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Cestas com produtos da agricultura familiar (legumes, verduras e frutas) estão sen-
do comercializadas por telefone em Sorriso e entregues na casa do cliente. O novo 
sistema por delivery está auxiliando mais de 200 agricultores familiares a vende-
rem seus produtos durante a pandemia de coronavírus.                                    Página - 7
 7

SORRISO

Entrega por delivery garante
venda da agricultura familiar

EM SINOP

Parceria
permite
envio de
EPIs aos HR
Uma parceria entre a Secre-
taria de Estado de Saúde e a 
transportadora Satélite Nor-
te permitirá que os profissio-
nais da saúde dos hospitais 
regionais do Estado recebam 
mais unidades dos Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs).
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Uma das principais medidas que fazem parte do decreto diz respeito ao funcionamento de bares, restau-
rantes, lanchonetes, conveniências, padarias e mercearias.                            Página -2

SETOR ALIMENTÍCIO REABERTO

GUERRERO
1 ANO: 
COM 25% 
DOS GOLS 
MARCADOS

Eram 251 dias de angús-
tia, isolado de jogar futebol 
por conta da suspensão por 
doping. Paolo Guerrero pisou o 
gramado do Beira-Rio. Escalou 
o zagueiro para marcar seu 
primeiro gol, de cabeça.
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É bem verdade que há melhoria na qualidade de 
vida dos empregados submetidos ao home office

Mudança brusca, radical, a nível mun-
dial vivida por todos os trabalhadores, em-
presários, servidores públicos, profissio-
nais liberais... 

Desafio gigantesco que trouxe para o 
cenário trabalhista, de forma exponencial, 
uma mudança de cultura comportamental 
que merece respeito e análise.

O Home Office, tem suas vantagens 
e desvantagens, evidentemente. Assim 
como tudo na vida cotidiana. 

Como benefícios aos empregados, pro-
porcionados por esse formato, pode-se ci-
tar cinco pontos: melhoria na qualidade de 
vida; redução dos riscos de acidentes de 
trajeto; eliminação (ou, ao menos, redução) 
do tempo despendido diariamente com o 
trânsito; redução do impacto ambiental; 
melhoria da mobilidade urbana.

É bem verdade que há melhoria na qua-
lidade de vida dos empregados submetidos 
ao home office, na medida em que eles po-
dem organizar melhor a sua rotina de tra-
balho, tendo mais condições de conciliar 
suas atividades pessoais (lazer, compro-
missos familiares, educação, dentre ou-
tras) com atividades profissionais, já que 
tendem a ter maior flexibilidade no cum-
primento de horário de trabalho.

Outrossim, ao não se deslocar diaria-
mente da residência ao local de trabalho, 
o teletrabalhador não se submete aos ris-
cos do deslocamento, reduzindo, assim, 
as chances de acidente de trajeto. E tem 
ainda mais tempo livre para se dedicar a 
outras atividades.

De igual modo, a desnecessidade de 
deslocamento diário reduz os impactos 
ambientais provocados pelo consumo de 
combustível. 

O home office contribui para o descon-
gestionamento do trânsito de veículos, 
problema recorrente nas grandes cidades, 
facilitando a mobilidade urbana.

Por outro giro, a par desses benefí-
cios, o instituto suscita preocupações 

dos juslaboralistas em diversos aspectos, 
pois, a sua desmedida pode precarizar as 
relações de trabalho.

Ao trabalhar em sua residência, o em-
pregado acaba se isolando, o que dificulta o 
associativismo e enfraquece a luta de clas-
se e a atuação sindical, sendo sabido que a 
atuação coletiva dos empregados historica-
mente é fonte de inúmeras conquistas so-
ciais.

Além disso, ao não ser submetido ao 
controle de jornada (art. 62, III, da CLT), 
corre-se o risco de o empregador exigir do 
empregado volume muito alto de trabalho, o 
que, combinado com o pagamento por pro-
dução, pode estimular o trabalhador a se 
submeter a longas jornadas, em prejuízo ao 
seu convívio social e familiar, com aumento 
de riscos à sua saúde.

De igual modo, o trabalho em casa difi-
culta a ação da fiscalização, seja em função 
da ”diluição” de postos, seja em função do 
direito constitucional à inviolabilidade do-
miciliar (art. 5º, XI, da CF). 

O empregador pode deslocar-se a sua 
sede física para um local onde as normas 
trabalhistas são menos protetivas, reduzin-
do seus custos com o trabalho humano.

Entre ponto e contraponto, ainda assim, 
o home office tem demonstrado resultados 
satisfatórios em empresas que sobrepõem 
qualquer visão contrária a esse formato de 
trabalho, uma vez que o que realmente im-
porta é a qualidade de vida dos funcioná-
rios e os resultados por eles apresentados. 

Todos ganham com essa forma de traba-
lho ou se não, a maioria da classe trabalha-
dora e, consequentemente, a sociedade em 
geral. Avante Brasil! Avante Mato Grosso!

LUSANIL CRUZ É FORMADO EM ECO-
NOMIA E DIREITO. ANALISTA EM PERFIL 
COMPORTAMENTAL

Home office – Vantagens 
e Desvantagens

LUSANIL CRUZ

O isolamento social —medida que poderia, 
por sua severidade e efeitos colaterais, despertar 
divergências significativas entre os brasileiros— 
merece neste momento o amplo apoio da popu-
lação.

Com pequenas variações entre regiões e di-
ferentes estratos da sociedade, pesquisa Datafolha 
mostra que as providências recomendadas pelas 
autoridades de saúde são defendidas por 76% dos 
entrevistados entre os dias 1º e 3 de abril. Para essa 
sólida parcela majoritária, as pessoas devem per-
manecer em casa mesmo que tal decisão prejudi-
que a economia e possa causar desemprego.

O resultado colide com as opiniões do pre-
sidente da República, que, como se sabe, vem 
investindo desde o início da pandemia contra as 
evidências científicas e os critérios adotados por 
governantes de todo o mundo com o objetivo de 
enfrentar o enorme desafio que se apresenta. Para 
usar uma imagem militar, Jair Bolsonaro marcha 
em passo diferente dos demais —mas acredita ser 
o único que está certo.

Resumem-se a 18% dos brasileiros os que acre-
ditam ser mais importante acabar com o isolamen-
to para estimular a economia. 

Trata-se de preocupação sem dúvida perti-
nente, que decerto não escapa à maioria, embora 
esta prefira aceitar os riscos econômicos em nome 
de um enfoque mais seguro para a saúde individu-
al e pública.

Dois terços dos entrevistados são favoráveis a 
manter a proibição de abertura do comércio não 
essencial, e 87% concordam que as aulas devem 
permanecer suspensas. Mesmo entre os que não 
se enquadram em grupos de risco como idosos e 
doentes crônicos, o isolamento social recebe apoio 
de 60%.

Mais do que endossar as medidas adotadas à 
revelia do mandatário, 71% dos brasileiros susten-
tam que o governo poderia ir além e proibir, por 
tempo determinado, que pessoas que não traba-
lhem em serviços essenciais saiam às ruas. 

Embora neste período um modelo mais dra-
coniano de confinamento não tenha sido adotado, 
a pesquisa deixa claro que na hipótese de mostrar-
-se necessária, a decisão encontrará eco na socie-
dade.

Os dados evidenciam que, a exemplo das po-
pulações de outros países, os brasileiros entende-
ram as restrições como uma etapa penosa, mas in-
dispensável para evitar um colapso do sistema de 
saúde e a perda de mais vidas.

Editorial

No passo certo

Ranking dos Políticos - Facebook

IMPACTOS NO AGRO
O superintendente do Instituto Mato-

-grossense de Economia Agropecuária 
(Imea), Daniel Latorraca, revelou que até 
agora as exportações do estado não foram 
afetadas pela crise provocada pelo novo co-
ronavírus. E afirmou ainda que com a cota-
ção do dólar acima de R$ 5, os produtos es-
taduais ganharam competitividade. Porém, 
a cotação elevada da moeda americana po-
derá ser um problema para a próxima safra, 
já que todos os insumos serão adquiridos 
com o dólar alto, encarecendo os custos do 
produtor.

PROFESSORES
O presidente do TCE-MT, Guilherme Ma-

luf, publicou uma orientação técnica reco-
mendando ao Estado e prefeituras que não 
façam a rescisão ou suspensão dos con-
tratos temporários de professores devido a 
paralisação das aulas motivado pelo isola-
mento social provocado pelo novo corona-
vírus. A publicação ocorre em meio às crí-
ticas que o Sintep e os deputados estaduais 
fizeram após cerca de 10 mil profissionais 
temporários não terem seus contratos re-
novados devido à suspensão das aulas. O 
Governo alega não poder pagar professores 
para ficarem parados.

QUADRO ELEITORAL
Com a crise do novo coronavírus se 

arrastando até meados do ano, o quadro 
eleitoral da disputa pelo comando da Pre-
feitura de Cuiabá tende a ser alterado, caso 
o processo não seja adiado. Um dos prin-
cipais exemplos é do secretário de Estado 
de Saúde Gilberto Figueiredo, que já se fi-
liou ao DEM do governador Mauro Mendes. 
Ele quer disputar o cargo com apoio do go-
vernador, mas com a crise se prolongando 
pode se ver diante de um pedido de Mendes 
para que conclua o trabalho que tem desen-
volvido na pasta.

Crédito: Divulgação
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“Embora neste período um modelo mais draconiano 
de confinamento não tenha sido adotado, a pesqui-
sa deixa claro que na hipótese de mostrar-se neces-
sária, a decisão encontrará eco na sociedade

“ Uma travesti foi assassinada a pedradas sábado (4) em Querência. De acor-
do com a Polícia Civil, Rayka França, 26 anos, foi morta nos fundos de uma 
empresa. Dois homens foram presos suspeitos do crime e afirmaram que ma-
taram a travesti por causa de envolvimento com drogas. Segundo a polícia, 
Rayka foi encontrada ainda com vida com vários ferimentos na cabeça e no 
rosto. Ao lado dela havia algumas pedras manchadas de sangue, supostamente 
usadas pelos criminosos para acertar a vítima. A travesti foi socorrida e levada 
ao hospital municipal, mas não resistiu e morreu horas depois.

Internet “se arrastando”?
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com grande exigência de dados. Muitos 
estão conversando no WhatsApp, outros 
vendo fotos em redes sociais, alguns ven-
do vídeo, outros acessando banco e por aí 
vai. Nada que exija alta velocidade, de for-
ma simultânea.

Com a quarente-
na muita gente está 
assistindo vídeos ao 
mesmo tempo, seja 
para entretenimen-
to, estudo ou traba-
lho, além, é claro, das 
chamadas de vídeo, 

acessos remotos, downloads, jogos em 
rede e por aí vai. Com isso a capacidade 
que o provedor tem não consegue atender 
à demanda, e a velocidade cai brutalmen-
te. Em alguns momentos a conexão, antes 
invejavelmente rápida, vai estar “se arras-
tando”.

Esse fenômeno é mundial e, infeliz-
mente, não vai ser solucionado de forma 
imediata. O que nos resta é ter paciência 
até que tudo se normalize.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!
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Procure identificar os horários em que a internet está 
“sofrendo” mais e “poupe” a conexão nesses horários. 
Distribuindo suas atividades ao longo dos períodos de 
menor exigência você consegue colaborar para que todos 
tenham uma velocidade um pouco melhor e consigam 
fazer o que for necessário. A colaboração é sempre o 
melhor caminho.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Nos últimos tempos a internet em alta 
velocidade, via fibra, tem encantado usuá-
rios do Brasil afora com velocidades sur-
preendentes e estabilidade que faz com 
que seja um verdadeiro prazer navegar 
pela grande rede. Conteúdos multimídia 
carregados sem 
“engasgos” e 
transferência de 
arquivos de for-
ma quase que 
instantânea fez 
com que muita 
gente acreditas-
se que os problemas de velocidade ha-
viam ficado no passado.

Acontece que o coronavírus veio para 
mostrar que a realidade não é essa: con-
finados em casa, trabalhando, estudando 
e se divertindo pela internet usuários do 
mundo todo fizeram com que esse concei-
to mudasse.

É preciso entender que os provedores 
não contam com toda a banda disponibi-
lizada para os usuários de forma mate-
maticamente somada. Não entendeu? Se 
um provedor atende, por exemplo, 1.000 
usuários com velocidade de 100 mega, 
não significa que eles tenham um canal 
de 100.000 mega, para atender a todos, a 
plena velocidade, ao mesmo tempo.

A questão é a seguinte: é extremamen-
te improvável que, ao mesmo tempo, todos 
os usuários estejam utilizando a internet 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde de domingo (05), 
a prefeita de Sinop, Rosa-
na Martinelli (PL), através 
de uma transmissão ao vivo 
pela internet anunciou o 
novo decreto com novas me-
didas de combate ao corona-
vírus, as medidas passaram a 
valer a partir de ontem (06).

Uma das principais me-
didas que fazem parte do 
decreto diz respeito ao 
funcionamento de bares, 
restaurantes, lanchonetes, 
conveniências, padarias e 
mercearias. Esses estabeleci-
mentos que estavam fecha-
dos há duas semanas, desde 
ontem voltaram a funcionar.

Mas com a reabertura des-
se segmento do comércio só 
está sendo possível com al-
gumas determinações. 

Entre elas a limitação de 
50% da capacidade do esta-
belecimento quando o con-
sumo for feito de forma in-
terna, todos os funcionários 
deverão usar máscaras du-
rante o trabalho.

A prefeita disse que a fle-
xibilização foi pensada após 
um pedido da classe em-
presarial do município que 
viram nas últimas duas se-
manas uma queda acentuada 
nos negócios.

“É uma flexibilização par-
cial, mas rigorosamente fis-
calizada, atendendo pedidos 
dos empresários, mas sem-
pre priorizando as normas 
de segurança. Tem segmen-
tos que flexibilizamos (an-

EM SINOP | Depois de duas semanas funcionamento apenas com delivery, empresas abrem com restrições 

Martinelli anunciou decreto no último domingo 

EMERGÊNCIA

Eleição pode ir 
para dezembro

TSE discute adiamento da eleição 

Foram ouvidas 1.511 por telefone 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Por causa da seriedade 
da pandemia do coronaví-
rus no país, os ministros do 
Supremo Tribunal Eleitoral 
(TSE) cogitam fazer o adia-
mento das eleições munici-
pais marcadas para outubro 
deste ano.

O pensamento do TSE 
é de jogar o pleito para o mês 
de dezembro, já que o enten-
dimento de grande parte dos 
ministros é de que a preser-
vação da saúde da população 
é a prioridade neste mo-
mento. “A saúde pública, a 
saúde da população é o bem 
maior a ser preservado. Por 
isso, no momento certo será 
preciso fazer uma avaliação 
criteriosa acerca desse tema 
do adiamento das eleições”, 
disse o ministro Luís Rober-
to Barroso que assume em 
maio a presidência do TSE, 
em substituição à ministra 
Rosa Weber.

Apesar das discussões 
sobre o assunto já terem ini-
ciado, Barroso classificou o 
debate ainda como “preco-
ce”, pois ainda não há uma 
certeza absoluta de como a 

contaminação vai evoluir no 
país. 

“Mas nós estamos em 
abril. O debate ainda é pre-
coce. Não há certeza de 
como a contaminação vai 
evoluir. Na hipótese de adia-
mento, ele deve ser pelo 
período mínimo necessário 
para que as eleições possam 
se realizar com segurança 
para a população. Estamos 
falando de semanas, talvez 
dezembro”, disse.

A decisão sobre o as-
sunto deve ser tomada entre 
maio e junho a depender da 
situação sanitária do país na-
quele momento, onde um 
cenário mais real da pande-
mia estará disponível. 

Havia a cogitação de 
jogar as eleições municipais 
para 2021, dando assim, um 
quinto ano de mandato aos 
atuais cargos, e até mesmo, 
estendendo para 2022, unifi-
cando assim todas as eleições 
brasileiras em uma data só. 

Mas a possibilidade de 
prorrogar os mandatos atu-
ais de prefeitos e vereadores 
que semanas atrás chegou a 
ser cogitada, caso o surto se 
alastrasse muito, foi descar-
tada pelos ministros do TSE. 

Foto: NelsoN Jr./sCo/stFClemersoN meNdes

Decreto reabre setor alimentício
teriormente) e empresários 
estão correspondendo com 
responsabilidade. Diante de 
muitas análises tomamos 
essa decisão. Sigo confian-
do na responsabilidade dos 
nossos empresários e seus 
trabalhadores em cumprir 
as regras de higiene. Estou 
muito preocupada com saú-
de e também com você que 
precisa trabalhar e ter sua 
renda”, disse a prefeita em 
pronunciamento. 

Outros setores empresa-
riais como academias po-
dem ser reabertas de forma 
parcial, desde que adotem 
medidas preventivas. Assim 
também para o funciona-
mento de empresas como 
borracharia, oficinas mecâ-
nicas e demais do setor auto-
motivos. Para isso, elas pre-
cisam intensificar a limpeza 
do local. Disponibilizando 
também locais com água 
e sabão para lavar as mãos 
com frequência e disponibi-
lização de álcool na concen-
tração de 70% para funcioná-
rios e clientes.

Apesar do afrouxamento 
das medidas que permitiram 
a reabertura de vários seg-
mentos, Martinelli disse que 
as medidas podem ser revo-
gadas caso se constate que as 
determinações não estejam 
sendo respeitadas.

Por fim, locais de grande 
aglomerações como shows, 
bailes e outros eventos festi-
vos continuam proibidos até 
o dia 30 de abril.

Foto: AgêNCiA BrAsil
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FOGO AMIGO

Bolsonaro ameaça ministros “estrelas”

PESQUISA DATAFOLHA

76% da população apoia isolamento

Presidente atacou Mandetta neste domingo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em conversa com 
apoiadores em frente ao Pa-
lácio do Alvorada no último 
domingo (05), o presidente 
Jair Bolsonaro (Sem partido) 
colocou em xeque a manu-
tenção de alguns membros 
do seu corpo ministerial. 

Sem citar nomes, Bol-
sonaro disse que “vai chegar 
a hora” deles, se referindo 
aos integrantes de seu go-
verno que estão se achando 
“estrelas”. O presidente disse 
não ter medo de “usar a ca-
neta” para demitir os que ele 
classificou como estar “fa-
lando pelos cotovelos”.

“Algumas pessoas no 
meu governo, algo subiu à 
cabeça deles. Estão se achan-
do. Eram pessoas normais, 
mas de repente viraram es-
trelas. Falam pelos cotove-
los”, disse.

Mesmo sem citar no-
mes, ficou claro que o pre-
sidente estava se referindo, 
entre outros, ao ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Man-
detta. Na semana passada, 

em entrevista ao programa 
“Os Pingos nos Is”, da Rádio 
Jovem Pan, Bolsonaro con-
fessou que ele e Mandetta já 
não estão se bicando há um 
bom tempo. Aos apoiadores, 
ele disse que a hora do mi-
nistro Mandetta ainda não 
chegou, mas vai chegar. “A 
hora dele não chegou ain-
da não. Vai chegar a hora 
dele, porque minha caneta 
funciona. Não tenho medo 
de usar a caneta, nem pa-

vor. E ela vai ser usada para 
o bem do Brasil. Não é para 
o meu bem. Nada pessoal 
meu”, ameaçou. A conversa 
foi com apoiadores religio-
sos que foram até o Alvora-
da orar e apoiar as ações do 
presidente da República.

O ataque do presidente 
aos membros de seu próprio 
governo, segundo informa-
ções do jornal O Estado de 
S.Paulo foi direcionado não 
só ao ministro da Saúde, 

mas também ao ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro. Segundo a pu-
blicação, Bolsonaro estaria 
enciumado com o protago-
nismo de seus ministros, que 
aparecem com mais popula-
ridade que ele. Outro fator 
que teria feito Moro voltar à 
mira da insatisfação do pre-
sidente é o fato dele apoiar 
publicamente as medidas de 
isolamento social orientadas 
pelo ministério da Saúde.

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Ontem (06), o Datafo-
lha divulgou uma pesquisa 
que mostra que o apoio dos 
brasileiros pela manutenção 
do isolamento social como 
forma de enfrentamento ao 
coronavírus.

De acordo com o leva-
mento feito com 1.511 pes-
soas, por telefone, em todos 
os estados brasileiros, 76% 
dos entrevistados na semana 
passada, apoiam as recomen-
dações dos governos locais e 
do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta para que 
as pessoas fiquem em casa.

A proibição de abertura 
do comércio não essencial é 
apoiada por dois terços dos 
entrevistados, enquanto para 
87%, as aulas em todos os ní-
veis devem continuar sus-
pensas.

Este cenário majoritá-
rio apresentado na pesquisa 
contraria o pensamento do 
presidente Jair Bolsonaro 
(Sem partido), que há vários 
dias vem defendendo a volta 
da normalidade e a circula-
ção no país e que apenas ido-
sos e pessoas com doenças 

preexistentes deveriam ficar 
isoladas.

A posição de Bolsonaro 
foi defendida por apenas 18% 
dos entrevistados, apoiando 
o fim do isolamento para que 
a economia voltasse a ser es-
timulada.  A região que mos-
tra a maior porcentagem de 
apoio ao isolamento social é 
no Nordeste com 81% favorá-

veis à medida.
No sul do país, com 70% 

de defesa ao isolamento foi 
a região com o menor per-
centual de apoio para que as 
pessoas fiquem em casa.

A maioria dos brasilei-
ros (65%) acha que as lojas de-
vem permanecer fechadas. 
Outros 33% são favoráveis à 
reabertura do comércio.

Os entrevistados acre-
ditam que as medidas de 
isolamento vão durar mais 
29 dias. Mas o ideal, segundo 
grande parte deles, é que a si-
tuação atual se mantenha por 
um período até um pouco 
maior, de 32 dias em média. 
A margem de erro da pesqui-
sa é de três pontos percentu-
ais para mais ou para menos.
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000220-41.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 14/10/2019 
Valor da causa: R$ 9.901,00 
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) 

ESPÓLIO DE OSCAR 
HERMÍNIO FERREIRA FILHO E 
OUTROS (REQUERIDO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA (INVENTARIANTE) 

ANTONIO CARLOS ROCHA DA 
SILVA (REQUERIDO) 

LEONARDO DIAS FERREIRA (ADVOGADO) 

CLARI MARIA GEHLEN DA 
SILVA (REQUERIDO) 

LEONARDO DIAS FERREIRA (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 62/2018 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000220-41.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,1977 ha, parte de um todo maior com 
484,0000 ha, localizada no Município de Sinop /MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculado sob o nº 11.328, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Sinop, 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, 23 de maio de 2018.  

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 5902129 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 23/05/2018 17:54:23  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1805231754
2355300000005884467 Número do documento: 18052317542355300000005884467 
 

 
 

DR 04,07/042020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000954-89.2018.4.01.3603 
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$ 15.469,05 
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) 

 

NILSON FORTUNA (REQUERIDO)  
MARIA APARECIDA BORGES 
(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 

DITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 83/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000954-89.2018.4.01.3603 
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 1.101,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 7, 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 

 
Num; 208182847 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:56:09, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:51 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071456
0925200000096045934 Número do documento: 19100714560925200000096045934 

 
 

DR 04,07/042020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000458-60.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 06/06/2018 
Valor da causa: R$ 8.780,18 
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) 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO 
FERREIRA FILHO E 
OUTROS (REQUERIDO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA 
(INVENTARIANTE) 

CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPACOES S/A 
(REQUERIDO) 

PAULO MORELI (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

PROCESSO 1000458-60.2018.4.01.3603 
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: CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 
S/A 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: PAULO MORELI 

 
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 seguinte imóvel com área de 2,8356ha, parte de um todo maior conhecido como 
“FAZENDA TELES PIRES”, localizada no Município de Sinop, objeto da matrícula n. 
38.568, Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1º Ofício 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$ 8.780,18. 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 – e-mail: 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 e assinado eletronicamente.  

 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Juiz Federal Substituto 

 
Num. 210577878 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 31/03/2020 
21:55:18http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=200
33121551762600000206920953 Número do documento: 
20033121551762600000206920953  

 

DR 04,07/042020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000069-75.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 22/01/2018 
Valor da causa: R$ 304.266,00 
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) 

ESPÓLIO DE VALDENI ZOLETTI 
(REQUERIDO) 

SERGIO LUIS HESSEL LOPES 
(ADVOGADO) 
ALINE LEMKE URNAU 
(INVENTARIANTE) 

ANGLISEY VOLCOV FABRIS 
(REQUERIDO) 

NELSON PEDROSO JUNIOR 
(ADVOGADO) 

ALINE LEMKE URNAU (REQUERIDO) SERGIO LUIS HESSEL LOPES 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

PROCESSO 1000069-75.2018.4.01.3603 
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: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, ALINE LEMKE URNAU 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: SERGIO LUIS HESSEL LOPES 

 
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 26-B, do Loteamento Ki-Sorte, com área de 39.041,00m2;, localizado no 
Município de Sinop, objeto da matrícula n. 54.087, 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$ 
304.266,00. 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 – e-mail: 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 e assinado eletronicamente.  

 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Juiz Federal Substituto 

 
Num. 41019962 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 19/03/2019 
15:03:48http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=190
31817551239700000040705205 
Número do documento: 19031817551239700000040705205 

 
 

DR 04,07/042020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000931-12.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 15/03/2019 
Valor da causa: R$ 35.674,55 
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) 

RENATO MINORU HARA 
(REQUERIDO) 

 

DANIELA MARIA BANDEIRA 
(REQUERIDO) 

 

ROGERIO TERUO HARA 
(REQUERIDO) 

 

MAYARA JHENEFFER NOGUEIRA 
(REQUERIDO) 

 

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI 
(REQUERIDO) 

 

OSVALDO TSUYOSHI MIZOGUCHI 
(REQUERIDO) 

 

CELSO BAU (REQUERIDO)  
REJANE ZUBLER BAU (REQUERIDO)  
CARLOS DOMINGOS BAU 
(REQUERIDO) 

 

ZELANIR RAMME (REQUERIDO)  
NORBERTO BAU (REQUERIDO)  
DINES INOCENCIA MARTINELLI BAU 
(REQUERIDO) 

 

MIGUEL MINORU HARA (REQUERIDO)  
ROSA MISAKO HARA (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 
GONCALVES (ADVOGADO) 

GEOLAR LUIZ WINTER (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

MARIA LENIR WINTER (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

JOSE LUIZ STRAUB (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

SANDRA LUZIA WROBEL STRAUB 
(TERCEIRO 

 

INTERESSADO)  
JOSE BALIN (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

MARIA LUCIA CAPINAN (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

ILARIO STRAUB (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

JOAO LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

LUIS CARLOS BERNARDINO 
TEIXEIRA (ADVOGADO) 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 78/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000931-12.2019.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RENATO MINORU HARA e outros (13) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 11,5213ha, formada por: a) uma área de 
0,9231ha, parte de um todo maior com 10,8580ha, denominada como Fazenda São 
Francisco I/A, situado em Sinop/MT, devidamente matriculado sob n.º 26.453, livro 02, do 
CRI de Sinop; b) uma área de 4,1022 ha, parte de um todo maior com 10,8580ha, 
denominada como Fazenda São Francisco III/A, situado em Sinop/MT, devidamente 
matriculado sob o n.º 26.456, livro 02, do CRI de Sinop; c) uma área de 3,4952ha, parte 
de um todo maior com 10,8580ha, denominada como Fazenda São Francisco II/A, situado 
em SInop/MT, devidamente matriculado sob o n.º 26.458, livro 02, do CRI de Sinop; d) 
uma área de 1,1852ha, parte de um todo maior com 363,0000ha, situado com Sinop/MT, 
devidamente matriculado sob o n.º 7.421, livro 02, do CRI de Sinop; e) uma área de 
1,8156ha, parte de um todo maior com 484,0000ha, situado em Sinop/MT, devidamente 
matriculado sob o n.º 11.678, livro 02, do CRI de Sinop, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, nos termos do 
artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 4 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 207522933 - Pág. 3 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:27:08  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041827
0821900000096010995 Número do documento: 19100418270821900000096010995 

 
 

DR 04,07/042020 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

PROCESSO 1000175-37.2018.4.01.3603 
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: OSMAR NECHI, OSVALDO NECHI, ALTINO ONO 
MORAES, DEBORAH JESUS 
GONCALVES CARDNES MORAES, MIRDI NICHI, REGINA CELIA SIMOES DE 
MORAES, IVO FABRICIO SIMOES DE 
MORAES, MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES, ALINE KOVALSKI DO 
NASCIMENTO, PAULO ROBERTO 
GOMES DO NASCIMENTO, JORGE ORLEY KOVALSKI, LUCIMAR DE GOES 
KOVALSKI 

EDITAL n. 39/2018 
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 área 20.025,00 m2, identificada como lote 26A, objeto da matrícula n. 
31.763, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop. 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$ 30.438,00 (trinta mil, quatrocentos e trinta e oito 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. Júl io 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 – e-mail: 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. 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto 

 

 
Num. 5335916 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 16/04/2018 
18:49:17http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=180
41618491785700000005320634 
Número do documento: 18041618491785700000005320634 

 
 

DR 07-08/02/2019 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

PROCESSO 1000822-66.2017.4.01.3603 
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, RONI FRUETT, 
ROSECLER BAASCH 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: LEDOCIR ANHOLETO 
 

EDITAL 
PRAZO: 20 DIAS 

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 com área de 34.791m, denominado Lote 20-A, Loteamento Ki-Sorte, 
localizado em Sinop-MT, objeto da matrícula n. 54.086, Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 
1º Ofício 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$ 52.882,32. 
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: 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 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei.Sinop, datado e assinado eletronicamente. 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto 

 
Num. 210586414 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 31/03/2020 
21:55:30http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=200
33121552989400000206897989 
Número do documento: 20033121552989400000206897989 

 
 

DR 04,07/042020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001200-85.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 30/11/2018 
Valor da causa: R$ 50.923,42 
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) 

RUBENS SILVEIRA SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

IRACEMA AGULHAO SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

GILBERTO CARLOS VOLPI 
(REQUERIDO) 

 

MARIA DE FATIMA QUEIROZ VOLPI 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 
GONCALVES (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 11/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001200-85.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA e outros (3) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 10,6005 ha, parte de um todo maior com 
776,6895 ha, denominada Estância Zarico III (atual "Estância Bonifácio"), 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 3.369, 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: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 1 de abril de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 202635375 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:13  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011423
4559500000043904030Número do documento: 19040114234559500000043904030 

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 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 

VENDAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2020  RESULTADO

 O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM LOCAÇÃO DE ES-
CAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO PRANCHA 3 
EIXOS, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO MUNCK PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENI-
DAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
E DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”.  
Sagrou-se vencedora a empresa ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 
(CNPJ 22.114.957/0001-00) com o valor total de R$ 1.095.700,00 (Um milhão, 
noventa e cinco mil e setecentos reais). Na fase de habilitação a concorrente 
atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta 
decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 03 de Abril de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
PREGOEIRO

AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 01/2020 INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Li-
citação, comunica a todos os interessados que recebeu documentos e cre-
denciou no PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE 
TENHAM INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPE-
CIALIZADOS DE PLANTONISTAS E PARA REMOÇÃO DE PACIENTES 
FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT as Empresas R.A.F. SANCHES EIRELI 
- CNPJ: 36.064.551/0001-66, O. J. ALMEIDA EIRELI CNPJ: 36.020.839/0001-
39,  M A NOGUEIRA CNPJ: 17.516.843/0001-48 e J L REIS EIRELI CNPJ: 
32.639.170/0001-07. Matupá – MT, 06 de abril de 2020.

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO REABERTURA  DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº043/2020.

CONCORRÊNCIA Nº001/2020.

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público A REABERTURA  para  no 
dia 25 de MAIO de 2020, às 09h00min (horário local), na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, situada na Av. Centro Oeste, nº 286, Centro na 
cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização da CONCORRÊNCIA Nº 
001/2020, do tipo Maior Oferta de acordo com as Leis em vigência. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento de Licitações e 
Contratos no endereço citado acima e no site Confresa.org no link do Portal da 
Transparência, e-mail licitaconfresa@hotmail.com de segunda à sexta-feira, 
tel. Contato (66) 3564-1818   RAMAL  31  
OBJETO: CONCORRÊNCIA TEM POR OBJETO A CONCESSÃO PRECE-
DIDA POR OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO, OPE-
RAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E 
DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CONFRESA, 
Confresa-MT, 03 de  ABRIL    de  2020.

CEZAR QUEIROZ  DA  SILVA
PRESIDENTE DA  CPL

Portaria nº002/2020

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 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunicação, conheci-
mento pacote Office; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residencial, com 
experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h às 22h, 
conhecimento pacote Office; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com ensino 
médio completo e conhecimento em Pacote Office;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com experi-
ência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino médio 
completo, experiência em concerto de refrigerado-
res, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 01 ano, 
bom relacionamento interpessoal; 
15-Ajudante de motorista, com experiência;
16-Auxiliar de produção, com experiência;
17-Consultor de vendas, com experiência;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior concluído 
ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no período 
noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, CNH C, D 
ou E, com disponibilidade para viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conhecimento em 
informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fiscal, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES CPF:170.443.401-72. 
Torna público que requereu a SEMMA Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente a Renovação da Licença de 
Operação (LO), de um Armazém Gerais com emissão de 
warrant, localizado na Fazenda Chapadão no Município de 
Matupá – MT. Não determinado EIA/RIMA.
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001193-93.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 30/11/2018 
Valor da causa: R$ 21.729,83 
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) 

RUBENS SILVEIRA SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

IRACEMA AGULHAO SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

GILBERTO CARLOS VOLPI 
(REQUERIDO) 

 

MARIA DE FATIMA QUEIROZ VOLPI 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 
GONCALVES (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 10/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001193-93.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA e outros (3) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 4,5234 ha, parte de um todo maior com 
776,6895 ha, denominada Estância Zarico III (atual "Estância Bonifácio"), 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 3.369, 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: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 1 de abril de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 202570366 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:11 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011417
4013700000043893054Número do documento: 19040114174013700000043893054 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000574-32.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/02/2019 
Valor da causa: R$ 67.030,88 
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) 

CAMILO PERAZZOLI (REQUERIDO)  
TERESA MORARI PERAZZOLI 
(REQUERIDO) 

 

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

 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

JEAN CARLOS ROVARIS 
(ADVOGADO) 

C. B. F. INSUMOS AGRICOLA LTDA. 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 23/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000574-32.2019.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CAMILO PERAZZOLI e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 8,6225ha, parte de um todo maior com 
107,7070ha, denominada Fazenda Papagaio II, localizada na Gleba Atlântica, Município 
de Cláudia/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que 
passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 3.412, Ficha 01F, 
Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, nos termos do artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 1 de abril de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000914-10.2018.4.01.3603 
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$ 16.410,40 
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) 

CESAR ROBERTO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

RENATA LOPES PRADO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
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)  
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 72/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000914-10.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.168,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 40 do Loteamento Alpe, 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, 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: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 4 de outubro de 2019.  

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
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Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

PROCESSO 1000128-63.2018.4.01.3603 
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: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, J. TESTA PRESTADORA 
DE SERVICOS LTDA- ME, JOACIR TESTA 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: VILSON BAROZZI, MAICOS MATEUS 
ZUCCHI, GLEISON 
QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM 

EDITAL 
PRAZO: 20 DIAS 

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 com área de 5.109,00m2;, denominado Lote 31-A, parte de um todo 
maior conhecido como “LOTEAMENTO KI-SORTE”, localizado na Município de Sinop, 
objeto da matrícula n. 54.087, Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1º Ofício 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$ 8.400,00. 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: 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 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei.Sinop, datado e assinado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001179-12.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 29/11/2018 
Valor da causa: R$ 9.526,28 
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) 

CARLOS ANTONIO TROMBETTA 
(REQUERIDO) 

 

SANDRA SANTOS CAVAZZANI 
TROMBETTA (REQUERIDO) 

 

ITAMIR LUIS TROMBETTA 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

IRENE TERESINHA TROMBETTA 
(REQUERIDO) 

 

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

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO)) 

COOPERATIVA DE CREDITO DE 
LIVRE ADMISSAO DE 
ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 
CELEIRO DO MT 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 12/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001179-12.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CARLOS ANTONIO TROMBETTA e outros (3) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1,5365ha, parte de um todo maior com 
1.466,0762ha, localizada no Município de Cláudia/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculada sob o nº 568, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Cláudia/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 1 de abril de 2019.  

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

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 005/2020, 

destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 

de material betuminoso para atender a necessidade da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, teve como vencedora a empresa: EMAM 

EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, com valor total de R$ 

2.933.960,00 (dois milhões e novecentos e trinta e três mil e novecentos e 

sessenta reais). Campo Novo do Parecis-MT, 06 de abril de 2020.

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE RESULTADO

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 06 de abril de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2020

Objeto: O registro de preços para futura e eventual aquisição de 
brinquedos, playground e conjunto escolar, para atender a Secretaria de 
Educação e Cultura. Tipo: menor preço por item - Data de abertura:  20 de 
abril de 2020. Horário:  14h00min - 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.

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa resolve prorrogar o horário de abertura para às 10:00 horas 
do dia 09 de abril de 2020. Nova Mutum – MT, 06 de abril de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 001/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA, com CNPJ nº (40.187.825/0001-
81), fora julgada APTA ao Edital n° 012/2020 da Chamada Pública n° 001/2020 para os serviços 
médicos, no segmento de Consulta Especializada de neurologia do respectivo chamamento 
público, lote 02, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de maio de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP
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Paolo Guerrero completa um ano de
estreia com 25% dos gols marcados
DA REPORTAGEM

Eram 251 dias de angús-
tia, isolado do que mais gosta 
de fazer - jogar futebol - por 
conta da suspensão por do-
ping. Paolo Guerrero pisou 
o gramado do Beira-Rio. Es-
calou o zagueiro para marcar 
seu primeiro gol, de cabeça. 
Foi ovacionado... E lá se vão 
365 dias desde sua estreia 
pelo Inter.

Naquele 6 de abril de 
2019, o Beira-Rio completa-
va 50 anos. O clima de fes-
ta pairava no ar, misturado 
à expectativa de enfim ver 
o peruano com a camisa 9 
guardada há meses para ele. 
Coube a Guerrero fazer o 
que dele tanto se esperou: 
completar a data com o gol 
que abriu caminho para a vi-
tória por 2 a 0 sobre o Caxias 
pelo Gauchão.

“Recordo muito feliz 
desse jogo. Foi meu primei-
ro passo aqui no Inter e con-
segui estrear marcando um 
gol. Quero muito conquistar 
títulos aqui. Agradeço a dire-
ção, a comissão técnica e ao 
grupo por todo o apoio. O 
carinho do torcedor também 
é importante, todos me re-
ceberam super bem e quero 
continuar a dar muitas ale-
grias para a nação colorada”, 

DA REPORTAGEM

Com a possibilidade do 
Brasileirão ir 2021 adentro 
por conta da pandemia do 
coronavírus, o Grêmio pode 
ter problemas com contra-
tos de alguns jogadores. Die-
go Souza, Caio Henrique e 
mais quatro atletas do elen-
co têm vínculo até o final do 
ano. A Fifa já sinalizou com 
uma proposta de renovação 
automática dos contratos.

Dos jogadores com vín-
culo até dezembro, Diego 
Souza e Caio Henrique vi-
nham sendo titulares até a 

DA REPORTAGEM

A CBF comunicou na tar-
de desta segunda-feira novas 
medidas de apoio financeiro 
aos clubes e federações. A 
entidade destinará pouco 
mais de R$ 19 milhões para 
ajudar equipes que dispu-
tam as Séries C e D com va-
lores equivalentes à média 
de duas folhas salariais dos 
atletas de cada competição. 
O mesmo apoio será dado às 
participantes das Séries A1 
e A2 do Campeonato Brasi-
leiro Feminino. - Vivemos 
um momento inédito, de 
crise mundial, cuja exten-
são e consequências ainda 
não podem ser calculadas. 
É necessário, portanto, agir 
com critério e responsabi-
lidade. O nosso objetivo, 
com essas novas medidas, é 
fornecer um auxílio direto 
imediato. Mas, além disso, 
temos que seguir trabalhan-
do para assegurar a reto-
mada do futebol brasileiro 
no menor prazo possível, 
quando as atividades pude-
rem ser normalizadas - disse 
o presidente da CBF, Rogé-
rio Caboclo, ao site da CBF. 

GRÊMIO

Diego Souza e mais 5 têm 
contratos só até dezembro

AJUDA

CBF vai destinar R$ 19 mi 
para apoio financeiro aos 
clubes e federações

Diego Souza é o artilheiro do Grêmio na temporada 

parada do futebol. Thiago 
Neves rendeu pouco até o 
momento e ganhou a som-
bra de Jean Pyerre, que re-
tornou de lesão. Entre eles 
estão o goleiro Júlio Cesar, 
Marcelo Oliveira e Orejuela.

Livre no mercado, Diego 
Souza, 34 anos, assinou com 
o Grêmio até o final do ano. 
É um dos reforços que mais 
deu resultado no campo. A 
prova disso está nos núme-
ros: Diego Souza marcou 
cinco gols em oito jogos - 
com um total de 557 minu-
tos - e é o atual artilheiro da 
equipe na temporada.

Para os 68 clubes da Série D, 
o auxílio individual será de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), num total de R$ 
8.160.000,00 (oito milhões, 
cento e sessenta mil reais).

Para os 20 clubes da Sé-
rie C, o auxílio individual 
será de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais), num total 
de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais).

Para os 16 clubes da Série 
A1 do Campeonato Brasilei-
ro Feminino, o auxílio indi-
vidual será de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), so-
mando R$ 1.920.000,00 (um 
milhão, novecentos e vinte 
mil reais).

Para os 36 clubes da Sé-
rie A2 do Campeonato Bra-
sileiro Feminino, o auxílio 
por clube será de 50.000,00 
(cinquenta mil reais), com o 
desembolso total, pela CBF, 
de R$ 1.800.000,00 (um mi-
lhão e oitocentos mil reais).

Para as Federações Es-
taduais, são R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais) por 
entidade, num total de R$ 
3.240.000,00 (três milhões, 
duzentos e quarenta mil re-
ais).

relembrou o jogador via as-
sessoria.

O centroavante caiu nas 
graças da torcida de imedia-
to. De lá para cá, ele virou ar-
tilheiro isolado e usa os gols 
para flertar por um lugar no 
panteão de ídolos colorados, 
mesmo que ainda não tenha 
conquistado o primeiro títu-
lo pelo clube - são dois vices 
amargos na garganta.

Desde sua estreia, nin-
guém marcou tantos gols 
pelo Inter quanto Guerrero. 
São 24, além de duas assis-
tências, em 49 jogos. 

Mais de um quarto dos 
89 gols marcados pela equi-
pe em um total de 71 parti-
das neste período. O núme-
ro, claro, sobe se levados em 
conta apenas os jogos com 
Guerrero em campo. Nas 49 
partidas, o Inter marcou 59. 
E Guerrero anotou 40% de-
les.

Aos 36 anos, o centroa-
vante alcança marcas emble-
máticas desde os primeiros 
compromissos pelo Inter. 
Após marcar dois gols na vi-
tória por 3 a 0 sobre a Uni-
versidad Católica, no Beira-
-Rio, ele se tornou o terceiro 
maior goleador do clube na 
história da Libertadores.

Logo no começo de sua 
trajetória, o peruano empi-

Foto: Divulgação

Maxwell comemora um dos 9 gols que fez no Estadua 

FLAMENGO

Fornecedor atrasa pagamento
de parcela e liga o alerta          

FLUMINENSE

Lucas cobra R$ 1,5 milhão na
Justiça, mas audiência é adiada 

Foto: Divulgação

Foto: NelsoN Perez

Fla sente efeitos da crise do coronavírus 

Lucas foi o último lateral-direito titular do Flu antes de 
Gilberto 

DA REPORTAGEM

O Flamengo trabalha 
para retardar os efeitos 
econômicos da crise gera-
da pela pandemia do coro-
navírus internamente, mas 
externamente o clube rece-
beu o segundo golpe. Após 
um dos patrocinadores, que 
tinha a marca exposta no 
calção, rescindir o contra-
to, o fornecedor de material 
esportivo atrasou sem jus-
tificativas o pagamento do 
patrocínio e nem sugeriu 
uma nova data para quitar a 
dívida. Por contrato, o Fla-
mengo recebe anualmente 
R$ 17.725.750,00 da Adidas. 
O valor é pago semestral-
mente, em 1º de abril e 1º de 
outubro. E os R$ 8.862.875 
referentes ao primeiro se-
mestre não bateram na con-
ta rubro-negra na última 
quarta-feira, data prevista. A 
empresa alemã não deu ex-
plicações para o atraso.

O clube não comenta 
a situação. Internamen-
te, porém, há preocupação 
com os efeitos financeiros 
da Covid-19, vistos como 
uma bola de neve. Há ainda 
quem afirme que o atraso 
não é a única pendência da 

DA REPORTAGEM

Depois dos processos de 
Claudio Aquino e de Júlio Cé-
sar, o Fluminense viu outro 
ex-tricolor entrar na Justiça 
contra o clube: o lateral-di-
reito Lucas. O atleta, que es-
teve nas Laranjeiras em 2017 
e atualmente defende o Fi-
gueirense, moveu uma ação 
cobrando R$ 1.574.385,38 de 
13º salário, férias, direitos de 
imagem, não recolhimento 
de FGTS, entre outros itens, 
além de multas.

O processo foi movido em 
dezembro no Tribunal Re-
gional do Trabalho do Rio de 
Janeiro, e uma audiência en-
tre clube, jogador e seu advo-
gado, Luiz Gustavo de Mene-
zes Ribeiro, estava marcada 
para o dia 25 de março. Po-
rém, devido à pandemia do 
coronavírus, que diminuiu o 
expediente jurídico pelo país, 
a sessão foi retirada de pauta 
e adiada por tempo indeter-
minado.

fornecedora com o Flamen-
go.

A parceria do clube com 
a empresa teve início em 
2013 e vai até 2023. Além 
da cota fixa de patrocínio, 
o Flamengo recebe valores 
referentes a royalties pela 
venda de produtos oficiais e 
premiação por metas espor-

Lucas foi o antecessor 
de Gilberto no Fluminense 
e chegou às Laranjeiras em 
janeiro de 2017, emprestado 
pelo Palmeiras por um ano. 
Pedido pelo técnico Abel Bra-
ga, o jogador foi titular da la-
teral direita tricolor durante 
grande parte da temporada, 
tendo disputado 56 partidas 
e marcado três gols. Porém, 
com o clube em grave crise 
financeira na época, ele não 
teve o contrato renovado.

Além dos tribunais, Lucas 
enfrenta o Fluminense tam-
bém em campo em 2020. O 
lateral foi titular na vitória do 
Figueirense por 1 a 0 no Or-
lando Scarpelli, pelo jogo de 
ida da terceira fase da Copa 
do Brasil. Na partida de vol-
ta no Maracanã, ainda sem 
data devido à paralisação dos 
campeonatos no país, o Tri-
color precisará ganhar por 
dois gols de diferença para se 
classificar sem depender dos 
pênaltis.

tivas alcançadas.
Com o pagamento in-

tegral do salário do mês de 
março e tentativa de ma-
nutenção da folha salarial 
intacta após as férias cole-
tivas de abril, o Flamengo 
tem consciência de que é 
inviável seguir neste cenário 
caso a paralisação do fute-

lhou gols e chegou a ter uma 
média de um gol a cada 50 
minutos. Viveu o seu melhor 
início por um clube no Bra-
sil. Com a camisa colorada, 
Guerrero também ultrapas-
sou os 100 gols no futebol 
brasileiro.

Encerrou 2019 com 20 
gols marcados e igualou a 
sua melhor temporada por 
um clube no Brasil - 2017, 
pelo Flamengo. Mas o cen-
troavante também viveu al-
guns momentos de seca ao 
longo do ano passado.

Também passou em 
branco nas eliminações do 
clube em 2019: os vice-cam-
peonatos no Gauchão, para o 
Grêmio, e na Copa do Bra-
sil, para o Athletico-PR, e a 
derrota para o Flamengo nas 
quartas de final da Liberta-
does. Guerrero, aliás, segue 
sem marcar um gol sequer 
em Gre-Nais.

Todas essas marcas e 
pendências ficam para um 
futuro ainda incerto. Em fé-
rias coletivas com o restante 
do elenco colorado devido 
à pandemia do coronaví-
rus, Guerrero segue à espera 
de definições sobre a volta 
do futebol. O Campeonato 
Gaúcho e a Libertadores es-
tão suspensas. O Brasileirão 
não tem data para começar.

bol supere o mês de maio. 
Nos bastidores, os dirigen-
tes trabalham por alternati-
vas, mas evitam precipitar o 
início das negociações por 
redução de salário antes de 
uma posição das autorida-
des de saúde. Ao que tudo 
indica, porém, é questão de 
tempo.

Foto: lucas uebel

EM SINOP | Depois de duas semanas funcionamento apenas com delivery, empresas abrem com restrições 
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Cestas com produtos da 
agricultura familiar com-
postas de legumes, verduras 
e frutas estão sendo comer-
cializadas por telefone em 
Sorriso, e entregues na casa 
do cliente. O novo sistema 
por delivery está auxilian-
do mais de 200 agricultores 
familiares a venderem seus 
produtos durante a pande-
mia de Covid-19 (coronaví-
rus). Com o preço único de 
R$ 50, o cliente compra 15 
tipos diferentes de hortifrúti 
e recebe na cesta mais de 30 
kg de alimentos.

As cestas estão sendo 
montadas na Cooperativa de 
Hortifrutigranjeiros de Sor-
riso (Cooperriso) em parce-
ria com a Prefeitura.

O secretário de Agricul-
tura e Meio Ambiente, Már-
cio Kunh, fala que o proce-
dimento continuará a ser 
realizado até que as feiras 
possam voltar a ocorrer nor-
malmente. “Criamos essa 
opção como forma de apoiar 
o desenvolvimento dos pe-
quenos produtores do mu-
nicípio. Foi uma maneira de 
evitar o desperdício da pro-
dução, garantir o sustento 
financeiro dessas famílias e 
também auxiliar o mercado 
consumidor, já que a reco-
mendação é evitar aglome-
rações. Ficamos felizes que 
todo o trabalho desenvolvi-
do está dando muito certo”, 
acrescenta.

A pessoa do município in-
teressada em adquirir a cesta 
pode fazer o pedido automa-
ticamente pelo número (66) 
99205-4306, que registra 
as solicitações e encaminha 
para o setor de entregas. Se-
gundo Kunh, o serviço co-
meçou no dia 26 de março, e 
a capacidade de entrega gira 
em torno de 100 cestas por 
dia, podendo ser ampliado 
conforme a procura. A secre-
taria também está recebendo 
o cadastro de novos produ-
tores rurais que queiram 
comercializar seus produtos 
desta forma. A entrega é re-
alizada de segunda a sábado, 
das 7h às 13h. O engenhei-
ro agrônomo da Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, 

Assistência e Extensão Rural 
(Empaer), Marcelo Resende 
Ribeiro, explica que a cesta 
está com o preço bem abai-
xo do mercado e estão sendo 
atendidas residências e em-
presas do município. Ele cita 
que alguns agricultores que 
produzem especificamente 
hortaliças estão entregando 
também em órgãos públicos 
e outros.

Essa alternativa de venda 
considerou as medidas do 
Governo Estadual (Decretos 
nº 425 de 25/03/2020 e nº 
432 de 31/03/2020), no com-
bate e prevenção ao novo 

Foto: Divulgação

Cliente recebe na cesta mais de 30 kg de alimentos 

Entrega por delivery garante
venda da agricultura familiar
SORRISO | Com o preço único de R$ 50, cliente compra 15 tipos diferentes de hortifrúti

NOVO DECRETO

Prefeitura mantém 
suspensão de aulas 
até 30 de abril

SORRISO

Tradutora de LIBRAS 
ensina a língua pela Internet

TODO O ESTADO

Detran-MT 
mantém suspenso o 
atendimento presencial

Foto: Divulgação

Aulas são feitas por Ataice Borges 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
manteve suspensas até 30 de 
abril de 2020 as atividades 
escolares presenciais de edu-
cação infantil, ensino funda-
mental, médio e superior, da 
Rede Municipal de Ensino, 
bem como as da rede parti-
cular. A decisão consta em 
decreto 073/2020 assinado 
pela prefeita Rosana Marti-
nelli e que entrou em vigor 
nesta segunda (6).

“Estamos seguindo as 
diretrizes do Ministério da 
Saúde para tomar essa de-
cisão porque precisamos 
pensar na saúde de nossas 
crianças e em minimizar as 
chances de contágio do novo 
vírus. Só a rede municipal 
de ensino conta com mais 
de 17 mil estudantes entre as 
creches e as escolas de ensi-
no fundamental e esses es-
tudantes têm contato direto 
com suas famílias. Muitas 
pessoas dessas famílias es-
tão no grupo de risco para a 
doença”, afirmou Rosana. Se-
gundo explicou Rosana, para 
não haver prejuízo ao ensino, 
uma vez que as aulas presen-
ciais estão suspensas como 
estratégia de prevenção ao 
contágio pelo coronavírus e 
o calendário escolar precisa-
rá ser reajustado, a Secretaria 
de Educação, Esporte e Cul-

DA REPORTAGEM

Professora e tradutora 
de Língua Brasileira de Si-
nais (LIBRAS) da Prefeitura 
de Sorriso, Ataice Borges 
vivia uma rotina bem in-
tensa, lecionando LIBRAS 
para cinco turmas de alunos 
(com mais de 150 pessoas 
aprendendo a se comunicar 
com os surdos por meio das 
mãos), orientando, no Cen-
tro Municipal de Atendi-
mento e Apoio à Inclusão da 
Educação Especial de Sor-
riso (Cemais),os estagiários 
que acompanham alunos 
especiais nas escolas da rede 
municipal de Educação, atu-
ando como tutora em uma 
faculdade, além de fazer as 
traduções para a Prefeitura 
sempre que necessário.

Com a pandemia por 
conta do novo Coronaví-
rus, não foi mais possível, 
por exemplo, dar continui-
dade às aulas presenciais, 
entre outras mudanças na 
rotina da professora. Mas 
para garantir que os alunos 
continuassem o processo 
e não “travassem” as mãos, 
Ataice resolveu se aventurar 
no mundo virtual e criou o 
canal “Libras com Ataice 
Borges” no You Tube. “O 
objetivo inicial era que as 
turmas não parassem de es-
tudar e perdessem o desen-
volvimento que já tinham 
alcançado, mas com o ca-
nal foi possível estender as 
aulas a todas as pessoas que 

DA REPORTAGEM

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) informa 
que manteve a suspensão do 
atendimento presencial em 
todas as unidades da autar-
quia no estado, desde esta 
segunda (6), podendo este 
prazo ser revisto a qualquer 
momento, conforme Porta-
ria publicada na edição do 
Diário Oficial que circulou 
na sexta-feira (3). Além da 
manutenção dos serviços 
presenciais suspensos, a por-
taria também dispõe sobre a 
adoção de medidas tempo-
rárias e emergenciais de pre-
venção de contágio pelo co-
ronavírus, com a adoção da 
modalidade de revezamento 
e teletrabalho pelos servido-
res no âmbito administrativo 
da autarquia que não se en-
quadram no grupo de pesso-
as considerado de risco.

Diante do atual cenário 
de pandemia do novo coro-
navírus, o Detran-MT refor-
ça que conta com diversos 
serviços disponíveis no site 

tura está reorganizando seu 
planejamento e vem anali-
sando todas as possibilidades 
de ações que serão imple-
mentadas. As aulas já esta-
vam suspensas até 5 de abril 
por força de outro decreto 
municipal expedido pelo 
Poder Executivo. O novo do-
cumento que passa a vigo-
rar (073/2020) nesta semana 
mantém a situação de emer-
gência em todo o território 
do município de Sinop em 
decorrência da pandemia da 
COVID-19. Além da suspen-
são das aulas, ele disciplina 
uma série de medidas para 
diferentes setores da cidade.

KIT ALIMENTAÇÃO
Para assegurar às crian-

ças enquadradas em situação 
de vulnerabilidade e cujas 
famílias se encontram inse-
ridas ao Programa Bolsa Fa-
mília, haverá o kit merenda. 
Cada uma das famílias será 
acionada por telefone pelo 
Poder Público Municipal e, 
a partir de então, a cesta de 
alimentos poderá ser reti-
rada pelo responsável legal 
aluno beneficiado, na Unida-
de Educativa onde está devi-
damente matriculado, entre 
os dias 06 e 09 de abril de 
2020, das 7h às 11h. Para o re-
cebimento dos alimentos fica 
condicionado à apresentação 
do Cartão do Bolsa Família.

também estão aprendendo e 
querem praticar”.

Ataice lembra que até 
mesmo quem não tem co-
nhecimento da língua pode 
começar a aprender com os 
vídeos, utilizando o tempo 

da autarquia (www.detran.
mt.gov.br) e no aplicativo MT 
Cidadão, que pode ser baixa-
do em aparelhos celulares 
com sistema Android e IOS.

Os serviços disponíveis 
são: Licenciamento Anual 
de veículo, emissão de taxas 
como o IPVA, Seguro DPVAT 
e multas; segunda via da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH), Permissão Interna-
cional para Dirigir e troca 
para a CNH definitiva.

Além disso, pelo aplica-
tivo e pelo site do Detran-MT 
também é possível realizar 
a consulta a informações 
de veículo, informações de 
condutor, resultado de Re-
curso de Infração, Certidão 
Negativa de Multa, emissão 
da Certidão de Condutor, va-
lidar documentos, Certidão 
de Propriedade, consulta a 
valores e taxas de serviços e 
extrato de multa do Detran. 
Todos os serviços relaciona-
dos acima podem ser feitos 
24 horas por dia, sem a ne-
cessidade de deslocamento 
do usuário a qualquer unida-
de da Autarquia.

coronavírus (Covid-19) que 
proíbe toda e qualquer for-
ma de aglomeração de pes-
soas em locais públicos ou 
privados, inclusive em even-
tos, festas, feiras e outros.

COMPOSIÇÃO
A cesta é composta dos 

seguintes itens: 10 kg de 
mandioca; um kg de limão, 
goiaba, pepino e tomate; três 
kg de batata doce; dois kg de 
abóbora; polpa de fruta; ba-
nana nanica; duas unidades 
de folhosas; um coco verde; 
meia dúzia de milho verde; 
jiló; quiabo; e pimenta.

Marcelo esclarece que 
essa é uma alternativa para 
os agricultores familiares e 
feirantes que estão comer-
cializando seus produtos e 
garantindo o sustento de sua 
família. “Essa forma encon-
trada evita a perda exagerada 
dos hortifruti nas proprieda-
des, auxilia as pessoas da ci-
dade a consumirem produ-
tos frescos e com bom preço 
e garante a segurança dos 
agricultores e da população 
nesse período de pandemia 
ao evitar aglomerações em 
feiras e supermercados”, es-
clarece.

de reclusão por conta do 
novo Coronavírus de ma-
neira produtiva. “É muito 
importante fazer a higiene 
correta das mãos, e, por al-
guns minutos, se concentrar 
nas atividades, o que vai re-

sultar no aprendizado de 
uma língua que permite a 
comunicação com os surdos, 
mas também aliviar, por al-
guns momentos, a tensão 
provocada pela pandemia”, 
reforça.
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Uma parceria entre a 
Secretaria de Estado de 
Saúde e a transportadora 
Satélite Norte permiti-
rá que os profissionais da 
saúde dos hospitais regio-
nais do Estado recebam 
mais unidades dos Equi-
pamentos de Proteção 
Individual (EPIs). Os ma-
teriais foram doados por 
parceiros e enviados para 
a SES pelo Ministério da 
Saúde, como forma de ga-
rantir a proteção daqueles 
que estão na linha de fren-
te do combate ao corona-
vírus. Entre os EPIs, estão 
luvas de procedimentos 
não cirúrgicos, álcool em 
gel, óculos de proteção, 
sapatilhas descartáveis, 
máscaras, aventais, col-
chões toucas. Os insumos 
foram enviados neste 
sábado (4) aos Hospitais 
Regionais de Sorriso e Si-
nop; a entrega aos demais 
unidades regionais do Es-
tado ocorrerá durante a 
próxima semana.

Contente com a so-
lidariedade da empresa 
que realizou o transpor-
te gratuito dos materiais, 
o secretário estadual de 
Saúde, Gilberto Figueire-
do, ressalta a importância 
do gesto diante de um ce-
nário em que todos preci-
sam se ajudar. “Os profis-
sionais são os principais 
beneficiados com a chega-
da rápida desses EPIs, pois 
eles continuarão traba-

SAÚDE | Satélite Norte enviou gratuitamente diversos materiais de proteção individual
Foto: Divulgação

Material foi doado por parceiros e recebidos do Ministério da Saúde 

lhando com as condições 
ideais de enfrentamento à 
COVID-19”.

Dos 562.780 mil EPIs 
anunciados pelo Minis-
tério, o Estado recebeu 
328.372 mil; o envio por 
parte do Governo Federal 
tem sido em quantidade 
reduzida e de forma fra-
cionada. A distribuição 
desses equipamentos aos 
municípios será analisada 
e realizada pelas equipes 
técnicas, de modo que 
haja o gerenciamento des-
ses itens, tendo em vista o 
cenário de pandemia em 
que o Brasil e o mundo se 
encontra.

Além dos EPIs recebi-
dos do Ministério, a se-
cretária adjunta de Gestão 
Hospitalar da SES, Caro-
line Dobes, informa que 
o órgão estadual também 
recebeu algumas doações 
de EPIs e vem adquirin-
do itens extras por meio 
de compra emergencial, 
conforme autoriza o De-
creto Governamental nº 
407/2020.

“Considerando que os 
materiais estão em falta 
em todo o mundo, a Se-
cretaria faz uma força-
-tarefa no sentido de 
adquirir novos itens e 
conscientizar os profissio-
nais sobre o uso correto 
dos EPIs, que dão suporte 
a eles no atendimento de 
casos suspeitos e confir-
mados de Síndrome Res-
piratório Aguda Grade e 
coronavírus”.

Parceria com transportadora
permite envio de EPIs aos HR


