
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula 
o setor no Brasil, a bandeira tarifária para dezembro é a amarela. O 
custo, neste caso, é de R$ 1,343 (valor sem o imposto) para cada 100 
quilowatts-hora consumidos.      Página -7

ENERGIA ELÉTRICA

Para dezembro, Aneel divulga
cobrança em bandeira amarela

ADESÃO

Câmara de 
Sinop abre
CPI sobre
nepotismo
Na tarde de segunda-feira (2), 
a Câmara Municipal de Sinop 
decidiu por instaurar mais 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) contra a admi-
nistração municipal. Dessa vez 
o alvo são as supostas nome-
ações de parentes de autori-
dades políticas para cargos 
comissionados.

Página  - 3

No último dia do II Encontro de Saúde do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, os 
participantes ouviram o relato de experiências exitosas na saúde prisional de Mato 
Grosso do Sul.                             Página -8

SAÚDE INTEGRAL DE REEDUCANDOS

ALTERNATIVA
Sistema
fotovoltaico:
reduzindo
os gastos

São muitos os benefícios 
que uma solução fotovoltaica 
pode trazer para residências e 
empresas de pequeno e médio 
porte. O avanço das tecnolo-
gias voltadas para energias 
renováveis tem dado mais 
independência aos consumi-
dores, que além de sentirem a 
redução dos custos com ener-
gia elétrica, também podem 
garantir um abastecimento 
energético e de qualidade.
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Nessas pequenas lições de vida, devemos 
sempre, trazer essas situações e ensina-
mentos para nossas vidas mundanas

Para muitos, posso parecer sentimentaloide; 
se assim entenderem tudo bem, mesmo assim, 
ficarei muito feliz, principalmente por propalar 
e propagar para as pessoas: amor ao próximo, 
carinho, determinação, respeito, consideração, 
e por ai vai.

Esta narrativa tem com objetivo central, 
tentar passar para as pessoas de modo geral, 
independentemente de qual seja  sua religião; 
não canso de dizer, que sou Católico Apostólico 
Romano, a partir dessa premissa, tento mostrar, 
que  nossos planos são um, enquanto os planos 
de Deus são outros, portanto, de forma alguma, 
poderemos sobrepor às vontades de Deus.

Em minha humilde trajetória de vida, sem-
pre primei pela fé inabalável em um ser superior 
chamado Deus, por conta disso, sempre coloquei 
meus planos nas mãos dele, pois tudo vem para 
nós é da sua vontade.

Estou sempre ligado às redes sociais, em es-
pecial WhatsApp, nele, são postados assuntos 
bem interessantes. Recentemente, recebi um 
vídeo de uma pessoa muito especial.

Esse vídeo tem como narrativa central, uma 
situação, que se exacerba ainda mais, com a pro-
ximidade do Natal. Neste vídeo a história conta-
da, tem como foco principal; a existência de três 
árvores, e que cada uma delas tinha um sonho 
de vida, assim como, todos nós temos.

Esta linda história não é minha, porém achei 
a mesma profunda, pois denota e demonstra, 
que os nossos sonhos, nem sempre serão os que 
planejamos, pois os planos de Deus sobrepõem 
aos nossos sonhos e desejos.

A história em questão é narrada desta forma 
“Havia no alto da montanha, três árvores que so-
nhavam com o que seriam quando crescessem. 
A primeira, olhando as estrelas disse, eu quero 
ser o baú mais precioso do mundo, cheio de te-
souros, para tal até aceitaria ser cortada. A se-
gunda, olhando para o riacho suspirou, eu quero 
ser um grande navio para transportar, Reis e 
Rainhas. A terceira, olhando o vale,  disse, quero 
ficar no alto da montanha, e crescer tanto  para 
que as pessoas quando me olhassem, precisas-
sem  levantar os olhos”. “Muitos anos se passa-
ram, e certo dia, vieram três lenhadores e cor-
taram as três árvores, todas ansiosas em saber 

Tentando a “sorte”?
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com 128 giga de armazenamento, 6 
giga de RAM, tela de 6,5, câmera quá-
drupla traseira com lente principal de 
mais de 60 mega e câmera frontal de 
20, entre outros números interessan-
tes.

Sei que estou compran-
do algo que possui uma ver-
dadeira legião de “fanboys” 
(pessoas extremamente 
fãs, que defendem um pro-
duto de forma exagerada, 
ignorando seus defeitos) e 
isso, evidentemente, difi-
culta as pesquisas. Mas, em 
breve (solicitei a entrega 
via Sedex), terei como fazer 
minha própria avaliação e, 
claro, compartilhar com vo-
cês. Tomara que uma análi-

se de um usuário mais “real” consiga 
clarear um pouco os tantos mitos e 
verdades por trás dessa marca.

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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Em um país com histórico de reviravoltas na po-
lítica econômica, não deixa de ser natural a busca por 
referências de estabilidade. No Brasil, altas abruptas 
na cotação do dólar frequentemente tendem a ser to-
madas como sinalização de crise na economia. 

Foi assim nos últimos dias, com a rápida desvalo-
rização do real, cuja cotação bateu sucessivos recordes 
ante o dólar e suscitou intervenções do Banco Central. 

Declarações desastradas de autoridades certa-
mente contribuíram para tal comportamento. O mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, afir-
mou não estar preocupado com o patamar atual, que 
deve ser duradouro. Sua grotesca referência ao AI-5 
da ditadura militar tampouco contribui para aumen-
tar a confiança no país.

Ainda assim, cabe considerar se as oscilações da 
moeda sugerem problemas. Para tanto, a mera ob-
servação de preços pode não ser informativa. Basta 
dizer que o patamar atual, acima de R$ 4,20, embora 
nominalmente elevado, está  distante do recorde ob-
servado em 2002 corrigido pela inflação —próximo a 
R$ 7,5 por dólar. 

A desvalorização do real incentiva exportações, 
estimulando, de imediato, a atividade econômica. 
Por outro lado, o encarecimento dos equipamentos 
importados compromete o investimento. Mudanças 
nos preços de itens centrais da pauta comercial, como 
matérias-primas, também interferem. 

Já no mercado financeiro, o câmbio se comporta 
como um ativo sujeito aos humores dos investidores, 
que por vezes tendem a conferir caráter especulati-
vo às cotações. É justamente esse efeito que o Banco 
Central busca combater com suas intervenções, além 
de levar em conta eventuais impactos secundários na 
inflação.

Nada disso constitui novidade. A mudança verda-
deira se dá na política econômica. O cenário de auste-
ridade fiscal e juros baixos, com a taxa do BC em 5% 
ao ano, altera o comportamento da moeda. Reduz-se, 
por exemplo, a atratividade de fluxos de curto prazo 
que se aproveitavam do diferencial de rentabilidade 
em relação ao restante do mundo, o que é bem-vindo.

Mudanças nas estatísticas, além disso, mostra-
ram que o déficit externo brasileiro é bem maior que 
o estimado antes, mesmo com a economia ainda cam-
baleante.

Tudo isso sugere que a cotação necessária para 
equilibrar os mercados pode mesmo ser mais alta. 
Sem que o país apresente problemas de financiamen-
to externo, e dadas as altas reservas internacionais, 
a febre cambial não parece ser indicativa de doença 
mais grave.

Editorial

Febre cambial

Ranking dos Políticos - Facebook

se seriam  transformadas naquilo, em que 
haviam sonhado. Como os lenhadores  não 
costumam ouvir e nem entende de sonhos, 
as cortou”.

“A primeira acabou sendo transformada  em 
um cocho de animais, coberto por fenos. A se-
gunda virou um simples barco de pesca, carre-
gando pessoas e peixes todos os dias. A terceira 
mesmo sonhando em ficar  no alto da montanha, 
acabou  sendo  cortada em altas vigas, e colocada 
de lado, em um depósito”.

“Todas as três se perguntavam, pra que isso! 
Porém certa noite, cheia de luzes e estrelas e mil 
melodias  no ar, uma jovem mulher  colocou seu 
nenê recém-nascido, naquele cocho de animais e 
de repente, a primeira árvore  percebeu  que nela 
continha  o maior tesouro do mundo”.

A segunda árvore, mais tarde acabou trans-
portando  um homem que acabou dormindo  no 
barco, porém quando a tempestade quase afun-
dou o  barco, o homem se levantou  e disse paz, 
e a tempestade parou. A “segunda árvore enten-
deu  que estava carregando,  o Rei dos Céus  e da 
Terra”. “Tempos mais tarde, uma sexta-feira, a  
terceira   árvore percebeu que suas vigas  foram 
unidas  em forma de cruz, e um homem havia 
sido crucificado  nela; logo, se sentiu horrível  e 
cruel, porém no domingo,  o mundo vibrou de ale-
gria. Naquele momento, a terceira árvore  enten-
deu que nela havia  sido crucificado um homem 
para salvação da humanidade, e que as pessoas 
se lembrariam  de Deus e seu filho Jesus Cristo, 
ao olharem para ela”. Moral da história, por mais 
sábios que consigamos ser, por mais ricos e po-
derosos que possamos ser nada disso, irá sobre-
por as vontades divinas. E com a chegada do Na-
tal, que sejamos mais humildes, mais pacientes, 
mais solícitos, mais caridosos, mais humanos, e 
que possamos ver os nossos irmãos não com os 
olhos dos homens, que são falhos e tenebrosos 
e sim com os olhos de Deus. Que, em sua infini-
ta bondade, propiciou a essas três árvores, não 
aquilo que elas planejaram e sim, o que era dá 
sua vontade. Portanto, nessas pequenas lições de 
vida, devemos sempre, trazer essas situações e 
ensinamentos para nossas vidas mundanas; que 
a cada momento, nos transformam em pessoas: 
maldosas, egocentrístas, materialistas, consu-
mistas, como se tudo aquilo por nos adquirido, 
poderia ser levado, pós-morte.

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Três 
árvores

DEU NA VEJA
A coluna Radar Online da Revista Veja 

informou que o coronel aposentado da PM 
Eumar Novacki, que foi secretário-executivo 
do Ministério da Agricultura, teria entrado 
na disputa pela presidência da Embrapa. A 
revista, porém, diz que a ministra da Agri-
cultura Tereza Cristina teria uma série de 
restrições ao seu nome. “Para assumir a Em-
brapa, há quem diga também que é neces-
sário ‘qualificação’ – leia-se: mestrado e/ou 
doutorado. Não é o caso de Novacki”.

POLÊMICA NA DEFAZ
O diretor-geral da Polícia Civil, Mário 

Dermeval de Resende, negou que o delegado 
Lindomar Tofoli tenha sido afastado da Dele-
gacia Especializada em Crimes Fazendários 
(Defaz). Segundo ele, na verdade a situação 
se trata de uma reconfiguração do órgão 
após a criação da Delegacia Especializada de 
Combate à Corrupção (Deccor). “Não há afas-
tamento. A Defaz está sendo reconfigurada. 
Por ter diminuído em cerca de 70% de suas 
atribuições, ficarão só dois delegados lá”, re-
sumiu.

MESA DIRETORA
Apesar de estar ainda distante, deputa-

dos estaduais já começaram a articulação 
para a próxima Mesa Diretora da Assem-
bleia. A eleição acontecerá somente no fim 
do ano que vem, ou início de 2021, mas o 
atual presidente, Eduardo Botelho; o atual 
primeiro-secretário Max Russi e a primeira-
-vice-presidente, Janaína Riva, já se movi-
mentam nos bastidores. No cenário atual, 
Botelho é visto como favorito à reeleição, 
ficando a briga, mesmo, pela definição da 
primeira-secretaria, entre Janaína e Max.

Já utilizei, tempos atrás, um smartphone da Huawei quando a 
marca era pouco conhecida. O dispositivo foi, na época, um apa-
relho secundário, no qual eu utilizava chip da Oi e da Claro. Pela 
vida afora acabei fazendo uso de aparelhos pouco conhecidos, 
mas sempre como segunda opção. Vai ser a primeira vez que um 
smartphone que não seja de marca de renome vai ocupar a (difícil) 
posição de ser meu telefone principal em um período em que, cada 
vez mais, faço do aparelho uma ferramenta de produtividade de 

CLIC 
FINAL 
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POR  LEANDRO CARECA

LICIO ANTONIO MA-
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IMAGEM DO DIA

“Mudanças nas estatísticas, além dis-
so, mostraram que o déficit externo 
brasileiro é bem maior que o estimado 
antes, mesmo com a economia ainda 
cambaleante

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Falei, na edição passada, sobre uma 
troca de celular que se torna cada vez 
mais inevitável em minha vida. Mesmo 
meu aparelho atual sendo bom, a ne-
cessidade de uma câmera frontal mais 
eficiente me fez buscar outras opções 
de aparelho e, durante 
a pesquisa, acabei me 
sentindo tentado a per-
correr um caminho um 
tanto quanto incerto 
ao ver comentários in-
sanos (tanto positivos 
quanto negativos) so-
bre os aparelhos Xiao-
mi.

Eu tenho um grave 
problema: quando re-
solvo fazer alguma coi-
sa, vou e faço. Não fico 
“ensaiando”, pensando, gastando tem-
po. Decido e vou. E foi justamente o que 
aconteceu: após alguns dias analisan-
do, resolvi fazer a compra, e só precisa-
va decidir qual seria meu novo apare-
lho. Entre a estabilidade de uma marca 
conhecida e a tentação de “mergulhar” 
em um “universo desconhecido” acabei 
ouvindo meu lado “jovem”, aquele que 
sempre gostou de conhecer coisas no-
vas, e defini: meu novo celular seria um 
Xiaomi.

Escolhi, então, o modelo: Note 8 Pro, 

Motorista costuma não ter paciência na hora de buscar uma vaga para es-
tacionar, especialmente no centro da cidade. Porém, o desrespeito às leis de 
trânsito é deplorável. Na imagem, um caminhão estacionado sobre uma faixa 
de pedestres elevada no centro de Sinop. Sabe-se que nessas faixas, sejam 
elas elevadas ou não, não é permitido ao motorista estacionar ou sequer parar. 
Faz parte do Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro e quem não respeita a 
norma é penalizado com 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). 
A multa é de R$ 195,23 e o veículo pode ser apreendido. 
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Avanço do sinal vermelho está em segundo lugar 

Mato Grosso registra 600 mil
infrações de trânsito em 2019
DA REPORTAGEM

De 1º de janeiro a 02 de 
dezembro deste ano foram 
registradas 655.546 mil in-
frações de trânsito em todo 
Estado, sendo 358.804 mil 
cometidas apenas em Cuia-
bá. 

Os dados são do setor de 
Registro Nacional de Aciden-
tes e Estatísticas de Trânsito 
(Renaest) do Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT).

Transitar com veículo em 
velocidade superior a máxi-
ma permitida para o local, 
em até 20%, é a infração mais 
cometida por motoristas 
tanto na Capital quanto no 
interior do Estado, totali-
zando 237.581 registros. Essa 
é uma infração considerada 
média pelo Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) com pe-
nalidade de multa no valor 
de R$ 130,16.

Avançar o sinal vermelho 
do semáforo eletrônico é a 
segunda infração com mais 
registro em Mato Gros-
so, contabilizando 77.418 
mil. Também estão entre 
o ranking das 10 infrações 
mais cometidas no Estado: 
transitar com veículo em ve-
locidade superior a máxima 
permitida para o local, entre 
20% e 50%; o condutor não 
usar o cinto segurança; con-
duzir veículo que não esteja 
devidamente licenciado; di-

rigir veículo usando calçado 
que não se firme nos pés ou 
que comprometa a utilização 
dos pedais; dirigir veículo 
utilizando telefone celular, 
estacionar em locais e ho-
rários proibidos especifica-
mente sinalizados; deixar de 
manter acessa luz baixa dos 
veículos nas rodovias duran-
te o dia; e estacionar no pas-
seio.

Durante todo o ano, as 
duas gerências promovem 
campanhas e cursos, em di-
versas localidades do Esta-
do, sempre com o intuito de 
sensibilizar condutores, pas-
sageiros, pedestres e ciclistas 
para a adoção de comporta-
mentos seguros no trânsito.

A gerente de Ações Educa-
tivas de Trânsito do Detran-
-MT, Rosane Gerda Pra-
chthäuser Pölzl, ressalta que 
a menor das consequências 
de uma infração é a autu-
ação ou até a prisão, como 
nos casos de embriaguez ao 
volante.

Em muitas situações, a 
inobservância das normas 
de segurança gera acidentes 
graves e até mesmo fatais. 
“Seja nas ações educativas ou 
nos cursos o objetivo princi-
pal é convidarmos a popu-
lação à reflexão de que cada 
um de nós tem importante 
função a desempenhar na 
construção de uma cultura 
de paz e segurança no trân-
sito”, disse Rosane.

DESRESPEITO | Excesso de velocidade é a ocorrência mais registrada segundo dados do Detran-MT
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MAIS UMA...

Câmara instaura CPI para 
apurar nepotismo em Sinop

SORRISO 2018

TCE dá parecer favorável às contas Ari Lafin

DE OLHO

Ipem de MT fará 
aferição de medidores 
para CPI da Energisa

Instituto verificará se há inconformidade nos aparelhos

Parecer agora será enviado para a Câmara de 
Vereadores 

Comissão tem até 180 dias para investigar 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

COM ASSESSORIA

Na tarde de segunda-
-feira (2), a Câmara Munici-
pal de Sinop decidiu por ins-
taurar mais uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) contra a administração 
municipal. Dessa vez o alvo 
são as supostas nomeações 
de parentes de autoridades 
políticas para cargos comis-
sionados.

Essa prática, de acordo 
com o Supremo Tribunal 
Federal (STF), é classificada 
como nepotismo.

A polêmica come-
çou em fevereiro deste ano 
quando o vereador Ícaro 
Severo (PSDB) solicitou em 
Sessão Ordinária a instau-
ração de uma CPI para que 
fosse apurado os cargos in-
dicados pela administração 
pública. “No início do ano 
apresentei dois pedidos de 
CPI: um para investigar a 
existência de cargos no Po-
der Executivo, e outro para 
apurar a existência de cargos 
indicados dentro do Poder 
Legislativo. Porém, não con-
segui as assinaturas necessá-
rias”, lembrou Ícaro.

O motivo que originou 
o pedido do vereador tucano 

DA REPORTAGEM

O Instituto de Pesos 
e Medidas de Mato Grosso 
(Ipem MT) fará a aferição dos 
medidores de energia elétri-
ca em todo Estado atenden-
do solicitação dos deputados 
estaduais que compõem a 
CPI da Energisa, na Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT). O pedido 
foi feito nesta segunda-feira 
(02.12) em visita técnica dos 
parlamentares realizada à 
sede do Ipem MT, em Cuia-
bá.

O relator da CPI, depu-
tado Carlos Avallone (PSDB), 
explicou que em um estado 
vizinho, onde a concessioná-
ria de energia também está 
sendo investigada em uma 
comissão, houve denúncias 
de distorções que chegam 
a 40% nas contas de energia 
elétrica.

A Comissão solicitará 
à Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) um 
profissional estatístico e o 
IPEM fará a medição de dez 
medidores por dia. “Antes do 
Natal traremos um número 
significativo para a popula-
ção. Estamos fazendo um 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na educação, o mu-
nicípio de Sorriso investiu, 
em 2018, 30,21% da receita 
base e 91,12% dos recursos do 
Fundeb para a remuneração 
e valorização dos profissio-
nais do magistério - ensinos 
infantil e fundamental. Na 
saúde, houve uma pequena 
diminuição na aplicação de 
recursos. Enquanto no exer-
cício de 2017 a gestão aplicou 
nesta área 30,31 % da receita 
vinculada, em 2018 o percen-
tual aplicado foi de 29,16%.

Os números fazem par-
te das contas anuais de go-
verno de Sorriso, exercício 
de 2018, que sob a responsa-
bilidade do gestor Ari Lafin 
receberam parecer prévio 
favorável à aprovação pelo 

trabalho técnico e, se tiver 
problemas, vamos identifi-
car, cobrar os responsáveis e 
encaminhar para que sejam 
punidos”, afirmou.

O deputado Dr. Euge-
nio (PSB) reforçou a metodo-
logia do Ipem MT para fazer 
a verificação destes medido-
res. “Eu não conhecia este 
trabalho e pude verificar que 
é sério e transparente para a 
sociedade mato-grossense. É 
uma responsabilidade muito 
grande de mostrar a realida-
de”, frisou.

Os medidores serão re-
tirados e lacrados pela Ener-
gisa, com apoio da Polícia 
Militar, de acordo com o de-
putado Elizeu Nascimento 
(DC). “Trabalharemos com 
as denúncias feitas ao Pro-
con e também aquelas que 
coletamos durante audiên-
cias púbicas realizadas nas 
Câmaras Municipais”, expli-
cou.

Os ensaios das unidades 
medidos serão realizados no 
Laboratório de Verificação 
Metrológica de Medidos de 
Energia Elétrica, conforme 
regulamento técnico metro-
lógico e as portarias do In-
metro 285/2008 e 587/2012.

Pleno do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso. As contas 
(Processo nº 16.682-0/2018) 
foram julgadas na sessão 
extraordinária do Pleno de 
28/11 e tiveram como relator 
o conselheiro interino João 
Batista Camargo.

O conselheiro apontou 
que o gasto com pessoal foi 
equivalente a 52,37% da Re-
ceita Corrente Líquida, obe-
decendo ao limite previsto 
pelo art.20, inciso III, da LRF 
e assegurado o cumprimen-
to do limite máximo de 54%. 
Atingiu, porém, o limite pru-
dencial de 51,30 % estabeleci-
do pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal. O montante final 
de tal relação se encontra 
no limite prudencial (acima 
de 95% do total permitido), 
equivalente a 52,37% da RCL.

“Essa situação demanda 

foi tomado como base uma 
fala do vice-prefeito, Gilson 
de Oliveira (MDB), à época 
ainda apresentador do pro-
grama Cidade Alerta da Re-
cordTV. Na ocasião, Gilson, 
afirmou, mesmo sem citar 
nomes que vereadores pos-
suíam cargos indicados den-
tro da prefeitura de Sinop. 
Acabou também por insinu-
ar que os votos dos vereado-
res estariam condicionados 
à existência desses cargos, 
praticamente se referindo a 
troca de favores. 

Sem sucesso na aber-
tura da CPI, Ícaro levou a 
denúncia ao Ministério Pú-
blico Estadual (MPE). Ape-
sar de arquivar a denúncia 
levada pelo vereador, o MPE 
instaurou um procedimen-
to próprio para investigar o 
fato. A investigação está em 
andamento e, inclusive, o 
vice-prefeito já foi intimado 
a prestar depoimento.

Nessa nova tentativa, o 
pedido de CPI pediu a inves-
tigação de nepotismo na ad-
ministração pública. A solici-
tação da atual CPI se baseou 
nas respostas dadas pelo 
Poder Executivo aos reque-
rimentos elaborados pelo 
vereador Adenilson, que pe-
diam se haviam cargos in-
dicados por vereadores no 

Poder Executivo. Somente 
em 2019, foram três requeri-
mentos nesse sentido.

Em todas as respostas, o 
Executivo se limitou a infor-
mar que todos os servidores 
comissionados assinam um 
documento chamado “De-
claração de Não-nepotismo”. 
Nesse documento, os servi-
dores afirmam não possuir 
parentesco com membros 
da Prefeitura Municipal de 
Sinop.

Para a CPI do Nepotis-
mo ser criada, era necessária 
a assinatura de, no mínimo, 
cinco vereadores. O docu-
mento conseguiu apoio de 
sete vereadores: Ícaro Fran-
cio Severo (PSDB), Dilmair 

Callegaro (PSDB), Adenilson 
Rocha (PSDB), Luciano Chi-
tolina (PSDB), Joacir Testa 
(PDT), Leonardo Visera (PP) 
e Billy Dal’Bosco (PL).

Quem irá conduzir a 
apuração será o vereador 
Joacir Testa, na condição de 
presidente. Ícaro Francio Se-
vero será o relator da CPI. Os 
demais vereadores – Billy, 
Joaninha e Visera – atuarão 
como membros.

Conforme estabelece 
o § 3º do artigo 31 do Regi-
mento Interno da Câmara, 
a CPI terá até 180 dias – 120 
dias, prorrogáveis por mais 
60 – para concluir as investi-
gações e apresentar o relató-
rio final à Mesa Diretora.

determinação para que a mu-
nicipalidade cumpra a legis-
lação em vigor, em atenção 
ao art.22, parágrafo único e 
art. 23, ambos da Lei Com-

plementar n.º 101/2000”, ob-
servou o conselheiro relator, 
que fez diversas recomenda-
ções ao atual gestor do mu-
nicípio.
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TV  e Entretenimento

Claudia Rodrigues inicia 
tratamento com nova 
medicação: “Dores terríveis”

Claudia Rodrigues, que sofre de esclerose 
múltipla, iniciou uma nova etapa de seu trata-
mento nesta terça-feira (3). Adriane Bonato, em-
presária da atriz, falou sobre a nova medicação 
e que é recebida de forma venenosa. “A Claudi-
nha está recebendo a medicação que chegou 
dos Estados Unidos. Ainda faltam duas horas 
de infusão, mas está ainda com muitas dores, 
não dormiu nada, chorou muito e com dores ter-
ríveis. Estamos esperançosos que hoje as dores 
acabem”, disse. A empresária da atriz também 
aproveitou para colocar um fim nas fake news 
de que Claudinha havia morrido. “Quanto a no-
tícia que ela morreu só tenho uma coisa a dizer: 
ela não morreu e não vai morrer, ela luta pela 
vida e para fazer o Brasil voltar a rir com o hu-
mor que ela faz, que é só o que ela quer fazer de 
novo. E vai fazer em nome de Jesus! E com Deus 
na frente, é o que ela vai conseguir, é questão de 
tempo, eu tenho certeza disso, pois quem tem 
fé e tem Deus… tem TUDO! E a vitória é certa”, 
disse.
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4/pitu. 5/metal. 6/enfado. 7/dentada. 10/recuperado — vereadores.

Radicada em Portugal, Luana Piovani diz que 
não precisa tomar banho todos os dias

Luana Piovani usou as redes sociais 
para falar sobre a vida na Europa e como é 
difícil tomar banho no inverno lá.

 A atriz e apresentadora vive em Por-
tugal há quase um ano com os três filhos, 
Dom, Liz e Bem.

“Gente, nesse frio, não precisa tomar 
banho todos os dias não. Pode me cha-

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019

mar de suja, tá? Também não estou me 
importando não, graças a Deus ninguém 
paga minhas contas”, declarou Luana nos 
stories no perfil oficial dela no Instagram. 
Nesta terça-feira, 3, dia seguinte à publica-
ção, Luana disse que ficou surpresa com a 
repercussão da declaração que fez. “Sobre 
eu tomar banho… primeiro que não inven-

tei a roda. Segundo que tem gente que faz 
isso no Brasil. 

Em terceiro lugar, quero dizer uma coi-
sa: Mesmo assim tem uma fila de gente 
querendo me pegar e olha que eu nem es-
tou distribuindo senha! Mesmo sujinha… 
sem tomar banho todo dia. Então, é o se-
guinte, vocês que lutem”, finalizou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Operador de máquina plasma cnc, com experiên-
cia comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planejamento 
e controle de estoque em hospital; 
3-Açougueiro, com experiência;
4-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
8-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
9-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
10-Auxiliar de avicultura, com experiência;
11-Auxiliar de cozinha, com experiência;
12-Auxiliar de mecânico, com experiência;
13-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
14-Auxiliar de recepção, com experiência;
15-Comprador, com experiência e referência;
16-Desenhista, com experiência em AutoCad;
17-Designer gráfico, com experiência;
18-Eletricista automotivo, com experiência;
19-Enfermeiro (a), com COREN;
20-Estoquista, com experiência em peças agríco-
las;
21-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
22-Garçom, com experiência;
23-Lavador de veículos, com experiência;
24-Mecânico, com experiência;
25-Montador/Entregador, com experiência e CNH C;
26-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
27-Operadora de Caixa, com experiência;
28-Pessoa com deficiência;
29-Secretária do lar, com experiência e referência;
30-Serrador, com experiência em fita deitada;
31-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
34-Técnico em ar condicionado, com experiência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas metá-
licas;
37-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
38-Vendas, com experiência em artigos esportivos;
39-Vendedor (a), com experiência;
40-Zeladora, com experiência;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ABERTURA: 09 de janeiro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 09 de janeiro de 
2020 às 08:00 horas. OBJETO: Credenciamento de entidade de direito 
privado sem fins lucrativos qualificados como Organização Social, para 
prestação de serviços médico - hospitalares na área de atuação de 
Hospital Geral Municipal com perfil de média complexidade, de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS no município de Campo 
Novo do Parecis, para realizar  a gestão, operacionalização e execução 
dos serviços de saúde ofertados aos munícipes de Campo Novo do 
Parecis. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do 
Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 03 de dezembro de 2019.

Presidente da Comissão Especial de Seleção

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 21/2019

e Julgamento de Chamamento Público

Noely Negrão de Oliveira Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR E NOVA DATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-

SRP Nº 059/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal 
nº 033/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital PREGÃO PRESENCIAL-SRP 
nº 059/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em 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 REFERENCIA ANEXO”.  Para acesso ao Edital Complementar 002/2019 os 
interessados deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores 
informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 18h 
ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 
8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão 
pública para às 08:00hs do dia 23 de Dezembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço 
Municipal Milton José Santana. 

  
Peixoto de Azevedo, 02 de Dezembro de 2019. 

 
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 062/2019 

 
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 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 062/2019, 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 Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DO PROGRAMA DE 
DIABETE MELITTUS E DA UDR RUTH CARDOSO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08hs do dia 16 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 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo, 03 de 
Dezembro de 2019. 

 
EMERSON NUNES FREITAS  

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 Tipo: Menor Preço 
Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por seu 
Pregoeira designado pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 17/12/2019, às 08H00, para REGISTRO DE 
PREÇOS para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE NOVO MUNDO – MT, conforme especificações do 
Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, 
sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores 
informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: 
www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 03 de dezembro de 2019. Luciana Da Silva 
Betarelo Pregoeira Oficial   

Antonio MAFINI 
Prefeito Municipal 

 

PORTA DA FRENTE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MA-
DEIRAS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 08.307.995/0001-
40, localizada no município de Cláudia / MT, torna público 
que requer junto a SEMA/MT, a AMPLIAÇÃO DA ATIVIDA-
DE NA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PICADOR DE 
MADEIRAS, para a atividade de desdobro de madeira. 
Não EIA/RIMA.

MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 
ME (MIX MADEIRAS), CNPJ: 28.434.218/0001-73, torna 
ao público que requereu da Secretaria do Estado do Meio 
Ambiente – SEMA/MT, a Alteração de Razão Social – Mu-
dança de Titularidade da Licença Operação – LO, com 
aproveitamento da licença, para MADEIREIRA SÃO JOÃO 
DA BARRA LTDA - EPP (MADEIREIRA SÃO JOÃO DA 
BARRA), CNPJ: 35.674.021/0001-77, com a atividade de 
Serrarias com Desdobramento de Madeiras, Localizada na 
Estrada Mato Grosso, S/N, Setor Cinturão das Chácaras, 
no município de Nova Monte Verde - MT.

CICERO HENRIQUE BASTOS GONCALVES – MEI – 
PINGUIM LAVACAR CNPJ 35.532.883/0001-65. Torna-se 
público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop-MT – SMADS o 
pedido das Licenças Prévia, Instalação e Operação (LP, LI 
e LO), para a atividade principal CNAE 45.20-0-05 – Ser-
viços de Lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, sito a Rua das Nogueiras 1303, Setor Co-
mercial, CEP 78.550-200, município de Sinop-MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 99612-6569)

JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO, CPF 
213.169.728-79 e RG 29.837.409-2 SSP/SP, vem requerer 
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA-
-MT a OUTORGA  de direito de uso de recursos hídricos 
de 520m³/dia, para abastecimento de água na atividade de 
Pecuária  Extensiva e Confinamento Bovino na Fazenda 
Vale dos Sonhos e Fazenda  Vale  dos  Bois,  Município  
de  Confresa,  captação  de  água na Fazenda Felicidade 
Mat. 12.829 superficial Coordenadas Geográfica Latitude 
10°37’0.14”S e Longitude 51°59’57,79”O.

D. MARCOS DA SILVA SOUZA ME, CNPJ nº 
28.886.077/0001-20, localizada na Estrada do Abelha, 
S/N, Setor de Chácaras, Chacará 81, Zona Leste, no muni-
cípio de Juara/MT, torna público que requer junto a SEMA/
MT, a ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade de serraria 
com desdobramento de madeira. Não EIA/RIMA. Zênite 
Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n° 
18.159.163/0001-87, com sede localizada na Rua Rosa-
lina Provasi Ribeiro, 11 – Sala 01 – Setor Norte do muni-
cípio de Colíder/MT torna-se público que requereu junto a 
Comissão de municipalização de licenciamento ambiental 
de Colíder - MT, a renovação da Licença de Instalação 
Ambiental, do Condomínio RESIDENCIAL JATOBÁ, loca-
lizado na Avenida Júlio Domingos de Campos, Lote 837 
da Gleba Canaã. Latitude: 10°47’22.08”S, Longitude: 
55°27’39.39”O.

A Sra. Ceila Gomes da Silva Monteiro, inscrita no CPF sob 
o n° 345.906.841-87 Proprietária da Fazenda lagoa Formo-
sa, situada na BR 070 km 319. Torna público que requereu 
perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a 
ampliação da Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade de Irriga-
ção nesta propriedade com as seguintes características: 
Município: Dom Aquino - MT; Bacia Hidrográfica: Rio Das 
Mortes; Corpo Receptor: Córrego Chico Nunes, Modali-
dade: aspersão por Pivô Central; não sendo necessário a 
elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Márcio Nicolli, inscrito no CPF sob o n° 444.890.721-
04 Proprietário da Fazenda São Caetano, situada na BR 
364 km 724 + 7 km a direita. Torna público que requereu 
perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a 
Licença Prévia (LP) para Atividade de Irrigação nesta pro-
priedade com as seguintes características: Município: Dia-
mantino - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Corpo Re-
ceptor: Rib. Sto. Antônio, Modalidade: Aspersão por Pivô 
Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA; 

O Sr. Roberto João Weber, inscrito no CPF sob o n° 
615.590.089-20 Proprietário da Fazenda Buriti Alto, situa-
da na BR 070 km 242. Torna público que requereu perante 
a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade 
com as seguintes características: Município: Primavera 
do Leste - MT; Bacia Hidrográfica: Rio das Mortes; Corpo 
receptor: Rio Sangragorzinho, Modalidade: aspersão por 
Pivô Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA.

O Sr. Isan Oliveira de Rezende, inscrito no CPF sob o n° 
361.711.311-72 Proprietário da Fazenda Anjo Gabriel, situ-
ada na Gleba Gotardi MT 242 Km 152. Torna público que 
requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) para Atividade de Irrigação nesta propriedade com as 
seguintes características: Município: Nova Ubiratã - MT; 
Bacia Hidrográfica: Amazônica; Corpo receptor Rio Von 
Den Steinem e Ribeirão Grande, Modalidade: aspersão 
por Pivô Central; não sendo necessário a elaboração de 
EIA/RIMA; 

A L. A. Terçariol – ME CNPJ: 07.557.153/0001-83, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Colíder – MT, a Renovação da Licença de Operação para 
atividades de Serviço de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores e outras atividades, localizada na 
Rua Agenor Sebastiao Frasson, nº33, lote 02, quadra 01, 
Bairro Industrial P.II no Município de Colíder – MT.

GRAZIELE FAUSTINA DO NASCIMENTO TENUTTI, 
CNPJ 23.298.617/0001-30, torna público que requereu a 
SEMMA/MATUPÁ – Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te de Matupá/MT, a LICENÇA PRÉVIA – LP, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO – LI e LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO para 
a atividade de Manutenção e Reparação de Máquinas e 
Equipamentos para Agricultura e Pecuária, localizado na 
Rua 04, N° 504, Bairro Zona Regional - 001 no município 
de Matupá/MT.

O Sr. Neri José Chiarello, inscrito no CPF sob o n° 
407.642.570-72 Proprietário da Fazenda Vale do Verde, 
situada Mt 220 km 84. Torna público que requereu perante 
a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade 
com as seguintes características: Município: Porto dos 
Gauchos - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Corpo re-
ceptor Córrego do Barracão, Modalidade: aspersão por 
Pivô Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA; 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 19 de dezembro de 2019 às 09h30min *. 2º LEILÃO: 26 de dezembro de 2019 às 09h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547,  
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que  
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-
42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 14/07/2016, cujo Fiduciante é 
FRANCISCO GUILHERME FERRETTI, CPF/MF nº 012.903.701-09, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 278.007,55 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Sete Reais 
e Cinquenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo  
“Casa Residencial em alvenaria sem laje, com área construída de 89,25m², e área total de 180m², situado na  
Rua das Bracatingas, s/nº, Sinop/MT, melhor descrito na matrícula nº 59.910 do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 212.900,50 (Duzentos e Doze 
Mil Novecentos Reais e Cinquenta Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5251_14 Al).

TOMADA DE PREÇOS N° 048/2019

Objeto: contratação de empresa para elaboração do projeto do plano de 

segurança contra incêndio e pânico nas edificações pertencentes ao 

município, de acordo com as normas estabelecidas pelo corpo de 

bombeiros do Estado de Mato Grosso, conforme cronograma anexo. 

Data de Abertura: 19 de dezembro de 2019. Horário: 08:00 Horas. Tipo: 

Menor preço por lote. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 03 de dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 105/2019 TENDO COMO 
OBJETO '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)' CONFORME A SEGUIR INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS 
LTDA CNPJ/CPF Nº 73.530.396/0001-52 ITENS VENCEDORA - 836112 
- R$1.610,00, LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
09.540.688/0001-77 ITENS VENCEDORA - 836113 - R$8.000,00, VB 
COM DE PECAS E SERV PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
CNPJ/CPF Nº 73.822.058/0001-94 ITENS VENCEDORA - 836111 - 
R$1.300,00, VALOR TOTAL GERAL R$890.400,00.

Pregoeiro
Miraldo Gomes de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 105/2019
AVISO DE RESULTADO
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Palmeiras treina sem treinador fixo para 2020 

Nobre lembra Copa do Brasil 2015 e
detona gestão Galiotte: “Medíocres”
DA REPORTAGEM

Há exatos quatro anos, 
no primeiro título do Pal-
meiras com Paulo Nobre 
como presidente, o time al-
viverde bateu o Santos na 
decisão e conquistou a edi-
ção de 2015 da Copa do Bra-
sil. Nesta semana, por meio 
de post no Instagram, o ex-
-mandatário detonou a ges-
tão de Maurício Galiotte.

“É deprimente e me-
lancólico perceber o quão 
difícil é construir um traba-
lho e conquistar o respeito 
do meio e da opinião públi-
ca, e como é fácil um bando 
de medíocres deslumbrados 
retrocederem aos mesmos 
padrões que quase faliram o 
clube!”, escreveu Nobre.

Paulo Nobre tinha 
Maurício Galiotte como 
vice-presidente e braço di-
reito em suas duas gestões, 
mas ambos romperam por 
discordâncias em torno da 
legalidade da candidatura da 
empresária Leila Pereira ao 
Conselho Deliberativo. Atu-
almente, em crise, o Palmei-
ras trabalha para definir um 
novo técnico.

“Era possível ter suces-
so administrativo, financeiro 
e esportivo apenas traba-
lhando sério, sem nenhuma 
mágica, sem tentar tomar 
atalhos, sem arrogância e 
ilusão de achar que só o di-
nheiro é solução para tudo, 
com humildade, sem a pre-
potência ‘nova rica’ de achar 
que verde é cor da inveja”, 

escreveu Nobre.
O ex-presidente che-

gou a apoiar Genaro Mari-
no, candidato derrotado por 
Maurício Galiotte nas últi-
mas eleições presidenciais, 
marcadas pelo controverso 
caso Blackstar. Hoje, afasta-
do da política do Palmeiras, 
Nobre vem se dedicando ao 
rali. “Palmeirenses, estejam 
certos que essa perdida ges-
tão dificilmente terá outro 
ano frustrante como o de 
2019. Até acredito que vá 
ganhar títulos, mas a qual 
preço? Mas não vamos sofrer 
por antecedência. Vamos 
torcer, rezar e aproveitar as 
vitórias que certamente vi-
rão!”, escreveu.

COBRANÇA
A Mancha Alviverde 

publicou um longo texto 
após as demissões do técnico 
Mano Menezes e do diretor 
de futebol Alexandre Mattos. 
A principal torcida organi-
zada palmeirense pediu a 
vinda de um treinador com 
futebol ofensivo e estendeu 
as cobranças ao volante Feli-
pe Melo.

“Um diretor que che-
gou com status de Mittos 
e deixou no elenco muitos 
micos. Errou muito mais do 
que acertou. Gastou com jo-
gadores machucados e com 
qualidade técnica duvidosa”, 
diz o texto da organizada, 
crítica ferrenha do diretor de 
futebol. “Adeus, Mattos”, es-
creveram.

A Mancha Alviverde 

PALMEIRAS | Ex-presidente citou título de quatro anos atrás e criticou postura da atual gestão
Foto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

São Paulo aposta em Morumbi cheio diante do Inter, em 
confronto direto 

Campeão nacional e continental, Fla pode trazer mais R$ 21 milhões pelo Mundial 

QUEDA

Com derrota, Cruzeiro chega a
86% de risco de rebaixamento

MUNDIAL DE CLUBES

Flamengo tem chance de receber
até R$ 21 milhões de premiação

NÚMEROS

São Paulo faz 
promoção para 
tentar salvar 
o ano no Morumbi

Foto: anDré Durão

David lamenta derrota do Cruzeiro em São Januário 

DA REPORTAGEM

Com a derrota do Cruzei-
ro para o Vasco, por 1 a 0, em 
São Januário, na partida que 
fechou a 36ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, Flumi-
nense e Botafogo se livraram 
matematicamente do risco 
de rebaixamento.

Faltando duas rodadas 
para o fim do Brasileirão, a 
Raposa e o Ceará seguem na 
briga contra a queda para a 
Série B. O CSA está virtual-
mente rebaixado, pois para 
escapar precisaria tirar uma 
desvantagem de 26 gols de 
saldo em relação ao Vozão.

Na briga pela vaga na fase 
de grupos da Libertadores, 
Santos, Palmeiras e Grêmio 
já estão assegurados, além de 
Flamengo, campeão da prin-
cipal competição da Amé-
rica do Sul, e Athletico-PR, 
campeão da Copa do Brasil. 
O São Paulo está próximo 

DA REPORTAGEM

O Flamengo desembar-
ca no Catar no próximo dia 
14 para a disputa do Mundial 
de Clubes, e, caso consiga fe-
char o ano com mais um im-
portante título, ganhará mais 
um reforço nos cofres: a Fifa 
dará 5 milhões de dólares ao 
campeão - cerca de R$ 21,1 
milhões na cotação atual.

Se passar para a final, o 
Rubro-Negro já garante ao 
menos o prêmio de 4 mi-
lhões de dólares - cerca de 
R$ 16,8 milhões. A premia-
ção para o terceiro colocado 
é 2,5 milhões de dólares (R$ 
10,5 milhões), e para o quar-
to de 2 milhões de dólares 
(R$ 8,4 milhões).

A estreia do Fla será no 
dia 17 de dezembro, na semi-
final da competição, contra o 
vencedor do duelo Al Hilal, 
da Arábia Saudita, e Espé-
rance, da Tunísia, que se en-
frentam no dia 14. 

A final da competição 
será no dia 21, e os rubro-ne-
gros sonham reeditar com o 
Liverpool o duelo de 1981, 
quando o Fla venceu por 3 a 

DA REPORTAGEM

Após registrar a quinta 
queda consecutiva de públi-
co no Morumbi, o São Paulo 
fez promoção no preço dos 
ingressos para o confronto 
contra o Internacional, nes-
ta quarta-feira (4), às 20h30, 
pela 37ª rodada do Brasilei-
rão.

Com entradas a partir 
de R$ 5, o clube espera rece-
ber o apoio da torcida para 
a partida que é considerada 
uma final pela briga por uma 
vaga direta na Libertadores 
de 2020. O duelo será o úl-
timo do Tricolor diante de 
seus torcedores.

Os valores dos ingres-
sos foram tema de revolta 
de torcedores durante o ano. 
Há o entendimento que os 
preços foram muito altos 
em determinadas partidas 
da competição. O São Paulo 
alega que os valores são de-
terminados por uma precifi-
cação dinâmica, ou seja, cada 

partida tem sua relevância 
e com isso existe mudanças 
de preços. Na partida contra 
o Corinthians, por exemplo, 
a entrada mais barata foi R$ 
50. Contra o Avaí, porém, foi 
R$ 30.

O São Paulo tem ape-
nas o nono melhor aprovei-
tamento como mandante 
neste Campeonato Brasilei-
ro. Nos 18 jogos disputados, 
foram 33 pontos ganhos: 
nove vitórias, seis empates e 
três derrotas. Um aproveita-
mento de 61%.

No Morumbi, porém, 
foram 16 partidas (duas fo-
ram disputadas no Pacaem-
bu), e o aproveitamento cai 
um pouco. Em seu estádio, 
o Tricolor acumulou oito vi-
tórias, cinco empates e três 
derrotas – desempenho de 
60%. Com 57 pontos, o São 
Paulo ocupa a 6ª colocação. 
Uma vitória contra o Inter-
nacional coloca o clube na 
fase de grupos da próxima 
edição da Libertadores.

0 e foi campeão mundial.
Pelo título da Liberta-

dores, o Flamengo tem di-
reito a receber 22 milhões 
de dólares (cerca de R$ 93 
milhões). Pela conquista do 
Brasileiro, R$ 33 milhões.

de conquistar a última vaga, 
mas briga com Internacional 
e Corinthians.

Risco de rebaixamento: 

A partir de 2021, a Fifa 
fará o Mundial em um novo 
formato, com 24 participan-
tes e organizado a cada qua-
tro anos. Os critérios ainda 
não foram divulgados, mas 
nesta primeira edição, o Fla-

mengo está garantido por ser 
o campeão da Libertadores 
de 2019. 

Neste modelo novo, a 
tendência é de que as cifras 
de premiação sejam bem 
maiores.

classificou o técnico Mano 
Menezes, demitido após um 
período de apenas 20 parti-
das, como “alguém que não 
deveria ter vindo”. A torcida 

organizada também atacou o 
presidente Maurício Galiotte 
e citou a busca por substitu-
tos para o departamento de 
futebol.

“Continuaremos fisca-
lizando e pressionando esse 
presidente banana. Espera-
mos que venha um profis-
sional para cuidar do futebol 

e um treinador com perfil 
do Palmeiras (lembram das 
Academias? Time para frente 
e jogando o fino da bola)”, diz 
o comunicado.

Avaí e Chapecoense - 100%; 
CSA - 99%; Cruzeiro - 86%; 
Ceará - 15%. Vaga na fase de 
grupos da Libertadores: Fla-

mengo, Athletico-PR, Santos, 
Palmeiras e Grêmio - 100%; 
São Paulo - 73%; Internacio-
nal - 24%; Corinthians - 3%.
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DA REPORTAGEM

De acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), que regula o setor 
no Brasil, a bandeira tarifária 
para dezembro é a amarela. 
O custo, neste caso, é de R$ 
1,343 (valor sem o imposto) 
para cada 100 quilowatts-ho-
ra consumidos. Assim, segue 
o alerta do Procon-MT para 
o consumo consciente de 
energia.

No mês passado, quando 
vigorou a bandeira verme-
lha, a Aneel justificou o uso 
da tarifa pelo fato do regime 
de chuvas regulares nas prin-
cipais bacias hidrográficas do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN) estar abaixo do padrão 
histórico.

Já para dezembro, segun-
do divulgou a agência regu-
ladora, as previsões meteo-
rológicas sinalizam melhora 
nas condições. “A previsão 
hidrológica para o mês é a 
de que as vazões afluentes 
aos principais reservatórios 
se elevem gradativamente, 
mas ainda atingindo patama-
res abaixo da média quando 
comparadas às referências 
históricas”, diz trecho da 
nota.

Ainda segundo a Aneel, tal 
condição caracterizada como 
“intermediária” repercute na 
capacidade de produção das 

hidrelétricas, o que deman-
da acionamento de parte do 
parque termelétrico, impac-
tando no custo da energia.

SOBRE AS
BANDEIRAS
O sistema de bandeiras 

tarifárias, implementado 
pela Aneel, sinaliza o custo 
da energia gerada. O objetivo 
é informar quando esse custo 
sobe para que o consumidor 
reduza o uso de energia e não 
pague uma conta mais cara 
que o normal. As cores ver-
de, amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam se a 
energia custará mais ou me-
nos em função das condições 
de geração. Com a bandeira 
amarela ainda vigorando em 
dezembro de 2019, é necessá-
rio reforçar o uso consciente 
e o combate ao desperdício 
de energia.

Confira algumas dicas:

Chuveiro elétrico
- Tomar banhos mais curtos, 

de até cinco minutos;
- Selecionar a temperatura 

morna ou fria no verão. 

Ar condicionado
- Não deixar portas e janelas 

abertas em ambientes com ar 
condicionado;

- Manter os filtros limpos;
- Diminuir ao máximo o tem-

Foto: Divulgação

Foto: Pixabay

ALTERNATIVA

Como um sistema fotovoltaico pode
reduzir os gastos com energia

9 ESTADOS

Mais de 990 mil pessoas vivem sem
energia elétrica na região amazônica

PROJETO DE LEI

Mercado livre de energia
deve avançar na Câmara

Sistema de geração de energia solar pode trazer 
vantagens estratégicas 

Quase 1 milhão não possui serviço público de energia elétrica 

Foto: Divulgação

Proposta do PL é baratear contas de luz ao abrir o merca-
do de energia elétrica 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

São muitos os bene-
fícios que uma solução fo-
tovoltaica pode trazer para 
residências e empresas de 
pequeno e médio porte. O 
avanço das tecnologias vol-
tadas para energias renová-
veis, com destaque para a 
solar, tem dado mais inde-
pendência aos consumido-
res, que além de sentirem 
a redução dos custos com 
energia elétrica, também 
podem garantir um abas-
tecimento energético e de 
qualidade.

Segundo um estudo da 
consultoria Accenture, a im-
plantação de tecnologias de 
geração distribuída de ener-
gia, como as placas solares, 
está crescendo em regiões 
de grande demanda ener-
gética a um ritmo superior 

DA REPORTAGEM

Levantamento realiza-
do pelo Instituto de Energia 
e Meio Ambiente (IEMA) 
aponta que 990.103 mil bra-
sileiros vivem sem acesso ao 
serviço público de energia 
elétrica na Amazônia Legal 
– área que engloba nove es-
tados que possuem vegetação 
amazônica. São eles: Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Ro-
raima e Tocantins e parte do 
Maranhão.

A análise focou em ter-
ritórios habitados por in-
dígenas, extrativistas, qui-
lombolas e assentados. Os 
resultados mostram que 19% 
da população de terras indí-
genas não têm eletricidade. 
Para as pessoas que moram 
em Unidades de Conserva-
ção, esse número chega a 22% 
e, para os assentados rurais, é 
de 10%.

O Pará é o estado com 
mais pessoas sem acesso à 
energia elétrica: são 409.593 
mil, o que representa 4,8% da 
população estadual. Já o Acre 
apresenta o maior percentual 
da população sem eletricida-
de, 10%, o que significa 87 mil 
habitantes.

O ranking de cidades 

DA REPORTAGEM

A portabilidade na con-
ta de energia dos brasileiros 
pode estar cada vez mais 
próxima. O PL 1917/2015, 
que trata do tema e voltou a 
ser discutido na Câmara dos 
Deputados, pode avançar nas 
próximas semanas. A previ-
são é de que o relatório com 
o parecer seja lido na comis-
são especial, criada para dis-
cutir o assunto, nos primei-
ros dias de dezembro.

A proposta do PL é bara-
tear as contas de luz ao abrir 
o mercado de energia elétri-
ca no Brasil. Isso possibili-
tará que o consumidor final 
possa escolher de quem quer 
comprar energia, o chamado 
mercado livre – atualmente, 
restrito aos consumidores 
acima de 500 quilowatts, va-
lor equivalente uma fatura 
mensal de R$ 80 mil.

“O mercado livre de 
energia é a possibilidade de o 
consumidor negociar sua ta-
rifa de energia. Hoje as distri-

buidoras são como se fossem 
uma empresa de logística, 
que são pagas e remuneradas 
para o transporte de energia 
elétrica. O insumo de ener-
gia, no mercado livre, pode 
ser negociado livremente e 
bilateralmente. A distribui-
dora é o caminhão, que você 
paga uma tarifa e ela entrega 
energia, mas com um preço 
da tarifa de energia negocia-
do com o gerador”, compara 
o diretor-sócio da empre-
sa Prime Energy, Leonardo 
Granada.

Segundo ele, se apro-
vado, o PL faria algo seme-
lhante ao que o mercado de 
telefonia móvel já faz hoje, 
que é dar a possibilidade 
de o consumidor escolher a 
operadora de celular. “Você 
poderia negociar livremente 
com qualquer fornecedor de 
energia. Teria um benefício 
econômico, além de susten-
tável, porque você pode op-
tar por comprar uma energia 
solar, eólica, ambientalmente 
limpa”, avalia Granada.

Foto: Procon-MtcPreDe

Segundo Aneel, valor será de R$ 1,34 por kw/h 

Para dezembro, Aneel divulga
cobrança em bandeira amarela
ENERGIA ELÉTRICA | Previsões meteorológicas sinalizam melhora nas condições de chuva, mas ainda não é suficiente

à capacidade de construção 
de novas redes pelas con-
cessionárias. A pesquisa foi 
feita com 150 executivos do 
setor em 25 países, incluin-
do o Brasil, e quase metade 
(48%) dos entrevistados afir-
ma que parte de suas redes 
de abastecimento chegará à 
capacidade máxima em até 
três anos.

O uso de energias re-
nováveis não só traz mais 
independência a essas redes 
que chegarão ao seu limite 
em breve, mas também aju-
da o meio ambiente e traz 
ainda vantagens econômi-
cas. Isso porque, em alguns 
casos, dependendo do nível 
de energia produzida e do 
consumo, é possível reduzir 
em até 95% a conta de ener-
gia elétrica.

Além disso, como as 
tecnologias de geração de 
energia a partir do sol fi-

caram mais baratas com o 
passar dos anos, é possível, 
inclusive, com a economia 
gerada na conta de luz, des-

tinar esse valor para a parce-
la de financiamento de um 
projeto de sistema fotovol-
taico.

po de utilização do aparelho de 
ar condicionado;

- Colocar cortinas nas jane-
las que recebem sol direto. 

Geladeira
- Só deixar a porta da gela-

deira aberta o tempo que for 
necessário;

- Regular a temperatura in-
terna de acordo com o manual 
de instruções;

- Não colocar alimentos 
quentes dentro da geladeira;

- Deixar espaço para venti-
lação na parte de trás da gela-
deira e não utilizá-la para secar 
roupas;

- Não forrar as prateleiras;
- Verificar as borrachas de 

vedação regularmente;
- Não desligar a geladeira 

para depois religá-la novamen-
te, pois esse processo consome 
mais energia. 

Iluminação
- Priorizar a iluminação na-

tural ou lâmpadas econômicas 
(LED);

- Apagar a luz ao sair de um 
cômodo. 

Ferro de passar
- Juntar roupas para passar 

de uma só vez;
- Separar as roupas por tipo 

e começar por aquelas que exi-
gem menor temperatura;

- Nunca deixar o ferro ligado 
enquanto faz outra atividade.

com a maior quantidade de 
moradores sem energia elé-
trica também é liderado pelo 
Pará. No município de Bre-
ves, são mais de 77 mil pes-
soas. Em Portel, são quase 47 
mil moradores sem eletrici-
dade – em 2016, o IBGE in-
dicou que a população local 
era de 59 mil pessoas.

De acordo com o IEMA, 
para chegar ao resultado de 
mais de 990 mil brasileiros 
sem eletricidade, a pesquisa 
foi dividida em duas fases. 
Uma etapa analisou o Sistema 
Interligado Nacional (SIN), 
rede de energia que conecta 
usinas aos consumidores de 
todo o Brasil. Outra parte foi 

avaliar sistemas isolados de 
energia, que são desconecta-
dos do SIN, e se concentram 
na região Norte – neste caso, 
foram considerados dados da 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), que indicavam a 
localização e a quantidade de 
pessoas atendidas por cada 
sistema isolado.
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Encontro debateu desafios do atendimento à saúde de pessoas privadas de liberdade 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

No último dia do II En-
contro de Saúde do Sistema 
Penitenciário de Mato Gros-
so, os participantes ouviram 
o relato de experiências exi-
tosas na saúde prisional de 
Mato Grosso do Sul. Naque-
le estado, por exemplo, 51 
das 59 cidades que possuem 
unidades penais aderiram à 
Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pesso-
as Privadas de Liberdade 
(PNAISP) e destinaram uma 
equipe de saúde para atendi-
mento dentro dos estabele-
cimentos prisionais.

O evento foi encerrado 
na sexta (28), no auditório 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional Mato Gros-
so (OAB-MT), em Cuiabá. A 
experiência foi contada pela 
gerente estadual de saúde do 
Sistema Prisional de Mato 
Grosso do Sul, Martha Ma-
ria Goulart. Segundo ela, as 
adesões à Política Nacional 
foram feitas desde 2014, no 
sentido de melhorar o aten-
dimento aos cerca de 19 mil 
reeducandos.

“Dessa forma, só vão 
para a rede de atendimen-
to externa os casos de saúde 
secundária (tratamento es-
pecializado) e terciária (alta 
complexidade), o que repre-
senta menos necessidade de 
escolta e mais segurança tan-
to para a população em geral 
quanto aos reeducandos, que 
têm direito ao atendimento 
digno”, explicou a represen-
tante do Estado vizinho.

Atualmente, Mato Grosso 
possui 12.221 reeducandos, 
em 53 unidades penais, das 
quais 13 possuem equipes 
de saúde internas. A arti-
culação junto aos prefeitos 
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Adesão dos municípios para a
saúde integral de reeducandos

mato-grossenses no sentido 
de aderirem à PNAISP é es-
sencial e tem sido feita pela 
Coordenadoria de Saúde do 
Sistema Penitenciário, como 
salientou o secretário ad-
junto de Administração Pe-
nitenciária da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp-MT), Emanoel Flores.

“As penitenciárias e os 
Centros de Detenção Provi-
sória (CDPs) de Mato Grosso, 
que são de grande e médio 
porte, possuem equipes de 
saúde para o atendimento 
básico. Mas precisamos do 
envolvimento dos executi-
vos municipais para equipar 
as demais, por meio da ade-
são ao programa, visando o 
acesso aos recursos do Go-
verno Federal destinados a 
este fim”.

Para a assistente social 
Marilena Rudy, do Núcleo 
Psicossocial do Fórum de 
Cuiabá, eventos como este 
são fundamentais para ofe-
recer um tratamento huma-
nizado. “É muito importante, 
porque aborda atendimento 
de saúde a pessoas que mui-
tas vezes são esquecidas pela 
sociedade, ou tratadas com 
preconceito. 

Até porque, não podemos 
falar em ressocialização sem 
oferecer condições dignas a 
quem está privado de liber-
dade”, avaliou.

O II Encontro abordou 
também a saúde da mulher 
e do homem privados de 
liberdade, saúde da popula-
ção LGBT, desafios da clínica 
ampliada, prática de atendi-
mento dos profissionais nas 
equipes de saúde prisional, 
Política Nacional de Atenção 
Básica (PMAB) e a inserção 
das unidades básicas prisio-
nais na rede de atenção à 
saúde, entre outros assuntos.


