Temos que ter em mente que “boa 
intenção”, simplesmente, não aju-

da em nada. Todo mundo é 
bom em alguma coisa, então 
deve focar seus esforços em 
ajudar justamente no que é 
bom, e não sair dando “tiro” 
para todo o lado e acabar difi-
cultando a vida de quem está 
com algum problema.

Antes de comentar algu-
ma coisa ou postar algum 
conteúdo tenha certeza do 
que está falando. As chances 
de fazer da internet um lugar 
um pouco melhor está, sem-

pre, em nossas mãos.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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O tráfego intenso e os longos deslocamentos 
necessários em diversas cidades brasileiras tomam, 
além de tempo, cada vez mais recursos dos usuá-
rios e da sociedade. Estudo da Associação Nacional 
de Transportes Públicos (ANTP) estimou os custos 
socioeconômicos da mobilidade urbana em nada 
menos de R$ 483,3 bilhões anuais, como mostrou 
o 3º Seminário de Mobilidade e Inovação. O valor é 
7% maior que o do levantamento anterior.

Entre os aspectos considerados estão os gastos 
individuais de usuários de transporte e de empre-
gadores, os recursos do poder público para manter 
o sistema em funcionamento e os impactos sociais 
da movimentação dos habitantes, como os de emis-
são de poluentes e acidentes de trânsito. No plano 
individual, o ônus do transporte também vem au-
mentando. Na Pesquisa de Orçamentos Familiares 
2017-2018 do IBGE, as despesas dos brasileiros com 
transporte superaram pela primeira vez as desti-
nadas à alimentação —estas somam 17,5% do gasto 
doméstico, e aquelas, 18,1%. Carros e motos são os 
itens que mais pesam nessa balança, embora res-
pondam por apenas um terço das viagens.

Além de custar mais e beneficiar uma parcela 
menor da população, o transporte individual con-
some quase o dobro de energia e polui duas vezes 
mais que o público. Para evitar o agravamento de 
uma situação já dramática, governantes, em parti-
cular os das metrópoles, devem promover políticas 
de desincentivo ao uso de carros. 

Uma alternativa é a criação de pedágios ur-
banos, a restringir a circulação de veículos em de-
terminadas áreas, como já se fez em cidades como 
Singapura, Estocolmo, Milão e Londres. Nova York 
entrará nesse rol até o fim de 2020.

Com os recursos angariados pela cobrança, 
municípios poderiam investir mais em seus siste-
mas de transporte público —opção para aqueles 
que não desejam tirar seus automóveis da garagem.  
Ações do gênero, reconheça-se, são politicamente 
difíceis, sobretudo num país que historicamente 
privilegiou o transporte individual.

Não se trata, contudo, de dificuldade intrans-
ponível. Pesquisa recente do Instituto Ipsos mos-
trou que 30% dos paulistanos proprietários de carro 
aceitariam abrir mão do veículo em favor de outro 
meio de transporte. Há boa margem, pois, para o 
avanço dessa agenda.

Editorial

Custosa mobilidade

Ranking dos Políticos - Facebook

de. Portanto, indiscutivelmente, é 
preciso garantir a descentralização 
desse veículo cultural aos cidadãos 
dos 5.570 municípios do país.

Cabe ao “Ministério” da Cultura 
criar um programa que facilite a prolife-
ração de salas de cinema nas pequenas 
cidades, isso se dará por meio da distri-
buição de filmes e de crédito subsidiado 
para a construção desses espaços – aliás, 
os mesmos deverão ser multiuso – com a 
finalidade de ampliar o público “luz, câ-
mera, ação”, fazendo com que tanto Ge-
orge Mèlie quanto Glauber Rocha (“Terra 
em Transe”) não sejam apenas uma “foto-
grafia na parede”, mas uma realidade no 
cotidiano dos brasileiros.

Obs.: o texto acima é a reprodução 
quase fidedigna da minha redação no 
Enem. Apesar das 30 linhas, achei o es-
paço insuficiente para argumentar ade-
quadamente. Com certeza, este escriba 
não possui a capacidade de síntese.

Obs. 2: Eu e muitos colegas considera-
mos o tema “Democratização do acesso 
ao cinema no Brasil” anacrônico, irrele-
vante e excludente à medida que há ou-
tras maneiras de promover acesso a fil-
mes; que, diante da pluralidade garantida 
pela internet, as salas de cinema torna-
ram-se caras e obsoletas; que, por fatores 
mercadológicos, ir ao cinema é privilégio 
de uma minoria socioeconômica.  Assim, 
o Inep perdeu a grande oportunidade de 
trazer à baila um tema mais relevante 
para, diretamente, mais de cinco milhões 
de brasileiros e, indiretamente, para toda 
a nação. Sintetizando: um tema “nem… 
nem..” para perpetuar um povo “nem… 
nem…”.   

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

Democratização do 
acesso ao cinema

AFAGO ELEITORAL
O presidente do diretório do DEM em 

Cuiabá, “Beto Dois a Um”, afirmou que uma 
das apostas do partido para a disputa ao Pa-
lácio Alencastro, em outubro/2020, é o secre-
tário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. 
“Ele está sendo uma grata surpresa, a rela-
ção política dele com os poderes, com depu-
tados, mostra muita habilidade. E o gover-
nador tem um alto grau de confiança nele. É 
uma pessoa fiel, correta”, disse Beto. Apesar 
da aposta, o chefe da Casa Civil ainda não 
possui filiação partidária. Caso queira enca-
rar as urnas, tem até abril do ano que vem.

DENUNCIADO PELA EX
Um oficial da PM, atualmente na subse-

cretaria na Casa Civil do Governo do DF, foi 
formalmente acusado de estupro e violência 
doméstica em Brasília. No último dia 9, sua 
ex-companheira procurou a Delegacia Es-
pecial de Atendimento à Mulher de Brasília 
para denunciar o PM, que é de Cuiabá. “No dia 
do término, teria sido estuprada e agredida. 
O homem foi ao apartamento dela chaman-
do-a para ir a um bar. Mesmo sem querer ir, 
segundo ela, acabou obrigada. O casal teria 
voltado ao apartamento da vítima por volta 
de meia-noite. Ao chegar em casa, o compa-
nheiro praticou a violência sexual”, diz o site 
Metrópoles.

REPASSE IRREGULAR
A reitoria da UFMT informou ter afasta-

do o responsável pela autorização de paga-
mentos em duplicidade para a empresa Novo 
Sabor, responsável pela administração do 
Restaurante Universitário. O fato veio à tona 
em uma auditoria da Controladoria-Geral da 
União (CGU), que, entre outras irregularida-
des nas contas da instituição, encontrou R$ 
1 milhão em duplicidade de pagamento à 
Novo Sabor. A UFMT afirmou ainda ter co-
brado o ressarcimento integral dos repasses.

É natural do ser humano dar “pitaco” nos problemas dos 
outros, mesmo que não faça a menor ideia de como resolver 
qualquer coisa que seja. É evidente que na internet tudo fica 
mais dinâmico e, com certeza, com mais gente que não faz 
a menor ideia do que está falando se metendo na sua vida. 
Quando tiver um problema procure as pessoas certas, os 
lugares certos. Buscar ajuda na internet, a esmo, provavel-
mente vai servir apenas para piorar a situação.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

SÉRGIO CINTRA

Crédito: Reprodução
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“Para evitar o agravamento de uma 
situação já dramática, governantes, em 
particular os das metrópoles, devem 
promover políticas de desincentivo ao 
uso de carros

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Se você é das antigas deve ter es-
cutado muito que “muito ajuda quem 
não atrapalha”. A frase, em sua simpli-
cidade, traz consigo uma grande ver-
dade: Se você não puder ajudar, não se 
manifeste, não atrapalhe, não obstrua, 
e estará, de certa forma, facilitando a 
vida da pessoa. A tecnologia chegou 
e, infelizmente, 
as pessoas se 
distanciaram 
de tão simples 
e valioso conse-
lho.

Um dos 
grandes “moti-
vos” para isso é 
a facilidade de 
comunicação, 
de manifesta-
ção e de publi-
cação. Qualquer 
pessoa “se mete” em assuntos que não 
domina simplesmente para dar sua 
“opinião” ou falar o que “acha” ser a so-
lução.

Para quem faz parece algo um tan-
to quanto superficial, para quem está 
precisando a orientação ou conselho, 
uma informação incorreta pode ter um 
“peso” mais do que expressivo.

Tente não “se meter” onde não deve, 
falar o que não sabe, dar conselhos so-

A Polícia Civil localizou na quarta (13) a propriedade rural, em Cocalinho, 
em que foi realizada a matança de três onças-pintadas, cujas imagens dos 
animais mortos foram divulgadas em diferentes redes sociais na internet. A 
propriedade rural é de difícil acesso. No local, a PC encontrou a caminhonete 
que aparece no vídeo, confirmando se tratar da propriedade onde ocorreu o 
crime ambiental. Os policiais foram recebidos por um caseiro que chegou a 
fazenda há cerca de quatro dias, a pedido do proprietário que alegou que o 
imóvel estava vazio.
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Deputado demonstrou preocupação com a PEC 

Deputado vê prejuízo 
aos servidores públicos
DA REPORTAGEM

O deputado estadual João 
Batista (Pros), que também 
é presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Previdência, na 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), que 
investiga a previdência dos 
servidores públicos esta-
duais, participou, na ma-
nhã de quarta-feira (13), da 
apresentação da minuta do 
projeto de emenda constitu-
cional (PEC) que trata da re-
forma da Previdência para 
o funcionalismo público de 
Mato Grosso.

Durante a reunião do 
Conselho de Previdência, 
que aconteceu no Palácio 
Paiaguás, o parlamentar 
destacou sua preocupação, 
mostrando os pontos nega-
tivos apresentados na pro-
posta.

“Peço cautela na condução 
desse PEC, pois os prejuízos 
para os servidores do Po-
der Executivo são notórios. 
Os servidores públicos não 
negam a necessidade da re-
forma da Previdência, pelo 
contrário, eles querem dis-
cutir e participar dessa ne-

gociação. Nosso objetivo na 
ALMT, também com a CPI 
da Previdência, é justamen-
te levantar propostas que di-
minuam o prejuízo para os 
servidores”, ponderou João 
Batista.

Segundo o representante 
do Fórum Sindical, Oscar-
lino Alves, uma contrapro-
posta já está sendo analisada 
e o tema será discutido em 
reuniões com os sindicalis-
tas. “O projeto atual é in-
viável, porque aumenta as 
despesas dos poderes. Com 
isso, retiram-se recursos 
que poderiam ser investidos 
em outras áreas”, explicou 
Oscarlino.

Conforme o governador 
Mauro Mendes, o texto se-
gue “os mesmos moldes do 
projeto do presidente Jair 
Bolsonaro, já aprovado pelo 
Congresso Nacional”.

Cinco, dos seis membros 
do Conselho de Previdên-
cia, pediram vista do pro-
jeto. Eles terão cinco dias 
úteis para analisar a propos-
ta e apresentar sugestões. 
Após esse prazo, o projeto 
da reforma deverá ser en-
caminhado para análise da 
Assembleia Legislativa.

NOVA PREVIDÊNCIA | Em reunião no Palácio Paiaguás, João Batista disse que reforma prejudica servidores  
Foto: Karen Malagoli

Foto: Divulgação

Foto: ronalDo Mazza

INTERMAT

Governo sanciona lei que altera o Código
de Terras e facilita regularização fundiária

R$ 998,00

Senado aprova MP que amplia saque do FGTS

MEIO AMBIENTE

PL obriga governo 
adetectar presença 
de agrotóxicos 
na água

Proposta quer evitar proliferação de doenças

Foto: geralDo Magela/agência SenaDo

A matéria agoira será encaminhada para sanção
presidencial

Projeto foi desenvolvido por Dilmar Dal Bosco, e Xuxu Dal Molin

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O governo do estado 
sancionou, na quinta-feira 
(14), uma lei de autoria do 
deputado Dilmar Dal Bos-
co (DEM), em parceria com 
o deputado Xuxu Dal Molin 
(PSC), para alterar o Código 
de Terras e facilitar a regula-
rização fundiária de peque-
nos produtores rurais jun-
to ao Instituto de Terras de 
Mato Grosso (Intermat).

A Lei 10.994/2019, pu-
blicada no Diário Oficial, diz 
que em “ocupação de área 
contínua não superior a cem 
hectares, a alienação se dará 
de forma gratuita”, desde 
que cumpra todos os requi-
sitos legais e que o produtor 
se enquadre no perfil de be-
neficiário. 

“Antes a lei usava como 
nomenclatura para a gratui-
dade o módulo fiscal, que 
tem medidas diferentes em 
cada município e dificulta-
va a regularização. Agora a 
lei ficou mais clara, trouxe 
a medida de cem hectares 
e homogeneizou os proces-
sos em todo o estado. É uma 
medida simples, uma peque-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) é o 
autor de projeto de lei (PL 
1190/2019) que obriga o go-
verno do estado a realizar 
semestralmente análise para 
detecção da presença de 
agrotóxicos nas águas super-
ficiais ou subterrâneas, fluen-
tes e emergentes de domínio 
estadual. O mesmo proce-
dimento deverá ser adotado 
com relação às águas desti-
nadas ao consumo humano.

O resultado das análi-
ses, conforme a proposição, 
deverá ser publicado no Diá-
rio Oficial do Estado e no site 
oficial do governo do estado. 
As divulgações deverão con-
ter ferramenta de pesquisa 
de conteúdo que permita o 
acesso à informação de for-
ma objetiva, transparente, 
clara e em linguagem de fácil 
compreensão.

Ainda deverá ser possi-
bilitada a gravação de rela-
tórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive aber-
tos e não proprietários, tais 
como planilhas e texto, de 
modo a facilitar a análise das 
informações.

“Não podem os interes-
ses econômicos de grupos 
poderosos se sobrepor à vida 
de milhões de Mato-grossen-
ses, que todos os dias utili-
zam a rede de abastecimento 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA SENADO

O Plenário aprovou o 
Projeto de Lei de Conversão 
29/2019, oriundo da Medida 
Provisória (MP) 889/2019, 
que cria a modalidade de 
saque-aniversário nas contas 
vinculadas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), independentemente 
da ocorrência de demissão 
ou financiamento da casa 
própria. A matéria será enca-
minhada à sanção presiden-
cial. A MP permite aos traba-
lhadores optar por sacar um 
percentual dos saldos de suas 
contas do FGTS anualmente, 
no mês de seu aniversário. 
Editada em julho, a MP per-
mitiu aos trabalhadores com 
contas vinculadas ao fundo 
um saque imediato de até R$ 
500. De acordo com o proje-
to de lei de conversão, o valor 
do saque vai para R$ 998,00.

O saque de valores resi-
duais de até R$ 80 ocorrerá 
após 180 dias da publicação 
da lei que resultará da MP. 
Outra mudança incluída no 

de água dos municípios”, diz 
um dos trechos da justificati-
va do projeto de lei.

Um coquetel que mistu-
ra diferentes agrotóxicos foi 
encontrado na água de 1 em 
cada 4 cidades do Brasil entre 
2014 e 2017.

Nesse período, as em-
presas de abastecimento de 
1.396 municípios detecta-
ram todos os 27 pesticidas 
que são obrigados por lei a 
testar. Desses, 16 são classifi-
cados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) como extremamente ou 
altamente tóxicos e 11 estão 
associados ao desenvolvi-
mento de doenças crônicas 
como câncer, malformação 
fetal, disfunções hormonais 
e reprodutivas.

Entre os locais com 
contaminação múltipla estão 
as capitais São Paulo, Rio de 
Janeiro, Fortaleza, Manaus, 
Curitiba, Porto Alegre, Cam-
po Grande, Cuiabá, Florianó-
polis e Palmas.

Os dados são do Mi-
nistério da Saúde e foram 
obtidos e tratados em inves-
tigação conjunta da Repórter 
Brasil, Agência Pública e a 
organização suíça Public Eye. 
As informações são parte do 
Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo Huma-
no (Sisagua), que reúne os re-
sultados de testes feitos pelas 
empresas de abastecimento.

texto pelo relator, deputado 
Hugo Motta (Republicanos-
-PB), permite o saque da 
conta do FGTS caso o traba-
lhador ou qualquer de seus 
dependentes tenham doen-
ças raras.

O projeto de lei de con-
versão aprovado também dá 
fim ao pagamento adicional, 
pelas empresas, de 10% so-
bre os depósitos no caso das 
demissões sem justa causa, 
como determinado pela Lei 
Complementar 110, de 2001.

Durante a discussão do 
texto, o senador Esperidião 
Amin (PP-SC) saudou o pro-
jeto, e disse que “é melhor o 
dinheiro ficar à disposição 
do contribuinte do que ficar 
entesourado como se do go-
verno fosse”. Ele afirmou que 
o projeto é inteligente e que 
está longe de prejudicar a 
economia nacional.

O senador Chico Rodri-
gues (DEM-RR) também sau-
dou a aprovação do projeto, 
e disse que o texto representa 
uma “quebra de paradigma e 
importantes avanços”.

Em relação às regras 

na alteração na redação da 
lei, mas que traz um benefí-
cio prático e útil para muitas 
pessoas”, afirmou Dal Bosco.

A lei acrescenta que, em 
projetos de assentamentos 
do estado, o proprietário de 
terras que não se enquadra 

de transparência do FGTS, 
o texto estabelece que as 
demonstrações financeiras 
deverão estar concluídas até 
30 de abril de cada ano, e 
não mais em dezembro, para 

que a auditoria externa cria-
da para o Conselho Curador 
do FGTS tenha tempo hábil 
de analisar as contas e, assim, 
viabilizar a distribuição dos 
recursos aos trabalhadores.

no perfil de regularização 
gratuita, terá opção de fazê-
-la de forma onerosa ou one-
rosa especial, o que não era 
permitido anteriormente.

“Às vezes, por exemplo, 
um proprietário falecia e o 
herdeiro não se enquadrava 

no perfil de beneficiário. An-
tes ele perdia o direito à pro-
priedade, mas agora ele pode 
optar pela modalidade de 
regularização fundiária one-
rosa e pagar ao Intermat para 
manter a terra na família”, 
concluiu Dilmar Dal Bosco.
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TV  e Entretenimento

Kiss confirma shows 
da turnê de despedida 
em seis cidades no Brasil

O Kiss está se aposentado dos palcos, mas 
antes disso a banda vai passar aqui no Brasil 
com sua turnê de despedida, End Of The Road 
Tour! O grupo está com shows marcados em seis 
cidades do país, São Paulo, Porto Alegre, Curiti-
ba, Uberlândia, Ribeirão Preto e Brasília. O gru-
po desembarca por aqui no começo de maio e 
se apresenta primeiro em Porto Alegre, no anfi-
teatro do Beira Rio no dia 12. O Kiss então segue 
para Curitiba, onde se apresenta no dia 14 na 
Pedreira Paulo Leminski. Dia 16 é o dia do show 
em São Paulo, que vai acontecer no Allianz Par-
que, e depois eles seguem para o interior, onde 
se apresentam em Ribeirão Preto no dia 17, na 
Arena Eurobike. Os dois últimos shows do Kiss 
no Brasil acontecem no dia 19 de maio em Uber-
lândia, no Estádio Parque do Sabiá, e depois em 
Brasília, no dia 21, no Estádio Nilson Nelson.
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Uni-cão-nio: filhote de cachorro 
nasce com rabo na testa

Um cachorrinho com nome de ba-
leia e um rabo entre os olhos. É quase 
esquisito demais para ser verdade, mas 
é: o pequeno Narwhal existe, tem cerca 
de dez semanas de idade e acaba de ser 
resgatado nos Estados Unidos. O cão foi 
encontrado pela equipe do abrigo Mac’s 
Mission, localizado no Missouri, centro-
-oeste dos EUA. 

O local é especializado em cuidar de 
animais com necessidades especiais, e 

Estado de Mato Grosso, 15 e 16 de novembro de 2019

imediatamente levou Narwhal a um ve-
terinário. Em entrevista à BBC, a dona do 
abrigo, Rochelle Steffen, conta que, ape-
sar da estética, o “elemento” adicional do 
cachorro não lhe causa mal algum.

A cauda, localizada quase ao centro 
de sua testa, é imóvel e tem aproximada-
mente um terço do tamanho do rabo real 
do cão (sim, ele tem dois!). Por não lhe 
causar dor ou outros danos, foi decidido 
que Narwhal ficará com a sua segunda 

cauda.
Aliás, o nome de Narwhal pode ser 

traduzido para “Narval” – uma espécie 
inusitada de baleia que possui um longo 
“chifre” saindo de sua cabeça. 

Gêmeos!
Narwhal ainda não está disponível 

para adoção, e será cuidado por mais al-
gum tempo no abrigo; no entanto, após a 
história se tornar viral, não faltam can-
didatos para acolher este doguinho.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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. 
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 (+ 

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

Vagas de Emprego
1-Técnico em ar condicionado, com experiência;
2-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
3-Auxiliar de recepção, com experiência;
4-Garçom, com experiência;
5-Lavador de veículos, com experiência;
6-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
7-Montador/Entregador, com experiência e CNH 
C;
8-Analista de crédito, com experiência;
9-Analista de APR, com experiência;
10-Desenhista, com experiência em AutoCad;
11-Caseiro, experiência e referência;
12-Comprador, com experiência e referência;
13-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
14-Ajudante de serviços gerais, para marmo-
raria;
15-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
16-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
17-Auxiliar de avicultura, com experiência;
18-Auxiliar de cozinha, com experiência;
19-Auxiliar de mecânico, com experiência;
20-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
21-Designer gráfico, com experiência;
22-Eletricista automotivo, com experiência;
23-Enfermeiro (a), com COREN;
24-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
25-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
26-Mecânico, com experiência;
27-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
28-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
29-Pessoa com deficiência;
30-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
31-Serrador, com experiência em fita deitada;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico em enfermagem, com COREN;
34-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;

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

J L DE LARA CUNHA -EPP, CNPJ:12.079.605/0001-07, 
LOCALIZADA NA RUA OSCAR KUNIO KAWAKAMI , S/
N°, SETOR INDUSTRIAL, TABAPORÃ/MT, VEM TORNAR 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE), RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO E A ALTERAÇÃO DA RAZÃO 
SOCIAL DA EMPRESA PARA MADEIREIRA SANTANA 
LTDA-EPP CNPJ:12.079.605/0001-07. NAO EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 056/2019 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação 
em epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALI-
NA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA” sagrou-se vencedora a 
empresa STREET DECOR IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, com o valor total de R$ 141.323,40 (Cento e quarenta e um mil, 
trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos). Na fase de habilitação 
as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 14 de No-
vembro de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de 
Mato Grosso, através da Portaria Municipal nº 505, de 08 de Abril de 
2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria 
de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019, regida pela Lei Federal 
10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, 
e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo Menor Preço Global Item objetivando “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE-
CORAÇÕES NATALINAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h do dia 
29 de Novembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Mil-
ton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço 
abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licita-
ções, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100.  

Peixoto de Azevedo, 14 de Novembro de 2019.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 059/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de 
Mato Grosso, através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 
2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria 
de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 059/2019, regida pela Lei 
Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores al-
terações, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da 
melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME TERMO DE REFEREN-
CIA ANEXO”. Que será realizado às 08h00min do dia 02 de Dezembro 
de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. 
O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.
mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de 
Azevedo, 14 de Novembro de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 009/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de 
Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
pela portaria nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Li-
citações deste Município, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 
009/2019, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alte-
rações posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para 
seleção da melhor proposta pelo menor preço global, para CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E 
ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁ-
RIAS E PROJETOS EM ANEXO. Que será realizada às 08h00m do dia 
12 de Dezembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton 
José Santana. Maiores informações no Setor de Licitações, de segunda 
a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os impressos 
do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante comprovação de 
pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima 
ou baixado gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.

 
Peixoto de Azevedo, 14 de Novembro de 2019.

NATALIA FERNANDES DA SILVA
Presidente da CPL

A Empresa CRIÚVA FLORESTAL E MINERADORA LTDA. 
CNPJ-MF 07.108944/0001-26, com sede na Rodovia 
MT 208, KM 25, distrito de Japuranã, Município de Nova 
Bandeirantes-MT, torna público que requereu a SEMA-MT 
(Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso), 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL 
– LOPM – COM  GUIA DE UTILIZAÇÃO JUNTO A ANM, 
processo 866.563/2015, para extração de 16.000 t de Gra-
nito Ornamental, na localidade de FAZENDA JUVENTU-
DE, Distrito de Japuranã no Município de Nova Bandeiran-
tes – MT. Não foi solicitado estudo de Impacto Ambiental 
(EIA-RIMA).

X.S. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrito 
no CNPJ nº17.809.218/0001-94, torna público que reque-
reu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO 
para a atividade de Condomínio Residencial e Comercial, 
o empreendimento está localizado na Rua das Magnólias, 
Quadra 111 Lote 19 – Setor Comercial – CEP: 78.550-102 
– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - ME inscrito no CNPJ nº 20.063.284/0001-72, tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop 
a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a 
atividade de Condomínio Residencial, o empreendimento 
está localizado na Avenida Magda de Cácia Pissinati, nº 
1.540, Quadra 72 Lote 08 – Residencial Florença - CEP 
78.555-394 – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - ME inscrito no CNPJ nº 20.063.284/0001-72, tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop 
a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a 
atividade de Condomínio Residencial, o empreendimento 
está localizado na Rua Sicília, nº 1.326, Quadra 59 Lote 
08 – Residencial Florença 4 - CEP 78.555-402 – Sinop/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: CARLOS DOS SANTOS – CPF: 630.242.171-34 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 26/04/2012, e aditivo na 
data de 31/10/2016, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 02 da QUADRA 
14 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 20/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 20/04/2019, 20/05/2019, 
20/06/2019, 20/07/2019, 20/08/2019 e 20/09/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em 
virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções 
legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou 
a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para 
notificar.SINOP/MT, 22 DE SETEMBRO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221  
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

 
14,19,20/11 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº16/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 008/2019 

Inscrição n° 098/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA (CNPJ nº 02.506.535/0001-64), fora julgada 
APTA ao Edital N° 016/2019 da Chamada Pública n° 008/2019 para os serviços médicos, no 
segmento de CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE CATARATA do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais, conforme item 01.02.01 do 
respectivo Edital. 

 Peixoto de Azevedo/MT, 14 de novembro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA  

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 07/11/2019 do Diário Oficial De Conta (TCE) página 18; a publicação do 
06/11/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM) página 12 e a publicação do dia 06/11/2019 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05, quanto ao Aviso de Credenciamento 
da Chamada Publica 008/2019. ONDE SE LER: “- PERÍODO E LOCAL: ´´(De 15 de novembro 
2019 a 30 de novembro 2019, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, situada na Travessa Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro Alvorada em 
Peixoto de Azevedo-MT.)”. LEIA-SE: “Conforme Item 01.02.01 - O recebimento da inscrição e a 
entrega da documentação ocorrerão a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do 
aviso sobre o Edital na imprensa oficial, de segunda a Sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 
13h00 as 17h00 no endereço acima indicado, permanecendo em aberto pelo período mínimo de 
02 (dois) meses para quaisquer novos interessados.)”, ou seja, dia 07/11/2019, do respectivo 
Edital. 

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de novembro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 149/2019

Nova Mutum – MT, 14 de novembro de 2019.

Pregoeiro

Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de 
arborização, limpeza, manutenção e conservação de áreas verdes dos 
núcleos urbanos. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 29 de 
Novembro de 2019. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou 
pelo telefone ** 65 3308 5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRENCIA N° 007/2019

O Município de Nova Mutum, torna público que fica suspenso por tempo 
indeterminado a Concorrência nº 007.2019, em razão da determinação 
do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que notifica alertando 
sobre a necessidade de suspender todos os atos inerentes à licitação até 
decisão do mérito por parte do mesmo.
Nova Mutum/MT, 14 de novembro de 2019.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 135/2019

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 5 de Novembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto aquisição de container marítimo para atender 
as necessidades da secretaria de obras, para armazenamento dos 
materiais elétricos e demais materiais e aquisição de concreto usinado fck 
15mpa. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 824137, 
CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA inscrita no CNPJ sob 
o número 05.990.992/0001-65 no valor de R$ 187.500,00; Itens 834527, 
834579, GREEN CONTAINER EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
21.192.774/0001-31 no valor de R$ 86.900,00. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 12 de Novembro de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 137/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 4 de Novembro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de móveis, eletrodomésticos, bicicletas, tendas e módulos 
metálicos para atender as secretarias municipais. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 16225, 164180, 173764, 231577, 
820623, 821934, 821935, 824444, 829016, 834327, 834374, OLMIR 
IORIS & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
70.429.956/0001-99 no valor de R$ 73.214,28; Itens 829035, STILUS 
MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 05.870.717/0001-08 no valor de R$ 924,00; Itens 829428, 
829429, 829430, 829431, VISUAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
LONAS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o número 05.626.958/0001-
06 no valor de R$ 80.900,00; Itens 5802, 12943, 188275, 229331, 
819778, 819779, 819780, 819785, 834329, 834330, 834332, 834414, 
834417, L F COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
REPRESENTAÇÕES LTDA -ME inscrita no CNPJ sob o número 
22.328.534/0001-84 no valor de R$ 128.232,50. Foram fracassados os 
itens: 820615, 822315, 824449, 824470, 827930, 834416. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 14 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 105/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE CANCELAMENTO

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo administrativo vem por 
meio deste cancelar o procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 
043/2019, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VÉICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, TIPO PASSEIO E 
UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITATE (S)”. 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 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

Ari Genézio Lafin

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 02 DE DEZEMBRO 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. 
105/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS 
AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E 
UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITATE (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
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Tite e jogadores da seleção brasileira, durante treino

Tite planeja “rodar” time
e fazer mais observações
DA REPORTAGEM

O técnico Tite tem pla-
nos diferentes para os dois 
últimos amistosos da Seleção 
no ano. Diante da Argentina, 
nesta sexta-feira (15), o Brasil 
irá a campo com o time con-
siderado ideal no momento, 
sem Neymar, que se recupe-
ra de lesão na coxa esquerda. 
Já contra a Coréia do Sul, na 
terça-feira (19), a ideia da 
comissão técnica é “rodar” a 
equipe e aproveitar para fa-
zer observações. As duas par-
tidas acontecem no Oriente 
Médio. A primeira na Arábia 
Saudita, às 13h, e a segunda 
em Abu Dhabi, às 9h30.

O planejamento para 
estes amistosos é diferente 
do habitual nas datas Fifa. 
Normalmente, Tite faz pou-
cas - ou até mesmo nenhu-
ma - modificações entre 
uma partida e outra. Desta 
vez, porém, o treinador quer 
dar mais tempo para alguns 
atletas e promover estreias 
de outros.

Estes serão os últimos 
amistosos da seleção brasi-
leira antes das Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022, 
que começam em março. 
Dentre os convocados, cin-
co nunca haviam ido para a 
Seleção. No total, Tite já cha-
mou 27 estreantes desde a 
Copa da Rússia.

Vale lembrar que joga-
dores que atuam no Brasil 
não entraram na lista des-
tes amistosos. Além disso, o 
goleiro Ederson e o atacante 

David Neres foram cortados 
por lesões. A Seleção não 
venceu após a conquista da 
Copa América. Desde então, 
perdeu para o Peru e empa-
tou com Colômbia, Senegal 
e Nigéria.

A provável escalação do 
Brasil para enfrentar a Ar-
gentina é: Alisson; Danilo, 
Thiago Silva, Marquinhos e 
Alex Sandro; Casemiro, Ar-
thur e Coutinho; Gabriel Je-
sus, Willian e Firmino.

CAMISA 10
Na ausência de Ney-

mar, lesionado, a camisa 10 
da seleção brasileira será de 
Lucas Paquetá nos próximos 
amistosos da equipe. Paque-
tá já usou a camisa 10 do Bra-
sil este ano, nos dois primei-
ros amistosos da temporada, 
em março, também durante 
ausência de Neymar: o ex-
-meia do Flamengo fez o gol 
do Brasil no empate em 1 a 
1 com o Panamá, no Porto, 
e foi novamente titular na 
vitória por 3 a 1 sobre a Re-
pública Tcheca, em Praga. 
Na Copa América, quando 
Neymar ficou fora por lesão, 
Paquetá ficou com a camisa 
18, e coube a Willian vestir a 
10 - o meia do Chelsea ficou 
com 19 dessa vez.

O jovem Rodrygo, do 
Real Madrid, será o camisa 
21 nos próximos amistosos, 
e o também atacante Wesley 
Moraes, do Aston Villa, sur-
presa da lista ao ser chamado 
para substituir o lesionado 
David Neres, ficou com a 18.

AMISTOSO | Brasil enfrenta a Argentina nesta sexta e deve ter mudanças diante da Coréia do SulFoto: Lucas Figueiredo

Foto: divuLgação

Foto: reprodução

Jogadores treinam pensando em “final” diante do Peixe, 
na Vila

Jesus elogiou o clássico em entrevista coletiva 

ARGENTINA

Kannemann na zaga e Lautaro
ao lado de Messi e Agüero

GOSTO AMARGO

Jesus elogia “espetáculo”, mas lamenta empate contra o Vasco

SÃO PAULO

Jogadores encaram 
clássico contra o 
Santos como “final”Foto: divuLgação

Argentina tem dúvidas na defesa e no ataque 

DA REPORTAGEM

Reunida na Espanha antes 
de amistoso contra o Brasil, a 
seleção da Argentina começa 
a definir seus titulares para 
hoje. O técnico Lionel Sca-
loni ainda tem algumas dú-
vidas, mas, com todos à dis-
posição, começa a encaixar as 
peças. Kannemann deve ser 
titular ao lado de Otamendi 
na zaga, e Lautaro Martínez e 
Agüero são os favoritos para 
atuarem ao lado de Messi, 
que está de volta após mais 
de quatro meses.

Na defesa, Rojo perdeu 
espaço após má atuação 
contra a Alemanha e abriu a 
concorrência para o zaguei-
ro do Grêmio e Pezzella, da 
Fiorentina. Outra dúvida está 
no meio-campo: Acuña e Lo 
Celso disputam vaga para jo-
gar ao lado de Paredes e De 
Paul.

A provável escalação é: 
Andrada; Foyth, Otamen-
di, Kannemann e Tagliafico; 
Paredes, De Paul e Lo Cel-
so; Lautaro (Alario), Messi 
e Agüero. Lautaro está sen-
do observado por conta de 
choque na cabeça sofrido no 
último jogo pela Internazio-
nale, contra o Hellas Verona, 
no Italiano. Caso não este-
ja 100%, Alario, jogador do 
Bayer Leverkusen, entra em 
seu lugar. Dybala fica como 
opção no banco de reservas.

DA REPORTAGEM

Pela primeira vez, o 
Flamengo sofreu quatro gols 
em um mesmo jogo sob o 
comando de Jorge Jesus. O 
técnico não gostou do siste-
ma defensivo, mas viu mé-
ritos do Vasco e elogiou o 
clássico que terminou em-
patado por 4 a 4 como um 
“espetáculo”. Porém, admi-
tiu o “sabor amargo” para o 
Rubro-negro, que vencia até 
os acréscimos do segundo 
tempo.

“Quem veio ao Maraca-
nã ver o jogo, independen-

DA REPORTAGEM

Após duas derrotas em 
casa, o São Paulo vai até a 
Vila Belmiro para encarar o 
Santos, neste sábado, às 16h, 
pela 33ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. Buscando 
uma vaga direta para a Li-
bertadores do próximo ano, 
os jogadores encaram essa 
partida, num momento de 
baixa tricolor, como uma fi-
nal.

“Já estava na tabela que 
agora teríamos esse jogo 
contra o Santos. Não precisa-
mos tratar como algo ruim, 
mas como uma oportunida-
de. Se vencer, a maré muda, 
então vamos encarar como 
uma final”, disse o atacante 
Pablo.

O Peixe é o terceiro 

colocado na tabela, com 64 
pontos conquistados, 12 a 
mais que o São Paulo, que 
chegou a ficar encostado na 
equipe na tabela. Além disso, 
o time comandado por Jorge 
Sampaoli vem de cinco jogos 
sem perder, com um empate 
e quatro vitórias, todas essas 
seguidas.

Por outro lado, o São 
Paulo, mesmo com a chega-
da de Fernando Diniz, não 
vem se mostrando regular. 
Desde o final de setembro, 
são cinco vitórias, dois em-
pates e quatro derrotas. Os 
dois últimos reveses foram 
em casa, contra Fluminense 
(2 x 0) e Athletico-PR (1 x 0), 
enquanto o Grêmio venceu 
uma sequência de cinco par-
tidas e agora ocupa a quarta 
colocação.

temente do time, saiu daqui 
com um espetáculo, um ex-
celente jogo. Para o Flamen-
go foi um resultado amargo. 
Mas somamos mais um pon-
to, poderiam ser mais dois, 
mas estamos a cinco rodadas 
do final. Independentemen-
te dos objetivos de cada um, 
um dérbi é sempre compli-
cado, em qualquer país, seja 
no Brasil ou em Portugal. 
Tudo se altera, se transfor-
ma, e normalmente quem 
está mais embaixo na classi-
ficação se transforma ainda 
mais”.

O técnico comentou 

também os erros defensivos 
de sua equipe. “Eu, como 
treinador, tenho preocupa-
ções e vamos tentar corrigir a 
equipe defensivamente. Mas 
o setor ofensivo do Flamen-
go faz com que os adversá-
rios errem. O Vasco fez que 
a nossa defesa errasse mais 
do que o habitual. Vou ana-
lisar. Mas o futebol tem que 
ser valorizado. Nossa equipe, 
quando perde a bola, sabe se 
reorganizar rapidamente. E 
hoje não soubemos nos re-
organizar rapidamente. E 
isso foi um dos motivos por 
termos sofridos quatro gols”.
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso tem 3.029 ca-
bines de orelhões públicos 
distribuídos nos 141 municí-
pios no estado. Do total, 281 
dos orelhões não estão aptos 
para fazer ligações e preci-
sam de manutenção. Segun-
do a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), 
cerca de 77% dos orelhões do 
país devem ser retirados das 
vias públicas até o ano que 
vem, apenas mantendo o 
serviço em lugares com flu-
xo de pessoas.

A Anatel não tem a previ-
são de quantos orelhões de-
vem ser retirados das ruas 
em Mato Grosso. A retirada 
fica a critério das operadoras 
de telefonia. As concessioná-
rias iniciaram a retirada de 
orelhões não mais obrigató-
rios. Até o final de 2019, esti-
ma uma redução de mais da 
metade de orelhões existen-
tes instalados.

Os orelhões retirados das 
vias devem ser levados para 
os laboratórios da empre-
sa para o reaproveitamento 
dos aparelhos. A redução é 
prevista devido ao novo Pla-
no Geral de Metas (PGM), 

aprovado em 2018, para a 
universalização do servi-
ço telefônico fixo público. 
As concessionárias não têm 
mais obrigação de manter 
orelhões a cada 300 metros 
nas localidades atendidas 
com acesso individual e da 
obrigação de garantir a den-
sidade de quatro orelhões 
para cada mil habitantes por 
município. As operadoras 
de telefonia devem ativar e 
manter orelhões para aten-
der os estabelecimentos de 
ensino regular, como os de 
saúde, de segurança pública, 
bibliotecas e museus públi-
cos, órgãos do Poder Judici-
ário, Executivo e Legislativo, 
órgãos do Ministério Público 
e órgãos de defesa do con-
sumidor, terminais rodovi-
ários, aeródromos e áreas 
comerciais de significativa 
circulação de pessoa.

Sobretudo, as pessoas que 
ainda precisam utilizar o te-
lefone público, reclamam 
da dificuldade de adquirir o 
cartão telefônico para fazer 
as ligações nas cabines. O 
objeto que permite efetuar 
ligações não está sendo mais 
comercializado com frequ-
ência. Devido a isso, as pes-

Foto: RepRodução
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CÁCERES

Homem passa por reconstrução
facial após ser atacado por onça

SINOP

Estado vai contratar 51
médicos para o Regional

SORRISO

Bandidos invadem 
casa, consomem
alimentos e 
furtam carro

Homem está internado no Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande 

Licitação busca preencher a demanda por médicos especialistas 

Foto: divulgação

Casal de idosos estava dormindo quando o imóvel foi 
invadido 

DA REPORTAGEM

Um homem foi ataca-
do por uma onça na quarta-
-feira (13) em uma fazenda 
na região do Pantanal em 
Cáceres. A vítima, que não 
teve o nome divulgado, foi 
internada por volta de 14h no 
Pronto-Socorro Municipal 
de Várzea Grande (PSMVG).

Segundo o PSMVG, o 
morador está internado no 
box de emergência. Ele so-
freu vários cortes na região 
do rosto e na cabeça. Ainda 
não há informações de como 
ocorreu o ataque do animal. 
De acordo com o PSMVG, 
o paciente foi operado para 
reconstrução da face e outras 
partes afetadas. A expectati-
va é que ele seja operado no-
vamente e seja encaminhado 
para um cirurgião plástico.

DA REPORTAGEM

GC Notícia

O Governo do Estado 
lançou nesta semana o pre-
gão eletrônico 003/2019/
Seplag/SES para a contrata-
ção de profissionais que irão 
atuar no Hospital Regional 
de Sinop. A licitação está di-
vidida em 12 lotes, cada um 
correspondente a uma espe-
cialidade médica.

O estado busca contra-
tar empresas que forneçam 
esses serviços, de acordo 
com a necessidade do Hos-
pital, estabelecendo metas 
de contrato que devem ser 
cumpridas. É basicamen-
te uma gestão terceirizada, 
mas sem a presença de uma 
Organização Social de Saú-
de (OSS), intermediando a 
compra dos serviços.

As empresas interessa-
das em fornecer essa mão de 
obra especializada para o HR 
podem enviar suas propostas 
até 2 de dezembro, quando 
serão abertos os envelopes 
com os preços. A contratação 
deve ocorrer no começo de 
2020 e a vigência do contra-
to será de 12 meses – poden-
do ser prorrogada de acordo 
com o interesse do Estado.

Os quantitativos do que 
o Estado pretende contratar 
dão uma boa noção da estru-
tura que o Hospital Regional 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Bandidos invadiram 
uma casa, que fica aos fun-
dos de um prédio, situada na 
Avenida Tancredo Neves, em 
Sorriso, na madrugada desta 
quinta-feira (14). O imóvel 
foi revirado e do local foram 
furtados uma picape Fiat 
Strada, vermelha, e diversos 
objetos.

Segundo informações, 
foram furtados um botijão 
de gás, duas TV (LG e Sam-
sung), três ventiladores, uma 
rede e o automóvel. Um ca-
sal de idosos estava dormin-
do quando o crime ocorreu. 
Do local, os criminosos ainda 
consumiram os alimentos. 
Pela manhã, a picape foi lo-
calizada pela polícia na Ave-
nida Brasil. Os meliantes são 
procurados pela polícia.

Foto: divulgação

Segundo a Anatel, cerca de 77% dos orelhões no país devem ser retirados 

Mato Grosso tem 3 mil orelhões,
sendo que 281 não funcionam
REDUÇÃO | Do total de orelhões existentes no estado, 281 não estão aptos para fazer ligações

soas reclamam que não tem 
utilidade o orelhão, às vezes, 
somente para fazer ligações 
a cobrar ou para serviços pú-
blicos de urgência.

Uma das quatro prestado-
ras no país informou que a 
utilização do orelhão está 
diminuindo a cada ano em 
razão do aumento do nú-
mero de telefones móveis. 
Em consequência disso, a 
agência reguladora – Anatel 
– introduziu algumas mu-
danças no novo Plano Geral 
de Metas de Universalização 
(PGMU) prevendo a retira-
da de orelhões subutilizados 
pelas operadoras de telefo-
nia fixa que atuam no Brasil 
(Oi, Telefônica, CTBC e Ser-
comtel).

Ainda de acordo com a 
Anatel, nos demais locais 
sem fluxo de pessoas devi-
do aos serviços e entidades 
públicas, os orelhões podem 
ser retirados pela prestadora. 
No caso de algum estabele-
cimento que se enquadre na 
obrigatoriedade e não tenha 
orelhão instalado, mediante 
solicitação, à concessionária 
responsável deverá provi-
denciar a instalação de uma 
cabine telefônica.

terá a disposição da socie-
dade no próximo ano. No 
total serão 51 médicos, em 
12 diferentes especialidades. 
A maior parte contratados 
em regime de plantão, para 
atender urgências e emer-
gências ou realizar procedi-
mentos cirúrgicos. Juntos, 
esses profissionais deverão 
realizar, no mínimo, 445 pro-
cedimentos por mês – o que 
praticamente dobra o que foi 
realizado ao longo de 2018. 

Além dos cirurgiões planto-
nistas, o Estado também está 
contratando 6 profissionais 
especificamente para o aten-
dimento ambulatorial.

Conforme o edital de 
licitação, serão contratados 
10 profissionais para clínica 
médica (urgência e emer-
gência), um infectologista, 
dois cardiologistas planto-
nistas e um ambulatorial, 
sete médicos ortopedistas e 
traumatologistas para plan-

tão e um para o ambulatório, 
dois profissionais para neu-
rocirurgia em plantão e um 
ambulatorial, dois cirurgiões 
vasculares, mais um para 
atendimento ambulatorial, 
sete urologistas plantonistas 
e um em ambulatório, seis 
anestesiologistas, dois ne-
frologistas, um otorrinola-
ringologista, três pediatras, 
dois cirurgiões pediátricos 
em sistema de plantão e um 
para o ambulatório.
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A unidade fica localizado na Rua das Caviúnas, 1759 - St. Comercial, Sinop 

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de ampliar o número 
de leitos e oferecer um serviço de qua-
lidade, a Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MT) retomou, no mês de novem-
bro, a obra de readequação predial do 
Hospital Regional de Sinop. A revitaliza-
ção, estimada em aproximadamente R$ 
1,5 milhão, estava parada desde dezembro 
de 2018. A reativação dos procedimen-
tos integra o projeto de modernização 
dos Hospitais Regionais e das Unidades 
Especializadas da SES-MT, idealizado e 
colocado em prática pela atual gestão es-
tadual. “Essa ação é parte do programa de 
modernização da infraestrutura da rede 
hospitalar do Governo do Estado. Esta-
mos fazendo uma grande transformação 
nas unidades que estão sob a gestão es-
tadual e pretendemos entregar uma rede 
hospitalar remodelada para a população 
mato-grossense”, declarou o secretário 
estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Conforme explica o diretor da unida-
de regional, Jean Alencar, serão revitali-
zadas a recepção e o consultório de aten-
dimento ambulatorial e construída uma 
nova estrutura de atendimento de urgên-
cia e emergência – o que, segundo ele, vai 
possibilitar um aumento significativo na 
oferta dos serviços, visto que o atual es-
paço é improvisado.

Paralelo a isso, haverá ainda uma me-
lhoria estrutural em áreas mais antigas do 
hospital, já que a unidade de saúde deixou 
de receber, nos últimos anos, o trabalho 
de manutenção preventiva e corretiva. 
“Dessa forma, vamos ganhar na quali-
dade e na quantidade dos atendimentos 
prestados, já que iremos aumentar de 88 
para aproximadamente 130 leitos”, infor-
ma o diretor.

As melhorias continuam em 2020, 
com a ampliação do número de especia-
lidades ofertadas no Hospital Regional. 
Atualmente, a unidade dispõe dos servi-
ços de neurocirurgia, neurologia, ortope-
dia, cirurgia geral e otorrino, UTI e aten-
dimento de urgência e emergência.

O término da obra está previsto para 
daqui a quatro meses e os atendimentos 
não serão paralisados; sendo, em parte, 
realocados dentro da própria unidade.

READEQUAÇÃO PREDIAL | Revitalização engloba recepção, atendimento ambulatorial e de urgência e emergência
Foto: Jean alencar
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