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Consumidor
espera os
saldões por
descontos
Cerca de 71% dos consumi-
dores brasileiros esperam 
promoções e saldões para 
adquirir produtos de maior 
valor, como eletrodomésticos, 
móveis, celulares, eletrôni-
cos e automóveis, com preços 
mais em conta. Os dados são 
da pesquisa Retratos da Socie-
dade Brasileira sobre práticas 
de consumo.                     Página   8

Assim como em 2019, o início de temporada do Grêmio em 2020 deve sofrer a mesma alteração 
do que havia sido planejado anteriormente.                                 Página  -6

TIME TITULAR NO INÍCIO DO GAUCHÃO

NOVA REGRA

MTPREV

Lei obriga
hospitais a
terem macas
para obesos

Conselho 
aprova
mudanças 
para
aposentadoria

Os hospitais públicos e pri-
vados de Mato Grosso deverão 
ter macas e cadeiras de rodas 
dimensionadas para o aten-
dimento a pessoas obesas. A 
nova regra visa atender a Lei nº 
11.073, publicada no Diário Ofi-
cial do dia 10 de janeiro, e tem 
o prazo de até 120 dias para o 
cumprimento.                  Página -3

O Conselho da Previdência 
de Mato Grosso aprovou o envio 
à Assembleia Legislativa da 
Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC), que prevê mudan-
ças nas regras de concessão de 
aposentadorias dos servidores 
estaduais, seguindo a reforma 
nacional.                
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Divulgação

Divulgação
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Avenida prevista 
para a Copa
é inaugurada 
5 anos depois
A obra de construção da Avenida Parque do 
Barbado foi inaugurada 5 anos depois da data 
prevista. O projeto estava previsto para ficar 
pronto até a Copa do Mundo de 2014, o que não 
aconteceu. A avenida no Jardim das Américas 
tem 1,6 km de extensão e teve orçamento de 
pouco mais de R$ 29,5 milhões.  Página -7
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Tenho admiração pela sua coragem e 
desprendimento. Tenho respeito pela sua 
sinceridade e também, reconheço, tenho 
um pouco de inveja de sua juventude e 
vitalidade

Um dos espetáculos mais deprimentes 
dos últimos meses é o vendaval de calú-
nias, impropérios e mentiras que se abateu 
sobre uma frágil adolescente sueca, Greta 
Thunberg. É patético ouvir mulheres, mui-
tas vezes oprimidas e discriminadas em 
seus ambientes profissionais e familiares, 
reproduzindo maledicências de extremo 
conteúdo misógino. É nauseante presenciar 
setentões zangados, que jamais moveram 
um dedo por uma causa de interesse cole-
tivo, postando zombarias quanto ao fato da 
jovem ser portadora da Síndrome de Asper-
ger. Visão, uma revista portuguesa (www.
visao.sapo.pt), fez uma extensa matéria so-
bre as “mentiras mais loucas” que são pro-
pagadas contra essa garota. Até o vídeo de 
alguém atirando com uma metralhadora foi 
divulgado como se fosse ela, além de calú-
nias sobre seus pais. Por que tudo isso?

Greta incomoda e muito porque com a 
sua iniciativa solitária alguns meses atrás 
de postar-se com um cartaz de protesto de-
fronte ao Parlamento sueco deflagrou um 
movimento de milhões de jovens em deze-
nas de países.

Greta irrita e muito porque a crueza e ob-
jetividade de suas palavras denuncia, por 
contraste, a hipocrisia de discursos empo-
lados que disfarçam a inércia e o confor-
mismo. Greta exaspera e muito porque o seu 
ativismo põe a nu a inação de tantos que 
tinham a obrigação ética e profissional de 
agirem.

Greta desconforta e muito porque a sua 
coragem contrasta com a covardia de tantos 
líderes políticos e empresariais.

Os reacionários e ressentidos criticam 
Greta de todas as formas e por quaisquer 
motivos. E quando faltam motivos, inven-
tam-nos, temperando-os com inveja, raiva e 
brutalidade.

Exigem que Greta, com seus dezes-
seis anos, apresente a maturidade e o 
equilíbrio que não cobram de Trump e 
assemelhados.

Reclamam que Greta, estudante se-
cundarista, não conclua suas críticas com 
“soluções técnica e economicamente viá-
veis”, que nem os próprios governos e conglo-
merados empresariais conseguem formular 
e/ou muito menos implementar.

Denunciam que Greta é repetitiva e mo-
notemática, ao cuidar apenas da questão 
das mudanças climáticas, sem perceber que 
isso é, ao mesmo tempo, uma virtude e uma 
necessidade. Virtude, porque ela não tem a 
pretensão de abraçar todas as causas, mas se 
concentrar naquela que julga a mais impor-
tante ou na qual sua participação pode ser 
mais efetiva. Necessidade, porque enquanto 
uma crise não é resolvida - e ao contrário se 
agrava – tanto mais crucial que o problema 
seja debatido.

Quanto a mim, não tenho ódio nem raiva 
a Greta Thunberg. Tenho admiração pela sua 
coragem e desprendimento. Tenho respeito 
pela sua sinceridade e também, reconheço, 
tenho um pouco de inveja de sua juventude e 
vitalidade. E tenho muita compaixão da mi-
séria moral, intelectual e emocional dos seus 
detratores.

Vá em frente, Greta! Torço por ti e pela tua 
geração de jovens, que é a dos meus filhos, 
que se dedicam a lutar pela vida. Como can-
tava Gonzaguinha, “eu acredito é na rapazia-
da que segue em frente e segura o rojão (...) eu 
vou à luta com essa juventude que não corre 
da raia à troco de nada”. PS: Esse artigo já es-
tava pronto quando uma autoridade de nos-
so país depreciativamente qualificou Greta 
como “pirralha”, o que me fez lembrar Tom 
Jobim: “se todos (os pirralhos) fossem no 
mundo iguais a você, que maravilha viver ...”.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO (TCE-MT)

Ódio a Greta

LUIZ HENRIQUE LIMA

Em meio a uma coletânea de indicadores mais 
positivos nos últimos meses, a indústria continua su-
gerindo uma recuperação mais comedida. Mais do 
que dificuldades de curto prazo, é nesse setor que os 
obstáculos estruturais para o crescimento sustentado 
da economia se mostram mais evidentes.

A queda da produção em novembro, de 1,2% 
frente ao mês anterior e 1,7% na comparação anual, 
certamente tem causas externas, como a crise argen-
tina que derrubou as exportações de automóveis.  
Dados da Anfavea, a associação das montadoras, su-
gerem nova queda da produção em dezembro. Vai se 
frustrando a contribuição positiva para o PIB que era 
esperada da indústria no 4° trimestre.

Há notícias positivas em outras áreas, como vare-
jo, construção civil, serviços e na abertura agora mais 
acelerada de vagas formais. Os juros baixos também 
devem impulsionar o crédito e favorecer o mercado 
de capitais.

Tudo isso deve ajudar a puxar a indústria, ain-
da que de forma gradual. Mas não se pode perder de 
vista que a produção ainda está 17% abaixo do pico de 
2011, evidência de problemas persistentes de compe-
titividade no país. 

As causas são muitas e de longo prazo. A despeito 
(ou por causa) de políticas industriais que se mostra-
ram equivocadas e do protecionismo, excessivo, o se-
tor não acompanhou a revolução tecnológica mundial 
e permaneceu isolado dos grandes centros de inova-
ção. 

Ineficiências domésticas, como no campo tri-
butário, vão se mostrando obstáculos cada vez mais 
intransponíveis. A indústria é o setor com a mais alta 
carga de impostos do país, resultado da colcha de re-
talhos que se transformou a tributação da produção. 
Sem uma ampla reforma que simplifique drastica-
mente as regras e distribua melhor o ônus dos im-
postos, e de uma estratégia consistente de abertura e 
absorção de tecnologia, será difícil que o país consiga 
recuperar o dinamismo industrial.

A indústria concentra empregos de melhor qua-
lidade, dispõe de um legado de tecnologia que pode 
ser mobilizado e ainda tem um papel a desempenhar 
no desenvolvimento brasileiro. Para tanto, é preciso 
que sejam priorizadas as ações com impacto sistêmi-
co, como aumentar a qualidade da educação e favore-
cer a formação de poupança. São esses elementos que 
podem alicerçar a transformação produtiva, não um 
retorno à agenda de subsídios e fechamento do país.

Editorial

Fraqueza industrial

Ranking dos Políticos - Facebook

DANÇA DAS
CADEIRAS
Presidente do TCE-MT, o conselheiro 

Guilherme Maluf começou a exonerar deze-
nas de funcionários comissionados, desde o 
início do mês. Outros, de sua confiança, de-
verão ser acomodados nas vagas, num pro-
cesso já considerado normal em trocas de 
comando. Com menos de um ano no tribu-
nal, Maluf foi eleito presidente em função do 
afastamento de cinco conselheiros pelo STF, 
há dois anos.

ALIANÇA PELO
BRASIL
Um grupo de aproximadamente 50 apoia-

dores do presidente da República Jair Bolso-
naro esteve no Cartório do 1° Ofício para assi-
nar a ficha de apoio para criação do Aliança 
pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende 
fundar e que precisa do recolhimento de 492 
assinaturas em todo o país até o mês de abril, 
para que possa estar habilitado para as elei-
ções municipais em outubro.

VIOLAÇÃO
DE EDITAL
Um soldado da Polícia Militar foi expulso 

da Corporação por não comprovar a conclu-
são do 2º grau, o que configura violação das 
regras do edital para ingresso na instituição. 
A portaria, publicada no Diário Oficial desta 
segunda (13), é assinada pelo comandante-
-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo 
José de Assis. Segundo a publicação, tanto 
o fardamento quando os apetrechos da PM 
que estejam sob a posse do ex-PM devem ser 
recolhidos dentro de cinco dias. A portaria 
também determina a exclusão do ex-militar 
da folha de pagamento do Estado.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“A indústria concentra empregos de 
melhor qualidade, dispõe de um legado 
de tecnologia que pode ser mobilizado e 
ainda tem um papel a desempenhar no 
desenvolvimento brasileiro

“
Um “homem”, 28 anos, matou a mãe esfaqueada, segundo a Polícia Militar, 

depois que ela se recusou a dar o cartão de crédito para ele comprar drogas, 
no Jardim Guanabara, em Cáceres, na noite de segunda (13). Marina Garcia, 66 
anos, e o filho teriam discutido durante a noite. Em seguida, testemunhas ou-
viram os gritos da vítima e chamaram a polícia. De acordo com a PM, o rapaz 
(não teve o nome divulgado) trocou de roupa e fugiu do local. No entanto, foi 
localizado e preso na Avenida dos Estados.

Teste de resistência inesperado
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ficou no quarto, o celular sobre um pote, 
que estava sobre um móvel alto, na cozi-
nha, onde eu tinha a “certeza” que estaria 
seguro.

Após algum tempo me dedicando ao 
carro voltei e não vi o celular. Uma cai-

xa estava sobre o 
móvel. Ao verificar, 
provavelmente a tal 
caixa, ao ser coloca-
da, virou o pote e fez 
com que o aparelho 
experimentasse uma 
queda livre, por trás 
do móvel, até o chão.

Certo do prejuízo 
recolho o aparelho 

e, para minha surpresa, o mesmo sofreu 
um dano quase imperceptível na lateral 
e uma minúscula marca no vidro da tela. 
Para um aparelho sem capinha e sem pe-
lícula, o “chinês” se saiu muito, mas muito 
bem em uma queda dessa proporção.

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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Deixar celulares caírem passa longe de ser uma boa ideia 
e, via de regra, causa prejuízos. O fato de um aparelho 
cair e você ter a sorte de não acontecer nada mais grave 
não serve para atestar resistência do mesmo em tais 
situações. Pode ter sido um apenas um golpe de sorte em 
sua vida, e um alerta para que você cuide mais do seu 
dispositivo.
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Recentemente troquei de celular e, cla-
ro, comentei com vocês sobre detalhes que 
foram da escolha do novo aparelho até as 
impressões iniciais. Ontem, porém, o apa-
relho passou por um teste que não gostaria 
de forma alguma que fizesse parte da sua 
história: uma 
queda de quase 
1,60 metros, dire-
to no chão.

A “proeza” 
aconteceu de 
uma forma que 
eu não imagi-
nava. Estive, a 
noite, na casa 
do meu pai, que 
mora na chácara, para fazer uma manu-
tenção em um dos meus carros. Quem me 
conhece sabe que tenho essa paixão e, 
mesmo minha preferência (e meus conhe-
cimentos) estando focados na mecânica e 
na injeção eletrônica, resolvi voltar uma se-
quela de acidente antigo para o lugar para 
resolver uma pequena questão na lataria, o 
que faria bastante barulho. Fazer isso na ci-
dade poderia não ser uma boa ideia, ainda 
mais que só estou tendo tempo para isso a 
noite.

Meu bebê, de oito meses, acabou por 
dormir, e para que o barulho não o inco-
modasse peguei uma baixinha bluetooth e 
coloquei música do meu celular. A caixinha 
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Hospitais de MT terão que 
ter macas para obesos
DA REPORTAGEM

Os hospitais públicos e 
privados de Mato Grosso 
deverão ter macas e cadei-
ras de rodas dimensionadas 
para o atendimento a pes-
soas obesas. A nova regra 
visa atender a Lei nº 11.073, 
publicada no Diário Oficial 
do dia 10 de janeiro, e tem o 
prazo de até 120 dias para o 
cumprimento.

O descumprimento acar-
retará multa de 10 UPFs – 
Unidade Padrão Fiscal (R$ 
146,44 a unidade no mês de 
janeiro), podendo ser apli-
cada em dobro em caso de 
reincidência. E as despesas 
decorrentes da aplicação da 
lei correrão por conta de do-
tação orçamentária própria, 
suplementada se necessário.

De acordo com o autor da 
proposta, o deputado esta-
dual Dr. Gimenez (PV), atu-
almente a obesidade virou 
uma epidemia na saúde pú-
blica, pois aproximadamen-
te 25 milhões de obesos no 
Brasil, o que representa mais 
de 18% da população, o do-
bro dos números de 2011.

LEI DA RECOMPENSA | Atualmente pessoas obesas representam 18% da população brasileira, e têm necessidade

Medida vale para hospitais públicos e particulares 

Foto: MAURICIo BARBANt / ALMt

“Essa mudança parece 
muito simples, mas é algo 
extremamente significativo 
para a inclusão de grande 
parte da população de Cuia-
bá e de todo o estado, por-
que evitará acidentes varia-
dos. Também é fundamental 
para que hospitais ofereçam 
atendimento de qualidade e 
humanizado a esses pacien-
tes”, destacou.

Dr. Gimenez é médico e 
já presenciou um acidente 
com uma paciente que caiu 
da maca ao ser transporta-
da após uma cirurgia e que 
veio a óbito em razão das 
complicações advindas des-
se “tombo”, situação que po-
deria ter sido evitada. “É um 
fato que em muitos anos de 
medicina jamais esqueci, em 
que uma vida se perdeu”.

As adequações buscam 
garantir acesso de todos ao 
sistema de saúde. Pesqui-
sas de 2018 da Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigi-
tel), do Ministério da Saú-
de, mostraram que Cuiabá 
ocupa hoje a 2ª colocação 

Foto: MAyke tosCANo
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MTPREV

Conselho aprova mesmas regras federais
para servidores do estado em reforma

ASSISTÊNCIA

Lei destina produtos apreendidos para instituições filantrópicas

COOPERAÇÃO
Parceria permite que 8 mil 
pecuaristas possam 
retornar ao mercado formal

Cooperação técnica traz benefícios ao setor 

Ao invés do descarte, produtos podem ser úteis 

Texto será encaminhado para discussão na ALMT 

DA REPORTAGEM

O Conselho da Pre-
vidência de Mato Grosso 
aprovou o envio à Assem-
bleia Legislativa da Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC), que prevê mudanças 
nas regras de concessão de 
aposentadorias dos servi-
dores estaduais, seguindo a 
reforma nacional. A reunião 
aconteceu na manhã de on-
tem (14), no Palácio Paiaguás.

O objetivo é atender 
à exigência legal de imple-
mentação da reforma da 
previdência estadual até 1º de 
agosto de 2020. Cabe aos de-
putados estaduais a análise e 
possíveis mudanças no texto 
enviado pelo Executivo.

Conforme o governa-
dor de Mato Grosso, Mauro 
Mendes, é necessário um 
esforço conjunto para que 
as novas regras sejam apro-
vadas o mais breve possível, 
cumprindo com as exigên-
cias nacionais. “O Conselho 
aprovou o texto. Agora, as 
discussões sobre a PEC serão 
feitas pela Assembleia, que é 
a casa dos grandes debates. 
Depois de aprovadas as no-
vas regras, vamos elaborar 
um plano de custeio do MT 
Prev”.

O presidente do Mato 
Grosso Previdência, Elliton 
de Oliveira Souza, ressaltou 
o crescente déficit financeiro 
da previdência, que ultrapas-
sou o valor de R$ 1,3 bilhão 
em 2019.

 “O déficit só tende a 
crescer com as regras atuais, 
e temos que equalizar isso. 
Tudo que arrecadamos com 
as contribuições dos servi-
dores, e com a contribuição 

DA REPORTAGEM

Um termo de coope-
ração técnica assinado nes-
ta segunda-feira (13) prevê o 
desenvolvimento e a adoção 
de um sistema informatizado 
para monitorar a recuperação 
ambiental de áreas desmata-
das ilegalmente ou embar-
gadas por órgãos ambientais 
(Ibama e Sema).

Com isso, a estimativa 
é de que aproximadamente 
oito mil pecuaristas mato-
-grossenses possam se rein-
tegrar ao mercado formal da 
carne, inclusive com frigorí-
ficos signatários de termos de 
ajuste de conduta com o MPF 
no âmbito do projeto Carne 
Legal.

A parceria foi firmada 
entre Governo do Estado, 
Ministério Público Federal 
(MPF), pecuaristas e frigorífi-
cos de Mato Grosso e repre-
senta um importante passo 
para o setor da carne bovina 
e para a sustentabilidade da 
pecuária estadual. 

“Nós conseguiremos 
trazer esses produtores no-
vamente para a legalidade. 

DA REPORTAGEM

De autoria do depu-
tado estadual Silvio Fávero 
(PSL), a Lei Nº 11.075/2020 
colocará fim às incinera-
ções de artigos de vestuário, 
cama, mesa, banho e calça-
dos apreendidos pela auto-
ridade competente por irre-
gularidades insanáveis. Pela 
regra, depois de observados 
os procedimentos legais, os 
produtos serão encaminha-
dos à Secretaria de Estado 
de Assistência Social e Cida-
dania para serem doados às 
entidades filantrópicas e aos 
programas e projetos sociais 
destinados à criança, ao ado-
lescente, ao idoso e à mulher.

Isso será um passo primor-
dial para a confiança desse se-
tor e para a importância que 
esse setor possui dentro do 
Estado de Mato Grosso. Vai 
gerar mais empregos, mais 
confiança, mais investimen-
to e permitir que todos que 
queiram possa estar dentro 
da legalidade, evitando que se 
crie um mercado clandestino 
de carne, que prejudica toda 
a sociedade. Vamos combater 
cada vez mais as ilegalidades 
para facilitar a vida de quem 
quer agir de forma correta”, 
salientou o governador Mau-
ro Mendes.

O procurador da Repú-
blica do Ministério Público 
Federal, Erich Raphael Mas-
son, pontuou que “a ferra-
menta tem o potencial de 
gerar grande recuperação 
ambiental. Muitas áreas des-
matadas ilegalmente voltarão 
a ser cobertas por florestas. 
Além disso, o pecuarista terá 
possibilidade de comércio 
com quase todos os frigorífi-
cos do Estado de Mato Gros-
so, já que a maioria firmou o 
TAC do Carne Legal com o 
MPF”.

Fávero destaca que al-
guns produtos retidos não 
cumprem requisitos míni-
mos de qualidade e seguran-
ça para serem utilizados pela 
população. Porém ressalta 
que há situações em que pe-
ças falsificadas, mesmo não 
possuindo a qualidade de 
um item original, estão em 
condição de uso por aqueles 
que vivem em situação de 
pobreza extrema. “Vivemos 
em um país cujas desigual-
dades sociais e de renda são 
gritantes, e falo sem exagero. 
Por isso, nos causa espanto 
quando tomamos ciência de 
que roupas e sapatos apreen-
didos, por exemplo, por ser 
reprodução de marcas famo-

patronal, não é suficiente, e 
temos retirado dinheiro do 
caixa do Estado para cobrir 
isso”, conta. 

“Com aprovação do tex-
to base, agora os deputados 
irão se debruçar em cima do 
documento, para após isso, 
sabermos quais os números 
exatos para adequarmos o 
cálculo atuarial em relação 
a aquilo que foi aprovado. 
Vamos tentar dar sustentabi-
lidade para os aposentados, 
e para as futuras gerações de 
funcionários públicos que 
terão que se aposentar”, ex-

plica o procurador-geral de 
Justiça, José Antônio Borges 
Pereira.

Ele aponta que mesmo 
o Ministério Público, que 
hoje tem a sua previdência 
com superávit, deverá ter di-
ficuldade para pagar os apo-
sentados no futuro, portanto, 
vê a necessidade da reforma. 

“Todos os Poderes, e o 
Ministério Público que é um 
órgão de controle, temos que 
unir essas vidas para ter uma 
previdência única que possa 
dar sustentabilidade em rela-
ção à previdência do futuro”, 

afirma o procurador-geral. 
A proposta foi apro-

vada por sete votos favorá-
veis, contra cinco. Esta foi a 
reunião de continuação da 
11º reunião do Conselho de 
Previdência, que foi suspen-
sa para análise da proposta 
após pedido de vistas de con-
selhiros.  O Conselho é o ór-
gão de deliberação superior 
da Previdência Estadual, que 
tem a finalidade de assegurar 
o regime de previdência de 
caráter contributivo e solidá-
rio, garantindo o equilíbrio 
financeiro e atuarial.

sas, são destruídos, quando 
poderiam ser utilizados pe-
los mais necessitados. Fato é 
que muitos desses produtos 
depois de apreendidos não 
possuem destinação especí-
fica, sendo, em muitos casos, 
incinerados”, argumentou 
Fávero. Em outubro do ano 
passado, duas operações 
desencadeadas em Cuiabá, 
pela Delegacia Especializa-
da do Consumidor (Decon), 
realizadas em menos de 15 
dias, resultou na apreensão 
de 1.395 produtos; calçados 
foram mais de 900 pares. 
As intervenções deflagradas 
pela delegacia visam comba-
ter a venda de produtos fal-
sificados.

no ranking das capitais com 
maior número de homens 
obesos (25,4%). Entre as mu-
lheres, esse índice é de 20,7%.

“É importante deixar claro 
que quando falamos em ex-
cesso de peso, condição que 
ainda não atingiu um nível 
de doença, o problema se 
torna muito mais preocu-
pante, porque coloca a ca-
pital em 4ª colocação, com 
mais de 56% das mulheres 
acima do peso, o que repre-
senta mais da metade do pú-
blico feminino”, acrescenta o 
parlamentar.

Ele também avalia como 
importante a aplicação de 
recursos públicos e privados 
na promoção da qualidade 
de vida das famílias, estimu-
lando prática de exercícios 
e alimentação balanceada 
desde a infância. Parques, 
academias ao ar livre, aulas 
coletivas e programas nas 
escolas que estimulem es-
portes vão ao encontro das 
políticas de saúde pública. 
“Temos que atuar em di-
versas frentes, de um lado a 
inclusão e de outra a saúde 
preventiva”.
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TV  e Entretenimento

Filho de Frota desiste de 
carreira no mundo pornô 
e dá calote em usuários

Mayã Frota, filho do deputado Alexandre 
Frota, desistiu da carreira no mundo da indús-
tria pornográfica. Para se promover, ele manti-
nha uma página no site Only Fans, em que os 
usuários pagavam R$ 54 para assistir vídeos e 
receber fotos exclusivas dele. Com o passar do 
tempo, Mayã passou a ganhar mais seguidores 
e o valor da mensalidade passou a ser R$ 200. 
As informações foram divulgadas pela revista 
Marie Claire. O grande problema é que os assi-
nantes pagaram por um mês do conteúdo e fica-
ram sem nada, já que o ator apagou as imagens 
e os vídeos que havia publicado. Em sua conta 
na página, Mayã explicou o motivo da desistên-
cia na carreira. “Gostaria primeiramente de me 
desculpar pela minha ausência nesses últimos 
dias e também me desculpar pelo que estou 
prestes a dizer”, iniciou o texto.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

UEB
AMORTECER

IRARANIMO
AARREDIO

GRUDAIMNM
TALLOAT

EEUPIER
PORCELANA

CAPRIUCI
PERAPRAIA

DARCOADOR
GAMALON
ANAGUARAMO

FIDELIDADE
OOESTIRAR

Duas
aves 

brasileiras

Número
de luas da

Terra

Capela
fora do

povoado;
igrejinha

Relativo
à idade

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

(?)
Moreira,
locutor

brasileiro

Diminuir o
impacto
(quedas) 

Falta de 
(?): marca
do pregui-

çoso

Arisco;
descon-

fiado

Apelido
carinhoso 

de
"Luciana"

Cometer
um

engano
Despertar

(o dia)

Execu-
tando 

(programa)

Área de
lazer do
banhista

Terceira
letra
grega

Reduzir
a pó 

Peça que
se usava

sob a saia

Causar
distensão

(Med.)

Adere 

Enrai-
vecer; 

enfurecer 

(?) qual:
igual

Material de
louças finas

Tipo de
calça
curta

Fruto da
pereira
Ceder;
doar

Lealdade

Hiato de
"voo"

Filtro 
do café
Cidade

fluminense

A que não
tem má-fé

Quarto, 
em inglês

Ligação
entre a

raiz e as
folhas

Espécie
de cais

Segunda
vogal

Ary Toledo,
humorista
Oposto de
"singular"

101, em
romanos
Gostar 

muitíssimo

Sílaba de
"longo"

Gemidos
de dor

Área de
trabalho
Ditongo
(abrev.)

Meu, em
espanhol
Camarei-
ra (bras.)

2/mi. 4/room. 5/errar — orada. 7/arredio.

“Não me conhecem”, diz Hulk após ser 
criticado por ficar com sobrinha de ex-mulher

O jogador Hulk Paraíba, 33, desaba-
fou em suas redes sociais após muitas 
notícias circularem a respeito de sua 
vida pessoal. No ano passado, ele trocou 
a esposa, com quem estava há 12 anos, 
pela sobrinha dela. Em foto dos filhos, 
escreveu a seguinte mensagem: “Cari-
nho, amor, respeito e gratidão... Isso que 
importa! Opiniões públicas? Eles não me 
conhecem”, escreveu. Hulk é pai de Ian, 
10, Tiago, 8 e Alice, 6.

O jogador confirmou em dezembro de 
2019 que estava namorando Camila, 31, 
sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo 
de Souza. Segundo nota encaminhada 
por sua assessoria de imprensa, o ponta 
da equipe chinesa Shanghai SIPG falou 
sobre o relacionamento com os pais e o 
irmão da nova namorada. 

“Ele falou a verdade e comunicou à 
família. Hulk e Camila iniciaram o na-
moro em outubro. Portanto, foi o próprio 
Hulk que tornou pública a informação, 
pois não precisa se esconder. Sua posi-
ção é transparente para evitar mentiras 
e comentários maldosos”, diz trecho da 
nota.

Após Hulk assumir o namoro com 
a sobrinha de sua ex-mulher, o jogador 
fez de tudo para conseguir a separação 
de forma amigável. Ele depositou R$ 100 
milhões na conta dela e ainda a deixou a 
escolher metade dos 80 imóveis de pro-
priedade dele. 

O assessor do jogador disse que, em 
agosto deste ano, Hulk mostrou os extra-
tos bancários à ex-mulher e transferiu 
metade do que tinha em conta. O ato foi 
feito diante de advogados e documentos 
foram assinados.

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na cidade 
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 

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. 

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 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 
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

Moyses Antonio Bocchi, CPF nº 014.600.309-82, torna pú-
blico que requer junto a SEMA, a Licença Prévia e a Licen-
ça de Instalação para o Pátio de Descontaminação, com 
452,41 m², a ser implantado em área denominada Fazenda 
Berrante de Ouro, propriedade de GB AGRONEGOCIOS 
LTDA, CNPJ 08.419.379/0001-80, matrículas nº 54506, 
54507, 54508, 54509, 54510, 7243 do C.R.I. de Sorriso, 
com área total de 4.008,79 ha, localizada no município de 
Sorriso/MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

Gelnex Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº  
02.001.597/0004-67, torna público que requer junto a 
SAMA, a Licença Prévia e a Licença de Instalação de 
ampliação, para a atividade de fabricação de pós alimentí-
cios, a ser implantado na unidade da empresa, localizada 
na Rodovia MT-242, km 12,6, Zona Rural no município de 
Sorriso/MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 15 de janeiro 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 29 
de janeiro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 29 de janeiro de 2020, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 29 de 
janeiro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
medicamentos para atender as necessidades da Farmácia da Atenção 
Básica. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do 
Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone (65) 3382 
5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 001/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 14 de janeiro de 2020.
Tarcísio Nascimento da Silva

Pregoeiro

Ipiranga do Norte-MT, 15 de Janeiro de 2020.

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
27/01/2020, 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 Aquisição de Passagens Intermunicipais e Interestaduais, 
Aéreas e Terrestres, para atender a todas as Secretarias Municipais 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.

Simone Machado da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
RETIFICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 008/2019 
RETIFICAÇÃO DO NUMERO DA MODALIDADE 

001/2020 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de 
Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade TOMADA DE 
PREÇOS 01/2020, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE EM 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PROPOSTA Nº11279.048000/1180-09 – MS 
– PORTARIA 4059/2018, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 
PROJETOS EM ANEXO. Que será realizada às 13:30 do dia 29 de Janeiro de 2020, na 
sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os 
impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante comprovação de 
pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima ou baixado 
gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  
Peixoto de Azevedo, 14 de Janeiro de 2020. 
 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2019  

 
CHAMADA PÚBLICA N. º 007/2019 

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA 
1. PREÂMBULO 
1.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT, por intermédio de sua PRESIDENTE 
da CPL, designado pelo ATO NORMATIVO N° 325 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2.019, torna público para conhecimento dos 
interessados, que foi realizado alteração no Edital n° 015/2019 da Licitação Chamada Pública Nº 007/2019, com base no 
que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
2. DO OBJETO 
2.1. Fica retificada a descrição do CABEÇALHO DO EDITAL e o ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, conforme 

abaixo descrito: 
2.1.1. Justificamos que, de acordo com o lançamento da chamada pública no sistema APLIC do TCE/MT, verificou-se a 
existência de um erro de digitação no cabeçalho do edital referente ao ano do mesmo, e também no valor unitário do 
procedimento do lote 01. Diante disto, faz-se necessário realizar a retificação do valor unitário do procedimento de 
ULTRASSONOGRAFIA e da quantidade de procedimentos a serem realizado mensalmente. 
2.2. Das retificações do Cabeçalho do Edital: 
ONDE SE LER: 
CHAMADA PÚBLICA N. º 007/2018 
(...) 
PASSARÁ A LER: 
CHAMADA PÚBLICA N. º 007/2019 
(...) 
2.3. Das retificações do Anexo I – Termo de Referência: 
ONDE SE LER: 
(...) 
3.1. TABELA DE PREÇO E SERVIÇO 
Lote 01  

N. ITENS 
 

DESCRIÇÃO 

 

UNID. 

 

QUANT. 
V. UNIT. V. TOTAL 

01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM 
TOTAL 

UNIDADE 100 168,34 16.834,00 

02 ULTRASSONOGRAFIA DE 
PROSTATA 

UNIDADE 20 117,92 2.358,40 

03 ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA 

UNIDADE 100 109,29 10.929,00 

04 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA UNIDADE 30 114,66 3.439,80 

05 ULTRASSONOGRAFIA 
TRANSVAGINAL 

UNIDADE 30 121,34 3.640,00 

06 ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS 
URINÁRIAS 

UNIDADE 100 121,33 12.133,00 

07 ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA COM DOPPLER 

UNIDADE 30 179,50 5.385,00 

   PASSARÁ A LER: 
(...) 

  3.1. TABELA DE PREÇO E SERVIÇO 
   Lote 01  

N. ITENS 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 
V. UNIT. V. TOTAL 

01 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM 
TOTAL 

UNIDADE 55 126,57 6.961,35 

02 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
PROSTATA 

UNIDADE 08 110,53 884,24 

03 ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA 

UNIDADE 55 108,37 5.960,35 

04 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA UNIDADE 10 109,72 1.097,20 

05 
ULTRASSONOGRAFIA 
TRANSVAGINAL 

UNIDADE 10 111,38 1.113,80 

VALOR TOTAL R$ 16.016,94 
3.  DA RATIFICAÇÃO 

 
3.1.  Ficam ratificadas as demais disposições originárias. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 27 de dezembro de 2019. 

CHEILA MIGLIAVACA 
PRESIDENTE DA CPL 

 

 
 

Presidente da CPL

CHAMADA PUBLICA N° 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, com interesse da 
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, torna público 
para conhecimento dos interessados, a Chamada Pública para aquisição 
de gêneros alimentícios ( Agricultura Familiar ) para atender às pessoas 
em situação de vulnerabibilidade e risco social e de insegurança 
alimentar e nutricional, tipo menor preço por item, de acordo com as 
especificações contidas no edital, em cumprimento ao estabelecido na 
resolução nº 01, de 14 de março de 2016 (CIT). Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço, no dia 
06 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal. 
O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Licitação, 
localizada na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Mutum 
- MT, com endereço na Avenida Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da 
Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone (65) 3308-5400 das 13:00 h às 
17:00 h e no site: www.novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum - MT, 14 de janeiro de 2020.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Rogério Cristóvão da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO (AVISO DE LICITAÇÃO)

O Município de Nova Mutum, torna público que foi publicado 
erroneamente no aviso de publicação a descrição do objeto da presente 
licitação no Diário Oficial de Contas - TCE, publicado e divulgado nos dias 
10 e 13 de janeiro de 2020 e no Diário do Estado no dia 10 de janeiro de 
2020. Portanto onde se lê: Objeto: contratação de licenças de uso 
temporário para sofware modulares de sistema integrado com aplicações 
em ambiente Web para gestão de recursos públicos e serviços 
relacionados, atendendo às necessidades das Secretarias Municipais da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT; deve se ler: contratação de 
Sistemas de Informática integrados com aplicações em ambiente web 
para gestão de recursos públicos e serviços relacionados, para atender 
às necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de 
Nova Mutum-MT. Destaca - se ainda que na referida licitação não será 
aplicado o Registro de Preços. Nova Mutum – MT, 14 de janeiro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

CHAMADA PUBLICA N° 001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, com interesse da 
Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos 
interessados, a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
( Agricultura Familiar ), tipo menor preço por item, de acordo com as 
especificações contidas no edital, em cumprimento do estabelecido pela 
Lei 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 do Ministério da Educação. Os 
interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e 
proposta de preço, no dia 06 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas, na 
sede da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado no 
Departamento de Licitação, localizada na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com endereço na Avenida 
Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone 
(65)  3308-5400  das  13 :00  h  às  17 :00  h  e  no  s i te :  
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 14 de janeiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019

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

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, torna público para conhecimento dos 
interessados que DECIDE-SE SUSPENDER PROVISORIAMENTE o 
PREGÃO PRESNECIAL Nº 118/2019, tendo como objeto a “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 30 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. 005/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O  
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MAIOR DESCONTO. 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° 006/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Gerson Luiz Bicego

AVISO DE CANCELAMENTO

Gerson Luiz Bicego

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS DE 
NOTÓRIO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DE 
FROMAÇÃO CONTINUADA COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
PARA EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de palestrantes de notório conhecimento técnico para 
apresentação de palestra para formação continuada com ênfase na 
educação especial para professores e educadores da rede municipal de 
ensino do município de Sorriso-MT, que serão realizadas entre 
27/01/2020 à 05/08/2020, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, no intuito de promover capacitação 
técnica a todos os interessados. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso 
II c/c art. 13, e artigo 26, todos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: ROUMAINE APARECIDA BENDA PAIVA SANTOS 
73160865134, CNPJ Nº 35.393.053/0001-02. VALOR GLOBAL: R$ 
58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais). VIGÊNCIA: 10 (dez) meses.

Prefeito Municipal em Exercício

Prefeito Municipal em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, vem por meio deste informar o 
cancelamento do procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 
001/2019, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA POR RAIO-X, SENDO 1(UMA) MALETA 
DE TESTEPARA O RAIO–X E 1(UM) DISPOSITIVO DE TESTE (DT) 
PORTAL DETECTOR DE METAL PARA O AEROPORTO REGIONAL DE 
SORRISO "ADOLINO BEDIN" – SBSO”. 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 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2020

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 29 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. 006/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR 
CONDICIONADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 
O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 117/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2019, que se realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 28 DE JANEIRO DE 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A EXECUÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO DA FAUNA (IPF) E REVISÃO DO PLANO 
DE MANEJO DE FAUNA EM AERÓDROMO (PMFA) PARA O 
AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO - ADOLINO BEDIN, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO GLOBAL. 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.

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

AVISO DE SUSPENSÃO
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Time de transição treina sob comando de Thiago Gomes para Recopa Gaúcha 

Grêmio deve usar a sua equipe
principal no início do Gauchão
DA REPORTAGEM

Assim como em 2019, 
o início de temporada do 
Grêmio em 2020 deve so-
frer a mesma alteração do 
que havia sido planejado 
anteriormente. O time de 
transição entrará em campo 
na disputa da Recopa Gaú-
cha, no próximo domingo, 
mas depois deve dar lugar ao 
grupo principal já na primei-
ra rodada do campeonato es-
tadual.

Na reta final do ano pas-
sado, o Tricolor passou a tra-
balhar a ideia de utilizar uma 
equipe recheada de jovens 
no começo do Gauchão. A 
ideia era dar mais tempo aos 
profissionais em período de 
pré-temporada, com vistas à 
disputa da fase de grupos da 
Libertadores, que se inicia 
em março.

A intenção do técni-
co Renato Gaúcho é usar o 
plantel principal nos primei-
ros jogos da temporada. O 
mesmo aconteceu em 2019, 
quando o clube tinha plane-
jado a utilização da equipe 
de transição, mas o treinador 
mudou de ideia e deu chance 
aos reservas na primeira ro-
dada do Gauchão, em vitória 
sobre o Novo Hamburgo. A 
situação ainda será debatida 
ao longo da semana em reu-
niões.

No entanto, não há de-
finição para este ano sobre 
quem entra em campo no 
pontapé inicial do Gauchão, 
se um time alternativo ou 

força máxima, caso a mu-
dança de planejamento real-
mente se confirme. A estreia 
está marcada para o dia 22, 
na Arena, contra o Caxias.

Em 2019, o Grêmio go-
leou o Novo Hamburgo por 
4 a 0 com reservas no pri-
meiro jogo do ano. Na sequ-
ência, empatou em 1 a 1 com 
o Aimoré. Na terceira rodada 
do estadual, os titulares fo-
ram chamados por Renato. 
Venceram o Juventude por 3 
a 0 no dia 28 de janeiro.

Time da estreia no Gau-
chão de 2019: Paulo Victor; 
Leonardo, Paulo Miranda, 
Marcelo Oliveira e Juninho 
Capixaba; Rômulo, Matheus 
Henrique, Kaio (Marinho), 
Jean Pyerre e Alisson (Pepê); 
Thonny Anderson (André).

A tabela de 2020 aponta 
que o Tricolor pode ter nove 
jogos antes da estreia na Li-
bertadores, em 3 de março, 
contra o América de Cali, na 
Colômbia. Como o estadu-
al foi dividido novamente 
em dois turnos, serão cinco 
partidas na fase classificató-
ria do primeiro turno mais 
semifinal e final, caso avance 
até as eliminatórias.

É este contexto que faz 
a comissão técnica mudar a 
programação de começo de 
temporada. Internamente, 
o clube entende que pode 
concentrar forças para con-
quistar o primeiro turno do 
Gauchão, garantir ao menos 
vaga na decisão do campeo-
nato e jogar a segunda parte 
com a possibilidade de focar 

PLANEJAMENTO | Time de transição entraria em campo somente na decisão da Recopa, no próximo domingo
Foto: RodRigo FattuRi

na Libertadores.
O segundo turno do 

estadual começa para os tri-
colores em 29 de fevereiro, a 
três dias do primeiro duelo 

PALMEIRAS

Gabriel Veron: 
conselhos de
Dudu e chance 
como titular
DA REPORTAGEM

A CBF pretende anun-
ciaO Palmeiras ainda não 
teve um treinamento cole-
tivo aberto para a imprensa 
nos Estados Unidos, mas as 
atividades comandadas por 
Vanderlei Luxemburgo in-
dicaram a possibilidade de 
Gabriel Veron formar trio 
ofensivo ao lado de Dudu e 
Luiz Adriano no Torneio da 
Flórida.

Aos 17 anos, o atleta for-
mado pela base palmeirense 
vive em Orlando a primeira 
pré-temporada como pro-
fissional do Verdão. Depois 
de fazer três jogos em 2019, 
com dois gols marcados, ele 
foi integrado definitivamen-
te ao grupo e vive a ansieda-
de natural da idade. “É uma 
experiência maravilhosa co-
meçar a pré-temporada com 
o profissional. Agora é con-
tinuar trabalhando e deixar 
as coisas acontecerem”, disse 
Veron.

“Se falar que não tem 
frio na barriga, é mentira. 
Esse frio na barriga é a emo-

ção de poder jogar. Pretendo 
jogar e ter mais oportunida-
des. Se for para ser titular, o 
treinador vai saber me colo-
car”, completou.

Na última segunda-
-feira, Gabriel Veron partici-
pou, ao lado de Dudu, de um 
evento com torcedores do 
Palmeiras em um shopping 
da cidade de Orlando. Can-
didato a xodó da torcida alvi-
verde, o garoto, eleito o me-
lhor do mundo na categoria 
sub-17, recebeu conselhos do 
camisa 7, que vai para a sua 
sexta temporada no Verdão.

O ídolo palmeirense 
fez dupla com Gabriel Ve-
ron na goleada de 5 a 1 so-
bre o Goiás, no ano passado, 
pela penúltima rodada do 
Brasileirão. É um jogo que 
deixa ótimas lembranças na 
promessa do Verdão. “Acon-
teceu tudo muito rápido na 
minha vida. Estrear com um 
ídolo como o Dudu, dar uma 
assistência para ele e ele dar 
uma assistência para mim... 
A gente teve uma sintonia 
boa. É maravilhoso sentir 
isso”, acrescentou Veron.

CRUZEIRO

Everton Felipe chega para suprir
lacunas e retomar brilho

SANTOS

Kaio Jorge quer “entender”
Jesualdo para brilhar

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Meia é um sonho antigo da Raposa 

Atacante de 17 anos vive nos EUA a primeira pré-tempo-
rada como profissional Kaio Jorge faz teste físico no Santos 

DA REPORTAGEM

Em meio aos proble-
mas financeiros, o Cruzei-
ro trabalhará com poucas 
contratações nesta janela de 
transferências. O zagueiro 
Ramón, que ainda discute 
bases salariais com a dire-
toria, é o único confirmado. 
Everton Felipe será anun-
ciado nos próximos dias. O 
meia é um sonho antigo da 
Raposa e, neste momento, 
chega para suprir importan-
tes perdas no setor ofensivo. 
A passagem por BH é uma 
chance do jogador retomar o 
brilho do início da carreira.

O jogador de 22 anos per-
tence ao São Paulo e assina-
rá por empréstimo até o fim 
deste ano. Everton chegou ao 
Tricolor em agosto de 2018, 
por empréstimo. À época, o 
destino dele poderia ter sido 
o Cruzeiro, que tentou bus-
car investidores para contra-
tá-lo junto ao Sport.

E a chegada de Everton, 
neste momento, é impor-
tante para o técnico Adilson 
Batista, que já perdeu vários 

DA REPORTAGEM

O atacante Kaio Jorge, 
de apenas 17 anos, é visto 
pelo Santos como uma das 
promessas das categorias de 
base para o futuro próxi-
mo. Mesmo assim, em 2019, 
o técnico Jorge Sampaoli 
pouco utilizou o garoto, go-
leador na seleção brasileira 
sub-17 durante o Mundial da 
categoria, com cinco gols em 
sete jogos. Pelo Santos, fo-
ram três partidas no Campe-
onato Brasileiro e quatro no 
Campeonato Paulista.

Para que 2020 seja dife-
rente, Kaio Jorge quer, antes 
de qualquer coisa, se enten-
der com o técnico Jesualdo 
Ferreira, contratado pelo 
Santos para assumir o lu-
gar de Sampaoli. O atacante 
acredita que a força do Peixe 
pode render bons frutos na 

atual temporada.
“Temos um elenco quali-

ficado, que pode evoluir ain-
da mais. Esse é o primeiro 
passo, entender as ideias do 
professor Jesualdo e buscar 
pôr em prática para poder-
mos continuar com bons de-
sempenhos”, disse o jogador.

Kaio Jorge se reapresen-
tou com o restante do elenco 
do Santos na última quarta-
-feira, no CT Rei Pelé, e faz 
a pré-temporada com os 
companheiros. Até agora, o 
Peixe contratou apenas um 
concorrente para o garoto: o 
atacante Raniel, ex-São Pau-
lo. “Que em 2020 eu possa 
mostrar ainda mais o meu 
futebol, consiga ter uma boa 
sequência e que eu possa 
ajudar o Santos sempre que 
possível. Acredito que pode 
ser um grande ano”, comple-
tou Kaio Jorge.

da competição continental. 
Neste caso, não haverá outra 
opção além de Renato usar 
uma formação reserva, ou 
até mesmo o time de transi-

ção contra o Juventude.
O calendário abre 2020 

para o Grêmio no próximo 
domingo. Sem Renato, que 
só retorna do restante das 

férias no dia 20, os jovens 
vão à Boca do Lobo enfren-
tar o Pelotas em busca do bi 
da Recopa Gaúcha. A partida 
será disputada às 15h.

jogadores do setor ofensivo. 
Veloz e habilidoso, pode jo-
gar pelas beiradas do ataque, 
mas também desempenha 
bem a função de armador, 
centralizado.

Entre os jogadores que 
já deixaram a Toca do ano 
passado para cá, estão três 
que jogam pelas beiradas: 
Marquinhos Gabriel (em-
prestado ao Athletico-PR), 
Ezequiel (fim do contrato de 
empréstimo) e Pedro Rocha 
(fim do contrato de emprés-
timo). David não teve a saída 
confirmada, mas está na Jus-
tiça contra o clube - inclusi-
ve pedindo rescisão indireta 
-, o que torna a permanência 
improvável. No grupo que 
faz pré-temporada, Welin-
ton e Judivan são as opções 
para esta função, sendo que 
Judivan, originalmente, é 
centroavante.

No caso da armação pelo 
meio, a carência é maior. 
Somente Maurício está ga-
rantido. Rodriguinho ainda 
discute readequação sala-
rial. Thiago Neves acionou o 

clube na Justiça e não vesti-
rá mais a camisa cruzeiren-
se. Robinho deve seguir no 

elenco, mas está no departa-
mento médico se recuperan-
do de cirurgia no joelho.
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DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, a PolíA 
obra de construção da Ave-
nida Parque do Barbado, em 
Cuiabá, foi inaugurada na 
segunda (13), cinco anos de-
pois da data prevista. O pro-
jeto estava previsto para ficar 
pronto até a Copa do Mundo 
de 2014, o que não aconte-
ceu. 

A avenida no Bairro Jar-
dim das Américas tem 1,6 
km de extensão e fica entre 
as avenidas Fernando Corrêa 
e Arquimedes Pereira Lima.

Orçada em pouco mais de 
R$ 29,5 milhões, a obra foi 
retomada pela atual gestão 
em abril de 2019. Foi licita-
da em 2012 e, inicialmente, 
o valor previsto era de R$ 23 
milhões. 

Em 2014, a obra parou 
porque a então Secretaria 
Extraordinária da Copa (Se-
copa) suspendeu os paga-
mentos à empresa contrata-
da para executar os serviços.

Na oportunidade, o gover-

nador Mauro Mendes anun-
ciou que já estão sendo fei-
tos os estudos de viabilidade 
para a continuidade da ave-
nida, saindo da Avenida Ar-
quimedes Pereira Lima até 
a Avenida Professora Edna 
Affi (Avenida das Torres). A 
previsão é de que o projeto 
seja finalizado no segundo 
semestre deste ano.

“Esta avenida terá uma 
grande capacidade, quando 
concluída definitivamente, 
sendo uma das mais impor-
tantes transversais na cidade 
de Cuiabá. Esta é mais uma 
contribuição do governo 
com a mobilidade urbana da 
Capital”, destacou.

Além da implantação e 
duplicação da via, também 
foram realizadas a implan-
tação de galerias no Córrego 
do Barbado, próximo à Es-
trada do Moinho, a implan-
tação da rotatória na mesma 
avenida, sinalização, ilumi-
nação e paisagismo.

“As pessoas já estão usu-
fruindo desta obra entregue 

Foto: Divulgação

SINOP

Iniciam as matrículas de alunos
novos para o ensino fundamental

GOVERNO ABRIU

Vagas para guias de turismo que
queiram atuar no Parque Serra Azul

SORRISO

Concessionária é 
acionada para instalar 
143 hidrantes

Matrículas iniciaram nesta terça 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Caso descumpra ordem, promotor pedirá que seja 
aplicada multa diária 

Parque é importante refúgio para espécies da fauna e flora do cerrado 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Cultura de 
Sinop abriu nesta terça (14) 
o período de matrículas para 
alunos novos na Rede Muni-
cipal de Ensino. Elas ocorre-
rão por etapas, contemplan-
do, inicialmente, crianças 
que cursarão o ensino fun-
damental e, depois, abran-
gendo os pequenos em idade 
da Educação Infantil. Pais e/
ou responsáveis devem ficar 
atentos às datas e documen-
tações necessárias para efeti-
var o processo.

De acordo com o ca-
lendário, de 14 a 24/01/2020 
ocorrem as matrículas dos 
alunos novos de 1º Ano de 
Ensino Fundamental, crian-
ças que completam 06 anos 
até 31/03/19, e alunos trans-
feridos a partir de 2º ano 
mediante vagas disponíveis. 
É preciso procurar direta-
mente a escola onde se de-
seja pleitear a vaga, sempre 
das 7h às 13h durante este 
intervalo, munidos de do-

DA REPORTAGEM

Os guias de turismo 
que residem em Barra do 
Garças, Pontal do Araguaia e 
Aragarças/GO podem solici-
tar o credenciamento junto 
à Gerência Regional do Par-
que Estadual da Serra Azul 
para atuar na Unidade de 
Conservação. O profissional 
poderá acompanhar turistas 
no Centro de Atendimento 
ao Visitante (CAV), Disco-
porto, Mirante do Cristo e 
Trilha das Cachoeiras. O ca-
dastro deve ser feito até o dia 
7 de março. Para se cadastrar, 
o profissional deve protoco-
lar junto à Sema, em Barra 
do Garças, requerimento 
padrão preenchido e anexar 
cópia da Carteira de Identi-
dade (ou documento aceito 
para identificação), CPF, do-
cumento que ateste a con-
dição de Guia de Turismo e 
comprovante de residência 
em Barra do Garças, Pontal 
do Araguaia ou Aragarças-
-GO. Para ter acesso ao par-
que, será exigida Carteira 
Nacional de Habilitação ao 
condutor e o veículo deverá 
estar com documentação e 
itens de segurança em dia.

Os veículos usados 
por guias de turismo e seus 
clientes não serão incluídos 
na cota diária de 30 carros, 
porém, devem observar os 
horários de funcionamento 

DA REPORTAGEM

O Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso, por 
meio da 3º Promotoria de 
Justiça Cível de Sorriso, pro-
pôs ação civil pública com 
pedido de liminar contra o 
Município e a concessioná-
ria dos serviços públicos de 
abastecimento de água potá-
vel e de esgotamento sanitá-
rio Águas de Sorriso S/A.

Conforme a inicial, o 
MPMT requer que a conces-
sionária requerida instale 143 
hidrantes públicos nos lo-
cais indicados pelo Corpo de 
Bombeiros, no prazo de 180 
dias, bem como elabore o 
plano de manobra de águas, 
no prazo de 90 dias, e o pla-
no de instalação de hidrantes 
públicos com metas de insta-
lação, em 30 dias.

O MPMT postula ainda 
que o Município de Sorriso 
cumpra a obrigação de, no 

prazo de 15 dias, instaurar 
processo administrativo para 
apurar a responsabilidade 
da concessionária Águas de 
Sorriso quanto à não insta-
lação de hidrantes públicos 
no perímetro urbano, des-
cumprindo as solicitações 
exaradas anteriormente pelo 
Corpo de Bombeiros e pela 
prefeitura. Em caso de des-
cumprimento, o promotor 
de Justiça Márcio Florestan 
Berestinas pede que seja apli-
cada multa diária em desfa-
vor dos dois requeridos.

De acordo com a ACP, 
em novembro de 2017 foi 
instaurado inquérito civil vi-
sando “apurar a existência e 
funcionamento do sistema 
de hidrantes e mangotinhos, 
para uso exclusivo de comba-
te a incêndio em edificações 
no Município de Sorriso”, 
após documentação encami-
nhada pelo comando do Cor-
po de Bombeiros local.

Foto: Mayke toscano

Projeto foi licitado em 2012 e inicialmente a previsão era custar R$ 23 mi 

Prevista para a Copa, avenida
é inaugurada 5 anos depois
CUIABÁ | Projeto foi licitado em 2012 e inicialmente a previsão era custar R$ 23 mi 

da Guarita Principal, das 7h 
às 17h exceto às terças, dias 
de parque fechado para ma-
nutenção e folga da equipe.

De acordo com a ge-
rência do Parque Serra Azul, 
o acesso à gruta dos Pezi-
nhos será permitido após a 

pelo governo, que além de 
lazer também traz um im-
portante benefício para a 
mobilidade urbana de nossa 
cidade. A Sinfra está traba-
lhando fortemente em obras 
que estavam paralisadas e 
inicia o calendário de 2020 
entregando este presente aos 
cuiabanos, que é a Avenida 
Parque do Barbado”, pon-
tuou o secretário de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira.

O local tornou-se uma 
nova opção de lazer, já que 
foram implantadas ciclofai-
xas, calçadas com acessibili-
dade e iluminação eficiente 
ao longo da via. Inclusive, a 
população já tem aproveita-
do o espaço para fazer cami-
nhada e correr. 

Neste mês, de acordo com 
a Secretaria Estadual de In-
fraestrutura (Sinfra), deve 
ser entregue a obra da Copa, 
o Centro Oficial de Treina-
mento (COT) da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT).

autorização pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional.

O Parque Estadual Ser-
ra Azul é importante refú-
gio para grande número de 
espécies da fauna e flora do 
cerrado. A Unidade de Con-

servação foi criada atenden-
do forte apelo popular que 
possui grande envolvimento 
com a área desde a década de 
50. Dentro do Parque, estão 
diversos córregos como Avo-
adeira, Peixinho, Pitomba e 
Ínsula.

cumentações como: xerox 
dos documentos pessoais da 
criança, comprovante de es-
colaridade da criança, cartão 
SUS do aluno, comprovan-
te de residência da família, 
certidão de nascimento. É 
necessário, igualmente, estar 
com a carteira de vacina em 
dia. Beneficiários do progra-
ma social Bolsa Família tam-
bém devem levar fotocópias 
dos documentos comproba-
tórios.

Para o segmento Fun-
damental, atende com esco-
las de 1º ao 5º anos. O 6º ano 
é ofertado, apenas, nas esco-
las Lindofo José Trierweiller 
(4º ao 6º) e Taciana (1º ao 6º 
anos).

Na Educação Infantil, 
do dia 22 a 31/01/2020 serão 
efetivadas as matrículas de 
alunos de Educação Infantil, 
de zero a 03 anos, cadastra-
dos na demanda reprimida 
da Secretaria Municipal de 
Educação, encaminhados 
para as Escolas, conforme 
a disponibilidade de vagas. 
As famílias cujos nomes das 

crianças já constam na lista 
vêm sendo chamadas pela 
Secretaria para procurarem 
a sede da Smeec e obterem 
o encaminhamento para as 
creches.

Para efetivar a matrícu-

la em creche é preciso estar 
com o nome do filho(a) na 
lista/cadastro da Smeec, pois 
não será possível procurar 
diretamente as unidades e 
efetivar a inscrição da crian-
ça.
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Consumidor espera saldões
para comprar com desconto
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cerca de 71% dos consu-
midores brasileiros esperam 
promoções e saldões para 
adquirir produtos de maior 
valor, como eletrodomésti-
cos, móveis, celulares, ele-
trônicos e automóveis, com 
preços mais em conta. Os 
dados são da pesquisa Retra-
tos da Sociedade Brasileira 
sobre práticas de consumo, 
divulgada nesta terça-feira 
(14) pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). 
Segundo a pesquisa, o per-
centual daqueles que diziam 
aguardar saldões para fazer 
as compras era 64%, em 2013, 
ante os 71% de 2019.

Entre os brasileiros com 
renda familiar de até um 
salário mínimo, 78% costu-
mam buscar informações 
sobre garantia e serviços de 
pós-venda. O percentual di-
minui à medida que a ren-
da familiar cresce – 69% dos 
brasileiros de famílias que 
recebem mais de cinco sa-
lários mínimos têm o hábito 
de pesquisar por esses aspec-
tos antes da compra do item 
de maior valor.

Na avaliação da CNI, uma 
possível explicação para o 
maior interesse das pessoas 
de renda mais baixa é que 
elas demoram mais para 
trocar bens de maior valor. 
Portanto, se importam mais 
com os serviços de pós-ven-
da, a fim de garantir que as 
peças estarão disponíveis 
durante a vida útil do produ-
to e que haverá mão de obra 
qualificada para fazer os re-
paros necessários.

PRODUTO MAIS CARO | Percentual chega a 71% de quem espera liquidaçõespara comprar com desconto

Produtos de maior valor saem da prateleira quando entram em saldões 

Foto: Divulgação
Os números apontam ain-

da que a quantidade de con-
sumidores que se importa 
com a garantia e os serviços 
de pós-venda aumentou de 
65%, em 2013, para 74%, em 
2019. 

Os consumidores de ren-
da mais baixa se interessam 
mais pela garantia e pelos 
serviços de pós-venda dos 
bens de maior valor.

Para o gerente-executivo 
de Pesquisa e Competitivi-
dade da da entidade, Rena-
to da Fonseca, “Isso mostra 
toda uma mudança que vem 
afetando a indústria. Não 
adianta só entregar o produ-
to, é preciso entregar o ser-
viço do produto. E esse pro-
duto tem que funcionar por 
mais tempo”.

Na avaliação de Renato, 
com a crise econômica, essa 
questão ficou ainda mais im-
portante porque os consu-
midores com dificuldade de 
renovar o produto estão ain-
da mais preocupados com a 
manutenção, com o conser-
to, com esse serviço. “Essa 
deve ser uma preocupação 
que precisa estar à frente das 
indústrias. O consumidor 
está mais exigente na quali-
dade e no preço do produto”, 
disse.

PECHINCHA
A pechincha, hábito de 

pesquisar preços antes de 
adquirir o produto deseja-
do, é tradição da maioria 
do consumidor brasileiro, 
principalmente na compra 
de bens de maior valor, Se-
gundo a pesquisa, 93% dos 
consumidores pechincham, 
enquanto 80% pesquisam as 

características técnicas des-
ses produtos antes de adqui-
ri-los.

A pesquisa mostra tam-
bém que 81% dos brasileiros 
costumam pechinchar na 
hora das compras, percentu-
al próximo aos 78% observa-
dos em 2013. Entre os mais 
jovens (16 a 24 anos), o hábi-
to de pechinchar é menor – 
chega a 73%. Outro grupo em 
que o hábito de pechinchar 

é menos comum – 70% – é o 
de consumidores com renda 
familiar superior a cinco sa-
lários mínimos.

DESIGN E
PROPAGANDA
De acordo com a pesqui-

sa da CNI, o preço, a quali-
dade e a marca do produto 
são considerados os fatores 
mais importantes na hora de 
adquirir o bem de maior va-

lor. Entre os brasileiros com 
renda familiar superior a 
cinco salários mínimos, 39% 
apontam preço e 57% apon-
tam qualidade entre os dois 
fatores mais importantes. 
Esse padrão se inverte para 
os brasileiros de renda fami-
liar inferior a um salário mí-
nimo: 54% consideram preço 
e 39% consideram qualidade 
entre os dois fatores mais 
importantes.

Em relação aos fatores con-
siderados menos importan-
tes na aquisição de bens de 
maior valor, 41% dos brasilei-
ros apontam a propaganda, 
enquanto 27% citam design/
aparência entre os dois fato-
res menos importantes. No-
vidade/lançamento aparece 
logo em seguida, assinalado 
por 23% dos entrevistados 
como um dos dois fatores 
menos importantes.


