
Um estudo mostrando que Mato Grosso é o 2º estado com o menor preço médio de venda do etanol do 
Brasil. De acordo com o levantamento, Mato Grosso só fica atrás de São Paulo no ranking dos estados 
onde é mais vantajoso ao cidadão abastecer com etanol em relação à gasolina. Em Mato Grosso, o pre-
ço médio do litro do etanol é de R$ 3,072 e o custo médio por km rodado é de R$ 0,361.    Página -4

COMBUSTÍVEL

MT tem o segundo menor 
preço de etanol do país

ORÇAMENTO DE MENDES

Licenciamento 
de veículos com
final 1 vai até
31 de janeiro
Proprietários de veículos com 
placas final 1 têm até o próximo dia 
31 de janeiro para efetuar o paga-
mento do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos (CRLV) 
anual. O documento, tanto para 
carro quanto para moto custa R$ 
126,06.                 
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Os parlamentares autorizaram que o governador Mauro Mendes (DEM), possa fazer 
o remanejamento e transferência de recursos dentro do limite de 15% da receita. O 
que acaba se equivalendo em R$3,1 bilhões em 2020.              Página -4

DEPUTADOS APROVAM LOA 2020

MOBILIZAÇÃO
Prefeitura
de Sinop 
faz combate
à dengue

A Prefeitura de Sinop deu 
a largada para uma grande for-
ça tarefa de combate à dengue 
no município. Conforme o vice-
-prefeito Gilson de Oliveira, a 
ação é uma resposta da gestão 
à população, mas a sociedade 
precisa participar para ter o 
resultado desejado.
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Aliás, uma das dificuldades para en-
frentar a questão de modo eficiente 
está na própria disjuntiva —ou in-
vestimento social, ou investimento 
na repressão

Causa consternação descobrir, em 
pesquisa Datafolha, que quase três 
quartos (72%) dos brasileiros aptos a 
votar têm medo de sair às ruas de-
pois do anoitecer. Entre as mulheres, 
sentem-se ameaçadas 79% das ouvi-
das.

No primeiro semestre de 2019, hou-
ve 22% menos vítimas de homicídios 
do que no período correspondente de 
2018. Não deixa de ser preocupan-
te constatar índices tão elevados de 
percepção de insegurança mesmo 
quando as estatísticas apontam uma 
redução sustentada da criminalida-
de, o que acontece desde o final de 
2017.

Assim como a evolução do núme-
ro de delitos, a sensação de insegu-
rança se condiciona por um grande 
número de fatores, como tantos fe-
nômenos sociais que não se deixam 
reduzir a causas únicas. A própria 
população parece intuir que a crimi-
nalidade não aumenta nem diminui 
em consequência de uma só medida 
governamental.

O maniqueísmo imperante no de-
bate nacional, no que respeita à se-
gurança pública, costuma opor in-
vestimento social, numa antípoda, 
ao fortalecimento do aparelho de se-
gurança, na outra. Em especial com a 
eleição do presidente Jair Bolsonaro, 

Gosto questionável
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essas caixinhas em perdem completa-
mente a noção do respeito, passando a 
“obrigar” quem está ao seu redor a ouvir 
seu som, sem qualquer preocupação com 
o volume ou mesmo com os gostos musi-
cais das pessoas.

É o mesmo que acontece 
com o camarada que coloca 
seu carro para “berrar” sem 
se importar com quem está 
perto, quem exagera no vo-
lume da TV ou do som em 
casa quando não mora sozi-
nho e por aí vai.

Você pode achar que 
tem o melhor gosto musical 
do planeta, para quem não 
compartilha suas preferên-
cias seu gosto vai ser ques-

tionável. Não tente “forçar” outras pes-
soas a ouvir o que você ouve. Use fones 
de ouvido em ambientes públicos, isso é 
o mínimo que podemos fazer para curtir 
um som sem incomodar.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

ganhou tração na sociedade a ideia 
de que só a repressão policial pode 

conter a violência. O Datafolha 
mostra que essa visão fica dis-
tante de ser majoritária. É ver-
dade que 41% opinam ser mais 
eficaz destinar recursos ao setor 
de segurança, como prover mais 
treinamento e melhores equipa-
mentos aos policiais.

Contingente considerável, 
mas significativamente inferior aos 
57% que priorizam os investimen-
tos sociais para diminuir o desem-
prego ou melhorar a educação.

Outra maneira de interpretar a 
pesquisa apontaria que a própria 
divisão entre entrevistados, não 
muito desequilibrada, reflete o ca-
ráter multifatorial da criminalida-
de. Parece quase impossível alcan-
çar um consenso quando se trata 
de assinalar sua causa principal e, 
por consequência, eleger a política 
certeira que pudesse dar cabo dela.

A razão é simples: não existe 
bala de prata, nessa matéria como 
em tantas outras. Aliás, uma das di-
ficuldades para enfrentar a questão 
de modo eficiente está na própria 
disjuntiva —ou investimento social, 
ou investimento na repressão.

O governante dotado de bom 
senso sabe que não pode prescindir 
da seguridade e do ensino público 
de qualidade, o que independe de 
consequências futuras na redução 
da violência urbana.

No curto e no médio prazo, os de-
litos não diminuirão sem um traba-
lho de investigação e inteligência 
policial, acompanhado do patru-
lhamento ostensivo com objetivo 
de dissuadir e não de aterrorizar.

Caminho 
seguro

Respeite as pessoas ao seu redor. Ouvir som é bom, mas 
ouvir o som dos outros é um verdadeiro transtorno. E não 
venha com a “teoria” de que “se ninguém reclamou não 
está incomodando”, pois muita gente evita se indispor 
com pessoas “sem noção”.

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

Ouvir música. Esse é, sem dúvidas, um 
dos grandes prazeres da vida. Cada pessoa 
tem seus “gostos”, preferências, estilos, en-
fim, as músicas certas que tocam, de fato, 
sua alma. Algumas vezes a aparência en-
gana, como é meu caso: por conta das ta-
tuagens e da cara 
de poucos amigos 
muita gente acha 
que sou roqueiro, 
enquanto minha 
“praia” é a música 
romântica, inde-
pendentemente 
do estilo. E quanto 
mais romântica, 
melhor.

A tecnologia, 
mais do que nos 
aproximar da música, nos aproximou da 
“nossa” música. Não entendeu? Em outros 
tempos tínhamos que sintonizar emisso-
ras de rádio, depois, discos, fitas e CD´s. 
Hoje a música vai onde estamos, com nossa 
playlist, nossas preferências, enfim, músi-
cas que chamamos de “nossas”.

Alguns acessórios se tornaram mais 
populares. Além do próprio celular, que 
assumiu sua função de player pessoal, 
caixinhas bluetooth se tornaram itens tão 
populares que podem, inclusive, ser encon-
tradas por “vintão” em uma série de lojas de 
importados por esse Brasil afora.

Acontece que tem gente que compra 

Licenciamento de veículos com
placa final 1 vence dia 31
DA REPORTAGEM

Proprietários de veí-
culos com placas final 1 
têm até o próximo dia 
31 de janeiro para efe-
tuar o pagamento do 
Certificado de Regis-
tro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV) anual. 
O documento, tanto 
para carro quanto para 
moto custa R$ 126,06 
e a emissão pode ser 
feita em qualquer uni-
dade do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-
-MT), pelo site oficial 
da autarquia (www.de-
tran.mt.gov.br) ou atra-
vés do aplicativo “MT 
Cidadão”, que pode ser 
baixado em qualquer 
aparelho celular com 
tecnologia Android ou 
IOS.

O Detran-MT refor-
ça que, para conseguir 
emitir o licenciamen-
to anual do veículo, os 
motoristas precisam 
pagar todos os tribu-
tos, como o Imposto 
sobre Propriedade de 
Veículos Automotores 
(IPVA), que este ano 
poderá ser quitado em 
cota única ou parcela-
do em até seis vezes no 
boleto pela Secretaria 
de Estado de Fazenda 
(Sefaz).

Outro valor a ser pago 
para emitir o licencia-
mento é referente ao 
Seguro DPVAT, que 
continua com o pa-
gamento obrigatório, 
conforme decisão re-
cente do Supremo Tri-

DOCUMENTAÇÃO | Após pagamento, condutor deve retirar documentação nas unidades do Detran-MT

Motorista pode também solicitar entrega via Correios

Foto: Secom-mt

bunal Federal (STF), 
suspendendo a Medida 
Provisória nº 904, edi-
tada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, em 11 de 
novembro.

O diretor de Veículos 
do Detran-MT, Augusto 
Cordeiro, lembra ain-
da que, para conseguir 
emitir o licenciamento, 
além do pagamento do 
IPVA e Seguro DPVAT, 
também é preciso que 
o motorista quite possí-
veis multas para a regu-
larização do veículo.

Atualmente, o proces-
so de emissão do licen-
ciamento anual do veí-
culo representa mais de 
50% da demanda diária 
de atendimentos do 
Detran-MT.

ENTREGA
EM CASA
O proprietário do ve-

ículo também tem a 
opção de receber o li-
cenciamento em casa, 
via Correios. Para isso, 
é necessário que o en-
dereço esteja atualizado 
junto ao Detran-MT, e 
marcar, durante a re-
quisição, a opção “RE-
CEBA O SEU DOCU-
MENTO EM CASA”.

Os proprietários que 
estiverem com o en-
dereço desatualiza-
do no banco de dados 
do Detran-MT devem 
comparecer a uma uni-
dade da autarquia com 
o comprovante de re-
sidência, documentos 
pessoais e do veículo 
para atualizar o cadas-
tro.



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- 
$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
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
PROCESSO Nº: 001/2020 

 
A Câmara Municipal De Sinop, Estado De Mato Grosso, Com Sua Sede Localizada Na 
Avenida Das Figueiras N° 1835, Na Cidade De Sinop – Mt, Faz Saber Que Se Encontra 
Aberta Aos Interessados, Licitação Na Modalidade De Tomada De Preços, Tipo Técnica E 
Preço N° 001/2020, Regida Pela Lei Federal N° 8.666 De 21 De Junho De 1.993 E Suas 
Posteriores Alterações, Lei Nº 12.232, De 29 De Abril De 2010 E Pelas Condições 
Estabelecidas No Edital, Tendo Como Objeto A “Contratação De Empresa De Publicidade 
E Propaganda Para Criação E Divulgação Dos Trabalhos Institucionais E Legislativos Da 
Câmara Municipal”. Cuja Abertura Dar-Se-Á No Dia  13 De Fevereiro De 2020, Às 14 
Horas Na Sede Da Câmara Municipal De Sinop – Mt. O Edital Completo E Informações 
Poderão Ser Obtidos Junto A Comissão Permanente De Licitações, Na Sede Da Câmara 
Municipal De Sinop – Mt, Durante O Horário Normal De Expediente, No Endereço 
Supracitado Ou Pelo Site Http://Www.Sinop.Mt.Leg.Br/.  Sinop – Mt, 10 De Janeiro De 
2.020. 
 

Marcieli Rosangela Gomes 
Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 004/2020 
 
 

SINTTRONORMAT 
Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso 

Avenida das Acácias n° 2369 – Centro – CEP: 78.550-306 - Sinop/MT – Fone: (66) 3531 
8133 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 
TRATAR DA NEGOCIAÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO COM A 
EMPRESA VIAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE LTDA –  
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE 
DE MATO GROSSO - SINTTRONORMAT, através do seu presidente Jaime Sales de 
Oliveira, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES ASSOCIADOS E NÃO 
ASSOCIADOS  FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VIAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE 
LTDA, INTEGRANTES DA BASE TERRITORIAL REPRESENTADA PELO SINDICATO, 
BEM COMO, DAS CIDADES DE: Sinop - Alta Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder 
– Claudia - Feliz Natal - Guarantã do Norte – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do Norte - 
Juara - Lucas do Rio Verde – Marcelândia – Matupá - Nova Canaã do Norte - Nova 
Santa Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes - Novo Horizonte do Norte - Nova 
Mutum - Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo Mundo - Paranaíta - Peixoto de 
Azevedo – Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso – Santa Rita do Trivelato - 
Terra Nova do Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul e Vera; nos termos das 
disposições contidas no Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do artigo 19°, 
PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA QUE SERÁ 
REALIZADA NO DIA 17/01/2020, NA SUB-SEDE DA ENTIDADE LOCALIZADA NA 
RUA GOIANIA, N° 1496S BAIRRO ALVORADA, NA CIDADE DE LUCAS DO RIO 
VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, em primeira convocação as 09hs00min com a 
presença da maioria simples, e em segunda e ultima convocação as 10hs00min, com a 
maioria dos presentes, ficando a assembleia permanente até às 17hs00min, para tratarem 
sobre os seguintes assuntos: 
 
1 - Tomarem conhecimento e deliberarem a respeito da proposta patronal para um 
possível fechamento de um Acordo Coletivo de Trabalho; 
2 - Deliberar acerca da delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para realizar 
negociações junto a empresa Viação Lucas do Rio Verde LTDA, nos termos do §1° do 
Artigo 611 e Artigo 616 da CLT e, ainda, instaurar Ação de Dissídio Coletivo de Trabalho, 
caso seja necessário;  
3 - Deliberar acerca das contribuições ao Sindicato, a serem recebidas dos trabalhadores 
associados e não associados. 

Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020 
Jaime Sales de Oliveira – Presidente. 

   
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte-MT, 10/01/2020.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
24/01/2020, às 08:00h., na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga 
do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços Para Futura e 
Eventual Fornecimento de botijões, registros, recarga de gás e instalação 
de central de gás doméstico, a serem utilizados nas Secretarias Municiais 
da Prefeitura Municipal De Ipiranga Do Norte/MT”, 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, link transparência, aba PUBLICAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT  

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 – SRP 19/2019  

 

A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, através do seu pregoeiro nomeado pela Portaria 

nº 54/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, a ANULAÇÃO do processo 

licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 – SRP 19/2019, cujo objeto é a 

REGISTRO DE PREÇOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ATENDENDO A 

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.Justificativa: a anulação faz-

se necessário para a readequação de edital. Santa Carmem/MT, 04 de julho de 2019. 

 

Maitê Sehnem 

Pregoeira 

 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2019 
Credenciamento de Prestação de Serviços – SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 

CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
 

COMUNICAMOS que está SUSPENSO a Chamada Pública nº 009/2019, nos termos da Lei 
Federal n° 8.666/93, bem como as alterações posteriores, o qual tem como objetivo o 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, fica suspenso por tempo indeterminado. Os interessados 
poderão obter mais informações nos dias úteis, em horário comercial, na sede do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, 
n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo - MT, CEP: 78.530-000, fone: (66) 3575-2489, e-
mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo MT, 10 de janeiro de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
PRESIDENTE - CPL

 

Presidente da CPL

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 048/2019
O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos da fase julgando das propostas de preços no dia 14.01.2020 às 
08:00 horas. Nova Mutum - MT, 10 de janeiro de 2020.

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Objeto: contratação de empresa para execução de baias e cercamento da 
cavalaria do 1º (Primeiro) Esquadrão Independente de Policiamento 
Montado de Nova Mutum, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data 
de Abertura: 29 de janeiro de 2020. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor 
preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Rogério Cristóvão da Silva

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 10 de janeiro de 2020.
Rogério Cristóvão da Silva

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 112/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E 
REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)' CONFORME 
A SEGUIR GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA CNPJ/CPF Nº 
33.502.502/0001-70 LOTE VENCEDORA - LOTE 4 VALOR TOTAL R$ 
R$200.000,00, GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA CNPJ/CPF Nº 
33.502.502/0001-70 LOTE VENCEDORA - LOTE 3 VALOR TOTAL R$ 
R$185.000,00, GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA CNPJ/CPF Nº 
33.502.502/0001-70 LOTE VENCEDORA - LOTE 1 VALOR TOTAL R$ 
R$180.000,00, GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA CNPJ/CPF Nº 
33.502.502/0001-70 LOTE VENCEDORA - LOTE 2 VALOR TOTAL R$ 
R$290.000,00, VALOR TOTAL GERAL R$855.000,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

Marisete M. Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 113/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS 
EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2020, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(IS)' CONFORME A SEGUIR SUPERMERCADO IRMAOS 
MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 01.020.470/0001-80 ITENS 
VENCEDORA - 835063 - R$5,40, - 835077 - R$19,67, - 835078 - 
R$21,20, - 835079 - R$22,37, SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43 ITENS VENCEDORA - 835081 - 
R$19,55, - 835080 - R$29,85, - 835082 - R$14,85, - 835097 - R$6,35, - 
835102 - R$17,15, - 835118 - R$14,50, - 835134 - R$4,17, VALOR TOTAL 
GERAL R$2.338.220,50.

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO
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Etanol vendido em Mato Grosso é 
o segundo mais barato do Brasil
DA REPORTAGEM

O site nacional UOL Car-
ros divulgou, ontem (10), um 
estudo mostrando que Mato 
Grosso é o 2º estado com o 
menor preço médio de ven-
da do etanol do Brasil.

O estudo foi promovido 
pela Ticket Log, empresa 
que possui especialidade em 
administração de frotas e so-
luções de mobilidade, com 
base nos preços praticados 
entre 30 de dezembro de 
2019 a 3 de janeiro deste ano.

De acordo com o levan-
tamento, Mato Grosso só 
fica atrás de São Paulo no 
ranking dos estados onde é 
mais vantajoso ao cidadão 
abastecer com etanol em 
relação à gasolina. Apenas 
nove estados foram conside-
rados vantajosos.

Em Mato Grosso, o preço 
médio do litro do etanol é de 
R$ 3,072 e o custo médio por 
km rodado é de R$ 0,361.

Um dos fatores preponde-
rantes no valor de venda do 
etanol é a carga tributária do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) cobrado por cada Es-

REPERCUSSÃO NACIONAL | Site UOL repercutiu estudo de empresa especializada que mostrou onde 
vale a pena abastecer

Etanol de MT está entre os mais baratos 

Foto: Secom-mt

tado.
Esse quesito explica o por-

quê de Mato Grosso estar em 
posição de competitividade, 
uma vez que possui a segun-
da menor alíquota do país, 
com 12,5%, atrás apenas de 
São Paulo, que pratica o per-
centual de 12%.

Na maioria dos Estados, a 
alíquota aplicada ao com-
bustível está em torno de 
20%. Em alguns Estados o 
percentual é mais elevado, 
como no Rio Grande do Sul, 
que atinge 30%.

Já nos Estados vizinhos, o 
valor cobrado é superior ao 
dobro do aplicado em ter-
ritório mato-grossense. Em 
Tocantins, a alíquota é 29%; 
Rondônia está fixado em 
26%; e no Amazonas, Pará, 
Mato Grosso do Sul e Goiás 
é cobrado 25%.

Pela Legislação estadual 
vigente, o Governo pode co-
brar uma alíquota de até 25% 
sobre o etanol. 

No entanto, um benefício 
é concedido ao segmento, o 
que reduz a base de cálcu-
lo do imposto, chegando na 
carga tributária efetiva de 
12,5%.

cleiton iSidoro

Foto: mayke toScano/Secom-mt

LOA

Mendes terá orçamento de R$ 3 bilhões
para remanejar a seu critério em 2020

DENGUE

Prefeitura de Sinop inicia força 
tarefa para eliminar o Aedes aegypti

EDUCAÇÃO

Prefeitura começa
montagem dos kits
escolares em Sorriso

Prefeitura prepara kit escolar 

Meio termo foi encontrado 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde da última 
quinta-feira (09), a Assem-
bleia Legislativa aprovou 
a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para este ano de 2020. 
A LOA se refere ao orçamen-
to destinado para o Executi-
vo estadual.

De acordo com a peça 
definida a previsão das recei-
tas é de R$ R$ 20,3 bilhões, 
com previsão de despesas 
fixadas em R$ 20,9 bilhões. 
Ou seja, com os números de-
finidos a tendência é de um 
déficit na casa dos R$ 600 
milhões.   

A proposta da LOA teve 
aprovação de 20 deputados 
estaduais e dois se abstive-
ram de votar.

Dentro dos valores des-
tinados à receita, os parla-
mentares autorização que o 
governador Mauro Mendes 
(DEM), possa fazer o rema-
nejamento e transferência 
de recursos dentro do limite 
de 15% da receita. O que aca-
ba se equivalendo em R$3,1 
bilhões em 2020. 

O deputado da oposi-
ção Wilson Santos (PSDB), 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sorri-
so, através da Secretaria de 
Educação e Cultura, começa 
na segunda-feira (13), a mon-
tagem dos kits escolares que 
serão entregues aos pais ou 
responsáveis, no dia 1º de fe-
vereiro, no Centro de Eventos 
Ari José Riedi, das 07h às 13h.

São 4 mil kits escolares 
disponíveis para os alunos da 
rede municipal de ensino, do 
Pré I e Pré II, 1º a 5º ano e 6º 
a 9º ano e contam com mo-
chila, camiseta e os itens bási-
cos utilizados no dia-a-dia da 
sala de aula, de acordo com 
as necessidades de cada série, 
como cadernos, lápis, borra-
cha, cola, entre outros.

Os materiais serão en-
tregues para os pais que são 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília, que estejam com o 
Cadastro Único do Governo 
Federal (Cad Único) atualiza-
do. Quem não estiver com o 
Cad Único atualizado, pode 
ir até a Secretaria de Assis-
tência Social e fazer a atua-
lização, onde também serão 
entregues a folha resumo e o 

MARCOS SILVA

VISÃO NOTÍCIAS

A Prefeitura de Sinop, 
por meio das Secretarias 
Municipais de Saúde, Meio 
Ambiente, Obras, Educação 
e seus devidos setores, jun-
tamente com entidades civis 
organizadas, deram a larga-
da para uma grande força ta-
refa de combate à dengue no 
município. 

Em reunião na manhã 
dessa quarta-feira (08), ficou 
acordado entre as partes a 
união de esforços para dimi-
nuir os índices de infestações 
do Aedes aegypti.

Conforme o vice-pre-
feito Gilson de Oliveira, a 
ação é uma resposta da ges-
tão à população, mas a socie-
dade precisa participar para 
ter o resultado desejado. 

“Eu não tenho dúvi-
da que o trabalho feito aqui 
hoje, essa resposta que a 
Prefeitura está dando, aliás, 
sempre esteve atuando na 
questão da dengue, vai cha-
mar a atenção da população 

“vale kit escolar”. A partir do 
dia 22 de janeiro, esta renova-
ção de informações e o vale, 
também estarão disponíveis 
nos Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras São 
Domingos, Cras Praça CEU e 
Cras São José).

Para a retirada dos kits 
no dia 1º, é exigida a folha 
resumo, o “vale kit escolar” e 
um documento com foto do 
pai, mãe ou responsável.

A secretária de Educa-
ção e Cultura, Lucia Drechs-
ler, lembra que a lista dos ma-
teriais já foi entregue para os 
pais no momento da rematrí-
cula, por isso, é importante 
que estejam atentos ao prazo 
da retirada dos kits escolares.

“Os pais já receberam 
a lista de materiais para este 
ano letivo. Aqueles que ain-
da não estão com a lista, po-
dem retirar a partir do dia 21 
de janeiro, na Secretaria de 
Educação ou nas escolas mu-
nicipais. É importante que os 
pais estejam com esta lista em 
mãos para saber o que não 
precisam comprar, pois mui-
tos itens já compõe o kit es-
colar que será entregue pela 
Prefeitura”, declarou Lucia.

para um problema que é de 
todos. Com certeza, teremos 
uma melhora nesta questão 
dos casos de dengue, mas é 
preciso o envolvimento da 
população e isso ficou claro 
nesta discussão”, relata o ges-
tor.

O coordenador do Cen-
tro de Endemias, Cesário 
Rocha, reforça que haverá 
uma série de ações por par-
te das secretarias envolvidas, 
no entanto, 80% dos focos 
estão dentro dos quintais e é 
necessária a conscientização. 

“Vamos intensificar, 
ainda, mais as ações neste 
período chuvoso, haja vista 
esse aumento na incidência 
do mosquito e de casos po-
sitivos na cidade. Estaremos 
fazendo um grande traba-
lho, porém, o ator princi-
pal é a população, já que os 
focos predominam no lixo 
pequeno e que é passivo de 
recolhimento todos os dias”, 
afirma.

Com prontidão, já foi 
implantada uma sala de si-
tuação e monitoramento 

queria que o limite de rema-
nejamento permitido para o 
governador fosse de apenas 
10%, mas aí entrou em cena o 
líder do Governo na ALMT, 
deputado Dilmar Dal’Bosco 
(DEM), que pediu para que 
os parlamentares mantives-
sem os 15%. 

“Peço que mantenham 
essa porcentagem de 15%. Te-
nho o compromisso do Go-
verno para que em 2021, ao 
invés de 15%, iremos baixar 
para 10%. Queria que a base 
defendesse esse percentual”, 
disse Dal’Bosco.

Na peça original, o Exe-
cutivo pedia que a margem 
fosse de 20%, o que corres-
ponderia a R$ 4 bilhões, mas 
os deputados entenderam 
que seria uma margem alta.

O deputado petista, 
Lúdio Cabral criticou a mar-
gem proposta pelo líder do 
governo.

“O Projeto de Lei Or-
çamentária que o Governo 
mandou para Assembleia 
está completamente desco-
nectado da realidade, porque 
ele está subestimando recei-
ta. São aproximadamente 
R$ 2 bilhões em receita su-
bestimada no orçamento. 

Precisamos votar um orça-
mento que reflita a realidade 
do Estado”. A maior fatia do 
orçamento é destinada para 
a Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, com 
R$ 4,149 bilhões. Em segun-
do lugar aparece a Secretaria 
de Estado de Segurança Pú-
blica, com R$ 3,431 bilhões.

emergencial de controle e 
combate ao mosquito, anexo 
ao Centro de Endemias, que 
será coordenada por um bi-
ólogo cedido pelo Ministério 
da Saúde ao município. Para 
somar nos serviços haverá 
uma integração dos Agentes 
de Combate às Endemias 
com os Agentes Comunitá-
rios de Saúde.

Também, será realiza-
da a contratação de mais 60 
profissionais para atuarem 
no combate a endemias. 
Além, disso, haverá a aqui-
sição de cinco novas bom-
bas costais motorizadas para 
intensificar os bloqueios de 
casos.

Um mutirão de recolhi-
mento de lixo já está sendo 
organizado para iniciar ain-
da neste mês. A fiscalização 
de terrenos baldios – que 
por muitas vezes servem de 
depósito irregular de lixo – 
também será intensificada 
e é de responsabilidade do 
proprietário mantê-los lim-
pos. 

“A gente sabe que neste 

período de chuvas precisa-
mos somar esforços, é fun-
damental que a população 
contribua fazendo a manu-
tenção de seus imóveis. En-
tretanto, verificando que o 
terreno está com o mato alto 
e com descarte de resido será 
feita a aplicação de multa. 
Em relação às áreas institu-
cionais, há um cronograma 
de atuação de limpeza que já 
é realizado”, enfatiza a secre-
tária municipal de Meio Am-
biente, Ivete Mallmann.

DENÚNCIAS
A Prefeitura de Sinop 

conta, também, com o apoio 
da sociedade para a realiza-
ção de denúncias de imóveis 
e locais com suspeita de en-
tulho acumulado e foco de 
dengue. O número de tele-
fone é o 3511-1829; já pela 
palma da mão, é possível 
informar o município por 
meio do aplicativo Se Liga 
Sinop, baixado gratuitamen-
te pela internet em qualquer 
smartphone, ou o próprio 
site www.seligasinop.com.br.


