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Dengue: casos
aumentaram
170% ano
passado
O número de casos de dengue 
em Mato Grosso aumentou mais 
de 170% no ano passado em 
relação a 2018. Conforme dados 
da Secretaria Estadual de Saú-
de, foram registrados 16.345 em 
2019. Já em 2018, foram 9.585. 
Sinop foi uma das cidades que 
registraram maior aumento nos 
casos de dengue.
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Cuidar de quem você ama. Essa é a resposta certa para a importância do seguro de vida. O segu-
ro de vida protege quem amamos e oferece tranquilidade em momentos difíceis.               Página -4

SINOP

SORRISO

Ônibus é
incendiado;
suspeita
de ato
criminoso

Instalação
de lâmpadas
deve somar
R$ 2,5 mi 

Um ônibus Volvo, que 
estava estacionado na Avenida 
das Sibipirunas, Jardim das 
Primaveras, foi consumido pelo 
fogo na última segunda-feira. O 
Corpo de Bombeiros foi acio-
nado e controlou as chamas no 
veículo.                        Página -4

Dentro dos próximos dias, 
a Rua São Francisco, no bairro 
São Domingos, vai passar a 
contar com iluminação de LED. 
Por meio da Ação “Sorriso Ilumi-
nado”, que integra o programa 
Revitalização, outras 44 vias de 
intenso movimento no municí-
pio receberão os novos equi-
pamentos em substituição às 
lâmpadas de vapor de sódio.
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AssessoriA

DivulgAção

 DivulgAção

SEGURO TRAZ
TRANQUILIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso estipulou a data de 26 de abril para que seja 
realizada a eleição suplementar para preencher a vaga da senadora Selma Arruda, cassa-
da pelo TSE. Apesar de já ter a data pré-estipulada pela justiça eleitoral de Mato Grosso, a 
definição só ocorrerá a partir de 20 de janeiro.                                               Página -4

TRE define no dia 22 nova
data para realizar eleição
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não constam dos compromissos 
oficiais da ministra representantes 
da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara

Se parlamentar fosse, a minis-
tra Damares Alves nada faria de 
errado em privilegiar sua base 
política na agenda oficial. Ao fa-
zê-lo enquanto lidera a pasta da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, compromete sua fun-
ção.

No primeiro escalão do gover-
no Jair Bolsonaro, segundo pes-
quisa Datafolha, Damares só per-
de em popularidade para Sergio 
Moro (Justiça) —que já era ampla-
mente conhecido antes de chegar 
ao Executivo. Dos brasileiros ap-
tos a votar, 55% dizem conhecê-
-la; nesse contingente, 43% consi-
deram sua gestão ótima ou boa.

Autodenominada “terrivel-
mente cristã”, a ministra tem 
aprovação particularmente ele-
vada, de 56%, entre evangélicos 
neopentecostais.

Diante de tais números, não 
chega exatamente a surpreen-
der que ela privilegie esse estrato 
da sociedade em audiências ofi-
ciais. A escolha, entretanto, ob-

Mas já?
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Existem casos bem extremos, onde 
a pessoa cai na folia nos primeiros mo-
vimentos da festa e só vai voltar à vida 
“normal” depois que tudo acaba. Não são 
raros os casos de funcionários faltando 
em serviço durante esse período com as 

mais variadas desculpas. 
Atestados falsos também 
são parte da rotina dessa 
época.

Ainda tenho aquele 
ponto de vista: se você 
gosta do carnaval, apro-
veite apenas a data, sem 
comprometer outros pe-
ríodos e sem prejudicar 
suas atividades profis-
sionais. Começar a trazer 
a festa para seu dia a dia 
só vai te prejudicar, a me-
nos, é claro, que você faça 
algo que trabalhe com 
algo que lhe dê renda du-
rante a folia.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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viamente não se mostra repu-
blicana. Levantamento revelou 

que a bancada parlamentar 
evangélica, correspondente 
a cerca de um terço do Con-
gresso, abriga 63% dos depu-
tados e senadores recebidos 
por Damares entre janeiro a 
novembro de 2019. Ao todo, 

foram recepcionados 74 dos 203 
congressistas da bancada, ante 
42 nomes não ligados a ela.

Em contraste, não constam 
dos compromissos oficiais da 
ministra representantes da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Câmara. Tampouco apare-
cem na agenda órgãos da pasta 
como o Conanda (Conselho Na-
cional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente) e o MPCT (Me-
canismo de Prevenção e Com-
bate à Tortura).

Enquanto isso, Damares en-
contra tempo para promover 
tentativa de censura a uma pu-
blicação informativa sobre o 
aborto, além de ameaçar a liber-
dade de ensino ao estabelecer 
um mecanismo de denúncia 
em escolas do país.

Terrivelmente seletiva, a mi-
nistra faria melhor se represen-
tasse em sua agenda a diversi-
dade temática da pasta que hoje 
ocupa.

Terrivelmente 
seletiva

Deixe para pensar na folia quando estiver mais perto da 
data. Caso precise programar viagens ou algo do gênero, 
faça em horários que não prejudique suas atividades 
profissionais. É sempre importante, também, ter em 
mente que sua “festa” deve ficar dentro dos seus limites 
de orçamento, sem que você se endivide apenas por ter 
chegado o carnaval.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Diz o ditado que, no Brasil, o ano só co-
meça, de fato, após o carnaval. E muita gen-
te faz o possível para que o ditado se torne 
uma verdade absoluta. Estamos ainda no 
começo de janeiro e comecei a ver mobi-
lizações nas redes sociais planejando jus-
tamente o feriado de 
carnaval.

Não consigo en-
tender bem a cabeça 
dessas pessoas. Eu 
sempre fui um cara 
quieto e focado em 
minhas coisas e não 
tenho absolutamen-
te nada contra quem 
goste de balada ou de 
uma vida mais agi-
tada, mas começar a 
pensar no próximo 
feriado com mais de 
um mês de antece-
dência já é exagero.

Me lembro, inclu-
sive, de uma situação 
em que, durante uma 
auditoria em uma empresa, identifiquei que 
um funcionário, contratado recentemente 
para um cargo de chefia e com resultados 
abaixo do esperado, gastava mais da me-
tade do seu tempo pesquisando fantasias 
para usar durante a folia com seus amigos, 
que, então, haviam acabado de montar um 
bloco carnavalesco.

Casos de dengue aumentaram
mais de 170% no ano passado
DA REPORTAGEM

G1-MT

O número de casos de 
dengue em Mato Grosso 
aumentou mais de 170% no 
ano passado em relação a 
2018. Conforme dados da 
Secretaria Estadual de Saú-
de (SES), foram registrados 
16.345 em 2019. Já em 2018, 
foram 9.585.

Ainda de acordo com a 
secretaria, Sinop foi uma 
das cidades que registraram 
maior aumento nos casos 
de dengue. No ano passa-
do, o município registrou 
2.270 casos enquanto que 
em 2018 foram registrados 
699 casos.

Rondonópolis também 
teve um aumento expressi-
vo no número de casos de 
dengue, passando de 156, 
em 2018, para 786 casos em 
2019. Várzea Grande, no en-
tanto, foi o município que 
apresentou maior redução 
no número de casos da do-
ença. Em 2018 foram regis-
trados 1.609 casos e, no ano 
passado, somente 165 casos 
foram confirmados.

Cuiabá também apre-
sentou redução nos casos 
da doença no ano passado, 
quando foram registrados 
481 casos. Em 2018, este nú-
mero chegou a 1.514.

Os casos de zika e chi-
kungunya, no entanto, di-
minuíram em Mato Grosso 
em 2019 em relação ao ano 
anterior. 

Foram registrados 373 
casos de zika em 2019 en-
quanto que, em 2018, foram 
1.085 casos da doença. 

No ano passado, Cuiabá 
teve 36 casos e, em 2018, o 
número de vítimas da zika 
chegou a 239. Em Várzea 
Grande foram confirmados 

COMPARAÇÃO | Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 16.345 em 2019

Em 2018, foram registrados 9.585 de dengue no estado

Foto: Ministério da saúde

oito casos da doença em 
2019 e, em 2018, 128 casos.

Sinop registrou somente 
quatro casos no ano passa-

do e 30 em 2018. Rondo-
nópolis também teve queda 
no número de casos da do-
ença, com 13 registros em 

2019 e 42 em 2018. Quanto 
à chikungunya, Cuiabá teve 
173 casos confirmados em 
2019 e 2.132 casos em 2018.

Várzea Grande registrou 
83 casos no ano passado e 
10.047 casos em 2018. Sinop 
teve 15 casos em 2019 e 33 

no ano anterior. Rondonó-
polis registrou 52 casos de 
chikungunya em 2019 e 58 
casos em 2018.



10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira 
de 15x10 podendo ser 
ampliada e terminar a 
obra conforme o locatário 
estipular. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

PORTAL DA MATA- 
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Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623.

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

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

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

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

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

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

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

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

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e 
cerca elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora Aparecida 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
08. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca 
elétrica Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

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

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com 
experiência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com 
experiência comprovada, conhecimento 
no autocad
4-Açougueiro, com experiência; 
5-Analista de APR, com experiência;
6-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais; 
7-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiência; 
11-Comprador, com experiência e refe-
rência; 
12-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiên-
cia; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiência 
e CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Serviços gerais para trabalhar em 
clínica veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiência 
em vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
23-Vendedor (a), com experiência;
24-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

O SR. GUIDONE ROMEU DALLASTRA, CPF sob o n° 
126.166.990-87 parte interessada da Licença de Opera-
ção de atividade de irrigação n° 317849/2018. Torna pú-
blico que requereu perante a SEMA Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso, a alteração 
e troca de razão social do Licenciamento (LP, LI e LO) 
para CONSTELAÇÃO ADMINSTRADORA DE BENS E 
PARTICIPAÇÕES, CNPJ 05.738.337/0001-14 com  as 
seguintes características: Município: Campo Verde- MT; 
Bacia Hidrográfica: Rio das Mortes; Curso d’água: Córrego 
lages; Ponto da captação (1): 55º05’58,4” O 15º25’19,9” 
S (2) 55°05’58,6” O 15°25’19,7” S (3) 55°06’04,8” O 
15°24’51,28”S (4) 55°05’58,52” O 15°25’20,98” S Modali-
dade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalida-
de: Irrigação por Aspersão Convencional e Gotejamento; 
Vazão da captação (m³/s) (1) 0,125 (2) 0,097 (3) 0,12 (4) 
0,326.

CITAÇÃO Nº 001/2019 - PAD 010/2019

Intimação: Prestar Depoimento.
Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar Nº 010/2019, nomeada pela Portaria nº. 604/2019, datada de 
27 de novembro de 2019, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos 
Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIV, nº 3.368, paginas 112 e 
113 do dia 03 de dezembro de 2019, pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal Sr. Rafael Machado, em desfavor do senhor LAÉRCIO 
PEREIRA NUNES JUNIOR, conforme determinação do Prefeito 
Municipal via Termo de Julgamento constante nos autos da Sindicância 
Administrativa Nº 001/2019, COMUNICO a vossa senhoria quanta a 
abertura do referido Processo Administrativo Disciplinar em desfavor ao 
senhor. Bem como INTIMO Vossa Senhoria a comparecer perante esta 
Comissão, ou enviar um defensor com a devida procuração para se fazer 
presente em seu lugar, às 14hs do dia 06 de janeiro de 2020, a fim de 
prestar declarações sobre as irregularidades descritas na portaria 
supracitada (cópia anexa), especialmente para assegurar o direito à 
ampla defesa e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5º, inciso LV, 
da Constituição Federal, bem como pelo art. 222, III, da Lei Municipal nº 
1.130/2006, e tendo em vista o disposto no artigo 222, V, da Lei Municipal 
nº 1.130/06.

Presidente

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Silviane Cristina Olejas

Citação: Ao Senhor LAÉRCIO PEREIRA NUNES JUNIOR, Médico 
Clinico Geral, matrícula 4061, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme art. 217 da Lei Municipal nº 1.130/2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

Ipiranga do Norte-MT, 06 de Janeiro de 2020.
Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
17/01/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada para Executar o Transporte de Alunos da Zona Rural deste 
município de Ipiranga do Norte - MT, durante o ano letivo de 2020”, 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O 
Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na 
Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no 
site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
20/01/2020, às 07:30h., na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga 
do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviços de Instalação e Desinstalação, Higienização e Limpeza, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos de Ar 
Condicionado”, conforme detalhamento especificado no edital e termo de 
Referência. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
d e  e x p e d i e n t e  d a  P r e f e i t u r a  o u  o b t ê - l o  n o  s i t e :  
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link: Portal Transparência ou ainda pelo 
email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

Simone Machado da Silva
Ipiranga do Norte-MT, 07 de Janeiro de 2020.

Pregoeira Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 011/2019

O Município de Nova Mutum, torna público que houve alteração no item 
8.3.4 do edital, foram excluídos a exigência dos seguintes profissionais, 
vejamos: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e Engenheiro 
Sanitarista. Após alterações deve se ler: 8.3.4 - Comprovação de a 
Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e 
constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA ou CAU, 
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentor(es) de atestado(s) e/ou 
certidão(ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços 
compatíveis com a natureza do objeto da licitação, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico.
Nova Mutum - MT, 06 de janeiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

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 21 DE JANEIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE SEMENTES, SACOS PARA MUDAS, INSETICIDAS, 
ALEVINOS E COLMEIAS PARA USO DA SECRETARIAS MUNICIPAL 
D E  A G R I C U LT U R A E  M E I O  A M B I E N T E ,  C O N F O R M E  
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 111/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 111/2019 
TENDO COMO OBJETO '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)' CONFORME 
A SEGUIR: JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, 
CNPJ Nº  ITENS VENCEDORA - 836476 - R$22,40  VALOR TOTAL DO 
ITEM R$ 784,00; ITEM CÓDIGO Nº 836595 (FRUSTRADO).

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020
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 JANEIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS, FÓRMULAS 
LÁCTEAS E SUPLEMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL, DIANTE DAS 
NECESSIDADES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES 
E/OU ACAMADOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
(S.U.S.)”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. 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° 110/2019

Miraldo Gomes de Souza

Miraldo Gomes de Souza

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Pregoeiro

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 110/2019 TENDO COMO 
OBJETO '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)' CONFORME 
A SEGUIR KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 
Nº 06.184.140/0001-43 ITENS VENCEDORA - 836474 - R$4,49, - 
836541 - R$33,79, - 836552 - R$22,99, - 836605 - R$40,50, - 836400 - 
R$12,28, - 836259 - R$1,30, - 836395 - R$3,63, - 836262 - R$8,20, - 
836264 - R$10,75, - 836263 - R$281,00, - 836265 - R$68,87, - 836410 - 
R$11,50, - 836266 - R$15,99, - 836269 - R$129,50, - 836272 - R$0,93, - 
836309 - R$2,58, - 836577 - R$29,50, - 836311 - R$264,00, - 836312 - 
R$4,90, - 836469 - R$13,09, - 836313 - R$28,00, - 836315 - R$22,90, - 
836317 - R$27,30, - 836440 - R$1,14, - 836494 - R$10,00, - 836319 - 
R$21,50, - 836320 - R$8,45, - 836424 - R$3,24, - 836387 - R$10,90, - 
836449 - R$29,90, - 836386 - R$8,97, - 836446 - R$25,90, - 836321 - 
R$10,30, - 836450 - R$40,50, - 836447 - R$43,40, - 836388 - R$39,10, - 
836553 - R$16,99, - 835928 - R$12,90, - 836390 - R$4,34, - 836385 - 
R$120,00, - 836393 - R$48,99, - 836401 - R$8,69, - 836403 - R$5,75, - 
836407 - R$1,42, - 836409 - R$13,89, - 836412 - R$4,30, - 836610 - 
R$26,25, - 836611 - R$77,49, - 836404 - R$12,50, - 836451 - R$2,80, - 
836567 - R$291,89, - 836416 - R$1,00, - 836461 - R$1,98, - 836414 - 
R$3,75, - 836460 - R$7,50, - 836405 - R$8,49, - 836415 - R$4,99, - 
836420 - R$3,14, - 836437 - R$5,10, - 836318 - R$1,46, - 836417 - 
R$1,43, - 836418 - R$1,38, - 836419 - R$3,40, - 836406 - R$4,80, - 
836421 - R$10,30, - 836425 - R$42,30, - 836464 - R$124,90, - 836483 - 
R$5,85, - 836439 - R$2,16, - 836432 - R$1,70, - 836434 - R$12,05, - 
836435 - R$5,37, - 836438 - R$2,68, - 836436 - R$5,59, - 836431 - 
R$28,89, - 836441 - R$28,99, - 836443 - R$21,90, - 836456 - R$0,83, - 
836457 - R$3,72, - 835926 - R$0,68, - 836455 - R$69,80, - 836619 - 
R$0,68, - 836257 - R$33,85, - 836467 - R$2,99, - 836481 - R$5,45, - 
836487 - R$212,00, - 836484 - R$299,85, - 836491 - R$65,00, - 836492 - 
R$15,95, - 836493 - R$79,00, - 836271 - R$2,30, - 836576 - R$8,39, - 
836497 - R$44,00, - 836498 - R$54,47, - 836499 - R$98,90, - 836500 - 
R$40,48, - 836496 - R$12,99, - 836501 - R$7,19, - 836502 - R$2,82, - 
836430 - R$23,52, - 836454 - R$25,50, - 836507 - R$48,00, - 836508 - 
R$22,00, - 836509 - R$9,69, - 836511 - R$12,46, - 836444 - R$319,50, - 
836565 - R$118,45, - 836260 - R$12,39, - 836258 - R$13,50, - 836310 - 
R$2,27, - 836564 - R$10,14, - 836545 - R$7,89, - 836433 - R$2,39, - 
836429 - R$12,99, - 836422 - R$8,69, - 836308 - R$3,06, - 836607 - 
R$13,39, - 836512 - R$249,00, - 836513 - R$12,95, - 836519 - R$1,53, - 
836516 - R$2,09, - 836520 - R$7,50, - 836518 - R$5,70, - 836517 - 
R$12,50, - 836522 - R$19,50, - 836529 - R$963,82, - 836506 - R$56,90, - 
836453 - R$5,30, - 836539 - R$9,08, - 836452 - R$3,75, - 836542 - 
R$887,20, - 836543 - R$20,99, - 836544 - R$76,45, - 836559 - R$45,00, - 
836556 - R$30,87, - 836560 - R$49,77, - 836551 - R$49,19, - 836555 - 
R$34,90, - 836550 - R$11,99, - 836549 - R$147,90, - 836558 - R$16,36, - 
836575 - R$60,00, - 836574 - R$70,00, - 836548 - R$60,00, - 836562 - 
R$88,98, ADEVALDO NOVAIS SILVA ME CNPJ/CPF Nº 
37.554.003/0001-87 ITENS VENCEDORA - 836525 - R$53,50, - 836531 - 
R$229,00, - 836572 - R$11,00, - 836515 - R$9,00, - 836428 - R$0,50, - 
836427 - R$0,50, - 836442 - R$58,30, - 836470 - R$3,20, - 836510 - 
R$7,50, - 836526 - R$44,50, - 836423 - R$145,00, - 836530 - R$168,00, - 
836503 - R$130,00, BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA CNPJ/CPF Nº 97.537.422/0001-32 ITENS VENCEDORA - 836528 
- R$843,87, - 836521 - R$38,98, - 836480 - R$36,86, - 836314 - R$14,40, - 
836389 - R$4,98, - 836402 - R$3,20, - 836617 - R$0,10, - 836618 - 
R$0,30, PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA CNPJ/CPF Nº 01.872.282/0001-80 ITENS VENCEDORA - 836546 
- R$7,88, - 836398 - R$30,76, - 836394 - R$57,42, - 836396 - R$21,18, - 
836397 - R$42,37, - 836399 - R$108,49, - 836270 - R$1,38, - 836307 - 
R$1,06, - 836316 - R$29,25, - 836408 - R$3,00, - 836609 - R$13,83, - 
836621 - R$159,86, - 836477 - R$20,75, - 836495 - R$65,00, MULTUS 
COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF Nº 24.753.864/0001-42 ITENS 
VENCEDORA - 836261 - R$12,00, - 836267 - R$21,50, - 836485 - 
R$129,00, - 836486 - R$129,00, J. FRANCIO ME CNPJ/CPF Nº 
24.661.095/0001-52 ITENS VENCEDORA - 836490 - R$194,98, - 836571 
- R$83,00, - 836566 - R$2.232,00, - 836563 - R$2.320,00, - 836426 - 
R$1.550,00, - 836391 - R$3.590,40, - 836505 - R$1.700,00, CLAUDINEI 
P. STASCZAK & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 02.970.924/0001-46 
ITENS VENCEDORA - 836535 - R$51,14, - 836538 - R$26,63, FAMAC 
ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF Nº 
05.161.520/0001-08 ITENS VENCEDORA - 836392 - R$68,00, - 836568 - 
R$282,00, DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 
10.711.938/0001-73 ITENS VENCEDORA - 836569 - R$29,80, - 836532 - 
R$318,80, - 836536 - R$234,50, - 836537 - R$49,90, - 836534 - 
R$251,00, VALOR TOTAL GERAL R$2.256.949,94.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO

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

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

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com 
closet Sala TV | Copa, 
Cozinha Gourmet com 
móveis planejados 
e churrasqueira 03 
Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO 
HORIZONTE - R$115.000,00 
Detalhes do imóvel 360 
m² Descrição  quadra 14 
lote 05 12 x 30 (360m²) 
quitado Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CARPE DIEN- 
R$300.000,00 Detalhes 
do imóvel 436 m² 
Descrição Rua Canoa 
Quebrada Quadra 26 Lote 
11, com 436,82 m² sendo 
16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

TERRENO de 10x25= 250 
m² centro do Alto da 
Gloria aceita proposta 
avista tem desconto e 
pega carro de menor valor. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

TERRENO à venda no 
Aquarela das Artes em 
Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas 
anuais de R$ 7.880,00 + 
91 parcelas de R$ 1.207,60 
(66) 99977-7222 | 3531-
7222
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TRE já tem possível data
para realizar a eleição
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Tribunal Regional Elei-
toral de Mato Grosso esti-
pulou a data de 26 de abril 
para que seja realizada a 
eleição suplementar para 
preencher a vaga da sena-
dora Selma Arruda (Pode-
mos), cassada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral no final 
de 2019.

Apesar de já ter a data 
pré-estipulada pela justiça 
eleitoral de Mato Grosso, a 
definição só ocorrerá a par-
tir de 20 de janeiro, quando 
termina o recesso do Poder 
Judiciário.

Para o presidente do TRE-
-MT, desembargador Gil-
berto Giraldelli, 26 de abril 
é a data mais “razoável” 
para que a eleição aconteça.

“Nós precisaremos vol-
tar do recesso para votar 
as possíveis datas. Essa é 
a data mais indicada, mas 
não podemos cravar isso. 
Não é uma decisão única do 
presidente, é do Tribunal”, 
disse Giraldelli ao site Mi-
diaNews.  Conforme porta-
ria do TSE em outubro do 
ano passado, ficou definido 
que as localidades caso pre-
cisassem realizar eleições 
suplementares, teriam à 
disposição as datas de 2 de 
fevereiro, 8 de março, 26 de 
abril, 10 de maio e 21 de ju-
nho deste ano.

Giraldelli relatou que as 
duas primeiras estariam 

NOVO PLEITO | 26 de abril é data mais provável para que a eleição suplementar seja realizada

Definição sai até 22 de janeiro

Foto: tRE-Mt

muito próximas para a rea-
lização do pleito, o que po-
deria dificuldades o proces-
so eleitoral. “As outras datas 
como em fevereiro e março 
acho pouco provável, por 
estar muito em cima. En-
tão, o dia 26 de abril é a 
mais razoável”, afirmou o 
presidente. Um outro fa-
tor pode adiar a realização 
da eleição suplementar. 
Caso a senadora Selma Ar-
ruda entre com pedido de 
recurso, dessa vez no Su-
premo Tribunal Federal, a 
Corte Suprema pode travar 
a eleição até que o recurso 
seja julgado. “A eleição pode 
ser até em maio. É preciso 
aguardar o STF. Não dá para 
adiantar nada”, disse o pre-
sidente.

Caso se mantenha a data 
indicada pelo TRE-MT, de 
26 de abril, os partidos te-
rão até o dia 12 de março 
para realizarem suas con-
venções e definirem seus 
respectivos candidatos e su-
plentes. No dia 17 de março, 
prazo final para o registro 
das candidaturas.

Já no dia seguinte, seria 
iniciado o período oficial de 
propaganda eleitoral e no 
dia 21 de março o início da 
propaganda eleitoral gra-
tuita em rádio e televisão. 
A partir do dia 21 de maio, 
o senador eleito e seus su-
plentes serão diplomados e 
autorizados a tomar posse 
como senador da República 
pelo estado de Mato Grosso.

Foto: Divulgação

Foto: SBt Sinop
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SORRISO

Instalação de lâmpadas de LED
deve somar R$ 2,5 milhões

SINOP

Ônibus pega fogo e suspeita
é de ato criminoso

PLANEJAMENTO FAMILIAR

A contratação 
de um seguro de vida 
traz tranquilidade

Há várias possibilidades de coberturas Homens teria sido incendiado na segunda-feira 

Prefeitura diz que a intenção é substituir mais de 3,5 mil 
lâmpadas 

DA REPORTAGEM

Dentro dos próximos 
dias, a Rua São Francisco, 
no bairro São Domingos, vai 
passar a contar com ilumina-
ção de LED. 

Por meio da Ação “Sor-
riso Iluminado”, que integra 
o programa Revitalização, 
outras 44 vias de intenso 
movimento no município 
receberão os novos equipa-
mentos em substituição às 
lâmpadas de vapor de sódio.

A intenção da iniciati-
va é substituir, até o fim do 
primeiro trimestre de 2020, 
mais de 3,5 mil lâmpadas.  
A Administração Municipal 
já investiu mais R$ 300 mil 
na aquisição de cerca de 400 
lâmpadas, que já estão sendo 
instaladas. 

“Devemos investir cer-
ca de R$ 2,5 milhões ao lon-
go do ano nesta ação que se 
reflete em segurança, con-
forto e economicidade”, des-
taca o prefeito Ari Lafin.

O evento também 
contou com a presença do 
prefeito em exercício do 
município, Gerson Bicego, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cuidar de quem você 
ama. Essa é a resposta certa 
para a importância do seguro 
de vida. O seguro de vida pro-
tege quem amamos e oferece 
tranquilidade em momentos 
difíceis. Você escolher o valor 
da sua apólice e se alguma fa-
talidade acontecer com você, 
uma indenização é paga para 
a pessoa que você escolher.

Esse valor pode ser apli-
cado para pagar o estudo dos 
filhos, custos com despesa de 
funeral, e até mesmo com-
pensar a perda de renda da 
família ou de invalidez. Hoje 
temos opções de resgate ain-
da em vida. O seguro é um 
contrato feito entre você e 
uma seguradora, que garan-
te a sua segurança financeira 
e de seus familiares em mo-
mentos inesperados.

Você escolher as cober-
turas que atendam às suas 
necessidades, e indica os seus 
beneficiários. O valor do se-
guro de vida não é fixo, pois 
varia de acordo com as co-
berturas selecionadas, profis-
são, idade, sexo e hábitos do 
segurado. Mas calma, mesmo 
com todos esses fatores o se-
guro de vida não é caro.

A especialista em seguro 
de vida, Gabriela Dallabri-
da, ressalta a importância de 
uma consultoria. “A ajuda de 
um profissional fica mais fácil 
para tirar as dúvidas e saber 
como funciona o seguro”, es-
clarece.

Também conhecido 
como planejamento familiar, 
o seguro de vida é quem vai 
garantir o futuro de quem 
depende de você. Afinal, im-
previsto podem acontecer e 
prevenir ainda é bem mais 
barato. A contratação de um 

SÓ NOTÍCIAS

Um ônibus Volvo, que 
estava estacionado na Ave-
nida das Sibipirunas, Jardim 
das Primaveras, foi consu-
mido pelo fogo na última 
segunda-feira (6). O Corpo 
de Bombeiros foi acionado 
e controlou as chamas no 
veículo.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, uma aná-
lise dos bombeiros apontou 
que possivelmente o incên-
dio tenha sido criminoso, 
pelo fato de uma janela es-
tar quebrada e haver marcas 
de mãos por onde o incen-
diário possa ter entrado. O 
ônibus ficou com a parte 
interna parcialmente quei-
mada. O caso passa a ser in-
vestigado pelas autoridades 
policiais.

seguro de vida demostra a 
preocupação com o futuro da 
sua família, que estará ampa-
rada em situações inespera-
das. Você pode até ser pego 
de surpresa, mas nunca des-
prevenido.

As garantias variam de 
acordo com a o plano con-
tratado. As coberturas básicas 
são de morte acidental ou na-
tural. Podem ser adquiridas 
as coberturas para proteção 
no caso invalidez permanen-
te total ou parcial, em decor-
rência de acidente, ou doen-
ças graves.

Dentre as coberturas 
disponíveis estão: morte; in-
validez permanente total ou 
parcial por acidente (IPA); 
invalidez permanente total 
por acidente (IPTA); invali-
dez permanente por acidente 
majorada (IPAM); invalidez 
funcional permanente total 
por doença (IFPD);  in-
validez laborativa permanen-
te total por doença (ILPD);  
despesas médicas, hospitala-
res e odontológicas (DMHO); 
diárias de incapacidade tem-
porária (DIT);  diárias por 
internação hospitalar (DIH);  
doenças graves (DG).

Ao contratar um segu-
ro de vida é essencial contar 
com a ajuda de um corretor 
de seguros, que irá apresentar 
as melhores opções disponí-
vel para você.

SERVIÇO
A Amazônia Seguros 

atua nos diversos segmentos 
de seguros, com 29 anos de 
serviço em Sinop e região. 
Entre em contato e conhe-
ça todas as vantagens dis-
poníveis para você. Av. Gov. 
Júlio Campos, 1245 | Setor 
Comercial | Sinop. Telefone:  
66 3531-2152 | WhatsApp 66 
99205-4072

visto que Ari se afastou ofi-
cialmente ontem por um 
período de 10 dias, para tra-
tar de assuntos particulares. 
“Os equipamentos oferecem 
mais segurança e luminosi-
dade, e, associados a todo o 
trabalho que está sendo fei-
to, esta ação vai deixar nossa 
cidade ainda mais bonita e 
atrativa, tanto para as famí-
lias sorrisenses, quanto para 
os visitantes”, comenta.

Para o presidente do 
bairro São Domingos, Mil-
ton Viniski, as novas lâm-
padas trazem muito mais 
segurança ao bairro. De-
pois da instalação das novas 
lâmpadas na São Francisco, 
gradativamente a ação será 
realizada em outras vias da 
Região Leste do município, 
como as ruas Palmares, Tan-
gará e Panambi. Na sequên-
cia, o trabalho será executa-
do na Avenida Natalino João 
Brescansin e em outras vias 
com grande movimento, 
como as perimetrais.

A iluminação por lâm-
padas de LED também deve 
fazer parte da paisagem de 
praças, bem como do lago 

que está sendo revitaliza-
do entre os bairros Jardim 
Amazônia e Rota do Sol. No 
município, algumas vias já 

contam com a iluminação de 
LED, como o acesso ao Resi-
dencial Mário Raiter e o pe-
rímetro urbano da BR–163.


