
92% dos detidos são
homens 31 a 40 anos
Um levantamento feito pelos capitães da Polícia Mili-
tar Lucas Maciel e Diego John Guindani Silva apontou 
que 92% das pessoas detidas em blitz de trânsito por 
dirigir sob efeito de bebida alcoólica são homens de 
31 a 40. A pesquisa considerou um universo de 324 
inquéritos policiais de alcoolemia.  Página -7

ESTADUAL DE TÊNIS

EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO

8ª edição
do Festival
de Teatro da
Amazônia
A 8ª edição do Festival de Te-
atro da Amazônia Mato-gros-
sense começa neste sábado, 
em Alta Floresta. Com pro-
gramação gratuita, o evento 
contará com 24 atrações 
protagonizadas por grupos 
de três estados brasileiros, 
que levarão o encantamento 
do teatro para a população do 
Nortão.                   Página  -7

O Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, a principal competição do tênis mato-grossense, 
registrou aumentos em quatro indicadores de desempenho em 2019, na comparação com o ano 
anterior: crescimento de 14,8% no total de inscrições por ano.                    Página -6

NA CÂMARA

APROVADO NA USP

Pacote
Anticrime
de Moro é
aprovado

Saúde abre
7 vagas para
residência
médica

A Câmara aprovou o texto 
base do projeto anticrime com 
dois pontos polêmicos de fora: 
excludente de ilicitude e a prisão 
após condenação em segunda 
instância. Entre o que foi apro-
vado está o aumento da pena 
máxima para cumprimento de 
prisão no país, que passa de 30 
para 40 anos.

          Página - 3

A Secretaria de Estado 
de Saúde abriu, por meio da 
Escola de Saúde Pública de 
Mato Grosso, processo seletivo 
para médicos interessados em 
participar dos Programas de 
Residência Médica, credencia-
dos pela Comissão Nacional e 
desenvolvidos em parceria com 
o Ministério da Educação.

         Página - 8
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Muito se escreveu sobre Fake News e pós-
-verdade, mas pouco se discute sobre a 
mentira como comportamento social

Que são sete os pecados capitais quase 
todos sabem; quais são já é outra conversa. 
Isso porque houve, de tempo em tempo, mu-
danças nessa lista, cuja origem é anterior 
ao próprio cristianismo.

Do monge Evágrio do Ponto, no século 
IV: Gula, Avareza, Luxúria, Ira, Melancolia, 
Preguiça, Orgulho e Vanglória (oito peca-
dos); De Tomás de Aquino, no século XVII: 
Vaidade, Inveja, Ira, Acídia (Preguiça), Ava-
reza, Gula, Luxúria (sete pecados); de Dan-
te Alighieri, na Divina Comédia: Soberba, 
Avareza, Luxúria, Inveja, Gula, Ira, Preguiça, 
Heresia, Mentira (nove pecados); já neste 
século, do papa Bento XVI, além da Saligia 
(acróstico dos pecados capitais em latim); 
os pecados atuais: Pressa, Manipulação Ge-
nética, Interferir no Meio Ambiente, Causar 
Pobreza, Ser muito Rico, Usar Drogas, Cau-
sar Injustiça Social.

Além dessas relações, há outras – cla-
ro que todas, à sua maneira, com função de 
“moldar” o ser humano – porém a de Ali-
ghieri é a única que inclui a Mentira.    Na 
obra “ A Divina Comédia”, no nono círculo 
– o da traição –  está o gélido lago Cocite, 
que pune os mentirosos, nele o florentino 
expatriado narra os tipos de traição e os 
correspondentes suplícios a que seriam 
submetidos tais pecadores.

Muito se escreveu sobre Fake News e 
pós-verdade, mas pouco se discute sobre a 
mentira como comportamento social. Não 
seria nenhuma abominação afirmar que a 
sociedade (contemporânea), especialmente 
por conta das redes sociais, vive sob o jugo 
das falácias. Segundo Machado de Assis 
“A mentira é muitas vezes tão involuntá-
ria como a respiração”, nessa perspectiva, 
mentir é inerente ao indivíduo e, conse-
quentemente, é impossível viver em socie-

Black “Fraude”?
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contos atraentes, mas, infelizmente, 
esse comportamento é minoria.

Muita gente acaba acreditando na 
promoção e comprando sem pesqui-
sar. Esse é um dos maiores erros que 

você pode cometer. Se você 
pensa em comprar algo co-
mece a pesquisar, conhecer 
a realidade do mercado, os 
preços e, aí sim, terá condi-
ções de avaliar se uma su-
posta promoção vale ou não 
a pena. Pode ter certeza que 
é muito frustrante você com-
prar algo na Black Friday e 

alguns dias depois encontrar preços 
iguais ou menores sendo praticados 
sem qualquer promoção. Pesquisar, 
com certeza, é fundamental para 
quem quer fazer economia.

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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Jair Bolsonaro não entende nem nunca entenderá 
os limites que a República impõe ao exercício da Pre-
sidência. Trata-se de uma personalidade que combina 
leviandade e autoritarismo.

Será preciso então que as regras do Estado demo-
crático de Direito lhe sejam impingidas de fora para den-
tro, como os limites que se dão a uma criança. Porque ele 
não se contém, terá de ser contido —pelas instituições da 
República, pelo sistema de freios e contrapesos que, até 
agora, tem funcionado na jovem democracia brasileira.

 O presidente da República, Jair Bolsonaro, duran-
te solenidade no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira-25.
nov.19/Folhapress O Palácio do Planalto não é uma ex-
tensão da casa na Barra da Tijuca que o presidente man-
tém no Rio de Janeiro. Nem os seus vizinhos na praça 
dos Três Poderes são os daquele condomínio.

A sua caneta não pode tudo. Ela não impede que 
seus filhos sejam investigados por deslavada confusão 
entre o que é público e o que é privado. Não transfor-
ma o filho, arauto da ditadura, em embaixador nos Es-
tados Unidos. Sua caneta não tem o dom de transmitir 
aos cidadãos os caprichos da sua vontade e de seus de-
sejos primitivos. O império dos sentidos não preside a 
vida republicana. Quando a Constituição afirma que a 
legalidade, a impessoalidade e a moralidade governam a 
administração pública, não se trata de palavras lançadas 
ao vento numa “live” de rede social.

A Carta equivale a uma ordem do general à sua tro-
pa. Quem não cumpre deve ser punido. Descumpri-la é, 
por exemplo, afastar o fiscal que lhe aplicou uma multa. 
Retaliar a imprensa crítica por meio de medidas provi-
sórias. Ou consignar em ato de ofício da Presidência a 
discriminação a um meio de comunicação, como na li-
citação que tirou a Folha das compras de serviços do go-
verno federal publicada na última quinta (28). Igualmen-
te, incitar um boicote contra anunciantes deste jornal, 
como sugeriu Bolsonaro nesta sexta-feira (29), escancara 
abuso de poder político.

A questão não é pecuniária, mas de princípios. O 
governo planeja cancelar dezenas de assinaturas de uma 
publicação com 327.959 delas, segundo os últimos dados 
auditados. Anunciam na Folha cerca de 5.000 empresas, 
e o jornal terá terminado o ano de 2019 com quase todos 
os setores da economia representados em suas platafor-
mas. Prestes a completar cem anos, este jornal tem de 
lidar, mais uma vez, com um presidente fantasiado de 
imperador. Encara a tarefa com um misto de lamento e 
otimismo. Lamento pelo amesquinhamento dos valores 
da República que esse ocupante circunstancial da Pre-
sidência patrocina. Otimismo pela convicção de que o 
futuro do Brasil é maior do que a figura que neste mo-
mento o governa.

Editorial

Fantasia de imperador

Ranking dos Políticos - Facebook

dade sem mentir; portanto,  pensando 
assim, ninguém estaria livre do infer-
no dantesco.

Antes dos questionáveis e dos im-
prováveis castigos impingidos aos menti-
rosos após a morte, há o martírio da eterna 
dúvida, que nasce quando ocorre a quebra 
da confiança, quando o discurso do outro 
carece de credibilidade. A MPB está repleta 
de canções que falam sobre o nono pecado 
capital; inclusive, bem mais críveis que a 
obra de Dante e, ao mesmo tempo, ambíguas 
como são os sentimentos humanos. Ainda 
mais quando se fala em traição, em quebra 
de confiança, por exemplo, em “Cansei de ilu-
sões” (Tito Madi): ‘Mentira foi tudo mentira/ 
Você não me amou/ Mentira foi tanta men-
tira/ Que você contou’ ou ainda em “Mil per-
dões” (Chico Buarque):‘Te perdoo/ Por quere-
res me ver/ Aprendendo a mentir (te mentir, 
te mentir)’. As reações diante do engodo na 
relação amorosa são imprevisíveis; todavia, 
em maior ou menor grau, refletem padrões 
construídos com base em um modelo de so-
ciedade patriarcal e, principalmente, fálico. 
Assim, prosperam atitudes que vão desde a 
separação conjugal até o feminicídio. 

Em tempos líquidos, onde o conceito de 
pecado desmancha-se, dissolve-se como os 
demais valores da sociedade sólida, vive-se 
a ambivalência entre o perene e o efêmero 
(quer-se, simultaneamente, sentir-se atado e 
liberto), sem perder de vista a troca, a reci-
procidade. À medida que a Mentira impera, 
há a frustração e isso, para a maioria, leva 
ao sofrimento; para a minoria, à poesia: ‘Que 
todas essas coisas tantas/

Que essas coisas todas tontas/ São só 
mentiras de você/ Diga/ (...)/ Que o amor foi 
tudo/ Por isso, minta, por favor/ Diga que 
sem o meu amor/ Você não pode mais viver’ 
(“Mentira” – João Donato).

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

O nono pecado 
capital

EM INVESTIGAÇÃO
O Instituto de Pesos e Medidas de Mato 

Grosso (IPEM MT) fará a aferição dos medi-
dores de energia elétrica para a CPI da Ener-
gisa, instalada na Assembleia. O pedido foi 
feito em visita técnica dos parlamentares 
realizada à sede do IPEM MT, em Cuiabá. 
O relator da CPI, deputado Carlos Avallone 
(PSDB), explicou que em um estado vizinho, 
onde a concessionária de energia também 
está sendo investigada em uma comissão, 
houve denúncias de distorções que chegam 
a 40% nas contas de energia elétrica.

FIM DE LICENÇA
O ex-presidente da Câmara Municipal de 

Cuiabá, vereador Justino Malheiros (PV), que 
estava licenciado para tratamento de saúde, 
irá retornar para o cargo, que nos últimos três 
meses estava sendo ocupado pelo suplente 
Zidiel Coutinho (PV). O parlamentar inclusi-
ve, apresentou à Mesa Diretora da casa de leis 
um relatório médico confirmando que está 
apto a exercer o restante de seu mandato, que 
termina no fim de 2020.

BOLSA DE APOSTAS
Após ter sido inocentado pelo TRF-1 de 

uma acusação de lavagem de dinheiro, fei-
ta em 2016, o nome do secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carvalho, subiu nas bolsas 
de apostas para a disputa pela Prefeitura de 
Cuiabá, no ano que vem. Carvalho foi acusa-
do pelo MPF de envolvimento em um supos-
to esquema de desvio de recursos a partir 
do pagamento de precatórios pelo Governo 
à construtora Andrade Gutierrez. O desem-
bargador federal Cândido Ribeiro apontou 
que não havia condições mínimas de provas 
para o andamento da denúncia contra o se-
cretário.

Alguns amigos me criticaram ao saber que eu compraria 
meu celular novo três dias antes da “grande promoção”, 
achando que eu estava “rasgando dinheiro”. No fim das 
contas, durante a Black Friday, o melhor valor que consegui 
encontrar para o modelo foi exatamente o que eu paguei. 
Que “baita” promoção, não é mesmo?

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

SÉRGIO CINTRA

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

“Quando a Constituição afirma que a 
legalidade, a impessoalidade e a mora-
lidade governam a administração pú-
blica, não se trata de palavras lançadas 
ao vento numa “live” de rede social

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Tivemos, na semana passada, a Bla-
ck Friday Brasil, movimento que tenta 
“imitar” a promoção norte americana, 
mesmo tendo como única semelhança 
com a mesma a data de realização. E 
como diz a músi-
ca, “aqui embaixo 
as leis são dife-
rentes”, sendo iló-
gico esperar que a 
coisa funcione em 
solos tupiniquins 
da mesma forma 
que funciona na 
terra do Tio San.

Notícias de fraudes na promoção se 
espalham por todos os lados, com pro-
dutos remarcados com o mesmo valor 
de antes e elevações dos preços às vés-
peras da data para “simular” descontos.

Como eu andei “sondando” preços 
de celulares para fazer a compra per-
cebi as “manobras” nos valores nos úl-
timos dias. Foi interessante, inclusive, 
perceber que alguns aparelhos tiveram 
alta no valor final durante a promoção.

Não estou dizendo, de forma alguma, 
que não existiu promoção. Algumas lo-
jas realmente aproveitam a grande eu-
foria dos consumidores e oferece des-

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá atrope-
laram um mototaxista durante perseguição no Bairro Altos da Serra, na terça. 
Segundo a secretaria, foram 3 servidores envolvidos no atropelamento. Eles 
foram afastados das ruas. Após o atropelamento, o carro da Semob foi apedre-
jado por moradores que testemunharam a ocorrência. Eles afirmaram no bole-
tim que o motociclista teria caído sozinho. No entanto, imagens das câmeras 
de segurança de uma casa na região contestam a versão dos agentes.
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O projeto foi aprovado por 408 votos 

Câmara aprova Pacote Anticrime de Moro
DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Câmara aprovou o tex-
to base do projeto anticrime 
com dois pontos polêmicos 
de fora: excludente de ilici-
tude e a prisão após conde-
nação em segunda instância.

Entre o que foi aprovado 
está o aumento da pena má-
xima para cumprimento de 
prisão no país, que passa de 
30 para 40 anos.  A punição 
para quem cometer homi-
cídios simples com o uso de 
arma de fogo de uso restri-
to ou proibido também au-
menta. Passa de 6 anos a 20 
anos para 12 anos a 30 anos 
de reclusão.

O projeto anticrime tam-
bém muda a concessão da 
liberdade condicional. Para 
ter direito, é preciso não ter 
praticado falta grave no pre-
sídio nos últimos 12 meses e 
ter um comportamento con-
siderado bom e não satisfa-
tório, como prevê a regra 
atual. A proposta ainda traz 
algumas alterações nos cri-
mes hediondos, que é quan-
do o condenado não pode 
contar com anistia, graça ou 
indulto. Crimes como ho-
micídio e roubo com arma 
de fogo de uso restrito ou 
proibido; furto com uso de 
explosivo e comércio ou trá-
fico internacional de arma 
de fogo passam a ser consi-
derados crimes hediondos. 
Saem dessa classificação, no 
entanto, a posse ou porte 
de arma de uso restrito por 
aqueles que não têm direito.

A progressão de regime 
também muda. Para ter di-
reito, pela proposta, o preso 

vai depender de um percen-
tual de pena cumprido de 
acordo com o crime come-
tido. 16%, por exemplo, para 
o réu primário que cometeu 
crime sem violência até 70%, 
para o condenado reinciden-
te por crime hediondo com 
morte da vítima.

 
Essa proposta aprovada 

veio do grupo de trabalho 
criado para analisar o assun-
to. Foram dois textos que os 
parlamentares analisaram: 
um do ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, e outro do ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, Alexandre de Moraes. O 
que foi aprovado, foi o subs-
titutivo, o texto criado a par-
tir dessas duas propostas, do 
deputado Lafayette de An-
drada. O ministro da Justiça 
e Segurança Pública consi-
derou que o texto traz avan-
ços importantes, mas disse 
também que o Congresso 
poderia ter avançado mais.

Sobre os pontos não apro-
vados, o ministro Sérgio 
Moro lembrou que ainda 
dá tempo de alterar o texto 
durante a tramitação no Se-
nado.

Entre as propostas que fi-
caram de fora, estão o exclu-
dente de ilicitude, que per-
mitia o perdão da pena para 
quem se excedesse na legí-
tima defesa por medo, sur-
presa ou violenta emoção; 
e o chamado plea bargain, 
que é o mecanismo no qual 
suspeitos podem confessar o 
crime em troca de uma pena 
menor, sem necessidade de 
julgamento.

AGORA É NO SENADO | Destaques para ampliação da pena máxima de 30 para 40 anos e a retirada do 
excludente de ilicitude

Foto: Marcos Vergueiro/secoM-Mt

Foto: raFael Manzutti

Foto: DiVulgaÇÃo

Foto: aDeMir sPecHt

INFRAESTRUTURA

Indicações cobram melhorias 
para rodovias do interior

SINOP

TCE dá parecer favorável às contas de Rosana

GESTÃO COMPARTILHADA

Sema entrega barcos a 30 
municípios para fortalecer 
fiscalização em rios 

Indicação de construção de secretarias municipais de 
meio ambiente Aprovação é referente a 2018 

Foi solicitado reforma nas rodovias MT-010 e MT-235

DA REPORTAGEM

A rodovia MT-010, nos 
trechos que ligam o Distri-
to da Guia e o município de 
Rosário Oeste, está sem ma-
nutenção. O deputado esta-
dual Paulo Araújo (Progres-
sista) solicitou, via Indicação 
n° 5630/19, ao secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Olivei-
ra, e ao governador Mauro 
Mendes, urgência na manu-
tenção, recuperação e revi-
talização desta rodovia. O 
documento foi apresentado 
na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) na últi-
ma semana.

De acordo com o par-
lamentar, existe um intenso 
tráfego de veículos, em es-
pecial ambulâncias e auto-
móveis utilitários, que usam 
esta rodovia, e se dá justa-
mente por não ter circula-
ção pesada de carretas. “A 
recuperação desta estrada se 
torna necessária e importan-
te, pois é rota para as ambu-
lâncias chegarem mais rapi-
damente a Cuiabá, trazendo 

DA REPORTAGEM

Trinta municípios de 
Mato Grosso receberam da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema-MT) bar-
cos com motor para auxiliar 
as ações de patrulhamento 
nos rios de Mato Grosso em 
combate aos crimes ambien-
tais. A entrega foi realizada na 
sede da Secretaria, na quarta-
-feira (04.12), oportunidade 
em que também foi anun-
ciado o início da construção 
de dez secretarias municipais 
de meio ambiente, totalizan-
do o investimento de R$ 2,8 
milhões com aporte finan-
ceiro do Fundo Amazônia/
BNDES.

“Esse barco irá nos au-
xiliar muito na fiscalização 
da pesca predatória, porque 
o Rio Arinos está muito pró-
ximo a nossa cidade e temos 
110 quilômetros de rio em 
nosso município”, comemora 
a secretária de Meio Ambien-
te e Turismo de Porto dos 
Gaúchos, Andira Piovesan.

A gestora também res-
salta que a construção da 
nova sede irá proporcionar 
melhor qualidade de traba-
lho aos servidores e melhor 
atendimento aos cidadãos, 
já que o município realiza 
tanto ações fiscalizatórias, 
quanto de licenciamento de 
empreendimentos de impac-
to local. Além de Porto dos 
Gaúchos, as obras para cons-
trução de estruturas para os 
órgãos ambientais munici-
pais em Brasnorte, Canarana, 
Cláudia, Comodoro, Juara, 
Porto dos Gaúchos, Querên-
cia, Ribeirão Cascalheira, 
São Félix do Araguaia, Vila 
Bela da Santíssima Trindade 
também foram anunciadas 
durante a entrega dos equi-
pamentos. Também foi reali-
zada a entrega de 22 equipa-
mentos GPS com câmera.

“A estratégia de Mato 
Grosso é fortalecer os mu-
nicípios para que de forma 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
(TCE-MT) emitiu parecer fa-
vorável para a aprovação das 
contas anuais de governo do 
município de Sinop, referen-
tes ao ano de 2018. 

A decisão do pleno foi 
unânime, acompanhando a 
manifestação do conselheiro 
relator Moisés Maciel e do 
Ministério Público de Contas 
(MPC-MT).

Durante a sessão, o ad-
vogado Rony de Abreu Mu-
nhoz lembrou que ainda 
em 2018 o conselheiro João 
Batista Camargo fez elogios 
à gestão da prefeita Rosana 
Martinelli (PL), quanto às 
medidas adotadas pela gesto-
ra para garantir o equilíbrio 
das contas. 

“É um problema que 
tem acontecido com diversas 
prefeituras e queria louvar 
essa medida da prefeitura de 
Sinop, que nada mais é que 
o cumprimento da lei e que 

descentralizada nós possa-
mos aprimorar o combate 
ao desmatamento e aos in-
cêndios florestais e, de forma 
eficiente, atender o cidadão”, 
explica a secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Mauren 
Lazzaretti.

Para o secretário-chefe 
da Casa Civil, Mauro Carva-
lho, a entrega demonstra o 
compromisso em apoiar as 
prefeituras para que, junto 
com o Governo do Estado, 
possam realizar o combate 
aos crimes ambientais.

A instrumentalização 
dos órgãos ambientais muni-
cipais para descentralização 
da gestão ambiental integra 
o Programa Mato Grosso 
Sustentável, elaborado pela 
Sema, que conta com o apoio 
financeiro do Fundo Amazô-
nia/BNDES para prevenção 
e controle do desmatamento 
e das queimadas ilegais, por 
meio de ações de monitora-
mento, fiscalização, educação 
ambiental, fortalecimento da 
conservação da biodiversida-
de e incentivo ao uso susten-
tável dos recursos naturais 
dos biomas de Mato Grosso.  

Conforme explica o su-
perintendente de Gestão de 
Descentralização e Descon-
centração (SUGDD), Archi-
medes Pereira Lima Neto, 
para oferecer os serviços am-
bientais ao cidadão as prefei-
turas têm que seguir algumas 
regras, como ter a lei de di-
retrizes e uso dos municípios 
e Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, incorporan-
do o que está previsto na Lei 
Complementar Federal 140, 
que estabelece a cooperação 
entre União, Estados, Distri-
to Federal e os municípios 
nas ações administrativas co-
muns para proteção do meio 
ambiente. Dentro do projeto 
de apoio aos municípios, já 
foram feitas as entregas de 
motocicletas, impressoras 
multifuncionais, computa-
dores e trenas.

outros municípios devem 
seguir na mesma linha”, ma-
nifestou-se o conselheiro, na 
época. 

Em sustentação oral, o 
advogado ainda destacou as 
medidas adotadas pela gesto-
ra, quanto à redução das des-
pesas com cargos em comis-
são, horas extras, reajustes e 
readequações, afastamentos 
e outras. “Quando você toma 
medidas apolíticas, como é o 
caso concreto, principalmen-
te a redução de cargos em co-
missão e redução de valores 
pagos com verba indenizató-
ria, a pressão política é mui-
to grande. Somente gestores 
que possuem coragem con-
seguem fazer isso acontecer 
em suas cidades”.

Após a manifestação, o 
conselheiro relator Moisés 
Maciel parabenizou a defesa 
feita pelo município e ma-
nifestou-se pela aprovação. 
“Diante do exposto, senhor 
presidente, acolho o parecer 
ministerial e voto pela emis-
são de parecer prévio favorá-
vel pela aprovação”.

pacientes que necessitam de 
atendimento emergencial de 
alta complexidade”, ressaltou 
Paulo Araújo.

Foi apresentada ain-
da uma outra Indicação (n° 
5631/19), que requer recupe-
ração viária da MT-235, en-
tre o balneário do Púbi, no 
rio Papagaio, até a cidade de 
Sapezal.

“Como aquela região 
tem um grande potencial 
de produção agrícola, é ne-
cessário que o governo do 
estado, por meio da Secreta-
ria de Infraestrutura, realize 
o trabalho de tapa-buracos 
emergencial, para garantir 
que, no momento da colhei-
ta da safra de soja, que se 
inicia em janeiro, haja a tra-
fegabilidade necessária para 
o escoamento da produção”, 
enfatizou Araújo.

Patrulha mecanizada 
- O deputado Paulo Araújo 
pediu, em caráter de urgên-
cia, a viabilização de recursos 
financeiros para aquisição de 
uma patrulha mecanizada, 
com grade de arado, para 
atender a população indí-

gena do município de Co-
modoro (distante 637 km de 
Cuiabá). O pedido foi enca-
minhado por meio de indi-
cação n° 5638/19 à Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Logística.

“As comunidades in-
dígenas daquele município 
têm como uma das princi-
pais atividades o cultivo da 

terra, tratando-se de uma 
atividade de subsistência. 
Assim, a mecanização esta-
rá auxiliando no preparo da 
terra, ampliando a produção 
e possivelmente levando a 
comercialização de produ-
tos, gerando renda aos indí-
genas e melhorando as suas 
condições de vida”, concluiu 
Araújo.
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TV  e Entretenimento

Débora Falabella posta foto e 
assume namoro com Gustavo 
Vaz: Amor com poesia

Já faz um tempo que existe alguns rumores 
sobre um novo romance na vida de Débora Fa-
labella. E, na nesta quinta-feira, a própria atriz 
resolveu oficializar seu relacionamento com o 
ator Gustavo Vaz.  Em um registro super român-
tico, Débora posou agarradinha com Gustavo. 
Na legenda, a atriz ainda colocou um poema:  
Amor com poesia! @gustavo_vaz. Em lugares 
outros. E o espaço entre. Misteriosamente. Não 
existia, escreveu ela.  Para oficializar a relação, 
Gustavo fez o mesmo post, com a mesma foto e 
poema, em seu próprio Instagram. 
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Famosos cobram até R$ 500 
por mensagens para fãs

 Imagine pedir uma força para a Gio-
vanna Antonelli ajudar você a reatar com 
sua namorada. Ou que Henri Castelli man-
de uma mensagem de Natal para sua ma-
mãe. Ou uma poesia lida pela sua celebri-
dade preferida. Essa é a proposta do site 
Okanal.com, que entrou no ar na noite de 
sábado (30), com 250 artistas disponíveis 
para gravarem vídeos exclusivos de acor-
do com o desejo do freguês.

Thiago Lacerda, Maitê Proença, Marcos 
Breda, Adriane Galisteu, Marcos Pasquim, 
Bela Gil, Gretchen, Diego Hypólito, Daniel-
le Winits. A lista é longa e, no site, vem 
dividida entre áreas de atuação: atores e 
atrizes, cantores, youtubers, chefs, atletas, 
apresentadores e por aí vai. 

Entrando na página de cada um pode-
-se assistir pequenos vídeos com os ar-
tistas oferecendo seus serviços. “A ideia 
de agregar talentos e ídolos num lugar só 
e gerar essa interação de um jeito diverti-
do e diferente e, de certa forma, diminuir 
a distância entre as pessoas, realizar so-
nhos e poder fazer surpresas é uma delí-
cia”, contou a atriz Giovanna Antonelli à 
reportagem, “Juro que minha expectativa 
é me divertir com as criações da galera”, 
diz Giovanna, cujas mensagens customi-
zadas custam R$ 250.

O preço varia para cada um, e vem es-
tampado ao lado do nome da celebridade. 
O mínimo é de R$ 50, mas há quem custe 
R$ 500, como Gretchen, Adriane Galisteu, 
Henri Castelli e  Thiago Lacerda. Quem es-
colhe o valor é o próprio artista, e ele pode 
mudá-lo de acordo com a demanda. Os 
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vídeos encomendados têm no mínimo 30 
segundos e são recebidos por e-mail.

O importante é que o usuário dê o má-
ximo possível de informação sobre a pes-
soa que receberá o vídeo, explica Elaine 
Macedo, idealizadora e diretora de Oka-
nal. Se sua mãe vai fazer aniversário, por 
exemplo, conta se ela torce para algum 
time, se é louca por café ou se faz o melhor 
bacalhau do bairro.

Dessa forma, o artista pode improvisar 
uma mensagem melhor em cima dessa 
história.”Sabe que me pedem direto para 
fazer vídeos quando estou em aeropor-
tos?”, conta o ator Henri Castelli. “Esses 
dias, um cara supersimpático se aproxi-
mou de mim e disse que a filha dele esta-
va comemorando aniversário e iria para a 
Disney pela primeira vez. Eu gravei uma 
mensagem para a menina, contando da 
minha primeira vez lá em Orlando. Com 
esse site, agora qualquer um pode pedir 
vídeos assim.”  

A criadora Elaine Macedo trabalha 
com produções teatrais há 30 anos e teve 
uma passagem de 12 anos pela Globo, in-
dicando atores e atrizes para as novelas e 
programas da emissora. Natural, portanto, 
que, nesse primeiro momento, o forte de 
Okanal sejam atores e atrizes.

“Essa proximidade, principalmente 
com os agentes e empresários dos talen-
tos, é que possibilitou o nascimento de 
Okanal. Afinal, é uma plataforma inédita 
por aqui, e foi preciso uma boa dose de 
confiança para que os artistas embarcas-
sem na novidade”, diz Elaine.

O site ficou em gestação por dois anos. 
Há seis meses, Elaine descobriu uma pá-
gina semelhante nos Estados Unidos, a 
Cameo.com. A versão americana é bem 
maior, com cerca de 10 mil personalidades, 
mas não espere encontrar o Brad Pitt por 
ali. Quase todos são desconhecidos, como 
coadjuvantes de séries ou atletas de fute-
bol americano. E antes que algum engra-
çadinho se assanhe, vale deixar bem cla-
ro: estão proibidas mensagens sobre sexo, 
política e, é claro, de ódio contra qualquer 
grupo ou pessoa.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
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 

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. 

VENDAS

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 SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2019

Processo Administrativo Nº 87/2019, A Prefeitura Municipal De Santa Carmem 
Comunica A Todos Os Interessados Que Estará Realizando Processo Licita-
tório, Na Modalidade De Tomada De Preço 10/2019. Objetivando A Contrata-
ção De Empresa Para A Construção De Quadra Esportiva Coberta. A Sessão 
Pública Será Realizada Na Sede Da Prefeitura Municipal De Santa Carmem, 
No Dia 23 De Dezembro De 2019, Sendo Ás 08:00h (Horário Local) Na Sala 
Da Cpl.  Os Interessados Em Obter O Edital Deverão Ser Dirigir À Prefeitura 
Municipal De Santa Carmem, Informações Através Do E-Mail: Licitacao@San-
tacarmem.Mt.Gov.Br Ou Tel: (66) 3562- 1183/1501 Ramal 213.  Ocorrendo 
Decretação De Feriado Ou Outro Fato Superveniente Que Impeça A Realiza-
ção Desta Licitação Na Data Acima Mencionada, O Evento Será Automatica-
mente Transferido Para O Primeiro Dia Útil Subsequente, No Mesmo Horário, 
Independentemente De Nova Comunicação. 

Santa Carmem/Mt, 06 De 
Dezembro De 2019.

Maitê Sehnem
Presidente CPL

NOGUEIRA DE ARAÚJO E RIBEIRO LTDA, CNPJ 
34.364.230/0001-51, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a ativi-
dade de Laboratório de análises clínicas , localizado à Rua 
São Francisco de Assis, n°2016, São Domingos, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIARIMA.

JOHN CARLOS RIVA, CPF 390.988.500-49, torna público 
que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT a renovação da 
Licença de Operação (LO) para atividade de irrigação de 
119,44 hectares nas Fazendas Marauense I e Marauense 
V (Gleba A e B), Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI de-
terminado EIA/RIMA.

OLVIDE GAZOLA E OUTRO, CPF 245.599.540-20, torna 
público que requereu junto à SEMA/MT a Licença de Ope-
ração (LO) para atividade de irrigação de 689,61 hectares 
na Fazenda Gazola, Zona Rural de Nova Ubiratã/MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA.

ELONI CARLOS MARIANI, CPF 490.148.381-15, torna 
público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças Prévia 
e de Instalação (LP e LI) para atividade de irrigação de 
333,36 hectares na Fazenda Talismã, Zona Rural de Nova 
Ubiratã/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

VALCIR BATISTA GHENO, CPF 395.154.609-30, torna 
público que requereu junto à SEMA/MT a Licença de Ope-
ração (LO) para atividade de irrigação de 395,48 hectares 
na Fazenda Esperança, Zona Rural de Ipiranga do Norte/
MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

PEDRO ADEMIR SCHNEIDER, CPF 588.650.639-04, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para 
atividade de irrigação de 200,16 hectares na Fazenda San-
ta Regina, Zona Rural de Ipiranga do Norte/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

MESTRE CONSTRUTORA LTDA - ME,  CNPJ 
26.698.250/0001-30, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Pré-
via, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de Condomínio Vertical Plurifamiliar (apartamen-
tos), situado na Rua dos Manacás, nº 2659, quadra 139/
lote 17, Setor Industrial Sul, em Sinop-MT. (AMBIENTALE 
Engenharia e Consultoria). Responsável Técnico: Eng. 
Agrícola-Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 
99989-3784.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Leandro Nery Varaschin

ABERTURA: 09 de janeiro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 09 de janeiro de 
2020 às 08:00 horas. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia 
para realização de construção de alambrado com mureta no perímetro do 
aeroporto municipal. 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, 05 de dezembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Leandro Nery Varaschin

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2019
ABERTURA: 09 de janeiro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 09 de janeiro de 
2020 às 08:00 horas. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia 
para realização de construção de alambrado com mureta no perímetro do 
aeroporto municipal. 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, 05 de dezembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL - OBJETO: SELECIONAR EMPRESA DO SEGMENTO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS, 
CONSUBSTANCIADOS NA PRODUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 220 UNIDADES 
HABITACIONAIS, RESIDENCIAIS HORIZONTAIS, EM EMPREENDIMENTO 
COMPOSTO COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E ÁREA DE 
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) M2, 
ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA MINHA 
VIDA, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR A SELEÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO  
DO  “PROGRAMA  MINHA  CASA  MINHA VIDA – PMCMV”, DISPOSTO NA LEI 
FEDERAL Nº 11.977 DE 07 DE JULHO DE 2009. - PERÍODO DE RECEBIMENTO, DATA 
E LOCAL DA SESSÃO: De 06/12/2019 À 20/12/2019, No Horário Das 12:00 Às 18:00 
Horas Na Sala De Licitações. A Data E Horário Da Sessão Pública Para Abertura E 
Julgamento Dos Envelopes De Habilitação Será Às 13:30h Do Dia 23 De Dezembro De 
2019, Na Sede Administrativa Da Prefeitura Municipal De Peixoto De Azevedo/MT, 
Situada Na Rua Ministro César Cals, Nº 226, Centro, Nesta Cidade. - AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: Os Interessados Poderão Obter O Presente Edital De Chamada Pública, Sem 
Quaisquer Ônus Ou Recolhimento De Taxa, Diretamente Na Sala Da Comissão 
Permanente De Licitação, Na Sede Administrativa, De Segunda À Sexta-Feira, No Horário 
Das 12h Às 18h, Pelo Telefone (66) 3575-5100, E-Mail: 
Licitacao_Peixotodeazevedo@Hotmail.Com  Ou Pelo Site: 
Www.Peixotodeazevedo.Mt.Gov.Br.  
 

Peixoto de Azevedo-MT, 05 de Dezembro de 2019. 
 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2019 
CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA 
E TRAUMATOLOGIA 

- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento de 
CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA, para credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de serviços 
como procedimentos e atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante da Lista 
de Serviços do respectivo Edital de Chamada Pública. - PERÍODO E LOCAL: De 09 de 
Dezembro 2019 a 09 de Janeiro 2020, 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. - AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter 
o presente Edital de Chamada Pública, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-
feira, no horário das 8h às 11h, pelo telefone (066) 3575-2489 e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br.  
Peixoto de Azevedo-MT, 05 de Dezembro de 2019. 
 

Cheila Migliavaca 
Presidente - CPL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel 

comum e gasolina comum. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 

18 de dezembro de 2019. Horário: 08h00min - local: Av. Mutum, nº 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>, ou pelo email 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no telefone **65-3308.5400-

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 07h00min às 11h00min e das 

13h00min às 17h00min. Nova Mutum – MT, 05 de dezembro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 158/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 110/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 19 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. 
110/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE 
PRÉDIOS PÚBLICOS, TAIS COMO: METELURGICA, MADEIRA, 
VIDROS, ESQUADRIAS, CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, TINTAS, 
PINTURA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REVITALIZAÇÃO DE 
PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  
MUNICIPAL(IS)”. 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 111/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 20 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. 
111/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSOS, 
CARIMBOS, BANNERS, FAIXAS E OUTROS MATERIAIS 
DESTINADOS AS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA SORRISO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM.  O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Houve um crescimento de 14,8% no total de inscrições por ano 

Estadual de Tênis expande pelo
quarto ano consecutivo em 2019
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Circuito Estadual de 
Tênis de Mato Grosso, a prin-
cipal competição do tênis 
mato-grossense, registrou 
aumentos em quatro indi-
cadores de desempenho em 
2019, na comparação com 
o ano anterior. Com cresci-
mentos de 14,8% no total de 
inscrições por ano, mais alta 
de 23,1% no quantitativo de 
torneios promovidos por 
ano, mais expansão de 40% 
na quantia de cidades-sede 
sediando torneios e ainda 
elevou em 11,2% o recorde de 
premiações em dinheiro por 
torneio.

Para o presidente da 
Federação Mato-grossense 
de Tênis (FMTT), no segun-
do mandato consecutivo, Ri-
valdo Barbosa, o Circuito Es-
tadual de Tênis iniciou uma 
reformulação em 2015 e, de 
lá para cá, tem apresentado 
crescimentos anuais em seus 
indicadores centrais. E, se-
gundo ele, fortaleceu-se por 
cinco primordiais motivos: 
personalização de torneios, 
investimentos em comuni-
cação, maior interação com 

tenistas, flexibilização de 
inscrições e calendário fixo.

“Noutra época, a federa-
ção era a principal responsá-
vel por organizar os torneios 
e fazia com apoio dos clubes 
e das academias-sede, mas, 
de 2015 para cá, nós inverte-
mos a lógica e os principais 
organizadores passaram a 
ser os clubes e as academias-
-sede com apoio da entida-
de. E nós obtivemos como 
resultados a personalização 
dos torneios, que passaram 
a ter roupagens distintas por 
conta de terem organizado-
res e patrocinadores diferen-
tes”, diz o presidente.

O Circuito Estadual 
contou com a realização de 
16 torneios em 2019, foram 
15 etapas classificatórias e 
uma última etapa/torneio 
final, chamado de Master, 
para definir os campeões do 
ano. Uma quantidade de tor-
neios 23,1% maior do que do 
ano anterior (13 torneios em 
2018) e 60% maior do que do 
ano marco das mudanças (10 
torneios em 2015). E, além 
disso, se obteve 14,8% mais 
inscrições em 2019 frente 
2018 e 296,6% mais inscri-
ções em 2019 frente 2015.

TORNEIOS | Spiering e Maria do Carmo foram os dois tenistas com maior número de participação neste ano
Foto: Júnior Martins

Foto: Divulgação

Dracena deixa os gramados aos 38 anos 

FRUSTRAÇÃO

Inter assume falta de mérito por
vaga direta na Libertadores

PALMEIRAS

Dracena confirma 
aposentadoria,
mas quer seguir 
no futebol

Foto: Marcos ribolli

Marcelo Lomba e Heitor no duelo do Morumbi na noite de 
quarta-feira 

DA REPORTAGEM

A derrota por 2 a 1 para o 
São Paulo nesta quarta-feira, 
no Morumbi, pela 37ª roda-
da do Brasileirão, decretou o 
fim das esperanças do Inter 
de conquistar a vaga direta 
na Libertadores de 2020. O 
tropeço em solo paulista é o 
capítulo final na briga pelo 
G-6, mas não é fato isolado 
em meio à frustração que se 
adona do fim de ano colora-
do.

Cabisbaixos, com sem-
blantes fechados e discursos 
sinceros, restou aos colora-
dos admitir que o Inter não 
fez por merecer a classifica-
ção direta. Uma questão que 
atravessa todo um segundo 
semestre cambaleante, de 
uma oscilação ainda sem fim 
após o trauma com o vice 
na Copa do Brasil. A derrota 
para o São Paulo foi apenas o 
reflexo definitivo.

Pois se serve de conforto, 
a vaga na Libertadores pode 
ser confirmada ainda hoje: 
basta o Goiás não vencer o 
Palmeiras às 18h15, no Brin-
co de Ouro. A classificação 

DA REPORTAGEM

Na quarta-feira, o za-
gueiro Edu Dracena, do 
Palmeiras, confirmou, em 
entrevista coletiva concedi-
da na Academia de Futebol, 
que fará sua última partida 
como jogador profissional 
no próximo domingo, dian-
te do Cruzeiro, fora de casa. 
De acordo com o atleta de 
38 anos, contudo, sua ideia 
é permanecer no mundo do 
futebol.

“Não vou me aposentar, 
só vou parar de jogar futebol. 
A partir de segunda-feira eu 
não sou mais um atleta pro-
fissional de futebol. Decidi 
isso com a minha família há 
algum tempo, mas só hoje 
decidi anunciar para vocês. 
A partir do dia 8 de dezem-
bro à noite, depois do jogo 
contra o Cruzeiro, sou um 
ex-atleta de futebol. Mas não 
vou ficar longe do futebol, 
com certeza vou ficar dentro 
do futebol”, declarou.

Edu Dracena ainda ad-
mitiu que não saberá reagir 
muito bem ao fato de estar 
pendurando as chuteiras, e 
fez questão de agradecer aos 
familiares pela sua trajetória 
dentro do esporte.

“Não sei como vou re-

agir nessa situação, mas sei 
que vou sair de cabeça er-
guida como eu entrei há 25 
anos. Então obrigado a mi-
nha família, meus pais, meu 
irmão, minha irmã, sobri-
nhos, minha esposa que há 
11 anos ajuda. Ela é mais do 
que mãe, né? Ela é mãe e pai 
ao mesmo tempo, porque a 
gente não fica em casa”, afir-
mou. O defensor começou 
sua carreira no Guarani, e 
passou ainda por Olympia-
cos, Cruzeiro, Fenerbahçe, 
Santos e Corinthians. E em 
sua despedida, relembrou e 
agradeceu os clubes.

“Graças a Deus passei 
por clubes maravilhosos, 
onde tive a oportunidade de 
deixar meu nome marcado. 
Papai do céu é muito bom 
comigo. Amanhã o jogo vai 
ser onde tudo começou (Es-
tádio Brinco de Ouro), há 
25 anos. Acho que o destino 
estava já prevendo uma si-
tuação como essa. Amanhã 
não vai ser meu último jogo, 
mas fazer parte do time que 
vai até Campinas já é uma 
alegria muito grande. Então 
é fazer com que esses dois 
últimos jogos fiquem mar-
cados na minha carreira e na 
minha memória”, comple-
tou.

via G-8, ao que tudo indica, 
será um prêmio de consola-
ção aos colorados, já às vés-
peras da alvorada de 2020. 
Pouco para as pretensões do 
clube. E menos ainda para 
servir de motivo para come-
morações.

“Hoje (quarta) é um dia de 
frustração, mesmo. Porque 
tínhamos um jogo decisivo 
pela frente. Claro que é pou-
co. Não resta a menor dúvi-
da. Entramos na competição 
para mirar as primeiras posi-
ções. Em alguns momentos, 
tivemos que priorizar outras 
competições. Mas oscilamos 
muito no segundo turno. 
Classificar para a Libertado-
res é o que temos, diz o exe-
cutivo Rodrigo Caetano.

A perda da vaga direta 
tem ligação com a queda de 
rendimento no returno. O 
Inter encerrou o primeiro 
turno em quarto, com 33 
pontos e 55,5% de aprovei-
tamento. Os títulos de Fla-
mengo na Libertadores e 
Athletico na Copa do Brasil 
transformaram o G-4 em 
G-6. E a equipe caiu abaixo 
disso. Despencou. O Colora-

“Flexibilizamos as re-
gras para inscrições. Pri-
meiro, somente a federação 
podia registrar as inscrições 
dos tenistas e agora os clubes 
e as academias-sede também 
podem fazê-lo. Segundo, 
autorizamos os atletas a dis-
putarem até duas categorias. 

Mudanças que estimularam 
os tenistas. Está prático se 
inscrever, pois pode fazê-lo 
onde treina ou joga, e ge-
rou motivação, pois pode se 
inscrever duas vezes e fazer 
mais jogos por torneio”, disse 
o presidente, Barbosa.

O Circuito Estadual 

2019 expandiu as cidades-se-
de de torneios em 40% frente 
a 2018 e em 133,4% frente a 
2015. Subiu de três cida-
des em 2015 (Cuiabá, Sinop 
e Alto Araguaia) para cin-
co em 2018 (Cuiabá, Sinop, 
Primavera do Leste, Sorriso 
e Rondonópolis) e pra sete 

em 2019 (Cuiabá, Sinop, Pri-
mavera do Leste, Sorriso, 
Rondonópolis, Lucas do Rio 
Verde e Nova Mutum). E o 
recorde de premiações subiu 
de R$ 18 mil (2018) para 20 
mil (2019) dado num único 
torneio.

do é dono da 13ª campanha 
no segundo turno. São cinco 
vitórias, seis empates e sete 
derrotas em 18 jogos, com 
aproveitamento de apenas 
38,9%.

Com a derrota, o Inter 
perde uma posição na tabe-
la: é oitavo colocado, com 
54 pontos, e não tem mais 
chances de chegar ao G-6 do 
Brasileirão.

Foto: vitor silva

Luis Henrique vai para cima de Igor Rabello após 
passar por José Welison 

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).

ALÍVIO

Atlético-MG retoma 
futebol intenso
DA REPORTAGEM

O pensamento já está em 
2020. Após vencer o Botafogo 
no Mineirão na quarta-feira, 
resta ao Atlético-MG buscar 
só uma colocação melhor no 
Brasileiro, ser favorecido finan-
ceiramente e deixar para trás 
um ano de muitas lembranças 
ruins para a torcida.

Daqui poucos dias, o Atlé-
tico-MG curtirá férias até o iní-
cio de janeiro. A avaliação de 
2019 é clara. Foi um ano com 
muitos erros e pontos a serem 
aperfeiçoados a partir de janei-
ro. Sem saber quem será o téc-
nico no futuro, o Galo encerra 
o Brasileiro diante do Interna-
cional em busca de uma trinca 
de vitórias que só aconteceu na 
arrancada. 

No Beira-Rio, o time pode 
chegar ao máximo na 9ª colo-
cação (o que representa quase 
R$ 20 milhões de bônus, quase 
10 vezes mais que a mesma co-
locação daria ao time em 2018). 
Foi nas três primeiras rodadas 
do Brasileirão 2019 que o Atlé-
tico venceu três vezes seguidas 
no torneio pela última vez. Pe-
gou Avaí, Vasco e Ceará. Um 

começo animador, que virou 
pesadelo com seis derrotas se-
guidas, eliminação na Copa do 
Brasil para o rival Cruzeiro e 
na semifinal da Sul-Americana, 
em pleno no Mineirão. O time 
caiu na tabela, correu risco de 
Z-4, mas se safou ao vencer o 
Corinthians, e agora, carimbou 
como consolação uma vaga na 
Sul-Americana, chegando a 48 
pontos.

Justamente no Mineirão 
que o time de Vagner Mancini 
se despediu da torcida na tem-
porada. Vitória confortável, 
tranquila, sem sustos contra 
um Botafogo de limitações evi-
dentes. Se o treinador, que tem 
contrato até dezembro, sempre 
pautou o trabalho no resgate do 
DNA do Galo, houve sucesso 
nas duas últimas apresentações. 
Ainda que com erros, a equi-
pe se portou como mandante 
e construiu jogadas que não se 
via há tempos no time.

A atuação em campo evi-
denciou que, se haverá refor-
mulações no elenco, ela não 
pode atingir nomes como Jair, 
Marquinhos e Cazares. Um trio 
que jogou em alto nível no “fe-
char as cortinas”.
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DA REPORTAGEM

A 8ª edição do Festival de 
Teatro da Amazônia Mato-
-grossense começa neste 
sábado (7), em Alta Floresta. 
Com programação gratui-
ta, o evento contará com 24 
atrações protagonizadas por 
grupos de três estados bra-
sileiros, que levarão o en-
cantamento do teatro para a 
população do Norte do Esta-
do. Além das peças, o festival 
contará com uma interven-
ção de artes visuais e show 
de encerramento.

“Promover o acesso à cul-
tura e fortalecer as iniciativas 
de fomento às manifestações 
artístico-culturais nos mu-
nicípios mato-grossenses 
é nossa prioridade. Recen-
temente fomos parceiros 
do Festival Velha Joana, em 
Primavera do Leste, e ago-
ra consolidamos o apoio ao 
Festival de Teatro da Ama-
zônia Mato-Grossense. Des-
centralizar as políticas cul-
turais é um compromisso da 
gestão”, destaca o secretário 
de Estado de Cultura, Espor-
te e Lazer, Allan Kardec Be-
nitez.

Com temáticas e estéti-
cas bastante diferenciadas, 
os espetáculos foram se-
lecionados com intuito de 
propiciar uma experiência 

singular e provocadora ao 
público. “Podemos afirmar 
que conseguimos estruturar 
uma edição com produções 
muito potentes. A população 
de Alta Floresta e região terá 
a oportunidade de ver traba-
lhos de grupos de repercus-
são nacional e internacional”, 
explica Ronaldo Adriano, 
membro do Teaf e coorde-
nador do Festival.

O Festival de Teatro da 
Amazônia Mato-grossense 
segue até o dia 13, e a edição 
conta com participação de 
11 grupos. O evento é reali-
zado pelo grupo Teatro Ex-
perimental de Alta Floresta 
(Teaf) com apoio da Secel.

O evento terá início com 
um cortejo cênico com saída 
do Museu de História Na-
tural de Alta Floresta pelas 
avenidas centrais, no dia 7 
pela manhã. Outras apresen-
tações acontecem em outros 
espaços públicos da cidade, 
como a Praça da Cultura, 
Praça Cívica, Feira Livre Mu-
nicipal e Praça do Bom Pas-
tor. Haverá ainda apresen-
tações nas Escolas Ludovico 
da Riva Neto, Geny Silvério 
Dalarincy e Jardim Universi-
tário, localizadas respectiva-
mente nos bairros Vila Nova, 
Panorama e Jardim Univer-
sitário.

O Ponto de Cultura Bar-
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EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO

MT: estudo aponta que 92% dos
detidos são homens 31 a 40 anos

ITAÚBA

Apoio da Sinop Energia: escola
lança livros escritos por alunos  

SINOP

Prefeitura leva posto 
itinerante do Refis 2019 
para o Ganha Tempo

Imagem feita durante blitz em Cuiabá 

Educandário foi beneficiado com patrocínio da Sinop Energia

Foto: Divulgação

Abatimentos chegam a 100% para pagamento à vista 

DA REPORTAGEM

Um levantamento feito 
pelos capitães da Polícia Mi-
litar Lucas Maciel e Diego 
John Guindani Silva apon-
tou que 92% das pessoas de-
tidas em blitz de trânsito por 
dirigir sob efeito de bebida 
alcoólica são homens de 31 a 
40. A pesquisa, que compõe 
a monografia dos militares, 
considerou um universo de 
324 inquéritos policiais de 
alcoolemia instaurados na 
Delegacia Especializada de 
Delitos de Trânsito (Dele-
tran).

Eles analisaram 224 fla-
grantes gerados nas edições 
da Operação Lei Seca, no 
período de janeiro de 2015 
a maio de 2019. Também 
concluíram que a maior 
parte dos autuados eram 
habilitados e tinham renda 
de até R$ 2 mil, por mês.

Dirigir sob influên-
cia de álcool é considerada 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O “Mundo da literatura 
eu faço parte” é o nome do 
projeto desenvolvido pela 
escola municipal Educandá-
rio Nossa Senhora Aparecida, 
em Itaúba, que contou com o 
apoio da Sinop Energia, con-
cessionária da Usina Hidre-
létrica (UHE) Sinop. Como 
resultado desta parceria, foi 
realizado na última semana, 
o lançamento e a noite de 
autógrafos de seis livros es-
critos pelos alunos do 4º e 5º 
ano do ensino fundamental.

A psicopedagoga e auxi-
liar de coordenação escolar, 
Vilma Clamer, é a respon-
sável pelo trabalho. Segun-
do ela, o projeto iniciou em 
2001 em sala de aula, com 
o objetivo de estimular os 
alunos ao hábito da leitura 
e escrita. “Computadores e 
celulares ganharam bastante 
espaço na vida das crianças, 
fato importante que remete 
ao desenvolvimento de uma 
sociedade, porém, é funda-
mental que os estudantes 
tenham apreço e curiosida-
de pela literatura também 
e, esse é o objetivo do nosso 
projeto”, explicou.

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
ampliou, também para a 
unidade do Ganha Tempo, 
os serviços relacionados ao 
Programa de Recuperação 
Fiscal do Município - Refis 
2019. Um posto itinerante foi 
aberto no local, com funcio-
namento das 8h às 18h, para 
facilitar ao contribuinte rea-
lizar a adesão. Os moradores 
de Sinop que possuem dívi-
das em impostos municipais 
têm até o dia 13 para aderi-
rem ao Programa e aprovei-
tar os descontos ofertados 
em juros e multas.

Os abatimentos chegam 
a 100% para pagamento à vis-
ta, 90% para pagamento em, 
até, três parcelas, 80% em, 
até, seis parcelas e 70% de 
desconto para o contribuin-
te, ou responsável, que optar 
pelo pagamento em, até, 12 
parcelas. Para ter acesso ao 
Refis o contribuinte não po-
derá encontrar-se em situa-
ção de inadimplência junto à 
municipalidade, em relação 
ao exercício de 2019.

O horário de expedien-
te da Prefeitura de Sinop é 
de segunda a sexta, das 7h às 
13h. Interessados devem pro-
curar o setor de Tributação.
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Festival acontece neste sábado 

Alta Floresta recebe a 8ª edição
do Festival de Teatro da Amazônia
DESCENTRALIZAÇÃO | Evento acontece sábado, com entrada gratuita; programação contará com 24 atrações

uma infração gravíssima. E 
a multa, nestes casos, é de 
R$ 2.934,70, bem acima da 
renda da maior parte dos 
infratores. 

Ainda em relação à 
renda, 42% dos inquéritos 
são referentes a motoristas 
que ganham até R$ 1 mil, 
40%, entre R$ 1 mil a R$ 2 
mil, e 18% ganham mais de 
R$ 2 mil mensais.

Deste total, cerca de 
90% nunca foram flagrados 
em blitz por conduzir veícu-
los bêbados e 10% são rein-
cidentes. Os militares des-
cobriram ainda que 20% dos 
indiciados por embriaguez 
ao volante não tinham ha-
bilitação e outros 79% eram 
habilitados. Ou seja, a maio-
ria tinha conhecimento da 
legislação de trânsito.

Em relação às idades, 
33% dos detidos tinham ida-
de de 31 a 40 anos, 26% ti-
nham de 26 a 30 anos e 24%, 
acima dos 40 anos. Para os 

A educadora Vilma in-
formou ainda que o tema es-
colhido para as obras foi “Mi-
nha Escola, Minha Família”, 
por meio do qual os alunos 
tiveram a oportunidade de 
expressar suas ideias, percep-
ções e sentimentos em rela-
ção a importância dos laços 
familiares e aprimorar seus 
conhecimentos quanto a lín-
gua portuguesa. Foram im-
pressos 300 exemplares de 

cada livro, sendo uma parte 
entregue aos autores e as de-
mais, encaminhadas para a 
biblioteca da escola. 

O gerente de Meio Am-
biente da Sinop Energia, 
André Vasques, representou 
a empresa durante o lança-
mento. Na ocasião, agradeceu 
o convite para a cerimônia e 
enalteceu o projeto desen-
volvido pela escola. “A atitu-
de desses alunos é uma for-

ma de transformar o mundo, 
sinto-me emocionado, pois 
este evento me faz recordar 
meu tempo de Grupo Esco-
lar e as obras magníficas de 
Monteiro Lobato”, declarou. 
André também fez questão 
de mencionar que a educa-
ção é uma das áreas que tem 
recebido total apoio da Sinop 
Energia, ao longo da implan-
tação e, agora, operação da 
UHE Sinop.

racão de Flores, na Comu-
nidade Guadalupe também 
receberá ações do festival ga-
rantindo a integração urba-
no/rural no que diz respeito 

ao acesso de arte e cultura. 
O restante da programação 
acontecerá no Espaço Cultu-
ral Teaf, sede do Teatro Ex-
perimental.

Além dos espetáculos ha-
verá a realização de três edi-
ções da Tertúlia Teatral nos 
dias 8, 10 e 13 de dezembro, 
que são momentos onde os 

grupos e artistas participan-
tes promovem reflexões so-
bre as formas de produção, 
de seus processos artísticos e 
de gestão.

militares que realizaram o 
estudo, identificar o perfil 
dos condutores que infrin-
gem a lei, contribui para 

ações mais rápida durante 
as fiscalizações e o desenvol-
vimento de estratégias para 
inibir essa prática.
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Programas de Residência Médica são credenciados pela Comissão Nacional 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT) abriu, por 
meio da Escola de Saúde Pú-
blica de Mato Grosso, pro-
cesso seletivo para médicos 
interessados em participar 
dos Programas de Residên-
cia Médica, credenciados 
pela Comissão Nacional e 
desenvolvidos em parceria 
com o Ministério da Educa-
ção. São ofertadas 2 vagas de 
Ortopedia e Traumatologia 
para o Hospital Metropolita-
no de Várzea Grande, 1 vaga 
de psiquiatria para o Hospi-
tal Adauto Botelho (Ciaps), 2 
vagas de Pediatria e 2 da área 
de Cirúrgica Básica, ambas 
para o Hospital Regional De 
Cáceres.

As inscrições são gratuitas 
e serão feitas exclusivamen-
te via internet, por meio de 
preenchimento de formu-
lário disponibilizado neste 
link até às 23h59 (horário de 
Cuiabá) do dia 8 de dezem-
bro de 2019.

A SES-MT irá divulgar 
as inscrições deferidas e in-
deferidas no dia 16 de de-
zembro no site da Secretaria 
(www.saude.mt.gov.br). As 
provas serão divididas em 
duas fases: teórica, de caráter 
eliminatória e classificatória, 
e de análise curricular.

A prova teórica ocorre-
rá no dia 6 de fevereiro de 
2020, na Escola de Saúde 
Pública. A divulgação do re-
sultado da prova teórica vai 
ser no dia 13 de fevereiro de 
2020, no site da SES-MT. Já 

NO ESTADO | Inscrições são gratuitas e serão feitas via internet, por meio de preenchimento de formulário
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C l u b  
P a d r i n h o

P O N T O  D E  C O L E T A

Contatos 
Presidente Rota Kids Isadora (66) 99994-6952
Chairman Rota kids Elias  (66) 99602-9630

(66) 3531-5807

Saúde abre sete vagas
para residência médica

o resultado final do processo 
seletivo, após análise da fi-
cha de pontuação curricular, 
será divulgado no dia 21 de 
fevereiro de 2020. A ativida-
de dos médicos selecionados 
está prevista para começar a 
partir de 2 de março de 2020. 
Outras informações poderão 
ser obtidas pelo e-mail: re-
sidenciamedica2020@ses.
mt.gov.br.

O QUE É A
RESIDÊNCIA?
A residência médica é 

uma modalidade de ensino 
de pós-graduação destinada 
a médicos, sob a forma de 
curso de especialização. Fun-
cionando em instituições de 
saúde como hospitais-esco-
la, os pós-graduandos reali-
zam atividades profissionais 
remuneradas sob a orienta-
ção de médicos especialistas. 

A residência médica no 
Brasil constitui modalidade 
de ensino de pós-graduação, 
destinada a médicos, sob a 
forma de cursos de especia-
lização, caracterizada por 
treinamento em serviço, 
funcionando sob a respon-
sabilidade de instituições de 
saúde, universitárias ou não, 
sob a orientação de profis-
sionais médicos de elevada 
qualificação ética e profissio-
nal. Os especializandos são 
remunerados sob a forma de 
bolsa-auxílio no valor de R$ 
3.330,43.

Foi instituída no Bra-
sil pelo decreto número 80 
281,1 de 5 de setembro de 
1977.


