
TAXAÇÃO DOS SERVIDORES

ALTA FLORESTA

Atoleiros
deixam as
rodovias
intrafegáveis
Moradores de três muni-
cípios da região Norte do 
estado estão praticamente 
isolados. Os trechos das 
rodovias estaduais, prin-
cipalmente os não pavi-
mentados, de acesso a 
Nova Monte Verde, Apia-
cás e Nova Bandeirantes 
estão intrafegáveis.
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Uma jiboia ficou ferida depois de ser atingida pelo fio de uma roçadeira usada por trabalhador 
que limpava um terreno, em Alta Floresta. A cobra, de cerca de dois metros, estava camuflada 
em meio ao mato do terreno.                  Página  -4

JIBOIA FERIDA COM ROÇADEIRA

ALTO GARÇAS

POUPANÇA

Carretas
detidas por
falta de
nota fiscal

Depósitos
superam
os saques

Um comboio compos-
to por quatro carretas que 
transportavam milho a granel 
foi detido nesta semana por 
não possuírem nota fiscal do 
produto. A apreensão foi feita 
pela Policia Rodoviária Fede-
ral (PRF) de Alto Garças. De 
acordo com a PRF, a aborda-
gem ocorreu na BR-364.
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O Banco Central in-
formou que os depósitos na 
caderneta de poupança supe-
raram os saques em R$ 13,237 
bilhões em 2019. No ano pas-
sado, os depósitos somaram 
R$ 2,475 trilhões e, os saques, 
R$ 2,461 trilhões.
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Ronaldo Mazza/alMT

RepRodução

RepRodução

Deputados e Governo travam duelo
sobre aprovação da Previdência 
O Governo de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa travam neste início de ano, mais uma 
pauta polêmica. A Lei Complementar que eleva a alíquota previdenciária dos servidores públi-
cos de 11% para 14%. O aumento da alíquota é uma imposição do Governo Federal aos estados.
                     Página -4
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Apesar disso, há longas filas de es-
pera no SUS, seja por falta de espe-
cialistas ou de aparelhos

No primeiro dia do ano, o perió-
dico científico Nature apresentou 
estudo que amplia a confiança na 
aplicação de inteligência artificial 
(IA) ao campo de diagnósticos mé-
dicos. A tecnologia não vai revolu-
cionar a prática clínica do dia para 
a noite, mas seria ingênuo duvidar 
que ganhe papel crescente.

O trabalho diz respeito à inter-
pretação de mamografias, princi-
pal exame para detectar câncer de 
mama. Comparou-se o desempe-
nho de um sistema computadori-
zado com o de seis radiologistas es-
pecializados na busca de tumores 
precoces, ambos utilizando bancos 
com casos de quase 29 mil mulhe-
res no Reino Unido e nos EUA.

O discernimento baseado em 
silício não fez feio na comparação 
com os resultados obtidos pelos 
olhos e pela massa cinzenta de es-
pecialistas humanos. O programa 
logrou 5,7% menos falsos positivos 
e 9,4% menos falsos negativos, no 
caso das imagens americanas, e 
1,2% e 2,7%, respectivamente, no to-
cante às britânicas.

A diferença entre os desempe-
nhos com os dois conjuntos de 
dados pode ser atribuída à pecu-
liaridade de, no Reino Unido, cada 

Dias úteis?
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que ‘esse povo’ está certo”. “Está”, emen-
dei. Ele me olhou com um olhar entre o 
surpreso e o insatisfeito e falou: “como?”. 
Fui, então, explicar. Ele ficou branco, sem 
graça, parecia estar se sentindo na mais 
desconfortável das situações. Vendo o 

desconforto do cidadão falei 
que isso, de fato, é mais co-
mum do que se imagina e que, 
infelizmente, a maioria das 
pessoas está tão concentrada 
na compra que não dá a devi-
da atenção para os prazos de 
entrega. Ele, ainda envergo-
nhado, falou que o prazo em 
dias úteis não resolve seu pro-
blema e que, nesse caso, preci-
saria comprar o produto no co-
mércio local, por ter urgência, 

e depois vender o que chegasse da com-
pra online. Recomendei um pouco mais 
de calma e, por sorte, dois dias depois o 
produto foi entregue, evitando a compra 
em duplicidade.

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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mamografia ser interpretada por 
dois radiologistas (e eventual-

mente um terceiro, caso haja 
necessidade de arbitrar diver-
gências). O estudo contou com 
financiamento do Google Heal-
th e colaboração de vários hos-
pitais e instituições acadêmi-

cas nos dois países.
Ninguém arriscaria prognos-

ticar, por isso, que computadores 
substituirão em pouco tempo o 
especialista de carne e osso. Pa-
rece certo, por outro lado, que há 
neles potencial para diminuir a 
carga de trabalho de profissionais 
de saúde, em especial nos lugares 
em que haja carência deles.

No Brasil, realizaram-se em 
2018 quase 2,5 milhões de mamo-
grafias, exame que o Ministério da 
Saúde recomenda, de dois em dois 
anos, para mulheres entre 50 e 69 
anos. Apesar disso, há longas filas 
de espera no SUS, seja por falta de 
especialistas ou de aparelhos.

Estima-se que surjam a cada 
ano 60 mil novos casos de tumor 
de mama no país. Detectados pre-
cocemente, são tratáveis, resul-
tando em longa sobrevida para as 
pacientes. Ainda assim, a modali-
dade da doença permanece como 
primeira causa de morte por cân-
cer entre mulheres, com 16.724 
óbitos em 2017 (16% do total onco-
lógico).

Mamógrafos móveis, transmis-
são de imagens e —por que não?— 
inteligência artificial podem ser 
poderosos aliados tecnológicos.

Computador 
doutor 

Muita gente até percebe que o prazo é calculado em dias 
úteis, mas não dá a devida importância. Se você calcular 
vai perceber que a diferença entre os prazos consideran-
do dias úteis e corridos é bem expressiva, e não deve ser 
ignorada. Calcular antes da compra é a melhor forma de 
evitar frustrações enquanto espera a entrega.

CLIC 
FINAL 
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Um amigo meu comentou, esses dias, 
que estava muito insatisfeito com uma 
compra pela internet e que buscaria seus 
direitos via PROCON. Segundo ele a com-
pra não foi entregue no prazo e, nos conta-
tos por telefone, a empresa informava que 
o prazo não havia sido 
excedido. Ele, possesso, 
falava em tom de desa-
bafo que essas empre-
sas “ganham dinheiro ‘a 
rodo’” e “fazem o consu-
midor de ‘besta’”. Perce-
bi que algo poderia estar 
errado nessa “coisa”.

Pedi, então, para 
ver a compra, e recebi 
uma “patada” de volta: 
“tá achando que não sei 
contar ou seus conhecimentos de detetive 
vão mudar o tempo?”. Pensei em mandar 
“catar coquinho”, mas segui firme no pro-
pósito de ajudar. Foi então que, mostrando 
em seu celular a compra feita, começou a 
“filosofar”, quase “espumando” de raiva, 
sobre a data da compra e a data atual, con-
tando rapidamente nos dedos o período en-
tre uma e outra. Não precisei muito tempo 
para perceber um, digamos, “detalhe”: ele 
estava contando dias “corridos”, sendo que 
o anúncio era extremamente claro em dizer 
“dias úteis”. Esperei que ele concluísse o 
raciocínio, que veio acompanhado de mais 
uma “pancada”: “só falta você querer dizer 

Poupança: depósitos superam
saques em R$ 13,32 bilhões
DA REPORTAGEM

O Banco Central infor-
mou nesta quarta-feira (8) 
que os depósitos na ca-
derneta de poupança su-
peraram os saques em R$ 
13,237 bilhões em 2019. 
No ano passado, os depó-
sitos somaram R$ 2,475 
trilhões e, os saques, R$ 
2,461 trilhões. Esse movi-
mento aconteceu apesar 
da queda nos juros defi-
nidos pelo Banco Central 
ao longo do ano passado e 
que reduziu o rendimento 
da poupança.

O ingresso de recursos 
registrado em 2019 foi 
menor do que verificado 
em 2018, quando os de-
pósitos na poupança su-
peraram os saques em R$ 
38,2 bilhões. Essa também 
foi a menor entrada líqui-
da de recursos, para um 
ano fechado, desde 2016, 
quando R$ 40,701 bilhões 
deixaram a caderneta de 
poupança.

VOLUME
TOTAL
Com o ingresso de re-

cursos no ano passado, o 
estoque dos valores depo-
sitados, ou seja, o volume 
total aplicado na poupan-
ça, registrou aumento. Em 
dezembro de 2018, o volu-
me total era de R$ 797,821 
bilhões, valor que subiu 
para R$ 845,464 bilhões 
no fechamento de 2019.

Além dos depósitos e 
dos saques, os rendimen-
tos creditados nas contas 
dos poupadores também 
são contabilizados no es-
toque da poupança. No 
último ano, os rendimen-

EM 2019 | Resultado ocorre apesar da queda dos juros básicos da economia ao longo do ano passado

Depósitos superaram saques em 2019 

Foto: Divulgação

tos somaram R$ 34,856 
bilhões.

RENDIMENTO
Com a queda dos juros 

básicos da economia para 
4,5% ao ano, a caderneta 

de poupança passou a ren-
der menos, assim como 
outros investimentos em 
renda fixa, como fundos 
de investimentos, CDB´s e 
Tesouro Direto.

Pela norma em vigor, 

há corte no rendimento 
da poupança sempre que 
a taxa Selic estiver abaixo 
de 8,5% ao ano. 

Nessa situação, a corre-
ção anual das cadernetas 
fica limitada a 70% da Se-

lic, mais a Taxa Referen-
cial, calculada pelo BC.

Com a taxa Selic atual-
mente em 4,5% ao ano, a 
remuneração da poupan-
ça está hoje em 3,15% ao 
ano, mais Taxa Referen-

cial. C
om isso, economistas 

dizem que a aplicação em 
poupança está muito pró-
ximo, e até perdendo para 
a inflação, desde dezem-
bro do ano passado.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 09 de janeiro 2020 03 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

de Sinop/MT. Valor: 
R$ 1.600,00 (um mil e 
seiscentos reais) mensais 
+ taxa de condomínio. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

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

SALA COMERCIAL 
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: 

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  - 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com experi-
ência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência 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 referência; 
12-Desenhista, com experiência em AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiência; 
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 refe-
rência;
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 espor-
tivos;
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

JONATAS MONTEIRO 90585054134 - MEI, CNPJ: 
28.935.761/0001-54, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para atividades de manutenção e reparação de motocicle-
tas e motonetas, localizado na Rua das Violetas, número 
973, sala A, bairro Jardim das Palmeiras, Sinop/MT. Não 
EIA/RIMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 11 de fevereiro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZH2-004 EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital 
nº. 06/2020, que está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 08 de janeiro de 2020.  

 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação - 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE UMA MICROVAN, A SER ENTREGUE NA 
CASA DE AMPARO EM CUIABÁ-MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 007 BAIRRO 
SENHOR DOS PASSOS”, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as 
disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, realizado em 06 de janeiro de 2020, foi declarado DESERTO por não haver nenhuma 
empresa participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 08 de janeiro de 2020. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 06 de janeiro de 2020, às 08h00min, 
na Rua Amsterdã, nº 007, Bairro Senhor Dos Passos, Cuiabá/MT, o PREGÃO PRESENCIAL 
SRP Nº 015/2018, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 
P45 E ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, A SEREM ENTREGUES NA CASA DE AMPARO EM 
CUIABÁ - MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, 
NA CAPITAL CUIABÁ/MT”, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as 
disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019, onde sagrou-se 
vencedora a empresa GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 
03.401.442/0001-38, para os itens 127 e 146, valor global de R$ 22.896,00 (VINTE E DOIS MIL, 
OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). Demais informações poderão ser solicitadas 
diretamente na sede do Consórcio, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro 
Alvorada, CEP: 78.530-000 na cidade de Peixoto de Azevedo de segunda-feira a sexta-feira em 
horário comercial, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 ou pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 08 de janeiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 

 
 PREGÃO PRESENCIAL  

 NR.: 17 / 2019  
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em exercício, 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados 
através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Licitação N°: 17/2019 
b) Modalidade: Pregão Eletrônico - Carona 
c)Data da Homologação: 27/12/2019 
d)Objeto da Licitação: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 072/2019 "CARONA" 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT, EM ATENDIMENTOS AO CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DE PEIXOTO. Conforme especificações constantes 
no Termo de Referência, parte integrante deste Processo. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 

Código Razão Social CNPJ Qtde de 
Itens 

Valor 

906 EASY SOLUCOES 
DIAGNOSTICAS LTDA 

19.993.061/0001-25 06 R$ 
19.612,30 

TOTAL 06 R$ 
19.612,30 

 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quinta-feira, 27 de dezembro de 2019. 

 
________________________________________ 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
PRESIDENTE 
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Deputados travam votação de aumento 
da alíquota para os servidores estaduais
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo de Mato Gros-
so e a Assembleia Legisla-
tiva travam neste início de 
ano, mais uma pauta polê-
mica. A Lei Complementar 
que eleva a alíquota pre-
videnciária dos servidores 
públicos de 11% para 14%.

O aumento da alíquota é 
uma imposição do Gover-
no Federal aos estados que 
faz parte do texto final da 
Reforma da Previdência 
Nacional, sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Por isso, há a urgência por 
parte do governador Mau-
ro Mendes (DEM), em ter 
aprovado o quanto a Lei 
Complementar. Mas logo 
na primeira sessão de 2020, 
um grupo de deputados 
decidiu colocar um entra-
ve na proposta. Eles indi-
caram um substitutivo no 
texto enviado pelo Palácio 
Paiaguás de que os servi-
dores que recebem salários 
inferiores a dois mínimos, 
ficariam isentos da alíquota. 
No texto original diz que a 
partir de um salário míni-
mo (R$1.039, os servidores 
de devem contribuir.

O deputado Lúdio Cabral 
(PT), durante a sessão aca-
bou pedindo vista, adiando 
assim a primeira etapa da 
votação. Para o parlamen-
tar a proposta de Mendes 
é a mais nociva entre todos 
os estados brasileiros. “A 
pior de todas as propostas 
de reforma da Previdência, 
a mais maldosa de todas, 
a mais nociva, é a reforma 

URGÊNCIA | Há uma pressão do governo estadual para que a votação ocorra ainda essa semana 

Decisão deve sair ainda nesta semana 

Foto: Ronaldo Mazza

encaminhada pelo gover-
nador Mauro Mendes. Em 
nenhum outro Estado, ne-
nhum governador teve a 
coragem de confiscar o ga-
nho dos aposentados e pen-
sionistas que ganham até o 
teto do INSS.”, disse.

O deputado Silvio Fávero 
(PSL), disse que a escolha 
por votar favorável ao subs-
titutivo se dá para preser-
var os menos favorecidos. 
“Havia algumas questões 
dos menos favorecidos pa-
garem mais. O substitutivo 
que nós assinamos ontem, 
eu votarei favorável. Ante-
riormente, você pegava os 
menos favorecidos e os co-
locava para contribuir. En-
tão nós isentamos até quem 
ganha dois salários”, disse o 
deputado. Líder do Gover-
no dentro da Assembleia, o 
deputado Dilmar Dal´Bosco 
(DEM), apesar de defender 
a proposta original do go-
vernador, já admitiu que a 
Lei Complementar só deve-
rá ser aprovada com as al-
terações apresentadas pelo 
Legislativo. Mas enfatizou a 
importância de que a apro-
vação ocorra ainda nesta se-
mana.

“Estamos fazendo reuni-
ões para definir na comissão 
como vai ficar. A mudança é 
na isenção para quem tem 
até um salário. A tendência 
é de alterar para a partir de 
dois salários. Vamos ver. Vai 
depender de uma análise 
que está sendo feita pela co-
missão”, afirmou.

A urgência se dá, segundo 
o Governo, devido ao rom-
bo na previdência que só 

Foto: PRF-Mt

Foto: divulgação

Foto: divulgação

ALTA FLORESTA

Trabalhador fere jiboia
de 2 metros com roçadeira

3 CIDADES

Atoleiros deixam MTs intrafegáveis
e municípios praticamente isolados

ALTO GARÇAS

Carretas carregadas 
com milho são
detidas por falta 
de nota fiscal

Carretas apreendidas em Alto Garças 

Córregos transbordaram e trechos sem asfalto ficaram 
intrafegáveis 

Cobra estava camuflada em meio ao mato do terreno 

DA REPORTAGEM

Uma jiboia ficou ferida 
depois de ser atingida pelo 
fio de uma roçadeira usada 
por trabalhador que limpava 
um terreno, em Alta Flores-
ta, na última terça (7). A co-
bra, de cerca de dois metros, 
estava camuflada em meio 
ao mato do terreno.

O morador afirmou 
que ficou assustado ao ver a 
jiboia e chamou a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema) para fazer o resgate, 
já que ela estava ferida. A co-
bra deve receber tratamento 
e depois será entregue à na-
tureza.

A orientação é que, ao 
encontrar um animal silves-
tre pelas ruas ou terrenos, 
acione a Polícia Ambien-
tal, Corpo de Bombeiros ou 
Sema para que o resgate seja 
feito com segurança. Matar 
animais silvestres é crime 
ambiental. De acordo com 
especialistas, a jiboia não 
possui veneno, ela mata as 
presas por sufocamento.

Para alimentar-se, a 
jiboia se enrola na presa, 
apertando-a firmemente até 
matá-la. Em seguida, ela en-
gole a presa inteira, pois as 
cobras não possuem dentes 
para mastigar o alimento.

DA REPORTAGEM

Um comboio composto 
por quatro carretas que trans-
portavam milho a granel foi 
detido nesta semana por não 
possuírem nota fiscal do pro-
duto. 

A apreensão foi feita 
pela Policia Rodoviária Fede-
ral (PRF) de Alto Garças. De 
acordo com a PRF, a abor-
dagem ocorreu na BR-364. 
Durante a fiscalização de ro-
tina, os policiais solicitaram 
a documentação da carga e 

SÓ NOTÍCIAS

Moradores de três mu-
nicípios da região Norte do 
estado estão praticamente 
isolados. Os trechos das ro-
dovias estaduais, principal-
mente os não pavimenta-
dos, de acesso a Nova Monte 
Verde, Apiacás e Nova Ban-
deirantes estão intrafegá-
veis.

Uma ponte sobre o 
Rio Apiacás na MT-208 
está interditada. Os pontos 
sem pavimentação se trans-
formaram em um imenso 
atoleiro e até veículos com 
tração nas quatro rodas e ca-
minhonetes têm dificulda-

os motoristas afirmaram que 
não possuíam.

Além da ausência de 
nota fiscal, os policiais identi-
ficaram excesso de carga. So-
mando o excedente, os veícu-
los transportavam mais de 65 
mil kg acima do permitido. 
Somente uma carreta carre-
gava 21.770 kg a mais do que 
rege a legislação.

Os veículos foram en-
caminhados para a Secretaria 
Estadual de Fazenda (Sefaz) 
para que providências sejam 
tomadas.

em 2019 consumiu R$ 1,3 
bilhão dos cofres públicos. 
Ainda de acordo com pre-
visão do Governo, se não 
houver mudança, até 2023 
o estado de Mato Grosso 

deverá ter um número de 
servidores aposentados, 
maior que os número de 
servidores ativos.

Até o momento, a maioria 
dos estados brasileiros, 17 

no total, já aprovaram alte-
ração da alíquota previden-
ciária em percentual míni-
mo de 14%. Entre eles estão 
Maranhão, Piauí, Acre, Ala-
goas, Amapá, Amazonas, 

Ceará, Distrito Federal, Es-
pirito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, Pará, Para-
ná, Sergipe, Rio de Janeiro 
e Goiás.

des para trafegar na rodovia.
Cerca de 30 caminhões 

estão parados nesse trecho, 
porque não conseguem se-
guir viagem. 

O município mais atin-
gido é Apiacás devido aos 
atoleiros na MT-160. Cerca 
de 50 km, que ligam a ci-
dade à MT-208, estão com 
grandes atoleiros porque 
alguns córregos transborda-
ram.

A alternativa está na li-
gação entre Alta Floresta e 
Apiacás, percurso que passa 
por Paranaíta pela MT-206, 
para garantir o escoamento, 
principalmente dos grãos 
produzidos nessa região.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário Itaú Administradora de Consórcio Ltda., doravante 
designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 00.000.776/0001-01, com sede à Avenida Antonio Massa, nº 361, Poá/SP, 
nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Advindos do Sistema de Consórcio e Garantia de 
Alienação Fiduciária do Imóvel e Outras Avenças, datado de 15/01/2013, referentes aos GRUPOS/COTAS de nº 00046/009, 
no qual figura como Fiduciante REUS RODRIGUES DIAS, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, CI/RG – 6062326324 – 
SSP/RS, CPF/MF nº 904.126.480-91, residente e domiciliado em Sinop/MT, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial 
e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 09/01/2020, às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 515.606,37 (Quinhentos e Quinze Mil, Seiscentos e Seis Reais e Trinta e Sete 
Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 46.155 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por “Uma construção em alvenaria simples, natureza 
residência, medindo 239,70m² (Av.02); e seu respectivo lote nº 40, da quadra nº 03, com a área de 4.000,00m², situado no 
“Residencial Campo Verde”, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e  confrontações: - 
Norte – com 40,00m, confrontando com a Rua N, nº 425 (Av.03); Leste – com 100,00m, confrontando com o Lote nº 41; Sul – 
com 40,00m, confrontando com o Lote nº 08; Oeste com 100,00m, confrontando com o Lote nº 39”. Obs. Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 21/01/2020, às 15h30min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 257.803,19 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Três Reais e 
Dezenove Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência 
de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances 
on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa 
pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e 
eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os 
encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já 
tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação 
e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O horário mencionado neste edital, no site da 
leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. (IDMl 5268-09)


