
R$ 40 MILHÕES

Beneficiários
receberão
álcool em gel
em Sinop

Corinthians
cobrado por
descumprir
acordo com MP

Em tempos de coronavírus e 
de preocupação com a saúde 
pública, solidariedade virou 
palavra ordem. Esforços 
articulados entre prefeitura 
de Sinop, iniciativa privada 
e instituições públicas vêm 
resultando na construção de 
uma rede de parceiros com o 
propósito de assegurar me-
didas de prevenção ao Co-
vid-19 na cidade.          Página  - 7

O Ministério Público de São Paulo 
aumentou o valor da cobrança ao 
Corinthians pela falta de manu-
tenção da concessão municipal do 
terreno da Arena. O valor era de R$ 
12 milhões e passou para aproxi-
madamente R$ 39,7 mi.            Página  - 6

Divulgação

Divulgação

GOVERNADOR DIZ

SAÚDE MENTAL

Responsabilidade
está com os
municípios

Psicóloga
utiliza
hipnose
clínica 

Após a Justiça via decisão 
liminar suspender os efeitos 
dos artigos 6º e 7º do decre-
to nº 432/2020, que visam 
medidas de enfretamento ao 
coronavírus, permitindo uma 
autonomia dos municípios para 
a decisão de fechamento de 
estabelecimentos, o governador 
Mauro Mendes, disse que não 
vai recorrer da decisão, mas que 
a partir de agora cada prefeito 
vai se responsabilizar por suas 
decisões.                        Página - 3

Vivemos em uma era 
onde as doenças mentais 
atormentam a humanidade. 
Por conta disso, os consultórios 
de psicologia e psiquiatria são 
cada vez mais procurados. 

 Página - 8
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assessoria

Vários vereadores de Sinop aproveitam a “janela partidária” para trocar de le-
genda visando a eleição municipal deste ano. A troca foi necessária pois a Jus-
tiça Eleitoral determina que todo candidato com mandato em vigência esteja 
no partido pelo qual vai concorrer, exatos seis meses antes do pleito.       Página 3

ELEIÇÕES 2020

11 vereadores trocam
de partido em Sinop
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Seja conservador ou liberal, capitalista ou comu-
nista, mas seja do bem

Há vários anos atrás, quando eu co-
meçava a carreira de jornalista, trabalhei 
numa pequena emissora de TV a Cabo, em 
São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 
Foram tempos difíceis, mal tinha dinheiro 
para comer.

Lembro que, naquele período, recebia 
uma um “salário” de R$ 200. Era o que eu 
tinha para passar o mês, embora a mensa-
lidade da faculdade fosse três vezes esse 
valor. Era um dinheiro que pagava o quarto 
onde dormia (em condições indescritíveis) 
e algumas esfirras do Habibs, que comia a 
noite por 28 centavos a unidade. Com o tem-
po, consegui um “cargo melhor” e outros 
trabalhos. Mas, até isso acontecer a fome 
me assombrava.

Na pequena emissora de TV, ligada a 
uma Fundação de Pesquisa (sinceramente 
não entendida muito bem aquilo ali) havia 
um diretor que chamávamos carinhosa-
mente de Professor Eduardo. O velho comu-
nista adorava as histórias sobre revoluções, 
os ideais marxistas e outras teorias que 
meu pragmatismo jornalístico insistia em 
ignorar. Entretanto, uma coisa era impossí-
vel me passar despercebido: o pão que ele 
trazia toda tarde.

Assim como alguns colegas da emissora 
(éramos cinco ou seis jovens com pouco di-
nheiro), todos os dias eu visitava a cozinha e 
tirava pedaços do pão do Professor Eduardo. 
Era pão com torresmo, pão caseiro, às vezes 
com ingredientes que a fome nem deixava a 
gente perceber direito. Entretanto, produtos 
de qualidade, fazendo a cozinha virar um 
oásis naquele prédio pequeno e sem estru-
tura. Ocorre que, por diversas vezes, ouvía-
mos a reclamação em tom paternal: “vocês 
acabaram com meu pão! Deixem ao menos 
um pedaço pra mim”.

O Professor Eduardo era um cara memo-
rável, agia com temperança diante das difi-
culdades e deixava a gente ousar, aprender 
a fazer televisão ao vivo, no ar. Confiança 
que beirava a irresponsabilidade. Afinal, 

éramos jovens com pouco juízo e muitas 
ideias. Aprendi muito naquele lugar.

Fiquei quase um ano ali, depois tive a 
oportunidade de partir, conhecer outras em-
presas, cidades e estados. Mas, um dia, antes 
de ir embora eu perguntei a ele se não ligava 
de a gente, todo dia, come o pão que ele tra-
zia. Confessei em tom agradecido que mui-
tas vezes era minha única refeição durante o 
dia. O velho comunista me olhou nos olhos, 
sorriu e falou com simplicidade: “eu sei, é por 
isso que eu trago o pão. Pra vocês. Mas, não 
conta para os outros”. Há algum tempo soube 
que o Professor havia falecido. Fiquei triste, 
depois lembrei de algumas histórias que me 
fez sorrir.

Refleti sobre eu nunca ter gostado das 
ideias de Marx. Menos ainda dos ideais dos 
seguidores dele, os marxistas. Eu confesso 
que não acredito que o ser humano, de modo 
geral, seja capaz de dividir tudo o que tem 
com os outros. O mundo atual não funciona-
ria assim, principalmente quando a pessoa é 
obrigada a fazer isso.

Algo me ocorre hoje: sem a visão míope 
dos extremismos seria possível enxergar a 
beleza do agir sincero em busca do bem, do 
bom e do belo, independentemente da ide-
ologia política? Isso ajudaria a desbastar a 
pedra bruta do nosso ser? Visitando minhas 
lembranças posso afirmar que aquele ho-
mem, que jurava ser ateu, tinha um compor-
tamento mais cristão do que muita gente. O 
agir falava por ele.

Hoje, se realmente queremos um mundo 
melhor, se estamos empenhados em promo-
ver o Progresso da Humanidade, devemos 
agir com as ferramentas que temos, com o 
que possuímos de melhor. Seja conservador 
ou liberal, capitalista ou comunista, mas seja 
do bem.

ANDRÉ LUIZ BARRIENTO É JORNALIS-
TA, MESTRE EM COMUNICAÇÃO E MEDIA-
ÇÕES CULTURAIS PELA UFMT E ASSESSOR 
DE COMUNICAÇÃO

O pão e o comunista

ANDRE LUIZ BAR-
RIENTO

Embora a propagação do novo coronavírus 
ainda não tenha atingido, na América Latina, os ní-
veis trágicos observados na Europa e nos Estados 
Unidos, a região começa a emitir sinais preocupan-
tes. Quase todos os países do continente já regis-
tram a presença do Sars-CoV-2, com um número 
de casos confirmados que ultrapassa 30 mil, além 
de cerca de mil mortes.

Se o Brasil, de longe o mais populoso, ocupa 
previsivelmente o primeiro lugar nesse ranking, é 
no Equador que a situação se apresenta de maneira 
mais trágica. O país andino possui hoje a tercei-
ra maior quantidade de contaminações da região, 
muito próximo do Chile, que ocupa o segundo lu-
gar. Mas, enquanto este anota pouco mais de 20 
óbitos, no Equador são cerca de 150 —pouco me-
nos da metade do número brasileiro, embora sua 
população represente apenas 8% da nossa.

Lá, o quadro mais calamitoso encontra-se 
na cidade de Guayaquil, a segunda maior do país, 
cujos hospitais e necrotérios estão abarrotados, e 
que, nesta semana, viu colapsar o sistema funerá-
rio local. Famílias têm convivido durante dias com 
cadáveres de parentes que morreram em razão da 
Covid-19 ou de outras causas. Muitas delas, nos ca-
sos ligados ao novo coronavírus, têm abandonado 
os corpos em parques ou nas ruas, produzindo ce-
nas chocantes.

O governo precisou organizar uma força-ta-
refa emergencial para atender a todos os óbitos, e 
estima que as mortes na província de Guayas, onde 
fica Guayaquil, venham a ultrapassar as duas mil.

A cidade portuária, onde registrou-se o pri-
meiro caso confirmado da doença no país, con-
centra atualmente cerca de 70% deles. Especialis-
tas apontam a conexão da região com a Espanha 
como um dos principais fatores por trás do surto. 
Os equatorianos constituem hoje a principal co-
munidade de migrantes latino-americanos viven-
do naquele país europeu —e a maior fatia procede 
de Guayas. Muitos retornaram à região no começo 
do ano trazendo consigo o vírus.

Soma-se isso características locais, como a alta 
taxa de pobreza, o clima quente e a grande quan-
tidade de trabalhadores informais, que levaram 
parcelas da população a desrespeitar as recomen-
dações de quarentena feitas pelo governo. A situa-
ção em Guayaquil é um exemplo claro, dentro da 
realidade latino-americana, da potência destrui-
dora do Sars-CoV-2. Que sirva de alerta a todo o 
continente.

Editorial

Tragédia equatoriana

Ranking dos Políticos - Facebook

CONTRANGIMENTO
O constrangimento diplomático com a 

China teve novo capítulo quando Weintraub 
insinuou que o país asiático poderia se be-
neficiar, propositalmente, da crise mundial 
causada pela Covid-19. Ainda na publica-
ção – que fora apagada depois – o ministro 
debochava da dificuldade dos chineses em 
pronunciar a letra R na língua portuguesa. 
A embaixada chinesa rebateu. “Delibera-
damente elaboradas, tais declarações são 
completamente absurdas e desprezíveis 
têm causado influências negativas no de-
senvolvimento saudável das relações bila-
terais China-Brasil”.

SEMANA SANTA
O governador Mauro Mendes (DEM) de-

cretou ponto facultativo na quinta (9) em 
todo o Estado. A medida se deu em razão 
do feriado da Sexta-Feira da Paixão, no dia 
10. Assim, Cuiabá terá cinco dias de “folga”, 
uma vez que nesta quarta (8) comemora-se o 
aniversário de 301 anos da Capital. O decre-
to, no entanto, não deverá mudar a rotina do 
cuiabano em tempo de coronavírus, já que a 
recomendação é que as pessoas fiquem em 
casa.

CONVERSAS
DESVAIRADAS
O ex-ministro da Agricultura Blairo 

Maggi classificou como “conversas desvai-
radas” os ataques feitos pelo ministro da 
Educação Abraham Weintraub e pelo depu-
tado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à China. 
“Muita besteira, muita especulação, [mas] 
o mercado é suficientemente maduro para 
não entrar nestas conversas desvairadas. 
Estes negócios do agro se fazem por neces-
sidade e não para agradar um ou outro, mas 
isso não é bom mesmo. Uma lástima estas 
conversas desvairadas”, afirmou.

Crédito: Divulgação
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“Soma-se isso características locais, como a alta 
taxa de pobreza, o clima quente e a grande quan-
tidade de trabalhadores informais

“ Um casal morreu depois de sofrer um acidente na zona rural de Sapezal, 
no domingo (5). De acordo com a Polícia Civil, morreram no acidente Maria 
Cristina da Silva, 40 anos, e o marido dela, Moisés Marcio Petrucci, 42. Eles 
eram empresários em Alta Floresta. Moisés teria perdido o controle da dire-
ção ao passar sobre uma ponte. Eles bateram em um barranco e caíram no 
Rio Sapezal. O veículo afundou parcialmente e os dois acabaram morrendo. 
Uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou o automóvel da água e também 
conseguiu retirar os corpos.

Portátil, mas nem tanto
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um “computador”.
Como assim? Simples: você pode até 

“pendurar” um teclado e um monitor em 
seu celular, mas estaria agregando um 
monte de coisas para tentar fazer com 
que seu dispositivo tivesse as caracte-

rísticas de um computador 
sem que ele, de fato, apresen-
tasse o mesmo perfil. Além 
disso estaria reduzindo a 
capacidade de mobilidade do 
smartphone, seu ponto mais 
forte.

Nesse exato momento 
estou escrevendo sentado na 
cama, olhando para a TV e 
com o notebook no colo. Em 
minhas tentativas de subs-

tituir o computador por celular e tablet 
em todos os aspectos acabei por ter a 
certeza de que só consigo digitar com 
a velocidade que gosto no bom e velho 
teclado físico e, assim, ainda é mais 
vantagem usar o notebook que tentar 
“inventar moda”.

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Por mais que, com a prática, consigamos digitar rápido 
na tela do celular, isso jamais vai chegar perto da ve-
locidade de digitação em um teclado físico, utilizando 
todo os dedos, da forma correta. A diferença, para quem 
vai digitar pouco, pode não ser tão expressiva, mas em 
uso contínuo e grandes textos o tempo perdido faz, sim, 
muita diferença.
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Por muitos anos meu sonho tecnoló-
gico era ter um notebook. Antes da vira-
da do milênio o item parecia um sonho 
impossível e, claro, mexia com a ima-
ginação do que, assim como eu, eram 
apaixonados por tecnologia.

A ideia de ter o 
computador em qual-
quer lugar sempre foi 
extremamente atra-
ente, e esse parecia 
ser o mais portátil em 
que se poderia pen-
sar. Daquela época até 
hoje perdi as contas 
de quantos notebooks 
tive, e a cada novo dis-
positivo a tecnologia 
mostrava, de forma clara, que estava 
com “pressa”.

E a evolução foi tanta que hoje o 
notebook, símbolo de mobilidade, está 
“grande”. Sim, os smartphones se firma-
ram no mercado fazendo uma boa parte 
do que se pode fazer no notebook, com a 
vantagem de estar conosco, literalmen-
te, em qualquer lugar.

Isso não faria, então, com que o no-
tebook deixasse de existir? Por alguns 
momentos, evidentemente, se imaginou 
isso. 

Mas algumas diferenças mantive-
ram o notebook em seu “posto”: o tama-
nho e o teclado, além, é claro, dele ser 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após a Justiça via decisão 
liminar suspender os efeitos 
dos artigos 6º e 7º do decre-
to nº 432/2020, que visam 
medidas de enfretamento 
ao coronavírus, permitindo 
uma autonomia dos municí-
pios para a decisão de fecha-
mento de estabelecimentos, 
o governador Mauro Men-
des (DEM), disse que não vai 
recorrer da decisão, mas que 
a partir de agora cada prefei-
to vai se responsabilizar por 
suas decisões.

“A partir de agora, quem 
vai abrir ou fechar comércio 
ou qualquer outra ativida-
de são os prefeitos de Mato 
Grosso. Se mantiver aberto, 
responsabilidade deles. Se 
fechar, responsabilidade de-
les”, disse Mendes.

Apesar de não ter gostado 
da decisão do Ministério Pú-
blico e da Justiça, o governa-
dor disse o governo apenas 
fez uma orientação de como 
o isolamento deve ocorrer, 
mas que vai acatar a decisão 
e lamentou o entendimento 
da Justiça.

“Esse é o entendimento do 
MPE e da Justiça, e o Gover-
no não irá questionar isso. 
O Governo do Estado deu 
uma orientação via decreto 

PARA MENDES | Liminar da Justiça deu autonomia aos municípios nas decisões para o isolamento  

Mendes não vai recorrer da decisão 

RENDA BÁSICA

Autônomo já pode 
baixar  app para 
renda de R$ 600

Trabalhador deve receber auxílio emergencial em 
até 48 horas 

Dívida suspensa por 180 dias 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Desde ontem (07), 15 
milhões a 20 milhões de tra-
balhadores informais não 
inscritos em programas so-
ciais podem baixar o apli-
cativo da Caixa Econômica 
Federal que permitirá o ca-
dastramento para receberem 
a renda básica emergencial. 

O auxílio - de R$ 600 
ou de R$ 1,2 mil para mães 
solteiras - será pago por pelo 
menos três meses para com-
pensar a perda de renda de-
corrente da pandemia de co-
ronavírus.

A Caixa também lança-
rá uma página na internet e 
uma central de atendimento 
telefônico para a retirada de 
dúvidas e a realização do ca-
dastro. 

Detalhes como o nome 
do aplicativo, o endereço do 
site e o número da central 
telefônica serão divulgados 
pelos ministros da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni, e da 
Economia, Paulo Guedes; 
pelo presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães; e pelo pre-
sidente do Dataprev, Gusta-
vo Canuto, em evento nesta 
manhã no Palácio do Pla-
nalto.Deverão cadastrar-se 
trabalhadores autônomos 
não inscritos no Cadastro 
Único de Programas Sociais 
(CadÚnico) e que não pa-
gam nenhuma contribuição 
para o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Quem 
não sabe se está no CadÚnico 
pode conferir a situação ao 
digitar o número do Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF) 
no aplicativo.

Quem contribui para a 
Previdência como autôno-
mo ou como microempre-
endedor individual (MEI) já 
teve o nome processado pela 
Caixa Econômica e está au-

tomaticamente apto a rece-
ber o benefício emergencial. 
Ontem (6) à noite, o ministro 
Onyx Lorenzoni disse que os 
primeiros benefícios come-
çarão a ser pagos ainda hoje 
para quem está nos cadastros 
do governo. Segundo ele, o 
pagamento para esse primei-
ro grupo deve ser concluído 
até amanhã (8).

FUNCIONAMENTO
Quanto aos trabalha-

dores autônomos ainda não 
cadastrados, o pagamento 
será feito até 48 horas depois 
da conclusão do cadastro no 
aplicativo. O benefício será 
depositado em contas pou-
pança digitais, autorizadas 
recentemente pelo Conse-
lho Monetário Nacional, e 
poderá ser transferido para 
qualquer conta bancária sem 
custos.

Quem não tem conta 
em bancos poderá retirar o 
benefício em casas lotéri-
cas. O próprio aplicativo, ao 
analisar o CPF (Cadastro de 
Pessoa Física), verificará se o 
trabalhador cumpre os cerca 
de dez requisitos exigidos 
pela lei para o recebimento 
da renda básica.

OUTRO 
APLICATIVO
Além da ferramenta 

para o cadastro de trabalha-
dores autônomos, a Caixa 
lançará um aplicativo exclu-
sivo para o pagamento da 
renda básica emergencial. 

Segundo o presidente 
do banco, Pedro Guimarães, 
esse segundo aplicativo fun-
cionará de modo semelhan-
te ao do saque imediato do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), per-
mitindo escolher uma conta 
bancária para o recebimento 
ou optar pelo saque em casas 
lotéricas.

Marcelo caMargo / agência Brasil

cleMerson Mendes

Responsabilidade está com município
de como isso deve acontecer. 
Porém, o MPE e o TJ enten-
deram que isso é um papel 
dos municípios. 

O Governo do Estado está 
orientando um procedimen-
to técnico que deveria ser 
adotado nos municípios de 
Mato Grosso”, afirmou o go-
vernador.

A decisão passar a dar au-
tonomia aos gestores muni-
cipais para determinarem 
quais as medidas de isola-
mento devem ser adotadas.

No entendimento do de-
sembargador Orlando Per-
ri, do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, os decretos 
assinados por Mendes na se-
mana passada são inconsti-
tucionais, pois tais determi-
nações são de competência 
dos gestores municipais. 

Perri disse ainda que os 
níveis de quarentena decre-
tados nos municípios não 
podem ficar subordinados à 
aprovação da Secretaria de 
Estado de Saúde de Mato 
Grosso. 

“Como integrante do Sis-
tema Único de Saúde, ao 
Município se deve garantir 
autonomia para, por orien-
tação de sua própria Secre-
taria de Saúde, decretar me-
didas restritivas com vistas a 
impedir a disseminação do 
COVID-19”, afirmou Perri.

Foto: assessoria câMara

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

DANÇA DAS CADEIRAS

11 vereadores trocam de partido em Sinop

DÍVIDA SUSPENSA

Supremo suspende pagamento de MT com a União

Janela Partidária terminou na última sexta-feira 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Vários vereadores de 
Sinop aproveitam a “Janela 
Partidária” que se encerrou 
na última sexta-feira (03), 
para trocar de legenda, vi-
sando a eleição municipal 
deste ano. A troca foi neces-
sária, pois a Justiça Eleitoral 
determina que todo candi-
dato com mandato em vi-
gência esteja no partido pelo 
qual vai concorrer, exatos 
seis meses antes do pleito, 
que este ano deve ocorrer no 
dia 4 de outubro. Com isso, 
os vereadores têm a segu-
rança jurídica para a troca de 
partido sem correr o risco de 
perder o seu mandato.

Em Sinop, dos 15 verea-
dores, onze utilizaram a “Ja-
nela Partidária” para mudar 
de legenda. Com as trocas, 
dois partidos, PDT e PP dei-
xaram de ter representativi-
dade na Câmara Municipal.

O ex-representante 
pedetista, Joacir Testa agora 
pertence ao PSDB e o ex-pe-
pista, Leonardo Visera agora 
representa o Patriota. 

Além do Patriota, ou-
tros quatro partidos passam 
a ser representados no Le-
gislativo. O Partido Repu-
blicano Brasileiro (PRB) já 
chega à Câmara como o de 
maior representativa, são 
quatro no total, o presidente 

da Câmara, Remídio Kuntz 
(ex-PL), Lindomar Guida 
(ex-MDB), Ademir Bortoli 
(ex-MDB) e Hedvaldo Costa 
(ex-PL).

Outro que até então es-
tava sem representativida, o 
DEM, agora tem duas cadei-
ras com Luciano Chitolina 
(ex-PSDB) e Billy Dal’Bosco 

(ex-PL). A apresentador 
Tony Lennon deixou o MDB 
e agora faz parte do Pode-
mos. O PSL, partido que vai 
cresceu nas eleições de 2018 
agora passa a ser representa-
do no Legislativo sinopense 
com o ex-tucano, Ícaro Se-
vero.

Outro que deixou o 

MDB foi o piloto Joaninha 
que agora representa o PL.

Apenas quatro verea-
dores permanecem em suas 
agremiações. Adenilson Ro-
cha e Dilmair Callegaro con-
tinuam no PSDB, enquanto 
a Professora Branca ainda é 
do PL e Maria José da Saúde 
ficou no MDB. 

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato 
Grosso terá a dívida com a 
União suspensa pelo período 
de 180 dias, para que possa 
investir em ações de comba-
te a disseminação do corona-
vírus. A liminar foi deferida 
na segunda-feira (06), pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

A dívida no valor de R$ 
2.116.412.756,99 com o Banco 
do Brasil é oriunda de um 
contrato firmado em 1997, 
com prazo de 600 meses.

Desse montante, já fo-
ram pagas 267 parcelas no 
valor de R$ 10.923,914 mi-
lhões com encargos mensais. 
A parcela de março de 2020 
foi quitada no dia 30.

De acordo com a ação 
cível originária ajuizada 
pela Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), o pedido de 
suspensão é extremamente 
necessário a partir do mo-
mento em que foi declarada 
a situação de pandemia pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), considerando-
-se que o vírus tem potencial 
de se espalhar muito rapida-
mente.

“Mato Grosso vai ter 
um fôlego nos próximos seis 
meses e direcionar esses re-
cursos exclusivamente para 
o combate à Covid-19. É uma 
decisão de grande impor-
tância neste momento em 
que as finanças vão sofrer 
um decréscimo considerável 

na arrecadação”, afirmou o 
procurador-geral do Estado, 
Francisco Lopes.

Além de Mato Grosso, o 
STF também suspendeu nas 
últimas semanas, pendên-
cias com a União nos estados 
do Pará, Bahia, São Paulo, 
Paraíba, Paraná, Maranhão, 

Pernambuco, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e Acre.

Conforme boletim in-
formativo divulgado pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), em Mato Grosso há 76 
casos confirmados e um óbi-
to provocado pelo coronaví-
rus.
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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 
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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 JUINA-MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 

005/2020 TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que RETIFICA e PRORROGA para o dia 
23/04/2020 às 08:00 horas (HORARIO LOCAL), a abertura da licitação tipo 
TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA URBANIZAÇÃO E ESTACIONA-
MENTO DO TERMINAL RODOVIARIO JESUÍNO TAVARES DA CRUZ DO 
MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores informações 
e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão 
de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-
-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou 
baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 04 de 
Abril de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

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, 
conhecimento pacote Offi ce; 
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 Offi ce; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento em 
Pacote Offi ce;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto de 
refrigeradores, 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 fi scal, com experiência.
Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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
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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 

 
Num. 202570354 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:33  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011607
4054500000043945118Número do documento: 19040116074054500000043945118 
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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 

 
Num. 211295928 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 02/04/2020 21:32:11  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2004022132
1117100000207656452Número do documento: 20040221321117100000207656452 

 
 

DR 04,07/042020 

 

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 019/2020, 
destinada à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios visando atender as escolas de educação básica da 
rede pública municipal de ensino fundamental, educação infantil e 
indígena, como demais repasses atendidos pelo FNDE e recurso livre, 
teve como vencedoras as empresas: JEFERSON BUENO DE SOUZA 
EIRELI, com o valor total de R$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito 
mil e oitocentos reais), N. ZABOLOSTKY, com o valor total de R$ 
22.535,00 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais), MOREIRA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, com o valor total de 
R$ 327.856,00 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis 
reais), M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI , com o valor total de R$ 
978.853,00 (novecentos e setenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e 
três reais), L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME, com o 
valor total de R$ 425.592,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e 
quinhentos e noventa e dois reais), PANIFICADORA DOCE PÃO, com o 
valor total de R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais).

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 06 de abril de 2020.

Pregoeiro

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira, designada pela Portaria n.º 
002/2020, alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para 
conhecimento de empresas interessadas que realizará Licitação na 
Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 001/2020, Tipo Menor 
Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 
10.520, de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 
123/2006, Licitação destinada ao “Registro De Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Caminhão, para atender o Convênio n.° 
867720/2018, celebrado com a Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM”, conforme especificações constantes no Edital. 
Data para cadastro de proposta: a partir das 10:00h do dia 13/04/2020, a 
abertura de propostas será realizada dia 27/04/2020, às 09:30horas, a 
sessão de disputa, 27/04/2020, às 10h30min, horário de Brasília – DF, 
local: www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e  a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i : 
licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min, exceto feriados, e através 
do tel. (66) 3588-1473/1566. Ipiranga do Norte-MT, 08 de Abril de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira, designada pela Portaria n.º 
002/2020, alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para 
conhecimento de empresas interessadas que realizará Licitação na 
Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 002/2020, Tipo Menor 
Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 
10.520, de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 
123/2006, Licitação destinada ao “Registro De Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Caminhão, para atender o Convênio n.° 
867688/2018, celebrado com a Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM”, conforme especificações constantes no Edital. 
Data para cadastro de proposta: a partir das 10:00h do dia 13/04/2020, a 
abertura de propostas será realizada dia 28/04/2020, às 09:30horas, a 
sessão de disputa, 28/04/2020, às 10h30min, horário de Brasília – DF, 
local: www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e  a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i : 
licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min, exceto feriados, e através 
do tel. (66) 3588-1473/1566. Ipiranga do Norte-MT, 08 de Abril de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020
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Palmeiras dá mais espaço aos
reforços no time titular em 2020
DA REPORTAGEM

Mesmo que ainda no 
começo da temporada, o 
Palmeiras mostra na base do 
time do técnico Vanderlei 
Luxemburgo que seu discur-
so de contratações pontuais 
virou realidade no Campe-
onato Paulista e na Liberta-
dores. Com apenas dois re-
forços anunciados até o mês 
de abril, o Verdão foi para o 
período de férias com o la-
teral-esquerdo Matías Viña e 
o atacante Rony como titula-
res.

Em 2019, por exemplo, 
Matheus Fernandes e Arthur 
Cabral sequer foram inscri-
tos para a disputa da primei-
ra fase do Paulistão. Outros 
reforços como Zé Rafael, Fe-
lipe Pires e Carlos Eduardo 
foram utilizados por Felipão, 
mas nenhum com tanta se-
quência.

Desde sua estreia, no 
dia 16 de fevereiro, contra o 
Mirassol, Matías Viña só fi-
cou fora de um jogo do Pal-

DA REPORTAGEM

Léo Cittadini superou a 
saída conturbada e a falta de 
sequência de jogos no San-
tos para se tornar um dos 
destaques do Athletico-PR. 
Em alta na temporada de 
sucesso sob o comando de 
Tiago Nunes em 2019, Citta-
dini prevê a continuidade do 
sucesso com Dorival Júnior, 
velho conhecido do seu tra-
balho.

“Dorival é um grande 
profissional, um cara vito-
rioso que eu tive a oportu-
nidade de trabalhar por um 
período no Santos e que 
me ajudou muito a crescer 
como profissional naque-
la época. Trabalhar com ele 
novamente está sendo mui-
to bom, pois já me conhece 
e tem me ajudado a evoluir 
dia a dia”, disse Léo Cittadi-
ni.

Cittadini ainda comen-
tou sobre a última contrata-

DA REPORTAGEM

Com o futebol parali-
sado e ainda sem previsão 
de retorno pela pandemia 
de coronavírus, a Fifa re-
comendou, entre outras 
medidas, que contratos de 
jogadores que se encerram 
no meio do ano sejam es-
tendidos até a data em que 
a atual temporada europeia 
possa, enfim, ser finalizada. 
O mesmo princípio se apli-
caria a contratos que teriam 
início em julho deste ano. A 
medida afetaria a situação 
de jogadores como o zaguei-
ro Thiago Silva e o atacante 
uruguaio Edinson Cavani, 
ambos do Paris Saint-Ger-
main, o meia Willian e o 
atacante Pedro, ambos do 
Chelsea, e o meia espanhol 
David Silva, do Manchester 
City, todos com contratos se 
encerrando no fim da atual 
temporada (veja mais atletas 
na mesma situação). A Fifa 
também afirmou que, como 
consequência das mudan-
ças nos contratos, permitiria 
uma alteração na janela de 

ATHLETICO

Cittadini elogia 
Dorival e aposta em 
sucesso de Aguilar

ATHLETICO

Fifa recomenda 
extensão dos 
contratos de 
jogadores que 
terminam no meio

ção do Furacão: o zagueiro 
Felipe Aguilar, também ex-
-Santos. 

“Um grande jogador que 
fez um ótimo trabalho no 
Santos e tenho certeza que 
vai nos ajudar muito nessa 
temporada”, avaliou o meia 
de 26 anos.

Cotado no Atlético-MG, 
Léo Cittadini disse que nada 
passou de “especulações” e 
“sondagens” até agora e foca 
em manter a forma física 
durante a quarentena em 
meio ao novo coronavírus. 
“Temos vivido dias difíceis 
por conta dessa pandemia. 
Estou seguindo todas as re-
comendações e orando para 
que tudo volte ao normal o 
mais rápido possível. Treino 
diariamente para manter a 
forma e também faço algu-
mas outras atividades como 
leitura, videogame, filmes e 
séries que me ajudam a pas-
sar o tempo nesse momento 
difícil”, concluiu.

transferências da Europa. O 
período de transações de jo-
gadores ocorre anualmente 
durante as férias de verão, 
entre as temporadas.

Em comunicado, a Fifa 
explica que as datas de fim 
e início de contratos têm 
como base os intervalos en-
tre temporadas, e por isso, 
diz a entidade, “esta medi-
da preserva a intenção ori-
ginal das partes ao firmar o 
contrato e contribuirá para 
manter a integridade e a es-
tabilidade do esporte”.

As diretrizes foram apro-
vadas por um grupo de tra-
balho formado para buscar 
soluções durante a crise da 
Covid-19, com representan-
tes de clubes, jogadores, li-
gas, federações nacionais e 
confederações. As medidas 
já receberam também o res-
paldo do Bureau do Conse-
lho da Fifa.

A Fifa afirmou, ainda, 
que encoraja clubes e joga-
dores a “trabalharem juntos 
para encontrar acordos e so-
luções durante o período em 
que o futebol está suspenso”.

meiras. Rony fez seu primei-
ro jogo pelo Verdão no dia 
29 de fevereiro, quando en-
trou no intervalo do clássico 
contra o Santos e depois foi 
titular nos quatro jogos se-
guintes. Por causa da pande-
mia de coronavírus, o elenco 
do Palmeiras está de férias 
pelo menos até o dia 20 de 
abril. Não há previsão sobre 
quando será a reapresenta-
ção dos atletas na Academia 
de Futebol.

Antes da paralisação, o 
Verdão observava o mercado 
e avaliava possíveis contra-
tações e saídas de jogadores. 
Daniel Muñoz, lateral-di-
reito do Atlético Nacional, 
da Colômbia, e Gregore, do 
Bahia, são nomes discutidos 
entre os palmeirenses.

A prioridade do clube 
neste momento, porém, é 
avaliar soluções financeiras 
para enfrentar o período 
sem jogos. A retomada dos 
calendários do Campeonato 
Paulista e da Libertadores 
segue indefinida.

Foto: Cesar GreCo

Rony treina na Academia do Palmeiras 

R$ 40 MILHÕES

Corinthians é cobrado por
descumprir acordo com o MP

EFEITO CORONAVÍRUS

4 times receberão R$ 410 mil da CBF

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

MP-SP aumentou valor da cobrança 

LEC será um dos beneficiados 

DA REPORTAGEM

Nesta terça-feira, o Mi-
nistério Público de São 
Paulo aumentou o valor da 
cobrança ao Corinthians 
pela falta de manutenção da 
concessão municipal do ter-
reno da Arena. O valor era 
de R$ 12 milhões e passou 
para aproximadamente R$ 
39,7 milhões.

O pedido de aumento 
foi efetuado em fevereiro e 
ainda não teve apreciação 
do juiz Randolfo Ferraz de 
Campos, responsável pela 
14ª Vara da Fazenda Públi-
ca, segundo publicação do 
“Meu Timão“.

Em 2011, o clube paulis-
ta se prontificou a investir 
cerca de R$ 12 milhões em 
contrapartidas sociais na re-
gião de Itaquera, como ati-
vidades voltadas à educação, 
crianças e adolescentes, ido-
sos, pessoas com deficiên-
cias e pessoas em estado de 
vulnerabilidade econômica. 
Um terço da quantia deveria 
ter sido disponibilizada até 
seis meses depois da Copa 
do Mundo de 2014 e o res-
tante entre janeiro de 2015 e 
dezembro de 2019.

Além disso, o acordo 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) confirmou o 
repasse de R$ 19 milhões, a fun-
do perdido, para socorrer equi-
pes e federações durante a crise 
causada pela pandemia do novo 
coronavírus. Desse valor, Ope-
rário-VG, Luverdense e União 
Rondonópolis vão receber R$ 
120 mil cada porque disputam o 
Campeonato Brasileiro da Série 
D. Além disso, o Operário LTDA 
Feminino, que está no Brasileiro 
da Série A2, receberá R$ 50 mil.

De acordo com a assessoria 
da CBF, ao todo serão beneficia-
dos 140 clubes, com o apoio das 
Federações Estaduais. O objetivo 
é colaborar para que esses clubes 
possam cumprir seus compro-
missos com os jogadores e joga-
doras durante o período de para-
lisação do futebol.

Além disso, a CBF decidiu 
doar para cada uma das Fede-
rações Estaduais o valor de R$ 
120 mil. “Vivemos um momen-
to inédito, de crise mundial, cuja 
extensão e consequências ainda 
não podem ser calculadas. É ne-
cessário, portanto, agir com cri-
tério e responsabilidade. O nosso 
objetivo, com essas novas medi-
das, é fornecer um auxílio direto 
imediato”, afirmou o presidente 
da CBF, Rogério Caboclo, através 
da assessoria.

também exigia que o Corin-
thians prestasse contas ao 
MP-SP semestralmente. O 
seu descumprimento per-

mitia a execução dos valores 
com jurus e correção mone-
tária. Em nota, o Alvinegro 
informou que “as contra-

partidas estão sendo trata-
das e o valor refere-se a ju-
ros e atualização monetária 
previstos no acordo”.

NOVO PERFIL | Matías Viña e Rony são titulares do Verdão de Vanderlei Luxemburgo
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em tempos de coronaví-
rus e de preocupação com a 
saúde pública, solidariedade 
virou palavra ordem. Esfor-
ços articulados entre prefei-
tura de Sinop, iniciativa pri-
vada e instituições públicas 
vêm resultando na constru-
ção de uma rede de parceiros 
com o propósito de assegu-
rar medidas de prevenção ao 
Covid-19 na cidade.

Na segunda-feira (05), um 
novo esforço coletivo dos 
parceiros já trouxe resulta-
dos práticos e que vão bene-
ficiar, aproximadamente, 3,5 
mil famílias de baixa renda e 
inseridas no programa social 
Bolsa Família com a doação 
de álcool em gel. A Prefeitura 
recebeu, nesta tarde, 3,7 mil 
embalagens de 500 ml cada 
com álcool em gel e que vão 
chegar aos destinatários.

Josi Palmasola, secretá-
ria municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação 
explica que o material será 
entregue pela Prefeitura de 
Sinop diretamente às famí-
lias e de duas formas: uma 
parcela do álcool irá junto 
com o kit alimentação que 
será repassado aos alunos da 
rede municipal e cujas famí-
lias estão no Bolsa Família; a 
outra, por meio da entrega 
que a própria Pasta fará aos 
assistidos. O governo muni-
cipal pede que as pessoas não 
procurem os serviços como 
CRAS, CREAS, secretaria de 
Assistência Social em busca 
do produto.

“São parceiros desta ação 
a Sinop Energia, a Sinodet, a 
UFMT, a Inpasa e a Prefeitura 
de Sinop. Estamos receben-
do 3,7 mil unidades de álcool 
e que se destinam às famílias 

que temos no cadastro. En-
traremos em contato com as 
famílias para fazer a entrega. 
Temos que agradecer a nos-
sa prefeita Rosana que nos 
possibilitou construir essa 
rede de trabalho e que vem 
conquistando muitos resul-
tados”, afirmou a gestora. A 
entrega inicia nos próximos 
dias.

Para o diretor-presidente 
da Sinop Energia, Ricardo 
Padilha, o momento é de 
parcerias. “O momento que o 
país e o mundo estão atraves-
sando é um momento muito 
difícil. Então, é o momen-
to de solidariedade. A Sinop 
Energia se junta com a socie-
dade em que está localizada 
exatamente para fazer e dar 
sua parcela de contribuição. 
Essa é uma parcela simbóli-
ca, menor, mas importante 
porque vai atender famílias 
de baixa renda, um público 
voltado e direcionado para o 
Bolsa Família”, frisou.

OUTRAS 
DOAÇÕES
Recentemente, a Prefeitu-

ra de Sinop recebeu a doa-
ção de 1,5 mil litros de álcool 
70% para distribuição na rede 
municipal de Saúde. O pro-
duto chegou ao município 
graças à uma parceria com o 
setor privado: Agroinsumos, 
Associação Comercial e Em-
presarial e Câmara dos Diri-
gentes Lojistas.

Há pouco mais de dez dias, 
a Prefeitura de Sinop rece-
beu cinco mil litros de álco-
ol líquido 70% para realizar 
a limpeza das Unidades Bá-
sicas de Saúde e Centros de 
Especialidades Municipais. A 
doação foi fruto de uma par-
ceria entre as empresas Inpa-
sa, Sinodet e a Universidade 
Federal de Mato Grosso.

Foto: Ademir Specht

Esforço coletivo em Sinop no combate ao covid-19 

Beneficiários receberão álcool em gel
BOLSA FAMÍLIA EM SINOP | O material será entregue pela prefeitura diretamente às famílias e de duas formas

ALTERNATIVA

Unemat pode voltar com aulas online

SORRISO

Profissionais da saúde fazem
treinamento em ventilação mecânica

FACILIDADE

Clientes do BB 
podem sustar cheques 
pelo aplicativo

Foto: reprodução

Foto: divulgAção

Medida evita ida a agência 

Aulas são feitas por Ataice Borges 

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 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Devido à pandemia 
do coronavírus (covid-19), 
médicos e enfermeiros da 
Secretaria de Saúde e Sa-
neamento participaram na 
sexta-feira (03) de uma ca-
pacitação sobre Ventilação 
Mecânica. O curso foi mi-
nistrado pelo médico Wilder 
Reverte da Costa, que é Ins-
tensivista pelo Hospital Sírio 
Libanês e responsável técni-
co pela Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Regional de Sorriso.

A aula teórica, e prática, 
usando um boneco, foi rea-
lizado na Unidade de Ponto 
Atendimento (UPA) e con-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Os clientes do Banco 
do Brasil (BB) podem sustar 
cheques por meio do aplica-
tivo da instituição. A novida-
de evita a ida a agências em 
meio à pandemia de corona-
vírus.

A ferramenta está dis-
ponível para cheques a partir 
de R$ 3 mil. Abaixo desse va-
lor, o cliente deverá apresen-
tar ocorrência policial para 
sustar o cheque de forma 
eletrônica.

O serviço está disponí-
vel na aba “conta corrente”, 

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 
também estão aprendendo e 

tou com a participação pre-
sencial de 20 profissionais 
da rede de saúde pública, 
os demais puderam acom-
panhar através da platafor-
ma do Telessaúde, onde foi 
transmitido em tempo real, 
para diversas cidades de 
Mato Grosso.

Segundo dados do Te-
lessaúde, 237 profissionais 
participaram da capacitação 
pela plataforma durante a 
transmissão. Na segunda-
-feira (06) já contabiliza cer-
ca de 2 mil acessos ao vídeo 
do curso que continua dis-
ponível aos usuários.

“Tivemos essa parceria 
com o profissional que se 
dispôs a contribuir com o 
enfrentamento a essa pan-

disponível no menu do apli-
cativo. Ao clicar na aba, apa-
rece a opção “cheques” e, em 
seguida, o botão “sustação/
revogação ou baixa”.

De acordo com o Ban-
co do Brasil, a solução digital 
traz segurança e comodidade 
aos clientes que ainda usam 
cheques. Apesar de estarem 
em declínio, os cheques con-
tinuam a ser usados como 
meio de pagamento por uma 
parcela considerável da po-
pulação. Segundo o Banco 
Central, são compensados, 
em média, 32 milhões de 
cheques por mês em todo o 
sistema financeiro nacional.

demia e deu esse treinamen-
to para nossos profissionais 
que estão na linha de frente 
nessa batalha contra o Co-
vid19. Somos gratos a todos 
que tem somado conosco 
nessa guerra contra esse ini-
migo invisível. Precisamos 
manter o isolamento social, 
pois é a melhor forma de 
prevenção”, pontuou o se-
cretário de Saúde e Sanea-
mento, Luis Fábio Marchio-
ro. Marchioro acrescentou 
ainda que ele juntamente 
com o prefeito Ari Lafin, já 
solicitaram mais ventilado-
res mecânicos para atender 
a cidade e região.

“Fizemos um oficio ao 
secretário de Estado de Saú-
de e ao Ministério da Saú-

de solicitando respiradores, 
haja vista que esses equipa-
mentos foram confiscados 
pelo Governo Federal e não 
há no mercado para po-
dermos comprar, estamos 
aguardando a resposta”, dis-
se o secretário.

O coordenador da 
Atenção Especializada, Ma-
theus Freiria, participou de 
forma presencial do curso 
e avaliou de forma positi-
va. “Muito proveitosa, ele 
usa uma ótima metodologia 
para ensinar. Um assunto 
extremamente pertinente 
aos profissionais que atuam 
nas urgências e emergência, 
principalmente nesse perío-
do em que estamos passan-
do”, disse ele.

querem praticar”.
Ataice lembra que até 

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

DE IMPRENSA

Vivemos em uma era 
onde as doenças mentais 
atormentam a humani-
dade. Por conta disso, os 
consultórios de psicologia 
e psiquiatria são cada vez 
mais procurados. 

Conforme a psicólo-
ga e hipnoterapeuta Eli-
vanda Abreu, os cuidados 
com mente são necessá-
rios, principalmente, para 
a nova geração, que vive 
conflitos diários e se vê 
casa vez mais confusa e 
sem direção. 

“Depressão, ansieda-
de, trauma, tristeza pro-
funda, baixa auto-estima, 
confusão, fobias, estresse 
e tantos outros problemas 
estão se instalando, nos 
mais vários perfis, e o pior 
é que muitas pessoas não 
conseguem identificar os 
motivos que as levaram a 
entrar neste estado men-
tal. 

E, por conta disso eu 
estudei a hipnose clínica 
(aprovada pelo Conselho 
Federal de Psicologia, re-
solução N° 013/00) que, 
atualmente, me auxilia na 
terapia, proporcionando 
aos pacientes um melhor 
processamento das situa-
ções vivenciadas em um 
período menor de psico-
terapia. No entanto, não 
são todos os pacientes que 
estão aptos a está terapia”, 
detalha. 

Segundo a psicóloga, 
esse formato de terapia 
pode melhorar as relações 
pessoais, interpessoais, 
domínio do medo, elimi-
nar hábitos nocivos, pe-

SAÚDE MENTAL | A técnica é realizada conforme a necessidade do paciente
Foto: Simone CaSagrande

Cuidados com mente são necessários 

quenos problemas de saú-
de e até obter o próprio 
sucesso profissional, tra-
zendo prestígio, dinheiro 
e felicidade. 

“O subconsciente é 
uma parte da mente não 
diretamente acessível ao 
indivíduo, mas alcançá-
vel através de técnicas di-
versas como a hipnose. O 
nosso subconsciente pode 
ocupar 80% da mente e ele 
executa todas as ordens 
que enviamos para ele 
através de nossos pensa-
mentos, ou seja, podemos 
transformar em realidade 
aquilo em que acredita-
mos”, explica a Elivanda. 

Durante o estado de 
hipnose o paciente pode 
estar em transe leve, onde 
as ondas cerebrais oscilam 
em ciclos de 9 a 13 Hz, 
transe médio, onde as on-
das cerebrais oscilam em 
ciclos de 4 a 8 Hz e transe 
profundo, onde as ondas 
cerebrais oscilam em ci-
clos de 1 a 3 Hz. A maioria 
das pessoas entra em tran-
se leve ou médio. Mesmo 
em transe leve é possível 
se fazer o uso terapêutico 
da hipnose.

A técnica deve ser utili-
zada por profissionais ca-
pacitados no tratamento 
individualizado de ques-
tões físicas e mentais. Eli-
vanda frisa que a hipnose 
clinica não tem nada a ver 
com os mitos que envol-
vem ocultismo, magia ou 
até mesmo show.

“É um trabalho sério, 
comprovado cientifica-
mente, onde a pessoa en-
tra em estado alternativo 
de consciência ampliada, 
permanecendo acorda-

Psicóloga utiliza hipnose clínica 

da a todo o tempo, expe-
rimentando sensações, 
sentimentos, talvez tendo 
imagens, regressões, anes-

tesia, analgesias e outros 
fenômenos hipnóticos”, 
relata. 

A psicóloga Elivanda 

Abreu atende no Jardim 
Paulista I, na Rua Santos 
Dumont, nº 100 (fundos 
da Unidade Básica de Saú-

de do Ibirapuera), Sinop/
MT. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelo (66) 9 
96050820.


