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4 METROS

Uma cobra sucuri foi encontrada domingo em uma área urbana de Várzea 
Grande. De acordo com a Polícia Militar, o animal tem aproximadamente 4 
metros de comprimento. A sucuri havia acabado de engolir um cachorro.
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INTERVENÇÕES
Nova Mutum registrou o maior
número de aglomerações em MT

Desde a publicação do decreto estadual 419/20, em 20 de mar-
ço, que estabeleceu medidas para o isolamento social como forma 
de evitar a propagação do novo coronavírus, a Polícia Militar precisou 
intervir para dispensar 270 aglomerações, média de 38 por dia.

       Página - 2

Ademir Specht

divulgAção

divulgAção

divulgAção

A cobrança do IPTU e a Taxa de Cole-
ta de Resíduos Sólidos Domiciliares 
que inicialmente estavam previstos 
para serem cobrados a partir deste 
mês de abril, foram prorrogados para 
o mês de junho, para isso o executivo 
municipal reeditou os dois editais que 
já haviam sido publicados no Diário 
Oficial do Estado.                  Página -4

MINIMIZANDO A CRISE

Sinop adia 
pagamento 
do IPTU

Covid-19:
MT tem
16 casos
confirmados
Mato Grosso tem 16 casos confir-
mados de coronavírus, segundo 
dados divulgados pelo Ministério 
da Saúde. Dessa forma, o número 
de casos subiu no estado, já que 
anteriormente, até sexta, a Secre-
taria de Saúde Estadual, que adota 
os mesmos dados do Ministério 
da Saúde.
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SUCURI ENGOLE CACHORRO



    

Diante desse contexto, a solução mais adequa-
da para a atual circunstância, no que tange aos 
contratos de locação, é o diálogo

Estamos atravessando hoje, uma situ-
ação bastante alarmante e inusitada sob 
vários aspectos, inclusive no que tange às 
relações contratuais.

É indiscutível que o atual cenário eco-
nômico aponta para uma grave crise no 
Brasil e no Mundo, repercutindo negati-
vamente não só na vida dos empresários, 
como também dos trabalhadores infor-
mais e autônomos, que já estão sendo dra-
maticamente afetados em suas rendas.

E assim está sendo em razão do fecha-
mento do comércio, determinada por nor-
ma proibitiva, como estratégia para evitar 
a disseminação do Covid-19, visto que 
não obstante os empresários não estarem 
conseguindo vender, continuam com a 
responsabilidade de pagar os salários dos 
seus colaboradores e de honrarem as de-
mais despesas ordinárias do seu estabe-
lecimento.

De igual forma vem sofrendo os tra-
balhadores informais e autônomos, que 
necessitam trabalhar diariamente, para 
conseguirem pagar os compromissos 
mensais, entretanto, estão impossibilita-
dos de fazê-lo. Diante desse contexto, a 
solução mais adequada para a atual cir-
cunstância, no que tange aos contratos de 
locação, é o diálogo.

A flexibilização coletiva é fundamen-
tal para tentar minimizar os efeitos dano-
sos que a pandemia do novo Coronavírus 
tem causado à tantas pessoas físicas e 
jurídicas de uma única vez.

Conforme ponderamos acima, en-
tendemos que a melhor saída para essa 
situação é o diálogo, na busca de tentar 
uma composição com o Locador, já que 
tanto este, quanto o locatário encontram-

-se em uma situação extremamente 
delicada. É oportuno ponderar, que com 
o raciocínio acima, não estamos incenti-
vando a generalização da renegociação 
das locações, mas sim que cada caso seja 
analisado pontualmente, de acordo com as 
suas particularidades, haja vista que, por 
exemplo, não podemos comparar o lojista 
que viu-se obrigado a fechar o seu comér-
cio, em razão do Shopping ter suspendi-
do as suas atividades temporariamente, 
ou mesmo o pequeno lojista, que também 
não pode abrir as suas portas, em razão de 
normas proibitivas nesse sentido, com os 
supermercados, hospitais e farmácias que, 
mesmo em meio à Pandemia, continuam 
em plena atividade, por configurarem ser-
viços essenciais.

Portanto, é de suma importância ana-
lisar quem está do outro lado da mesa e 
buscar uma solução que seja razoável para 
ambas as partes, sobretudo buscando pre-
servar a relação jurídica estabelecida, até 
que a Pandemia passe.

A justiça do País já está se manifestan-
do neste sentido, para garantir o equilíbrio 
contratual, como foi o caso do Magistrado, 
Julio Roberto dos Reis, da 25ª Vara Cível 
de Brasília-DF, nos autos do processo nº 
0709038-25.2020.8.07.0001, que deferiu pe-
dido de tutela de urgência para um lojista 
de Shopping Center, permitindo-lhe a su-
pressão do pagamento de aluguel mínimo 
e do fundo de promoção e propaganda, 
enquanto perdurar a Pandemia do novo 
Coronavírus. Procure um advogado de sua 
confiança para auxiliá-lo.

OTACILIO PERON É ADVOGADO EM 
MATO GROSSO

Renegociação das locações

OTACILIO PERON
Sem antenas?
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gratuita ou paga, para que o usuário possa 
assistir em TV Box, Smart TV, computado-
res, celulares e afins.

Essa modalidade dispensa antenas e 
permite que a programação seja acessada 
de qualquer lugar do planeta. Em plena 

ascensão tem feito muita 
gente migrar dos sistemas 
tradicionais para o online. 
A internet, cada vez mais 
estáveis e com velocidades 
mais altas, é o pilar que fal-
tava para a popularização 
dessa tecnologia.

Não acredito no fim do 
sistema de antenas por um 
bom tempo, afinal é o pa-
drão disponível nos siste-
mas tradicionais de assina-

tura e nas famosas “parabólicas”, além de 
não depender da internet e outros recur-
sos de apoio. Seguramente, mesmo que 
para muitos seja “coisa do passado”, vão 
continuar “atuais” e com usuários fiéis 
ainda por longos anos.

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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O lado ruim dos sistemas de IPTV é, logicamente, depender da 
estabilidade da internet. Se, por algum motivo, sua conexão 
não estiver suficientemente boa, você fica sem internet e sem 
TV. Esse é um dos grandes problemas nessa modalidade de 
transmissão, talvez um dos poucos pontos negativos frente à 
tantos positivos que o sistema oferece.
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Me lembro de quando eu era criança. 
Para que a TV funcionasse precisáva-
mos sintonizar uma antena e, por vezes, 
a qualidade da imagem ficava abaixo do 
“aceitável”. Sem sinal digital a qualidade 
poderia variar muito dependendo de uma 
infinidade de fatores, e até 
mesmo o vento forte era 
suficiente pra prejudicar 
a diversão. Sim, diversão: 
a TV, antes da internet, 
foi a mais revolucionária 
forma de entretenimento, 
com conteúdo para todos 
os públicos e se tornando, 
rapidamente, um ícone 
nesse quesito.

A TV “evoluiu”, entre 
outras modalidades, para 
a transmissão via satélite. Nesses casos 
antenas maiores, específicas, apontadas 
por profissionais para seus respectivos 
satélites, ofereciam programação com 
melhor qualidade de imagem, em moda-
lidades pagas e abertas. Nesses casos o 
sistema passou a adotar um receptor algo 
inexistente nas antenas anteriores.

O tempo continuou passando e che-
gou o IPTV, onde canais de TV são trans-
mitidos via internet. Algumas operadoras 
já liberam seus sinais dessa forma, mas 
existem aparelhos e outros sistemas que 
trabalham com uma lista imensa de ca-
nais, sejam disponibilizados de forma 

DA REPORTAGEM

Desde a publicação do 
decreto estadual 419/20, 
em 20 de março, que es-
tabeleceu medidas para o 
isolamento social como 
forma de evitar a propaga-
ção do novo coronavírus, 
a Polícia Militar precisou 
intervir para dispensar 
270 aglomerações, média 
de 38 por dia. Em apoio a 
instituições de defesa do 
consumidor e de Saúde 
Pública, a PM atuou no 
fechamento de 70 bares e 
de três postos de combus-
tíveis.

De acordo com dados 
preliminares da Superin-
tendência de Planejamen-
to Operacional e Estatís-
ticas (Spoe/PMMT), em 
todo o estado foram 25 
pessoas conduzidas à de-
legacias por resistência ao 
cumprimento das deter-
minações legais, a maioria 
donos de estabelecimen-
tos comerciais de venda 
e consumo de bebidas al-
cóolicas.

Além de Cuiabá, com 
15 dispersões, os relató-
rios apontam que a PM 
vem fazendo dispersões 
principalmente em mu-
nicípios pequenos. Em 
Nobres, por exemplo, 
município com 15 mil ha-
bitantes, foram sete aglo-
merações dispersadas. Já 
em Campinápolis e Nova 
Xavantina, os policiais 
militares desfizeram seis 
aglomerações em cada.

Mas foi Nova Mutum, 
com população estimada 
em 45 mil habitantes, que 
registrou o maior núme-
ro: 20 dispersões, a partir 

25 pessoas foram conduzidas à delegacia por resistir as medidas 

Nova Mutum registrou o maior
número de aglomerações em MT
INTERVENÇÕES | PM já dispersou 270 aglomerações desde o início das medidas restritivas

Foto: PM-Mt

de chamados de morado-
res, de operações e cons-
tatações feitas durante o 
policiamento preventivo.

Entretanto, a principal 
atuação da Polícia Militar 
vem sendo no sentido de 
orientar a população. Um 
sistema próprio de moni-
toramento foi criado para 
esse momento de crise já 
contabiliza mais de 12 mil 
atendimentos de orienta-
ção e esclarecimento de 
dúvidas sobre as medidas 
emergenciais adotadas 
pelo Governo do Estado e 
municípios.

AÇÕES
Na noite de quinta (26), 

quase 500 policiais dos 15 
comandos regionais do 
estado saíram às ruas para 
reforçar o policiamento 
de prevenção a roubos, 
furtos, orientar a popu-
lação e fazer cumprir as 
medidas emergenciais de 
prevenção à propagação 
do Coronavírus.

Em Cuiabá e Várzea 
Grande a ação teve o re-
forço de policiais das 
unidades especializadas 
como os Batalhões Ro-
tam, Cavalaria, Bope, Am-
biental e Trânsito. Já no 
interior o reforço veio das 
Companhias de Força Tá-
tica.

O subchefe de Esta-
do Maior da PM, coronel 
Wankley Corrêa Rodri-
gues, destaca que em uma 
situação de emergência 
como essa em que vive o 
mundo, as atribuições dos 
policiais extrapolam as 
ações cotidianas de pre-
venção e repressão à cri-
minalidade.

Rodrigues destaca que, 
para segurança e proteção 
da sociedade, é necessário 
atuar em apoio ou com 
ações individuais para 

orientar a população e fa-
zer cumprir as medidas 
restritivas adotadas pelas 
autoridades governamen-
tais. 

“É nisso que nossos 
policiais estão trabalhan-
do de maneira intensa 
em defesa da população, 
adotando cuidados com a 

própria saúde e da famí-
lia, mas também correndo 
riscos em muitas situações 
nas quais precisam inter-
vir”, completa.



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

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

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

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

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

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

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

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. 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 

VENDAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 SRP

O município de Nova Ubiratã-MT torna público que realizará no dia 15/04/2020, 
às 08h00min, na rua. Pará, 1.850, jardim santa helena licitação destinada ao 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Moto niveladora, nova 
(ano de fabricação corrente) que será utilizado para manutenção e conserva-
ção das ruas não pavimentadas e estradas vicinais do Munícipio e Distritos 
de Nova Ubiratã – MT, atendendo o Convênio Nº 892143/2019/MAPA. Os in-
teressados poderão consultar o edital e obter informações, ou adquiri-lo, na 
sala de licitações, no horário de expediente da prefeitura ou obtê-lo no site 
www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 30 de março de 2020. MAURO 
ODINEI SOLIANI – secretário de administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 SRP

O município de Nova Ubiratã-MT torna público que realizará no dia 15/04/2020, 
às 10h00min, na rua. Pará, 1.850, jardim santa helena licitação destinada ao 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Moto niveladora, nova 
(ano de fabricação corrente) que será utilizado para manutenção e conserva-
ção das ruas não pavimentadas e estradas vicinais do Munícipio e Distritos 
de Nova Ubiratã – MT, atendendo o Convênio Nº 896187/2019/SUDECO. Os 
interessados poderão consultar o edital e obter informações, ou adquiri-lo, na 
sala de licitações, no horário de expediente da prefeitura ou obtê-lo no site 
www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 30 de março de 2020. MAURO 
ODINEI SOLIANI – secretário de administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020

O Município de Nova Ubiratã-MT torna público que a abertura do Pregão Pre-
sencial 013/2020 que se realizaria no dia 10/04/2020, às 08h00min, será pror-
rogado para o dia 13/04/2020 às 08h00min em virtude do feriado. Licitação 
destinada ao registro de preços para futura e eventual aquisição de caminhão 
Tipo caçamba basculante - novo zero km, atendendo o CONTRATO DE RE-
PASSE Nº 870475/2018/MAPA/CAIXA. Os interessados poderão consultar o 
Edital e obter informações junto ao departamento de licitações. O Edital po-
derá ser adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, na Sala de Licitações, 
no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.
mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 30 de março de 2020. Mauro Odinei Soliani – se-
cretário de administração.

NATALICIO DE SOUZA SILVA 93112319168, CNPJ: 
29.215.040/0001-32, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) das atividades de: 96.09-2-08 
- Higiene e embelezamento de animais domésticos; 47.71-
7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários; 
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de ar-
tigos e alimentos para animais de estimação. Endereço: 
Avenida Ademar Raiter, nº 240, sala A, Bairro Centro. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP, CNPJ Nº 
01.970.302/0001-55, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Licença de Operação da área res-
tante do LOTEAMENTO BELL VALLE, para a atividade de 
6810-2/03 - LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, lo-
calizada no lote nº102-B - Loteamento Gleba Sorriso. Não 
foi determinado EIA-RIMA.

CENTRO DA MATA – AGRICULTURA, PECUÁRIA E CO-
MÉRCIO LTDA, CNPJ: 20.544.304/00001-27, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, a Alteração da Portaria de Outorga 
Nº888 de 18 de outubro de 2019 de Uso dos Recursos 
Hídricos, na Fazenda Centro da Mata, zona rural do mu-
nicípio de Nova Ubiratã – MT. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental.

LG DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA, CNPJ 
nº 31.248.603/0001-30, torna público que requer junto a 
SAMA o pedido de LP/LI/LO, para atividade de Comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada 
na Rua Vale Dourado, nº 296, quadra 78, Lote 22, Bairro 
Rota do Sol, município de Sorriso – MT. Não foi realizado 
o EA/RIMA. 

CAMILA TESSARI, CNPJ nº 23.514.396/0001-90, torna 
público que requer junto a SAMA o pedido de LP//LI/LO 
- Licença Prévia, de Instalação e de Operação, para ati-
vidade Odontológica, localizada na Rua Edgar Garcia de 
Siqueira, nº 105, sala 04, andar 1, Centro, Sorriso - MT. 
Não foi realizado o EA/RIMA. 

AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME, CNPJ n° 
17.573.810/0001-30, torna público que requereu junto a 
SAMA Sorriso/MT, a Renovação da Licença de Operação 
(LO) para Atividade de Serviços de alinhamento e balan-
ceamento de veículos automotores, localizada na AV. Ide-
mar Riedi, 9876, Industrial, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

MARIA ELISA SCHEIFER & CIA LTDA, CNPJ nº 
08.021.742/0003-77, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum – SAMA/NM, as Licenças de Instalação e 
Operação – LI e LO para atividade de “serviços de com-
plementação diagnósticos ou terapêutica, laboratório de 
anatomia patologia; laboratório: de análises clínicas, etc.”, 
do empreendimento denominado como Elisa Análises 
Clínicas, localizado na Avenida dos Pavões, Residencial 
Beija Flor, Nova Mutum – MT. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental.

Campo Novo do Parecis-MT, 30 de março de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020
ABERTURA: 14 de abril de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 14 de abril às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de retífica de motores e Bombas Injetoras em 
veículos leves, caminhões, ônibus e máquinas pesadas, com 
fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços, para 
atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal. 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.

Leandro Nery Varaschin

 
 

DR 31,01/04/2020. 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 
Número: 1000837-98.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 10/10/2018 
Valor da causa: R$ 16.227,75 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE)  

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO 

REGINALDO GOMES JORGE (REQUERIDO)  
ROGERIO GOMES JORGE (REQUERIDO)  
EDNALDO GOMES JORGE (REQUERIDO)  
ALYDAIANE ANTONIA SALES JORGE 
(REQUERIDO) 

 

NILTON PEREIRA DIAS JUNIOR (REQUERIDO)  
OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES 
MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 14/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000837-98.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: REGINALDO GOMES JORGE e outros (12) 
 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.155,00 m2; (mil, cento e cinquenta e cinco 
metros quadrados) parte de um todo maior com 847,00ha (oitocentos e quarenta e sete 
hectares), denominada como Lote 036 do Loteamento Alpe, situada em Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob n.º 1.752, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT  
SINOP, 1 de abril de 2019. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 208182859 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:20  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011451
1267500000043915030 Número do documento: 19040114511267500000043915030 

 
 

DR 31,01/04/2020. 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 
Número: 1000860-44.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 15/10/2018 
Valor da causa: R$ 45.010,24 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE)  

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES 
MORAES 

 

(REQUERIDO)  
OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

PAULO CEZAR BECKER (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 20/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000860-44.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (8) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 29.612,00 m2;, parte de um todo maior com 
2.573.584,00 m2;, denominada como Lote n. 19, localizada no Município de Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o n.º 31.763, Ficha 01, Livro 02, do CRI de 
Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto- Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT  
SINOP, 1 de abril de 2019. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 208182880 - Pág. 1 

 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:29 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011557
0356400000043942111 Número do documento: 19040115570356400000043942111 

 
 

DR 31,01/04/2020. 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 
Número: 1000853-52.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 11/10/2018 
Valor da causa: R$ 30.635,60 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES 
MORAES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS 
(REQUERIDO) 

 

ROSE MEIRE SOUZA ANJOS (REQUERIDO)  
PEDRO TEIXEIRA VIEIRA (REQUERIDO)  
SOLANGE HELLER (REQUERIDO)  
VILSON ROSSET (REQUERIDO)  
CÉLIA PIRES DA SILVA (REQUERIDO)  
ODAHIR PIRES DA SILVA (REQUERIDO)  
VILMA PALHÃO (REQUERIDO)  
JÉSSICA MAIARA PALHÃO PIRES 
(REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 16/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000853-52.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (16) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 20.155,00 m2;, parte de um todo maior com 
2.573.584,00 m2;, denominada como Lote n. 28-B, situada em Sinop/MT, conforme planta 
e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 31.763, Ficha 01, Livro 02, do CRI de Sinop/MT, nos 
termos do artigo 34 do Decreto- Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT  
SINOP, 1 de abril de 2019. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 208182876 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:23  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011458
5856900000043907584 Número do documento: 19040114585856900000043907584 

 
 

DR 31,01/04/2020. 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 
Número: 1000903-78.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/10/2018 
Valor da causa: R$ 15.483,10 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) 

ADEMIR INACIO SPECHT (REQUERIDO)  
OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES 
MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

ADEMIR INACIO SPECHT (REQUERIDO)  
OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES 
MORAES 

 

(REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 19/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000903-78.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ADEMIR INACIO SPECHT e outros (8) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.102,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00 ha, denominada Lote 014 do Loteamento Alpe, localizada no Município de 
Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a 
fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 1.752, Folha 01, Livro 02, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 
3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT  
SINOP, 1 de abril de 2019. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 208182873 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:28  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011552
3866300000043942087 Número do documento: 19040115523866300000043942087 

 
 

DR 31,01/04/2020. 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 
Número: 1000960-96.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 22/10/2018 
Valor da causa: R$ 15.483,10 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

DARI DANZER (REQUERIDO)  
LINDONEZA GRENDENE DANZER 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 84/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000960-96.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.102,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 12, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT  
SINOP, 4 de outubro de 2019. 

 
 (assinado digitalmente) 

MARCEL QUEIROZ LINHARES 
JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
208182854 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:56:26, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:51N:2u2m.  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071456
2579100000096045942 Número do documento: 19100714562579100000096045942 

 
 

DR 31,01/04/2020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000246-39.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 14/03/2018 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

MARKUS VINICIUS BATISTELLI 
(REQUERIDO)  

ULISSES DUARTE JUNIOR 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

FIAGRIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)  
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL 
BRASIL S/A 

 

(TERCEIRO INTERESSADO)  
MARKUS VINICIUS BATISTELLI 
(REQUERIDO) ULISSES DUARTE JUNIOR 
(ADVOGADO) 

 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

FIAGRIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

PROCESSO 1000246-39.2018.4.01.3603 
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: MARKUS VINICIUS BATISTELLI 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: ULISSES DUARTE JUNIOR 
 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
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 seguinte imóvel 4,5709ha, parte de um todo maior efetivamente medido de 
300,3564ha, denominado Fazenda Nova Esperança I, localizado no Município de Sorriso 
e matriculado sob o n. 26.168, Ficha 01, Livro 02, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 
de Sorriso/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$ 28.340,00 (vinte e oito mil, 
trezentos e quarenta reais). 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. 
 

MURILO MENDES 
JUIZ TITULAR 

 
 

Num. 30538526 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 25/01/2019 17:18:03  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1901251718
0281800000030345055 Número do documento: 19012517180281800000030345055. 1 

 
 

DR 31,01/04/2020. 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 
Número: 1000916-77.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/10/2018 
Valor da causa: R$ 15.483,10 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

WALDECIR ELIS (REQUERIDO)  
SIRLEI MARINA KILL (REQUERIDO)  
OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

MIRDI NICHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 17/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000916-77.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: WALDECIR ELIS e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.102,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00 ha, denominada como Lote 05 do Loteamento Alpe, situada em Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob n.º 1.752, folha 01, livro 02, do CRI de 
Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT  
SINOP, 1 de abril de 2019. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 208182867 - Pág. 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:24 1 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011529
5093900000043939563 Número do documento: 19040115295093900000043939563 

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 20 
de Março 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de peças, materiais e serviços de 
parte elétrica, tacógrafo, torno e solda para os ônibus escolares e peças e 
materiais genuínos e serviços de revendas autorizadas para as marcas 
“fiat e chevrolet” das quais foram vencedoras as empresas: - Lote 001 - 
Itens 825515, 825519 (3,50%), Lote 004 - Itens 232618, 824691(3,60%), 
JONATAM WUILIAM MOCELIN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ – 
21.098.079/0001-05%; - Lote 002 - Itens 825511, 825512, 825521, 
825522 (3,60%), - Lote 003 - Itens 825510, 825520 (3,60%), RADAR 
COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ  -  
70.424.452/0001-86 ; - Lote 005 - Item 230308 (8,00%), ADAILTON 
CANDIDO SALINO inscrita no CNPJ - 17.621.842/0001-63 ; - Lote 006 - 
Item 824570(10%),  Lote 007 - Item 824620 (10%), DOMANI 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA inscri ta no CNPJ - 
01.016.616/0001- 13; - Lote 008 - Item 824572(7,00%), Lote 009 - Item 
824622 (7,00%), OESTE VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ  -  
73.812.521/0003-89. Nova Mutum - MT, 30 de Março de 2020.

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO
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Foto: RepRodução

Sucuri de 4 metros é resgatada em área urbana 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A crise vivida no mundo 
todo por conta da pandemia 
do coronavírus passou a ter 
também impactos não só na 
vida social dos sinopenses, 
como também na questão 
econômica. Prevendo já os 
impactos que essa crise trará 
ao bolso de seus contribuin-
tes, a prefeitura de Sinop 
decidiu por tomar algumas 
medidas que visam dar um 
respaldo à população em re-
lação aos pagamentos de im-
postos e taxas municipais.

A cobrança do IPTU e a 
Taxa de Coleta de Resídu-
os Sólidos Domiciliares que 
inicialmente estavam pre-
vistos para serem cobrados a 
partir deste mês de abril, fo-
ram prorrogados para o mês 
de junho, para isso o execu-
tivo municipal reeditou os 
dois editais que já haviam 
sido publicados no Diário 
Oficial do Estado. 

“A primeira parcela do 
IPTU, que seria em 17 de 
abril, prorrogamos para 
20 de junho. A taxa do lixo, 
igualmente, para a mesma 
data”, destacou a prefeita Ro-
sana Martinelli (PL) em pro-
nunciamento.

COMO FICAM
AS MEDIDAS
O pagamento da 1ª parce-

la do IPTU e da Taxa de Lixo 
ficam então prorrogadas de 
17 de abril para 20 de junho 
deste ano. A mesma data 
fica valendo para os contri-
buintes que queiram fazer a 
quitação do imposto de for-
ma única. Quem optar pelo 
parcelamento, terá o prazo 
dos próximos 30 dias subse-
quentes.  

Além disso, a prefeitura 
solicitou às concessionárias 
de água (Águas de Sinop) e 
energia elétrica, (Energisa) 
a suspensão por 90 dias no 
corte desses serviços.

A prefeitura determinou 
também a suspensão da 
emissão de alvará de licen-
ça de funcionamento para 
eventos que registrem qual-
quer tipo de aglomeração de 
pessoas em locais abertos ou 
fechados, por 30 dias.

Essas medidas cautelares 
foram estudas pelo Gabine-
te de Situação, formado pela 
gestão municipal dentro 
do processo de prevenção à 
proliferação do coronavírus. 

AdemiR Specht

Medidas para minimizar os impactos da crise 

Prorrogado vencimento de impostos
EM SINOP | IPTU e Taxa do Lixo que datavam de 17 de abril, passam a ser cobrados em 20 de junho

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Caminhoneiros 
sentem dificuldades
para transportar soja

TÍPICO DE MT!

Sucuri de 4 metros é 
resgatada após engolir 
cachorro em VG

Foto: RepRodução

Caminhoneiros enfrentam dificuldades para transportar 
safra de soja 

DA REPORTAGEM

Caminhoneiros de 
Mato Grosso enfrentam di-
ficuldades para transportar a 
safra de soja com as medidas 
de prevenção à Covid-19. As 
empresas transportadoras 
e que contratam fretes na 
região norte do estado in-
formaram que alguns carre-
gamentos de soja estão atra-
sados, já que quase a metade 
dos profissionais estão para-
dos. Por enquanto, os valores 
dos fretes seguem normais 
para o período. De Sinop ao 
Porto de Miritituba/PA, o 
frete de grãos custa em mé-
dia R$ 160 a tonelada.

O caminhoneiro Antô-
nio Duvier diz que 90% dos 
estabelecimentos que ficam 
na beira das estradas, como 
restaurantes, mercados e 
borracharias, estão fechados 
e isso compromete o traba-
lho dele. “Se fura o pneu do 
caminhão, nós temos que pa-
rar em uma borracharia para 
trocar, substituir pelo estepe. 
A maioria das borracharias 
estão fechadas, como é que 

DA REPORTAGEM

Uma cobra sucuri foi 
encontrada domingo (29) em 
uma área urbana, na região 
da Alameda Júlio Muller, em 
Várzea Grande. 

De acordo com a Po-
lícia Militar, o animal tem 
aproximadamente 4 metros 
de comprimento. A sucuri 
havia acabado de engolir um 
cachorro, quando o Corpo 
de Bombeiros foi acionado. 
O animal foi encaminhado 
para o Batalhão Ambiental, 
avaliado e não apresentou 
nenhum problema de saúde. 

vamos fazer? Além disso, os 
restaurantes estão fechados 
e o tempo para abrir a cozi-
nha do caminhão e preparar 
a própria comida é maior”, 
explica.

Clóvis Cabral da Silva 
também é caminhoneiro e 
se prepara para encarar essas 
dificuldades. Ele irá viajar, 
nesta semana, quase mil km 
da BR-163, saindo de Sinop 
até o Porto de Miritituba. O 
caminhão que o profissional 
dirige vai carregar até o es-
tado vizinho, 31 toneladas de 
soja.

Para amenizar as difi-
culdades, Clóvis se preparou 
e fez compras. Ele vai ter que 
preparar a própria comida 
durante as paradas. Isso por-
que na última viagem que 
fez, encontrou os restau-
rantes fechados. Além dos 
alimentos, ele já comprou 
produtos de higiene e limpe-
za. “Nós temos que ter álcool 
no caminhão. Como o álcool 
em gel mesmo está difícil de 
encontrar, eu comprei álcool 
comum e tenho as máscaras”, 
explica.

A equipe de resgate do bata-
lhão irá fazer a soltura da co-
bra em um local adequado, já 
que ela é de grande porte. A 
polícia não informou quem 
encontrou o animal ou o lo-
cal exato em que ele estava. 

As sucuris podem che-
gar até 9 metros de compri-
mento, mas geralmente são 
encontradas com tamanho 
entre 4 e 6 metros, com peso 
entre 30 a 90 quilos. 

Lagos, rios, cavernas e 
florestas perto das margens 
dos corpos d’água são os am-
bientes onde esta cobra cos-
tuma circular.

O grupo é composto por di-
versos representantes de se-
cretarias municipais.

A prefeita Rosana Mar-
tinelli também chegou a 
discutir os assuntos com 
membros de entidades que 
representam o comércio no 
município.

Compõem o Gabinete de 
Situação de Enfrentamen-
to ao coronavírus a prefeita 
de Sinop, Rosana Martinelli, 
o secretário  municipal de 

Saúde, Kristian Barros, o 
secretário municipal de Pla-
nejamento, Finanças e  Or-
çamento, Astério Gomes, 
a secretária municipal de 
Educação, Esporte e Cultura, 
Veridiana Paganotti, o secre-
tário municipal de Trânsito 
e Transportes Urbano, Her-
mann Friederich, a secretá-
ria municipal de Adminis-
tração, Marilene Savi, e o 
Procurador Geral Municipal, 
Ivan Schneider.

COVID-19

MT tem 16 casos confirmados
DA REPORTAGEM

Mato Grosso tem 16 
casos confirmados de coro-
navírus, segundo dados di-
vulgados pelo Ministério da 
Saúde domingo (29). Dessa 
forma, o número de casos 
subiu no estado, já que an-
teriormente, até sexta (27), a 
Secretaria de Saúde Estadual 
(SES), que adota os mesmos 
dados do Ministério da Saú-
de, havia confirmado 11 ca-
sos de coronavírus em Mato 
Grosso.

Oito deles são em Cuia-
bá, dois em Várzea Grande e 

um em Nova Monte Verde. 
Dentro os pacientes diag-
nosticados com Covid-19 em 
MT, apenas uma mulher está 
internada em Cuiabá. Os de-
mais seguem em isolamento 
em casa. Em MT, conforme 
o secretário estadual de Saú-
de, Gilberto Figueiredo, a 
transmissão já é considerada 
comunitária, quando não se 
tem a origem do foco.

Outros 556 casos são 
investigados pela secretaria 
por serem suspeitos do Co-
vid-19. Dos pacientes com 
suspeita de Covid-19, 28 es-
tão internados em Cuiabá, 

sendo que 10 deles em Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI), sete em Sorriso, cinco 
em Tangará da Serra e dois 
em Barra do Garças. A SES 
reforça que atualmente, não 
existe vacina para prevenir 
a infecção por Covid-19. A 
melhor maneira de prevenir 
a infecção é evitar ser expos-
to ao vírus.

Ações diárias para aju-
dar a prevenir a propagação 
de vírus respiratórios:

- Lavar as mãos fre-
quentemente com água e 
sabão por pelo menos 20 se-
gundos. Se não houver água 

e sabão;
- Usar um desinfetante 

para as mãos à base de álco-
ol;

- Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos 
não lavadas;

- Evitar contato pró-
ximo com pessoas doentes. 
Ficar em casa quando estiver 
doente;

- Cobrir boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com um 
lenço de papel e jogar no 
lixo;

- Desinfetar objetos e 
superfícies tocados com fre-
quência.


