
SORRISO

GIGANTE DO NORTE

Brasileiros
passam quase
4 horas em
aplicativos
As pessoas passaram 3 
horas e 40 minutos, em 
média, utilizando aplica-
tivos em 2019. O índice é 
35% maior do que em 2017. 
O Brasil é o 3º no ranking 
dos países em termos de 
tempo gasto em apps, le-
vemente acima da média, 
com 3 horas e 45 minutos.
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O Estádio Gigante do Norte passou por vistoria do Corpo de Bombeiros e está apto a receber 
jogos do Campeonato Mato-grossense 2020.                 Página -6

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

ITAÚBA

Municípios 
de MT
receberam 
menos

Aula de
campo para
ensinar
o bioma
amazônico

Considerada uma das 
receitas mais importantes para 
as cidades, o Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM) 
registrou uma queda em seu 
repasse. Ao todo os municípios 
de Mato Grosso receberam R$ 
27.748.166,00, o que representa 
uma diminuição de 1,89% se for 
comparado o mesmo período de 
2019.                        Página - 3

Alunos da Escola Estadual 
Papa João Paulo II, em Itaúba, 
participaram de aula de campo 
sobre “Bioma Amazônia no Vale 
das Castanhas”, uma área de 
floresta nativa. Da aula prática, 
participaram estudantes de 
duas turmas do 8º ano.

   Página - 7

Divulgação

Divulgação

Divulgação

APTO A
RECEBER
PARTIDAS

Justiça mantém 
presos militares
suspeitos de 
atirarem em 
mulher
Em audiência de custódia, a Justiça determinou a 
conversão da prisão em flagrante para preventiva 
dos policiais militares suspeitos de atirarem em 
uma mulher, na noite de sexta.                   
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Por que uma mulher independente finan-
ceiramente ainda persiste em relaciona-
mentos tóxicos? A humilhação é normal? 
A cultura de que as mulheres devem se 
casar ainda persiste?

Em 1991 estreou mundialmente o filme 
americano “Dormindo com o Inimigo”. Nele é 
narrada a história amorosa de Sara e Martin. 
De início o enredo retrata um casamento per-
feito, onde o homem se desmancha de amor 
por sua escolhida. Com o passar do tempo, fi-
cam comum as agressões do homem contra a 
mulher, já que o marido é obsessivo e agressor. 
Constantemente ela sofria lesões corporais.

Segundo a história, o temor da mulher era 
tanto que a todo momento, após perceber estar 
em relacionamento totalmente abusivo, tenta-
va fugir do homem. Boa parte do enredo narra 
a mulher em busca de socorro. Até que, para 
se livrar de vez, forjou a sua morte, sumindo 
do agressor e mudando de nome. Ele passou a 
procurá-la incessantemente ao desconfiar da 
trama.

Naquela época, apesar de toda a monstru-
osidade revelada para a sociedade, pouco se 
acreditou que “na vida real” alguém pudesse 
sofrer daquela forma. Ledo engano. As per-
seguições a mulheres e feminicídios com ri-
quezas de maldades são fato. Parece que as 
histórias se repetem, mudando, às vezes, as 
vítimas. Digo e repito: às vezes. Existem inú-
meras mulheres vítimas de homens que já 
agrediram outras mulheres.

Martin, além de cometer violência domés-
tica contra a personagem Sara, também de-
monstrava perseguições típicas de portadores 
de transtornos obsessivos compulsivos. Ver 
a mulher preocupada com a arrumação das 
toalhinhas do banheiro, que deveriam estar 
em perfeita ordem para não ser espancada, é 
assustador.

Todavia, é possível perceber relaciona-
mentos amorosos dando sinais de perigosos, 
de extrema perseguição e violência. Conviver 
com alguém e tentar o mudar, é deixar a es-
sência daquela pessoa por quem se apaixonou 
de lado. Existe a insistência em começar a se 

relacionar e apostar “moldar” a outrem. 
De outro lado, pesquisa da Data Senado 
aponta que 72% das mulheres entrevis-
tadas, e que sofrem violência doméstica 
e familiar, preferem não buscar ajuda do 

Poder Público por medo do agressor.
No Show Business brasileiro um certo ca-

sal tem chamado a atenção. Os dois são famo-
sos, e resolveram se unir em namoro. Ele e ela 
possuem muitos fãs. Estão no auge do sucesso. 
Ambos conheciam o trabalho um do outro e da 
outra, antes de iniciarem o romance. Sem fãs 
nada seriam, não há qualquer dúvida. Entre-
tanto, é visível o ciúme entre ele e ela e vice-
-versa. O que assusta é a forma como a mulher 
é exposta. A todo momento é mostrado que 
“força” o homem a tomar uma decisão sobre ca-
samento, e ele faz questão de deixar isso públi-
co. Ela oferece presentes caríssimos a ele para 
que o pedido de casamento seja uma realidade. 
Certa vez, em um dos parques da Disney, o ho-
mem mostra uma foto em rede social onde está 
ajoelhado aos pés dela como se fosse a pedir 
em casamento de maneira romântica diante 
do castelo da Cinderela. Mas, a legenda da foto 
era a seguinte: “posso amarrar o seu tênis? ”. Da 
última vez que retomaram o relacionamento, 
após um dos términos, ela assume a culpa da 
briga publicamente. A humilhação fica eviden-
te para com ela.

Por que algumas aceitam tanta exposição? 
Por que uma mulher independente financei-
ramente ainda persiste em relacionamentos 
tóxicos? A humilhação é normal? A cultura 
de que as mulheres devem se casar ainda per-
siste? É bom reforçar que humilhação, cons-
trangimento e agressão de qualquer órbita no 
ambiente doméstico e familiar pode redundar 
na confecção de boletim de ocorrências com 
as implicações da Lei Maria da Penha, com o 
pedido de medida protetiva de urgência. A refe-
rida norma tem garantido a integridade física 
de muitas mulheres, evitando os temidos femi-
nicídios.

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS É 
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

A toxicidade

ROSANA LEITE

A elogiável vocação dos legisladores de boa-fé de 
melhorar a sociedade por modificações abrangentes das 
normas sempre colide com a natureza reativa e adaptati-
va dos indivíduos e das organizações do outro lado. Não 
será diferente com a introdução do juiz das garantias em 
todo o território nacional.

Porque no Judiciário há realidades regionais díspa-
res e resistência corporativista à inovação, entre outros 
fatores de atrito, torna-se duvidoso saber se o objetivo 
de conferir mais isenção e acurácia aos processos penais 
vai se realizar.

O que fará o magistrado encarregado da fase in-
vestigativa, não mais responsável por decidir a causa? 
Atuará como zelador aguerrido das prerrogativas civis 
do investigado, como é o desejo dos reformadores? Ou 
tenderá a se aproximar de um assistente da acusação, 
sentindo-se mais livre para pecar por excesso na decre-
tação de prisões provisórias e quebras de sigilos? Os dois 
efeitos contraditórios são prováveis, mas só com a práti-
ca se poderá saber qual prevalecerá.

Outra dúvida que apenas a experiência será capaz 
de dissolver é se os processos vão se tornar mais moro-
sos porque haverá em tese um custo de aprendizado ao 
transmitir informações do juiz das garantias para o ou-
tro magistrado encarregado de decidir a causa.

Também será aberto novo flanco de contestações 
para alegar que o juiz das garantias terá usurpado com-
petências daquele que vai presidir o julgamento e vice-
-versa. Mais brechas para recursos costumam significar 
dilatação de prazos. Todo esse custo, se houver, valerá a 
pena em nome de um processo mais seguro e certeiro, 
que separe os culpados dos inocentes dentro dos câno-
nes do Estado de Direito? Depende do tamanho do custo 
e do tamanho do benefício.

A sociedade provavelmente nunca conhecerá a res-
posta, porque técnicas reformistas que facilitam a me-
dição foram deixadas de lado na criação do juiz das ga-
rantias. O legislador poderia ter facultado aos tribunais 
dos Estados o emprego da novidade de acordo com a 
realidade regional ou ter autorizado experimentos sob 
monitoria do Conselho Nacional de Justiça.

Quando se trata de reformar instituições enraiza-
das e tradicionais como a administração da Justiça, a me-
lhor abordagem quase sempre é a mudança incremental 
e cautelosa. Não foi o caso desta vez.

Diante de uma iniciativa que chacoalha a forma 
como o juízo penal tem sido praticado, fez bem o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao 
dar mais seis meses de prazo para que o sistema faça as 
adaptações necessárias à satisfação da vontade do legis-
lador. Que as autoridades usem o tempo com diligência 
e zelem para que a mudança beneficie a sociedade.

Editorial

Garantia de incerteza

Ranking dos Políticos - Facebook

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR
O empresário e ex-senador Cidinho San-

tos desistiu de vez da eleição suplementar 
para o Senado, que deve ocorrer em abril. 
Ele já havia repensando sobre seu nome por 
ter impedimentos empresariais. No entanto, 
bateu o martelo quando a mulher e as filhas 
pediram para que ele recuasse da disputa 
em benefício da família. Nos bastidores, Ci-
dinho, que foi suplente de Blairo Maggi no 
Senado, era tido como um nome de consen-
so, que poderia manter a unidade entre os 
partidos aliados de Mauro Mendes.

CONTRA HIDROVIA
O ex-governador Pedro Taques rebateu 

uma crítica feita pelo ministro da Infraestru-
tura Tarcísio Gomes de Freitas, que o acusou 
de mover ações contra a Hidrovia Paraguai-
-Paraná quando era procurador e tentar via-
bilizá-la após assumir o governo. “Ou ele está 
mal informado ou mentindo; creio que mal 
informado, pois a ação é antiga, ajuizada há 
mais de 16 anos, não tenho vergonha dela, 
pois não tenho medo do meu passado”, afir-
mou Taques. “Como procurador da República, 
cumpri o meu dever. Como senador, igual-
mente”.

“NÃO É NORMAL”
A deputada Janaina Riva fez uma pu-

blicação em suas redes sociais criticando a 
postura do Operário VG, que está prestes a 
oficializar a contratação do goleiro Bruno. O 
atleta foi sentenciado a mais de 20 anos de 
prisão por participação na morte da modelo 
Eliza Samudio, com quem teve um filho. “Pra 
mim não é normal! Não é normal um homem 
que matou a amante, até hoje não confessou 
ou se arrependeu, não entregar onde enter-
rou o corpo (segundo seu julgamento, deu 
partes do corpo para os cachorros comerem), 
voltar aos campos e ter uma vida de um ci-
dadão comum”.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

“Quando se trata de reformar instituições 
enraizadas e tradicionais como a admi-
nistração da Justiça, a melhor aborda-
gem quase sempre é a mudança incre-
mental e cautelosa

“
Em audiência de custódia, a Justiça determinou a conversão da prisão 

em flagrante para preventiva dos policiais militares suspeitos de atirarem 
em uma mulher, na noite de sexta (17), em Sorriso. A informação anterior é 
que houve uma discussão em um bar, onde os policiais estavam. Entretanto, 
um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra os dois PMs atirando 
contra uma mulher que estava sentada em um banco com o namorado dela.

E se as atualizações não estiverem ativas?
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tais updates é justamente o contrário.
Atualizar pode, sim, demorar, causar 

lentidão no computador enquanto o pro-
cesso é feito e exigir reinicialização, e, 
claro, o cliente vai entrar em contato com 
o profissional para questionar. Pode acon-

tecer, sim, de alguma atu-
alização ser malsucedida, 
causando problemas, exi-
gindo intervenção do téc-
nico. E uma boa parte dos 
profissionais da atualida-
de, despreparados para li-
dar tanto com questões de 
segurança quanto com o 
cliente, prefere o caminho 
mais “curto”, simplesmen-
te desativando as atualiza-

ções e qualquer notificação a respeito. O 
resultado? Você em risco sem fazer ideia 
de que isso está acontecendo.

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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Converse com um profissional qualificado a respeito das 
atualizações de seu sistema operacional e demais apli-
cativos e solicite que o mesmo verifique, em seus dispo-
sitivos, se o recurso está ativo. Não acredite na história 
de tais atualizações são irrelevantes ou algo do gênero, e 
procure até achar um profissional qualificado o suficiente 
para valorizar e configurar corretamente tal recurso. Sua 
segurança pode, sim, depender disso.
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Falei, na edição passada, sobre o fim do 
suporte ao Windows 7 por parte da Micro-
soft. Com isso o sistema deixa de receber 
atualizações, inclusive de segurança, o que 
deixa o usuário em situação de risco. Mas, 
claro, você só vai ter segurança com as 
atualizações liberadas 
pelo desenvolvedor se 
fizera a instalação das 
mesmas, o que, infe-
lizmente, muita gente 
não faz.

A “culpa” disso está, 
em grande parte, no 
técnico que faz a ins-
talação e configuração 
e desativa as atuali-
zações automáticas. 
A ideia, na maioria das vezes, é evitar que 
as atualizações atrasem o serviço, que o 
usuário receba algum tipo de notificação 
ou mesmo evitar a identificação quando o 
sistema instalado é “pirata”.

Esse é um problema monstruosamente 
grande, que os técnicos, infelizmente, fa-
zem questão de minimizar. Alguns, inclu-
sive, chegam ao absurdo de dizer que as 
atualizações automáticas “só atrapalham”, 
e que podem colocar o usuário em alguma 
situação de risco, sendo que a função de 
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Repasse da União aos 
municípios cai em 2019
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Considerada uma das re-
ceitas mais importantes para 
as cidades, o Fundo de Par-
ticipação dos Municípios 
(FPM) registrou uma queda 
em seu repasse referente ao 
mês de janeiro, pagos na úl-
tima segunda-feira (20) pela 
União.

Ao todo os municípios de 
Mato Grosso receberam R$ 
27.748.166,00, o que repre-
senta uma diminuição de 
1,89% se for comparado o 
mesmo período de 2019.

Para o presidente da Asso-
ciação Mato-grossense dos 
Municípios (AMM), Neuri-
lan Fraga, os gestores mu-
nicipais precisam ficar aten-
tos em relação às variações 
ocorridas nos repasses por 
parte do Tesouro Nacional.

“O FPM é uma receita 
muito importante para os 
municípios, principalmente 
para os menores que contam 
com esses recursos para ga-
rantir os serviços essenciais 
à população. O primeiro 
repasse de 2020 apresentou 
queda de 10,01%. Apesar de 
menor, o segundo decêndio 
também apresentou decrés-
cimo em relação ao ano an-
terior” ressaltou.

A variação que acaba por 
representar a queda ou o 

JUSTIÇA ELEITORAL | O Fundo de Participação dos Municípios diminuiu 1,89% em relação ao ano anterior

O FPM é uma receita importante para as cidades 

Foto: Divulgação 

crescimento do valor en-
viado aos municípios está 
relacionado com a variação 
da inflação naquele período 
levando em consideração o 
mesmo período do ano an-
terior.

A cada dez dias o repasse é 
feito por parte da Secretaria 
do Tesouro Nacional direta-
mente para a conta das pre-
feituras. O FPM é composi-
ção do Imposto de Renda e 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados.

A nível nacional, o repasse 
foi de R$ 1.220.210.392,58, 
já descontada a retenção do 
Fundo de Manutenção do 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Em va-
lores brutos, que inclui o 
fundo, o repasse chega a R$ 
1.525.262.990,73.

MOBILIZAÇÕES
O movimento municipa-

lista nacional está trabalhan-
do para que o Congresso Na-
cional aprove a PEC 391/2017, 
que trata do acréscimo de 1% 
do FPM de setembro. A nova 
fonte de receita deve ajudar 
os municípios no segundo 
semestre, quando normal-
mente o repasse do Fundo 
sofre reduções devido ao pe-
ríodo de restituições do im-
posto de renda.

ABUSO DE AUTORIDADE

Secretário Bustamante 
afirma que Lei 
restringe algumas 
atividades policiais

Exemplo os crimes de violência sexual 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em vigor desde o dia 
03 de janeiro de 2020, a Lei 
de Abuso de Autoridade (nº 
13.869/2019) restringe algu-
mas atividades policiais, na 
avaliação do secretário de 
Estado de Segurança Pública 
de Mato Grosso, Alexandre 
Bustamante, especialmente 
com relação aos crimes vio-
lentos.

“Um exemplo é o es-
tupro, pois muitas vezes a 
divulgação da imagem do 
suspeito de um crime como 
esse encoraja outras vítimas 
a denunciarem e registrarem 
a ocorrência”, cita.

Isso porque os crimes 
que envolvem violência se-
xual deixam não só marcas 
físicas, mas também psicoló-
gicas. As vítimas, na maioria 
das vezes, sentem vergonha 
ou culpa, além de serem 
ameaçadas, e acabam não 
denunciando o ato.

“Tivemos tantos casos 
no Brasil, aquele que ficou 
conhecido como ‘maníaco 
do parque’, e tantos outros 
em que a divulgação ajudou 
na identificação de crimino-
sos que agiam em série, por 
meio do reconhecimento fa-
cial e de identidade”.

A referência do secre-
tário é com relação ao Art. 
38, que considera crime “An-
tecipar o responsável pelas 

investigações, por meio de 
comunicação, inclusive rede 
social, atribuição de culpa, 
antes de concluídas as apu-
rações e formalizada a acu-
sação”. A pena prevista é de-
tenção, de seis meses a dois 
anos, e multa.

O Art. 13 também dis-
põe que “É proibido cons-
tranger o preso ou deten-
to: I - a exibir-se ou ter seu 
corpo ou parte dele exibido 
à curiosidade pública; e II – 
submeter-se a situação vexa-
tória ou a constrangimento 
não autorizado em lei”. Em 
casos de descumprimento da 
norma, o texto prevê que o 
agente público seja respon-
sabilizado e condenado a 
pena de até quatro anos de 
prisão.

Para o secretário, a Lei 
deveria ter sido amplamente 
debatida, com a participação 
de órgãos da segurança pú-
blica e da própria socieda-
de, já que a publicação das 
informações que envolvem 
prisões ficou ainda mais res-
trita. “Nós entendemos a im-
portância de resguardar a in-
tegridade física do suspeito 
e isso já faz parte do código 
de conduta dos agentes, seja 
da Polícia Militar (PM-MT), 
Polícia Judiciária Civil (PJC-
-MT), Polícia Penal e servi-
dores em geral, mas acredi-
to que a legislação teria que 
considerar os tipos de crime 
e de prisão”.

Foto: Cleiton isiDoro
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SORRISO

Parecer técnico da Ager não encontra 
irregularidades na Águas de Sorriso

ICMS

Governo esclarece aumento 
dos medicamentos em MT

Órgão desconsiderou intervenção na empresa 

Órgão desconsiderou intervenção na empresa 

ASSESSORIA

DE IMPRESNA

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin (PSDB), recebeu 
na manhã de ontem (21), do 
diretor presidente da Agên-
cia Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados (Ager), 
Gilmar Ribas de Campos, o 
parecer técnico referente ao 
pedido dos vereadores e pre-
sidentes de bairro, quanto à 
intervenção da Concessioná-
ria Águas de Sorriso.

Segundo Gilmar, de-
pois da análise, o parecer foi 
desfavorável à intervenção. 
“A Ager chegou a conclusão 
contrária a intervenção da 
empresa, pois, não encon-
tramos elementos suficien-
tes. Havia uma insatisfação 
popular muito grande, refe-
rente a prestação dos servi-
ços da empresa. Depois da 
manifestação dos moradores 
do Bairro Mário Raiter e de-
pois da notificação da Ager, a 
Águas de Sorriso melhorou 
os serviços, com a perfura-
ção de dois poços. Com isso, 
esta questão de desabaste-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo de Mato 
Grosso vem a público es-
clarecer que o aumento do 
ICMS aplicado aos fármacos 
e medicamentos, decorrente 
do ajuste tributário, devido à 
entrada em vigor da lei com-
plementar 631/2019, é variá-
vel de acordo com o tipo do 
produto, sua origem e a for-
ma como o estabelecimento 
repassa o imposto cobrado, 
integralmente ou não. 

Pela lei complementar, 
o imposto passou a ser co-
brado pelo Preço Máximo 
ao Consumidor (PMC), com 
redutor, quando o medica-
mento é vendido no Estado 
de Mato Grosso, e não mais 
pelo preço ao qual ele era 
adquirido junto ao fabrican-
te ou distribuidora.

Um exemplo é o caso 

cimento de água foi sanado 
no momento”, explicou o 
diretor presidente da Ager, 
que ainda afirmou que para a 
conclusão do parecer técni-
co, os presidentes de bairro 
que pediram a intervenção 
foram ouvidos, além da aná-
lise das reclamações da ouvi-
doria da Ager, Câmara Muni-
cipal e Procon.

O prefeito Ari Lafin que 
recebeu o parecer da Ager, 
entende que alguns serviços 
prestados pela empresa não 
estão a contento da popula-
ção. “Nós estamos a três anos 
acompanhando e cobrando 
incansavelmente a Conces-
sionária Águas de Sorriso. 
Agora, entrego o parecer 
para o procurador do muni-
cípio, para que seja feita uma 
análise também jurídica”, de-
clarou Ari.

O procurador do mu-
nicípio, Daniel Melo, afirma 
que fará a análise técnica do 
parecer entregue pela Ager 
e após isso, deverá repassar 
um relatório para o prefeito 
Ari Lafin.

“Se estiver pontuado 

da medicação Sedamed, que 
até 2019 era vendida a R$ 
10,00. Desse total, R$ 6,37 
correspondia ao preço mé-
dio pago pelo produto por 
parte do comerciante. Ou-
tros R$ 0,96 correspondia ao 
ICMS e os R$ 2,67 restantes 
era a margem bruta de lucro 
do estabelecimento. Agora 
em 2020, com a nova lei em 
vigor, o mesmo lote do re-
médio está sendo comercia-
lizado a R$ 12,09, mas a base 
de cálculo para o ICMS, com 
o redutor previsto na LC 631, 
é de R$ 9,20. Desse total, R$ 
6,37 corresponde ao preço 
médio do produto ao entrar 
no Estado, R$ 1,31 é referente 
ao ICMS e os demais R$ 4,41 
é a margem de lucro bruta 
do proprietário da farmácia.

Desta forma, a margem 
de lucro do dono da farmá-
cia saltou de R$ 2,67 em 2019 
para R$ 4,41 em 2020, já des-

no parecer da Ager, que não 
existem elementos suficien-
tes para a intervenção, o 
Poder Executivo, não pode 

criar ou inventar algum tipo 
de situação, eu devo me ater 
no que está no parecer”, fri-
sou Daniel.

contados os impostos e o va-
lor pago pelo produto, o que 
evidencia que o aumento da 
lucratividade não possui re-
lação com a nova legislação.  
É preciso ressaltar ainda que 

o Governo não interfere na 
margem de lucro praticada 
pelas farmácias e nem de 
qualquer outro setor, pois 
respeitamos a livre concor-
rência.
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TV  e Entretenimento

Regina Duarte vai ter de 
suspender contrato com 
a Globo para assumir Cultura
Regina Duarte aceitou participar de uma 

fase de testes no cargo de secretária da Cultura 
do governo federal nesta segunda-feira, 20. Para 
assumir a pasta, no entanto, a atriz terá de sus-
pender seu contrato com a Rede Globo. “A atriz 
Regina Duarte tem contrato vigente com a Glo-
bo e sabe que, se optar por assumir cargo públi-
co, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a 
emissora, como impõe a nossa política interna 
de conhecimento de todos os colaboradores.”, 
informou o departamento de Comunicação da 
Globo. A escolha da atriz para a Secretaria de 
Cultura ocorre depois de um episódio contur-
bado que acabou com a demissão de Roberto 
Alvim da pasta na última sexta-feira. Segundo 
apurou o jornal O Estado de S. Paulo, a ideia do 
governo é que a atriz ajude a “pacificar” o setor, 
um dos pontos fracos neste início de gestão de 
Bolsonaro. 
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Rafaella Santos está grávida de cinco 
meses do 1º filho com Gabigol, diz coluna

Os rumores de gravidez de Rafaella 
Santos ganharam força nas redes sociais 
nesta última semana. Após confirmar pu-
blicamente o fim do namoro com Gabigol, 
a influenciadora apareceu em fotos com 
barriguinha mais saliente e falando so-
bre o sonho de se tornar uma mãe como 
a sua, Nadine Santos. Segundo afirma 
o colunista Leo Dias, a irmã de Neymar 
está, sim, grávida do primeiro filho e de 
cinco meses de gestação. ‘Rafaella se pro-
nunciará de forma espontânea’, diz asses-
soria. A notícia da gravidez de Rafaella 
Santos começou a correr em meados de 
outubro do ano passado, mas a assessoria 
da blogueira negou. “A resposta é não. Ela 
não está grávida. Simples e direto”, ga-
rantiu na época. Entretanto, a porta-voz 
mudou a resposta e disse que a declara-
ção irá acontecer de forma “espontânea”: 
“Nós respeitamos as questões familiares, 
ou seja, a vida pessoal de cada um dos 
nossos assessorados. E por isso, procura-
mos nos envolver o menos possível com 
fofocas e especulações. Caso tenha algo, a 
Rafaella se pronunciará de forma espon-
tânea, como sempre fez”. O representante 
de Gabigol manteve o posicionamento. 
“Assuntos pessoais procuramos nos en-
volver o menos possível. Se tiver algum 
pronunciamento sobre o próprio jogador 
faria de forma espontânea, sem especu-
lações e fofocas”, declarou.

Gravidez não foi anunciada por reação 
negativa do pai, diz coluna

Ainda de acordo com a publicação, a 
gravidez de Rafaella Santos não teria sido 
confirmada ainda devido a separação de 

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

Gabigol, relação na qual ela teria tentado 
reatar. A reação do pai, Neymar, também 
teria contado bastante, já que ele foi o úl-
timo a saber da novidade e não teria gos-
tado nada de se deparar com algumas po-
lêmicas envolvendo Gabriel e uma outra 
mulher enquanto o atacante do Flamengo 
ainda namorava sua filha.

Irmã de Neymar abre o jogo sobre fim 
do namoro

Rafaella e Gabigol romperam namoro 
em dezembro de 2019 e a última aparição 
juntos foi na última semana, quando fo-

ram flagrados tendo uma discussão na 
área vip do show da banda Atitude 67. Na 
web, a irmã de Neymar pediu para que os 
internautas parassem de associá-la ao 
ex. “Parem de me marcar nas coisas que 
tem ele, porque eu não tenho nada a ver 
(...) Independente disso e acima de tudo, 
meu carinho e meu respeito por ele con-
tinuam. Espero muito que ele seja feliz, 
assim como eu tenho certeza que ele de-
seja isso por mim. É uma situação chata 
e delicada, mas que eu precisava vir aqui 
explicar para vocês. Eu espero que vocês 
entendam”, declarou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Biomédico, com experiência em resso-
nância e tomografia; 
2-Auxiliar administrativo, com experiên-
cia na área de departamento pessoal e 
financeiro;
3-Vendedor (a), com experiência;
4-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
5-Técnico em Segurança do Trabalho, 
com experiência; 
6-Técnico em Enfermagem, com COREN;
7-Serviços Gerais, com experiência; 
8-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
9-Operadora de Caixa, com experiência;
10-Operador (a) de ponte rolante
11-Escrita fiscal, com experiência;
12-Eletricista automotivo, com experi-
ência;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
15-Controlador de pragas, com experi-
ência;
16-Comprador, com experiência e 
referência; 
17-Auxiliar de recepção, com experiên-
cia; 
18-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
19-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
20-Auxiliar de avicultura, com experiên-
cia;
21-Auxiliar de Açougueiro, com experi-
ência; 
22-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
23-Açougueiro, com experiência.
24-Auxiliar de farmácia 

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

CROE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA (CROE) - 
CNPJ.: 34.308.796/0001-66- Torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, 
o Pedido Licença Prévia de Instalação e de Operação 
para atividade de 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por 
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
e 86.40-2-04 - Serviços de tomografia localizado na Rua 
Bené, n° 865, Sala 15 no bairro: Centro no município de 
Sorriso/MT. (Gabrieli E. Marchioro Eng. Agrícola e Ambien-
tal e Eng. de Segurança do Trabalho – 066 9 96121699.)

A empresa J. TESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA,CNPJ nº 09.029.474/0001-30, torna público que re-
quereu perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
do Mato Grosso – SEMA-MT, a alteração da razão social 
da empresa e a Renovação da Licença de Operação (LO) 
nº 314574/2017, para atividade de extração mineral de 
Cascalho no município de Sinop, estado de Mato Grosso.

A empresa J. TESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA,CNPJ nº 09.029.474/0001-30, torna público que re-
quereu perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
do Mato Grosso – SEMA-MT, a alteração da razão social 
da empresa e a Renovação da Licença de Operação (LO) 
nº 314323/2017, para atividade de extração mineral de 
Cascalho no município de Sinop, estado de Mato Grosso.

PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA, CNPJ Nº 
14.696.385/0001-88, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Renovação da Licença de Operação, 
para a atividade de 46.83-4-00 - Comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo, localizada na Av. Perimetral Sudeste nº 10141, Centro 
– Sorriso/MT. Não foi determinado EIA-RIMA. 

FLASH COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ Nº 
25.018.970/0002-26, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação, para a atividade de 47.84-9-00 
- Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 
localizada na Rua Cecilia Meireles nº 1863, Pinheiros II – 
Sorriso/MT. Não foi determinado EIA-RIMA. 

SETA SINOP INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO 
VEICULAR LTDA, CNPJ n° 31.625.771/0001-06 torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, 
as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para atividade: Lavagem de Veículos, localizada na Rua 
Brasil, N: 788, Bairro Loteamento Alto da Gloria , município 
de SINOP-MT.

ENGELET SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ 
13.690.684/0001-42, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividades de 47.42-3-00 - Comércio vare-
jista de material elétrico / 43.21-5-00 - Instalação e manu-
tenção elétrica, localizada na Av. Tancredo Neves, nº 2552, 
Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266).

PLANETA COMERCIO ATACADO E VAREJO DE MOTO-
PEÇAS EIRELI, CNPJ 12.364.533/0001-31, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Alteração de 
razão social, pois anteriormente atuava como PLANETA 
COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA, para Ativi-
dade de 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motoci-
cletas e motonetas, localizada na Av. Perimetral Sudoeste, 
N 1223, Jardim Itália, Município de Sorriso/MT, não foi de-
terminado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

ALUBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME, 
CNPJ 35.225.231/0001-88, torna público que requereu jun-
to a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
– SAMA/SORRISO, a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade 
de Comércio varejista de vidros, Serviço de corte e dobra 
de metais, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias 
e armários embutidos de qualquer material. O empreen-
dimento está localizado na Rua Alencar Bortolanza, 250, 
bairro Industrial 1° Etapa, município de Sorriso/MT. Co-
ordenadas geográficas: 55°43’4,263”W  12°33’45,869”S. 
Não foi determinado o EIA-RIMA.
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1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000829-58.2017.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, RENATO MIYAMOTO 
LEONEL, ROSANA PEDRO DA 
SILVA LEONEL 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: HENEI RODRIGO BERTI 
CASAGRANDE 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do lote 5-A do Loteamento Ki-Sorte, com área de 20.841,00m2;, localizado em Sinop, 
matriculado sob o nº 54.086, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 
80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 38.356,00. Ficam CIENTES e 
INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS 
INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à 
publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no 
átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
Sinop, datado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020 – SRP 02/2020 

Processo Administrativo Licitatório Nº 10/2020 
1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, 
através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL 02/2020 – SRP 02/2020, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE 
EDITAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E SUAS 
SECRETARIAS. Conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições das Leis 
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009. 
 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
Horário de credenciamento dar-se-á das 11:00 às 11:30 horas (horário de Brasília-DF) do 
dia 31 de janeiro de 2020, com abertura da sessão oficial do pregão presencial às 
11:30 horas (horário Brasília-DF). 
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações através do 
tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 

Santa Carmem/MT, 21 de janeiro de 2020. 
 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira 

Portaria nº 03/2020 

PREFEITURA MUNIICPAL DE NOVO MUNDO – MT  
Extrato Do Edital De Concurso Público Nº 001/2020 

 
A Presidente Da Comissão De Acompanhamento E Fiscalização Do Concurso Público, 
Do Município De Novo Mundo Mt, Sra. Lucimar Dos Santos, Nomeada Através Da 
Portaria Nº 022, De 09 De Janeiro De 2020, Divulga E Estabelece Normas 
Regulamentares Para A Abertura Do Processo De Seleção De Pessoal, Através De 
Concurso Público Destinado Ao Provimento De Vagas Existentes E À Formação De 
Cadastro De Reserva Para A Prefeitura Municipal De Novo Mundo E Câmara Municipal 
De Novo Mundo Mt, Com Edital De Abertura Publicado Na Íntegra  No Site: 
Http://Www.Novomundo.Mt.Gov.Br 

Novo Mundo Mt, 20 De Janeiro De 2020. 
 

Lucimar Dos Santos 
Comissão De Acompanhamento E Fiscalização Do Concurso Público 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020

10.001.10.302.0010.20091.335043000.0100000000 – Subvenções 
Sociais. 

DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação para contratação emergencial 
de entidade de direito privado sem fins lucrativos, para prestação de 
serviços médico-hospitalares na área de atuação de Hospital Geral com 
Perfil de Média Complexidade. DO OBJETO: Contratação da Associação 
Pró – Saúde do Parecis, através de Dispensa Licitação Emergencial, nos 
moldes do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93,  entidade de direito privado sem 
fins lucrativos, para prestação de serviços médico-hospitalares na área 
de atuação de Hospital Geral com Perfil de Média Complexidade, de 
forma complementar ao Sistema Único de Saúde-SUS no município de 
Campo Novo do Parecis, para realizar  a gestão, operacionalização e 
execução dos serviços de saúde ofertados aos munícipes de Campo 
Novo do Parecis, conforme as especificações constantes neste termo de 
referência e seus anexos. DO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO 
NOVO DO PARECIS, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ nº 24.772.287/0001-36, situada na Av. Mato 
Grosso, 66 NE, Centro - Campo Novo do Parecis – MT. DO 
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE DO PARECIS, associação 
privada, inscrita no cadastro geral de pessoas jurídicas (CNPJ) sob o nº 
04.854.005/0001-32, estabelecida na Av. Brasil nº 1669, centro, Campo 
Novo do Parecis – Mato Grosso, CEP 78.360-000. DA JUSTIFICATIVA: 
Esse processo se faz necessário para dar continuidade ao serviço 
público, tendo em vista que o processo de Chamamento Público 
nº021/2019, o qual tem por objeto a contratação de entidade de direito 
privado sem fins lucrativos qualificados como Organização Social, para 
prestação de serviços médico - hospitalares na área de atuação de 
Hospital Geral Municipal com Perfil de Média Complexidade, de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS no município de Campo 
Novo do Parecis, para realizar a gestão, operacionalização e execução 
dos serviços de saúde ofertados aos munícipes de Campo Novo do 
Parecis, está em fase de conclusão, não podendo a Administração deixar 
de atender a demanda da população. VALOR: R$ 2.698.220,76 (dois 
milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte reais e setenta e 
seis centavos).

Rafael Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.001.10.302.0010.20091.335043000.0146017000 – Subvenções 
Sociais.
PRAZO DE VIGÊNCIA: o contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, 
podendo ser prorrogado até 180 (cento e oitenta) dias. DO 
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93.
Campo Novo do Parecis, 21 de janeiro de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Presidente da Comissão de Licitação

RATIFICO nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 a Dispensa de 
Licitação, em consonância com a justificativa apresentada e autorizada.

Prefeito Municipal

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2020

ABERTURA: 04 de fevereiro. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 04 de fevereiro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição material de 
jazida (cascalho) para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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 
5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 21 de janeiro de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de janeiro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2019

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 025/2019, 
destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, teve como vencedoras as empresas: HIPER 
DENTAL COM E REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
MEDICO-HOSPITALAR LTDA EPP com valor total de R$ 12.631,80 (doze 
mil e seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos) NUTRICENTER 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES 
LTDA – ME com valor total de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e 
quatrocentos reais) FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI com 
valor total de R$ 2.061,95 (dois mil e sessenta e um reais e noventa e 
cinco centavos) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E 
PESQUISAS LTDA com valor total de R$ 1.752,00 (um mil e setecentos e 
cinquenta e dois reais) RINALDI & COGO LTDA – ME com valor total de 
R$ 173.364,50 (cento e setenta e três mil e trezentos e sessenta e quatro 
reais e cinquenta centavos) GOLDENPLUS - COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE com valor total de R$ 
334.943,00 (trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e quarenta e três 
reais) FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 
com valor total de R$ 94.066,40 (noventa e quatro mil e sessenta e seis 
reais e quarenta centavos) TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR EIRELI – EPP com valor total de R$ 161.060,00 
(cento e sessenta e um mil e sessenta reais) ERIMED INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com valor total de R$ 
61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais) HOSPDROGAS 
COMERCIAL LTDA com valor total de R$ 143.483,06 (cento e quarenta e 
três mil e quatrocentos e oitenta e três reais e seis centavos) SÃO 
BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI com 
valor total de R$ 2.712,30 (dois mil e setecentos e doze reais e trinta 
centavos) SM HOSPITALAR EIRELI com valor total de R$ 115.936,05 
(cento e quinze mil e novecentos e trinta e seis reais e cinco centavos) 
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI com valor total de R$ 
19.456,90 (dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e 
noventa centavos) ORTHOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
com valor total de R$ 798,88 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e 
oito centavos) MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS 
MEDICOS – EIRELI com valor total de R$ 2.142,80 (dois mil e cento e 
quarenta e dois reais e oitenta centavos) MED VITTA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com valor total de R$ 6.588,00 (seis 
mil e quinhentos e oitenta e oito reais).

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de kits de 

livros, kits de robótica e instrumentos musicais para atender a demanda 

dos Programas Sociais para atender as necessidades das Secretarias 

municipais   - Tipo: menor preço por item - Data de abertura:  04 de 

fevereiro de 2020. Horário:  09h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 

Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 

no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 

e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-

3308.5400. Nova Mutum – MT, 21 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, com interesse da Secretaria Municipal 

de Cidadania e Assistência Social, torna público para conhecimento dos 

interessados para credenciamento de empresas visando a prestação de 

serviços funerários para atendimento às famílias e ou/ indivíduos em 

situação de vulnerabilidade Social e ou/ financeira conforme Lei Municipal 

de Benefícios Eventuais nº 1885/2015. Os interessados deverão 

apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço até o 

dia 10 de janeiro de 2020. 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, 09 de dezembro de 2019.

CREDENCIAMENTO N° 001/2019

Presidente da CPL

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Gerson Luiz Bicego - Prefeito Municipal em Exercício

PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2019

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 10/02/2020. Data 
de Abertura Dia: 10/02/2020. Hora:  12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 119/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE, COPA, COZINHA, 
UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS 
AS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 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 - 836368 - R$2,35, - 
836384 - R$20,50, - 836332 - R$2,38, - 836353 - R$1,64, - 836289 - 
R$13,55, - 836369 - R$2,73, - 836367 - R$4,65, - 836370 - R$2,77, - 
836339 - R$5,98, - 836348 - R$6,20, - 836302 - R$13,57, MERCADAO 
DA LIMPEZA COM. E IMPORTACAO DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 
ME CNPJ/CPF Nº 14.689.405/0001-93 ITENS VENCEDORA - 836286 - 
R$4,10, - 836343 - R$3,76, - 836344 - R$2,55, - 836378 - R$1,83, - 
836379 - R$2,40, - 836285 - R$3,36, - 836235 - R$19,00, - 836345 - 
R$1,10, - 836382 - R$2,45, - 836363 - R$1,35, - 836380 - R$1,83, - 
836381 - R$1,83, - 836354 - R$1,72, - 836357 - R$2,20, - 836355 - 
R$2,19, - 836356 - R$1,95, - 836279 - R$45,30, - 836327 - R$1,60, - 
836328 - R$1,60, - 836329 - R$1,60, - 836358 - R$5,25, - 836240 - 
R$2,20, - 836251 - R$14,90, - 836252 - R$11,15, - 836325 - R$11,00, - 
836300 - R$5,67, - 836295 - R$8,90, - 836296 - R$11,35, - 836297 - 
R$14,70, - 836349 - R$3,39, - 836334 - R$11,75, - 836275 - R$35,90, - 
836337 - R$10,80, - 836291 - R$7,80, - 836366 - R$4,93, - 836292 - 
R$1,40, - 836324 - R$15,00, HIPERDENTAL COMERCIO E 
REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - 
HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS 
VENCEDORA - 836340 - R$3,32, - 836254 - R$24,50, BELAFORTE 
COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 24.296.486/0001-15 ITENS 
VENCEDORA - 835807 - R$5,45, - 836290 - R$0,54, - 836336 - R$0,60, - 
836346 - R$1,70, - 836280 - R$18,50, - 836281 - R$32,40, COMERCIAL 
LUAR LTDA CNPJ/CPF Nº 02.545.557/0001-33 ITENS VENCEDORA - 
836371 - R$1,95, - 836372 - R$1,50, - 836335 - R$1,75, - 836276 - 
R$6,40, - 836347 - R$0,85, - 836365 - R$2,15, - 836364 - R$2,89, - 
836282 - R$0,85, - 836255 - R$29,10, - 836256 - R$9,75, - 836360 - 
R$1,95, - 836361 - R$10,25, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E 
ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 26.148.070/0001-85 ITENS 
VENCEDORA - 836373 - R$2,23, - 836374 - R$3,74, - 836333 - R$1,30, - 
836323 - R$2,70, - 836284 - R$79,38, - 836376 - R$1,65, - 836377 - 
R$3,45, - 836299 - R$5,20, - 836234 - R$7,11, SUPER UTIL COMERCIAL 
LTDA CNPJ/CPF Nº 15.392.562/0001-03 ITENS VENCEDORA - 836383 
- R$26,60, - 836326 - R$1,62, - 836294 - R$1,25, SORRISO 
SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43 ITENS 
VENCEDORA - 836232 - R$7,15, - 836301 - R$4,16, VALOR TOTAL 
GERAL R$1.442.271,75.

AVISO DE RESULTADO

Marisete Marchioro Barbieri - Presidente da C.P.L

PREGÃO PRESENCIAL N° 1/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 1/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS, FÓRMULAS LÁCTEAS E 
SUPLEMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL, DIANTE DAS NECESSIDADES 
DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES E/OU ACAMADOS 
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (S.U.S.)”, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE' CONFORME A 
SEGUIR NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME 
CNPJ/CPF Nº 26.574.769/0001-07 ITENS VENCEDORA - 835961 - 
R$60,00, - 835966 - R$19,00, - 835964 - R$28,00, - 835970 - R$37,00, - 
835954 - R$104,00, - 835958 - R$49,00, - 835956 - R$64,00, - 835968 - 
R$60,00, NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA 
CNPJ/CPF Nº 06.372.763/0001-40 ITENS VENCEDORA - 835960 - 
R$29,00, - 835959 - R$23,40, - 835967 - R$7,80, - 835974 - R$33,00, - 
835965 - R$100,00, - 835971 - R$15,00, - 835972 - R$24,70, - 835969 - 
R$36,00, - 835949 - R$18,40, - 835953 - R$38,90, - 835957 - R$27,00, - 
835948 - R$18,40, - 835952 - R$40,00, - 835950 - R$29,50, - 835945 - 
R$35,80, - 835947 - R$28,85, - 835943 - R$16,40, - 835955 - R$16,80, - 
835946 - R$25,00, - 835944 - R$38,00, - 835951 - R$39,00, - 836022 - 
R$10,50, CLINICA DIETETICA LTDA CNPJ/CPF Nº 01.240.677/0001-60 
ITENS VENCEDORA - 835963 - R$66,00, - 835962 - R$63,00, 
BELAFORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 24.296.486/0001-15 
ITENS VENCEDORA - 835932 - R$21,00, - 835934 - R$24,00, - 835935 - 
R$24,00, - 835933 - R$22,00, VALOR TOTAL GERAL R$514.434,50.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira
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Gigante passou por vistoria e está
apto a receber jogos, garante Turra

SÓ NOTÍCIAS

O Estádio Massami Uriu, o Gigante 
do Norte, passou por vistoria do Corpo de 
Bombeiros e está apto a receber jogos do 
Campeonato Mato-grossense 2020. A in-
formação foi confirmada pelo presidente 
do Sinop FC, Agnaldo Turra. “Está tudo 
certo. Estreamos aqui mesmo, sem proble-
mas ou entraves e com o alvará liberado”.

Ainda conforme Turra, o Gigante es-
tava com alguns lixos ainda da virada do 
ano, mas a Prefeitura mandou um trator 
além de alguns servidores. “Demos os últi-
mos retoques, cortamos a grama, lavamos 
os banheiros e vestiários, recuperamos al-
guns locais que precisavam. Está tudo or-
ganizado e nos conformes”.

O Galo do Norte, com novo escudo, 
estreia no Estadual nesta quarta-feira (22), 
às 20h10, contra o Araguaia, de Barra do 
Garças. A promessa é uma equipe compe-
titiva para brigar pelo título, voltar ao ce-
nário nacional e, consequentemente, atrair 
o torcedor de volta ao estádio. “Esperamos 
casa cheia, pedimos a confecção 1,2 mil in-
gressos”, apontou.

Para isso, a diretoria foi ao mercado 
e contratou 18 atletas, em todas as posi-
ções. O técnico Marcos Birigui ainda tem 
à disposição 13 jogadores que renovaram 
os contratos e permaneceram da última 
temporada.

NOVO GOLEIRO
A mais recente contratação é de um 

goleiro. Após ficar perto da contratação 
do goleiro Bruno, mas recuar para “evitar 
problemas”, o Galo foi ao mercado e acer-
tou com outro atleta para a posição: Pedro 
Luiz Ferreira Júnior, 30 anos. O jogador 
tem 1,92 m e chegou na capital do Nortão 
na segunda-feira, já estando apto para es-
trear hoje.

Na última temporada ele defendeu 
as cores do Penarol/AM. Em anos ante-
riores acumula passagens pelo Formosa/
GO, Ceilândia/DF, Flamengo/SP e Santo 
André/SP.

SINOP FC | Clube estreia hoje diante do Araguaia, em estádio em condições de jogo
Foto: Divulgação

SÃO PAULO

Diniz conta com 
Pato e espera
reviravolta: “Muito 
talentoso”
DA REPORTAGEM

Alexandre Pato foi con-
tratado em abril de 2019 
como uma das grandes es-
peranças de gols para o São 
Paulo. A expectativa, porém, 
virou frustração ao fim da 
temporada. Com apenas 22 
jogos e cinco gols marca-
dos, Pato sofreu com lesões 
e com a parte técnica, ter-
minou o ano na reserva e foi 
alvo de protestos de parte da 
torcida.

Em recente postagem 
nas redes sociais, o atacante 
escreveu que quer um 2020 
diferente, que seja “um dos 
melhores anos carreira”. Esse 
também é o desejo do técni-
co Fernando Diniz.

Para auxiliar Pato nes-
ta recuperação, o treinador 
vem tendo conversas parti-
culares com o jogador a fim 
de entender e poder extrair 
o máximo dele. Na última 
segunda-feira, por exem-
plo, eles passaram cerca de 
cinco minutos conversando 
enquanto os demais atletas 
faziam um treino com bola.

“A conversa com o Pato 

não é única. Eu converso 
com o Pato, conversei com 
o Helinho também e com 
outros jogadores. Minha 
relação com o Pato é cada 
vez mais próxima. Ele é um 
jogador de quem eu gosto 
como pessoa, acho um joga-
dor muito talentoso, e a gen-
te espera que esse ano consi-
ga desabrochar esse talento. 
É o que todo mundo quer, 
o que o torcedor quer, o que 
a gente precisa e o que ele 
também deseja que aconte-
ça”, afirmou Fernando Diniz.

Embora tenha a con-
fiança de que Pato pode dar 
a reviravolta neste ano, Diniz 
deve iniciar o Campeonato 
Paulista na próxima quarta-
-feira, diante do Água Santa, 
às 20h30, no Morumbi, com 
o jogador no banco de reser-
vas.

A maior possibilidade 
é que o jovem Helinho, 19 
anos, inicie a partida como 
titular. Durante os treinos, 
no entanto, Pato é testado na 
equipe principal nos lugares 
do próprio Helinho e de Pa-
blo e pode ter uma chance 
no decorrer do jogo.

Foto: EDuarDo roDriguEs

Diniz conversa com Pato em treino

SUB-23

Seleção é seguida de perto por
analistas de diversos países

CRUZEIRO

Cartada final para finalizar
contratação de Éverton Felipe

Foto: Divulgação

Foto: albari rosa

Seleção não atrai torcida, mas atrai olheiros 

Everton Felipe estava no Athletico-PR 

DA REPORTAGEM

A estreia do Brasil no Pré-
-Olímpico, no último do-
mingo, não empolgou muito 
a torcida colombiana. Em-
bora a Conmebol não tenha 
divulgado o público presente 
na vitória canarinho por 1 a 0 
sobre o Peru, os espaços va-
zios nas arquibancadas dei-
xaram nítido que o estádio 
Centenário de Armênia não 
recebeu nem sequer metade 
de sua capacidade máxima 
de 21 mil pessoas. Mas, se por 
um lado a seleção sub-23 não 
conseguiu atrair o público 
local, por outro arrastou uma 
série de olheiros de clubes 
interessados em acompanhar 
os prodígios brasileiros.

Analistas de desempenho 
de diversas partes do mundo 
estiveram no estádio fazendo 
observações dos jogadores 
brasileiros. Estavam repre-
sentantes de mais de uma 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro busca destra-
var os pontos da negociação 
com o São Paulo e confirmar 
a contratação do meia Ever-
ton Felipe, por empréstimo 
de uma temporada, para que 
o jogador possa participar já 
das atividades no clube nes-
te começo de Campeonato 
Mineiro. As questões passam 
pela divisão no pagamento 
do salário do jogador entre 
Cruzeiro e São Paulo.

O clube joga as últimas 
cartadas para tentar finalizar 
o negócio e buscar uma com-
posição que caiba no bolso 
cruzeirense. Tanto a parte 
do jogador como a do clube 
mineiro negociam os pontos 
que travam o negócio.

O diretor de futebol do 
clube mineiro, Ocimar Boli-

cenho, se mostrou confiante 
em acertar a contratação do 
jogador.

 “Queremos que venha, 
estamos falando com o São 
Paulo. Assim, faltam pouco 
detalhes. As tratativas com o 
São Paulo não se acertaram, 
mas estão muito próximas 
de acontecer. Acredito que 
ele possa vir”, disse o diri-
gente.

Ocimar Bolicenho deta-
lhou a situação do negócio. 
Segundo ele, a negativa de 
Tréllez é que travou as nego-
ciações cruzeirenses. “O São 
Paulo nos colocou à disposi-
ção quatro nomes: escolhe-
mos o Everton e o Tréllez. 
A negociação somando sa-
lários e a nossa participação 
era uma coisa bacana. Como 
o salário do Tréllez é o maior 

dezena de clubes, dentre os 
quais: Juventus, Real Madrid, 
Liverpool, Arsenal, Villareal, 
Borussia Dortmund, Lyon, 
Everton, Fenerbahce, Toron-
to (Canadá) e San José Earth-
quakes (EUA).

Também estiveram pre-
sentes nas arquibancadas do 
Centenário alguns empresá-
rios de atletas, quase todos 
acompanhando clientes que 
estavam em campo ou no 
banco de reservas.

Segundo relatos, o vo-
lante Bruno Guimarães, do 
Athletico-PR, foi quem mais 
impressionou. O jogador está 
na mira de Benfica, de Portu-
gal, Arsenal, da Inglaterra, e 
Lyon, da França. “Com cer-
teza (ele é diferenciado). Para 
todos nós, ele foi o melhor 
em campo, é um jogador 
muito importante e toma 
conta do meio de campo, 
dando muita segurança para 
a gente”, afirmou o atacante 

Paulinho, autor do gol brasi-
leiro diante do Peru.

O Brasil volta a campo 
hoje, diante do Uruguai, às 
21h30, na cidade de Pereira, 
onde mais uma vez deve ser 
acompanhada de perto por 
olheiros. O Brasil é líder do 

Grupo B do Pré-Olímpico, 
ao lado do Uruguai. A chave 
ainda conta com Paraguai, 
Peru e Bolívia. Primeiro e 
segundo colocado avançam 
para o quadrangular final, 
que garante duas vagas nos 
Jogos de Tóquio.

e ele saiu (da negociação), 
isso que está complicando a 
situação. Aquela participação 
do Cruzeiro, enquanto um, é 
muito caro. Por isso, a nego-

ciação emperrou. O Tréllez 
sempre disse que gostaria de 
tentar mostrar ao São Paulo 
que poderia ficar”, disse o di-
retor de futebol cruzeirense.

Gigante do Norte está pronto para o jogo de logo mais pela estreia do Estadual 
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DA REPORTAGEM

Alunos da Escola Esta-
dual Papa João Paulo II, 
em Itaúba, participaram de 
aula de campo sobre “Bio-
ma Amazônia no Vale das 
Castanhas”, uma área de flo-
resta nativa. Da aula prática, 
ocorrida na última semana, 
participaram estudantes de 
duas turmas do 8º ano. Os 
alunos foram visitar o Vale 
da Castanha, área preser-
vada cujo nome se deve ao 
grande número de casta-
nheiras presentes no local.

Segundo a professora de 
ciências Sônia Luciano Fer-
reira, coordenadora da aula 
de campo, a atividade faz 
parte do planejamento da 
disciplina de ciências, cujo 
tema trabalhado em sala foi 
sobre o bioma amazônico.

“A aula foi bastante pro-
dutiva e os alunos ficaram 
entusiasmados com o que 
visualizaram. Muitos alu-
nos nascidos no município 
não conheciam o lugar e 
não sabiam como a casta-
nha era produzida, embora 
seja símbolo do município 
e fonte de economia local”, 
destaca a professora.

Durante a aula de campo, 
os alunos puderam obser-
var de perto as espécies da 
flora estudadas em sala de 
aula. No decorrer do per-
curso de 40 quilômetros 
foram realizadas cinco pa-
radas, conforme planejado 

no roteiro.
No entendimento da 

professora, cada parada era 
momento de muito apren-
dizado e muitos questiona-
mentos. “Os alunos conse-
guiram perceber a floresta 
como algo essencial para a 
população local e também 
sua importância de forma 
global. Foi um momento 
muito gratificante em que 
os questionamentos foram 
surgindo e a aula aconte-
cendo a partir da curiosida-
de de cada aluno”, assinala.

Na aula de campo, os alu-
nos também observaram 
como a pecuária e a mono-
cultura vêm avançando no 
município. Durante o traje-
to, os alunos manifestaram 
a preocupação com a con-
servação da floresta quando 
se depararam uma extensa 
área de plantação de soja e 
áreas de pastagens.

Segundo o diretor Edinei 
Gleison da Silva Colhiado, 
a aula de campo possibili-
tou também que os alunos 
compreendessem que é 
possível utilizar a floresta 
de forma rentável, susten-
tável e assim manter a bio-
diversidade. “A conservação 
da floresta foi bastante cita-
da durante a aula de campo. 
Esse é um tema de relevân-
cia e que vem sendo traba-
lhado durante as aulas de 
ciências com os alunos, pois 
vivem no bioma amazônia 
que ganhou um novo olhar, 

Foto: Arquivo pessoAl

SORRISO

Justiça mantém prisão de militares
suspeitos de atirarem em mulher

SINOP

Mais de 3,3 mil imóveis vistoriados

MATO GROSSO

Observatório 
Sismológicos registra 
2º tremor de terra

Crime ocorreu na sexta; vítima está internada no 
Hospital Regional 

Foto: DivulgAção

Foto: AssessoriA

Tremor foi registrado em barão de Melgaço 

Quase a metade (1,6 mil) estavam fechados 

DA REPORTAGEM

Em audiência de custó-
dia na segunda (20), a Justi-
ça determinou a conversão 
da prisão em flagrante para 
preventiva dos policiais mi-
litares suspeitos de atirarem 
em uma mulher, na noite de 
sexta (17), em Sorriso.

A informação anterior 
é que houve uma discussão 
em um bar, onde os poli-
ciais estavam. Entretanto, 
um vídeo gravado por uma 
câmera de segurança mostra 
os dois PMs atirando contra 
uma mulher que estava sen-
tada em um banco com o na-
morado dela.

Diante das imagens, a 
Corregedoria Geral da Polí-
cia Militar informa que deve-
rão ser instaurados dois pro-
cedimentos para investigar o 
caso. Em razão da gravidade 
dos fatos, a investigação a 
ser instaurada deverá ser de 
natureza demissória fins ava-
liar a permanência de ambos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Dados da Sala de Emer-
gência e referentes à primei-
ra semana do mutirão contra 
a dengue deflagrado pela 
Prefeitura de Sinop mostram 
que entre a segunda (13) e a 
também segunda (20) foram 
vistoriados 3.398 imóveis 
nos bairros Jardim das Vio-
letas, Residencial Jequitibás, 
Alto da Glória e Nossa Se-
nhora Aparecida. Entretanto, 
1.659 estavam fechados e não 
sofreram o acompanhamen-
to dos servidores públicos 
que estão em campo.

Conforme relatório di-
vulgado, em 238 imóveis fo-
ram encontrados e elimina-
dos focos do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue. Em 78 foram realizados 
o tratamento com larvicidas. 
Até a data de 17 de janeiro, 
Sinop registrava 740 notifi-
cações para a dengue.

Seis caçambas estão 
à disposição da população 
percorrendo o bairro Jardim 
Violetas; outras caçambas 

SÓ NOTÍCIAS

O segundo tremor do 
ano ocorreu próximo do Rio 
Cuiabá, na região de Barão 
de Melgaço, na segunda-fei-
ra. Sete estações do Obser-
vatório Sismológicos (Obsis) 
da Universidade Nacional de 
Brasília (UnB) registraram o 
abalo sísmico de 3 graus na 
escala de Magnitude Regio-
nal (mR).

Consta ainda na análise 
dos geólogos que não houve 
profundidade suficiente para 
causar danos nos comércios 
e residências, mas com ca-

pacidade perceptível pelos 
moradores.

O primeiro abalo sís-
mico do ano foi na região 
de Porto dos Gaúchos, na 
última sexta. De acordo com 
dados do Observatório Sis-
mológicos, o tremor foi de 
2,5 graus. Mais de 10 estações 
detectaram a ação.

No mês passado, o ob-
servatório registrou abalos 
de 1,8 e 2 graus. Em novem-
bro, também ocorreram tre-
mores de 2,3 e 2,6 graus. To-
dos os eventos não causaram 
danos ou foram imperceptí-
veis pelos moradores.

Foto: DivulgAção

Os alunos colocaram em prática o que aprenderam em sala de aula 

Escola aposta em aula de campo
para ensinar bioma amazônico
ITAÚBA | Alunos do João Paulo II visitaram Vale da Castanha, uma área de floresta nativa preservada

foram disponibilizadas para 
as ações voluntárias de mu-
tirão com iniciativa da co-
munidade nos bairros Nossa 
Senhora Aparecida, Aqua-
rela Brasil, Jardim Itália 2 e 
Comunidade Novo Jardim 
durante a última semana e 

fim de semana.
“Esse esforço contra a 

dengue deve ser coletivo. A 
Prefeitura, sozinha, não tem 
condições de combater ao 
mosquito, pois a maior parte 
dos focos encontra-se den-
tro dos quintais e é de obri-

gação do morador realizar a 
limpeza e organização. De 
nossa parte, podemos notifi-
car, mas sem essa consciên-
cia coletiva a guerra contra 
a dengue não surte efeitos”, 
afirma o secretário de Saúde, 
Gerson Danzer.

voltado para as espécies de 
grande valor ambiental e 
comercial como é o caso da 

nas fileiras da Instituição. A 
Corregedoria reforça que a 
prisão em flagrante dos dois 
soldados, assim como apre-
ensão da arma usada, foram 
efetuadas pela Polícia Militar 
em ação coordenada pelo 
comandante da unidade lo-
cal, assim como a entrega 
deles na Delegacia de Polícia 
Civil para que pudessem ser 
autuados em flagrante delito 
de crime comum. Os dois 
policiais estavam em horário 
de folga, não no exercício da 
atividade policial. De acor-
do com o namorado da víti-
ma, Osvaldo Pereira Gomes 
Neto, não havia confusão. Os 
dois estavam sentados em 
um banco público quando os 
policiais passaram aponta-
ram a arma e atiraram.

O CASO
Segundo o boletim de 

ocorrência da PM, na sexta, 
Ezio Sousa Dias e Webert 
Batista Ribeiro, ambos 30 

anos, se envolveram em uma 
confusão em um bar e efe-
tuaram disparos, atingindo 
Elizangela Moraes, que esta-

va do lado de fora do estabe-
lecimento. Horas depois, os 
dois foram presos e encami-
nhados para a delegacia.

castanha do Brasil”, frisa o 
diretor.

A aula de campo con-

tou com a colaboração dos 
professores de língua por-
tuguesa Nilson Caires e Sid-

néia Gomes e da professora 
de educação física Marizete 
Sauer.
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Brasil é o 3º país em que pessoas
passam mais tempo em aplicativos
DA REPORTAGEM

As pessoas passaram 3 ho-
ras e 40 minutos, em média, 
utilizando aplicativos (tam-
bém conhecidos como apps) 
em 2019. 

O índice é 35% maior do 
que em 2017. As informa-
ções são do principal relató-
rio sobre o tema no mundo, 
da consultoria App Annie. O 
Brasil ficou na terceira colo-
cação no ranking dos países 
em termos de tempo gasto 
em apps, levemente acima 
da média, com 3 horas e 45 
minutos.

O país foi superado pela 
China, onde as pessoas me-
xem com esses programas 
durante quase 4 horas, e a 
Indonésia, onde o tempo 
diário chegou a 4 horas e 40 
minutos. Em seguida, vêm a 
Coreia do Sul (3h40) e Índia 
(3h30).

Na comparação entre 2019 
e 2017, a China obteve a 
maior ampliação (60%), se-
guida pela Índia, o Canadá 
e a França (25%), a Indonésia 
(20%) e o Brasil, a Alemanha, 
Coreia do Sul, o Japão e Rei-
no Unido (15%).

No recorte por idade, a 
chamada geração Z (nascida 
entre 1997 e 2012) passou 3 
horas e 46 minutos por app 
por mês e teve 150 sessões 
por mês nos principais apli-
cativos. O download anual 
de aplicativos cresceu 45% 
nos últimos três anos: saiu 
de 140 bilhões em 2016 para 
chegar a quase 204 bilhões 
em 2019. No Brasil, esse au-
mento foi de 40%, atingindo 
cerca de 5 bi no ano passa-
do. Entre as nações, o maior 
aumento no período foi da 
Índia: 190%.

QUASE 4 HORAS | O download anual de apps cresceu 45% nos últimos três anos

TIPOS
Os apps de finanças foram 

acessados um trilhão de ve-
zes em 2019, um crescimen-
to de 100% na comparação 
com 2017. O Brasil também 
ficou em terceiro no ranking 
desse tipo de programa, 
atrás apenas da Índia e da 
China.

Mas enquanto alguns pa-
íses já têm a maioria de 
acessos em carteiras virtu-
ais (China e Coreia do Sul), 
no Brasil e em outros (como 
Indonésia, França e Alema-
nha) as transações digitais 
são realizadas em sua maio-
ria por apps de bancos. Os 
apps mais baixados nessa 
categoria foram Nubank, 
FGTS, Picpay, Caixa e Mer-
cadopago. O Brasil seguiu na 
terceira colocação também 
no ranking do crescimento 
em tempo gasto em apps de 
compras, atrás da Índia e In-
donésia.

Entre 2018 e 2019, os bra-
sileiros ampliaram em 32% 
a sua presença nesse tipo de 
ferramenta. Os apps mais 
baixados com essa finali-
dade foram Mercadolivre, 
Americanas, Magazine Lui-
za, AliExpress e Wish.

A colocação foi mantida 
também no caso dos apps de 
entrega de comida. O núme-
ro de sessões nesse tipo de 
ferramenta entre os usuários 
daqui foi de 8 bilhões, fican-
do atrás dos Estados Unidos 
(10 bi) e da Indonésia (20 bi). 
Nas aplicações voltadas ao 
entretenimento, o Brasil fi-
cou em 7º lugar no ranking 
de crescimento entre 2018 e 
2019, ainda assim com um 
índice de 32%.

Entre os locais onde o uso 

desse tipo de app foi maior 
estão Índia (78%), França 
(60%) e Japão (58%). Os mais 
baixados dessa modalidade 
foram Netflix, Youtube Go, 
Amazon PrimeVideo, Glo-
boplay e Viki.

Entre as redes sociais, o es-
tudo não divulgou ranking 

mundial, mas registrou a 
força do app chinês Tik Tok. 
A lista de mais baixados no 
Brasil é formada por What-
sapp, Status Saver, Snapchat, 
Telegram e Hago.

INVESTIMENTOS
Já os gastos com aplicati-

vos aumentaram 110%, pas-
sando de US$ 55 bilhões 
para US$ 120 bilhões no 
mesmo período. 

Os jogos são responsáveis 
por 72% do faturamento. A 
China aumentou 190% nos 
últimos três anos, chegando 
a acumular 40% do mercado 

mundial.
Em 2019, foram gastos 

US$ 190 bilhões em publi-
cidade em dispositivos mó-
veis. 

Neste ano, a projeção da 
consultoria é de que essa 
movimentação chegue a 
US$ 240 bilhões.

Foto: Divulgação

Brasileiro fica 3 horas e 45 minutos por dia mexendo em aplicativos 


