
Mauro Mendes reagiu ao manifesto feito por profissionais da saúde pública e privada que pe-
dem ao Governo a revogação dos decretos que flexibilizam as medidas de isolamento social. 
Segundo eles, ao flexibilizar a abertura do comércio em plena curva ascendente de infecção 
pela Covid-19, MT caminha na contramão das recomendações da OMS.    Página -4

FLEXIBILIZAÇÃO

Mendes destaca que medidas de
orientação cabem aos prefeitos

SORRISO

Equipamentos
comprados da
China chegam
ao estado
As primeiras compras de 
equipamentos hospitalares 
e de proteção que o governo 
do Estado fez na China foram 
entregues nesta terça. São 200 
camas hospitalares e cinco mil 
óculos de proteção. As camas 
hospitalares serão destinadas 
ao Hospital Metropolitano de 
Várzea Grande.
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A diretoria da Cadeia Pública de Sorriso promoveu uma operação denominada “Pente Fino” na unidade. 
O objetivo foi inspecionar as celas e, posteriormente, fazer a limpeza e desinfecção.             Página -4

CADEIA: LIMPEZA E DESINFECÇÃO

RONDONÓPOLIS
Miss MT
denuncia
perseguição
e abuso

A miss Mato Grosso 2019 
Ingrid Santin denunciou um 
caso de perseguição e abuso 
cometido por um homem, no 
último domingo (26), em Ron-
donópolis. Em vídeo publicado 
em seu perfil no Instagram, ela 
faz críticas sobre a forma que 
foi tratada na Delegacia Espe-
cializada da Mulher (DEDM).
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Demorou, mas o lado tirânico e gol-
pista de Bolsonaro não conseguiu 
ficar escondido

Demorou mais tempo do que esperava, mas 
o lado tirânico e golpista de Bolsonaro não con-
seguiu ficar escondido, ele não consegue mais se 
conter e apareceu esplendoroso na sua briga com 
Sergio Moro, querendo que o ministro usasse a 
polícia federal para obstruir a justiça, para escon-
der fatos relacionados a sua família, ou ainda ter 
informações sigilosas de outros.

Durante toda sua vida política, Bolsonaro 
sempre se colocou favorável a ditaduras milita-
res, a favor da tortura, da pena de morte, enfim, 
considerava que a ditadura brasileira tinha mata-
do pouco, que deveria ter matado uns 30 mil.

Ele sempre foi favorável a que o Estado con-
trolasse a sociedade civil, que deve ser tutelada 
por militares, segundo ele, os únicos capazes de 
controlar o povo. Sempre foi favorável a censura e 
perseguição dos inimigos políticos, e nunca teve 
outra intensão, senão utilizar o Estado a seu favor, 
como sempre fez nos seus mandatos como depu-
tado federal. Sempre defendeu os milicianos e até 
distribuiu medalhas para eles, ele e os perversos 
filhos que sempre mamaram nas tetas do Estado.

Sempre teve uma visão totalitária do Estado, 
considerando que o governante deve ser capaz 
de tudo, até agir contra as leis, se for do interesse 
do ocupante do poder, e se esse ocupante for um 
militar.

As leis, as instituições sociais, os diversos po-
deres todos devem estar submetidos a ele, e não 
suporta dividir o poder: ele é a constituição, afir-
mação dele digna de um absolutista, nunca de um 
republicano, que é servo das leis, não seu senhor. 
Se finge obedecer às leis e os demais poderes não 
é por convicção, mas porque não tem força sufi-
ciente para obrigar os demais a se submeterem.

Seu intuito, cada vez mais visível, é destituir 
todos que tenham alguma competência e possam 
ofuscar sua baixa estatura, ou impeçam de usar 
o Estado a seu favor, e assim impor um caos na 
sociedade, para que possa justificar o uso de força 
e dar um golpe.

Se há um golpista em Brasília, não está no 
congresso (ainda que também haja muitos por lá), 
está antes no palácio do planalto, um golpe contra 
a constituição, as instituições e o povo.

Ele não quer que seus subalternos e subor-
dinados hajam de acordo com a lei e sua com-

petência, ele quer utilizá-los para retirar 
vantagem de tudo, da polícia federal ao pro-

curador da república, do ministro da saúde, aos 
órgãos de informação, tudo deve estar direcionado 
para legitimar suas loucuras, seus gostos pessoais, 
suas mediocridades, suas ousadias de tentar pas-
sar por cima de tudo e de todos, em particular do 
Congresso e do STF. Ele quer usar a polícia federal 
para investigar seus desafetos políticos.

O discurso da escolha dos ministros por com-
petência é uma falácia; escolhe os mais serviçais, 
os que menos possam ofuscar sua figura, aqueles 
que mais adulam seu ego minúsculo. Quer pesso-
as que combatam os diversos setores sociais que 
tenham uma visão distinta da dele.

Ele não quer um chanceler, ele quer um capa-
cho que se engaje nas suas lutas ideológicas. Ele 
não quer um médico no ministério da saúde, mas 
alguém que defenda sua loucura. Ele não quer um 
juiz no ministério da justiça, mas alguém que o fa-
voreça em qualquer contenda contra seus inimi-
gos, que é a grande maioria da população.

Tanto o Congresso como o STF têm obrigação 
de investigarem as graves acusações de Moro, de 
tomar uma posição sobre os procedimentos presi-
denciais. Da saída e discurso para um movimento 
antidemocrático e terrorista há poucos dias, que-
rendo derrubar instituições republicanas, à forma 
como ele procede com seus subordinados que-
rendo não apenas fidelidade, mas cumplicidade 
em atitudes pouco republicanas, tudo tem que ser 
esclarecido. Não faltam motivos para o impeach-
ment, falta coragem e discernimento dos deputa-
dos e senadores.

Nós temos um governante que age contra a na-
ção e é preciso que tomemos uma atitude digna e 
de maturidade. Ele tira força e dinheiro de um Es-
tado empobrecido, e fica jogando a população con-
tra si mesmo, induzido seus seguidores a atitudes 
ilegais e imorais.

Ele presta um desserviço a todos nós. O ideal 
seria que renunciasse, que não tivéssemos que 
gastar energia num processo de impeachment, 
mas não devemos esperar grandeza de alguém pe-
queno, minúsculo, miúdo e desonesto.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFESSOR 
DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFMT

O tirano escondido se revela

ROBERTO DE 
BARROS FREIREPensa uma pessoa bonita
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após fazer uma palestra e, na sequência, 
receber uma solicitação de amizade ou 
mensagem no WhatsApp e não conse-
guir, de forma alguma, relacionar a foto 
com quem eu vi pessoalmente. Da mesma 
forma já mantive contatos com pessoas 

através de comunicado-
res instantâneos, redes 
sociais e outros recursos 
da internet e quase não 
reconheci quando en-
contrei no “cara a cara”.

Editar de forma ex-
cessiva suas imagens 
acaba tendo um efeito 
negativo e, mesmo que 

você consiga bons resultados, acaba se 
tornando alguém diferente do que real-
mente é. E, para piorar, na maioria das ve-
zes, além de deixar de ser quem você re-
almente é, passa a ser alguém muito, mas 
muito estranho.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em conta-
to 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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Edições muito “pesadas” em fotos acabam por passar uma má 
impressão do usuário, especialmente, claro, se o resultado não 
for dos melhores (algo que acontece com muita frequência). 
Se você quer dar uma “melhoradinha” em suas fotos procure 
“pegar leve”, use os editores com moderação e se deixe guiar, 
sempre, pelo bom senso. Excessos, nesses casos, não são bem 
vindos.
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Se tem uma coisa que a internet está 
repleta é de gente bonita. Isso mesmo: 
seja por beleza “real” ou produzida por 
edição, pouca gente quer aparecer “feio” 
na grande rede. Assim como falei no arti-
go anterior sobre imagens diversas mani-
puladas e postadas pela 
web afora, as imagens 
pessoais costumam 
ganhar um “trato” an-
tes da publicação. Mas, 
claro, tem gente que 
exagera.

Tá, vamos ser “flexí-
veis”: melhorar um pou-
co a foto não vai matar 
ninguém, e você consegue corrigir algu-
ma imperfeição do registro ou mesmo do 
seu “eu”, sem que isso se torne algo gri-
tante. Uma infinidade de aplicativos faz 
esse tipo de retoque com muita facilidade, 
e você não precisa de nenhum conheci-
mento avançado para fazer o “basicão”. A 
maioria das câmeras modernas, inclusi-
ve, já oferece esse tipo de recurso nativo, 
e a foto já sai “editada”.

Os exageros, porém, são quase mais 
comuns que a edição moderada: muita 
gente “empolga” na hora de editar e faz 
uma verdadeira transformação na ima-
gem. Exagero? Não. Já tive situações, 
por exemplo, de conversar com pessoas 

DA REPORTAGEM

As primeiras compras de 
equipamentos hospitalares 
e de proteção que o gover-
no do Estado fez na China 
foram entregues nesta terça 
(28). 

São 200 camas hospita-
lares e cinco mil óculos de 
proteção, que desembar-
caram no Aeroporto Ma-
rechal Rondon, em Várzea 
Grande.

As camas hospitalares 
serão destinadas ao Hospi-
tal Metropolitano de Vár-
zea Grande, que passa por 
obras de ampliação para 
leitos exclusivos no tra-
tamento de pacientes da 
Covid-19 e devem ser en-
tregues no início de maio. 
Já os óculos de proteção 
serão distribuídos aos pro-
fissionais da rede estadual 
de saúde, que atuam direta-
mente no combate ao novo 
coronavírus.

Também estão a cami-
nho do Estado as aquisições 
de 255 camas hospitala-
res elétricas, 40 mil maca-
cões de proteção, cinco mil 
protetores faciais, 500 mil 
máscaras cirúrgicas e 50 
mil máscaras do tipo KN95.

Os equipamentos foram 
embarcados em Shangai, 
na China, no início de abril. 
Parte do trajeto foi feito 
pelo mar, da China até os 
Estados Unidos, e o restan-
te de avião, até Mato Gros-
so. O Estado ainda adquiriu 
20 mil testes Covid-19, 215 
monitores e 120 respirado-
res.

CASOS
A Secretaria Estadual 

de Saúde (SES-MT) con-
firmou, no início da noite 
de segunda (27), mais uma 
morte por Covid-19 em 

Bolsonaro derrubou mais um aliado 

Camas hospitalares, máscaras e
óculos de proteção chegam em MT
COMPRADOS DA CHINA | Também estão a caminho 255 camas hospitalares elétricas, 40 mil macacões 
de proteção, entre outrosda PF

DIVULGAÇÃO

Mato Grosso. Francisco dos 
Santos, 61 anos, morreu em 
Sinop com o diagnóstico da 
doença. Essa é a 11ª morte 
no estado.

O paciente estava inter-
nado em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 

Hospital Regional desde o 
dia 14 de abril. 

Segundo a equipe médi-
ca, Francisco tinha outras 
doenças. Essa é a segun-
da morte por Covid-19 no 
município.

Na última sexta-feira 

(24), o secretário-adjunto 
de saúde Wirciley Fonseca, 
de 45 anos, morreu, após fi-
car internado por quase um 
mês por coronavírus em 
uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do municí-
pio.

De acordo com o último 
Boletim Epidemiológico da 
SES, Sinop possui 19 casos 
confirmados de coronaví-
rus. 

As outras mortes cau-
sadas em decorrência da 
Covid-19 em Mato Grosso 

envolveram residentes dos 
municípios de Cuiabá, Lu-
cas do Rio Verde, Cáceres, 
Aripuanã, Rondonópolis, 
Mirassol D’ Oeste, Barra do 
Garças e paciente do Rio 
de Janeiro, que estava em 
Mato Grosso.



MAGDA APARECIDA TAGLIALENHA 99382776168, CNPJ 
23.779.561/0001-36, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para Comércio varejista de gás liqüefeito de pe-
tróleo (GLP) – CLASSE II, localizada na Rua São Francisco 
de Assis, N 1993, Sala 01, São Mateus, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

DERMOPLASTICA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 
18.829.506/0001-73, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 86.30-5-03 
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Ende-
reço: Av. Brasil, nº 2174, Bairro Centro, Sala  329 Edifício  
Alliance Medical Center. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

O Sr. Renato Alves de Freitas, inscrito no CPF sob o n° 
771.284.006-72 Proprietário da Fazenda Tabatinga. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Es-
tado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade 
de Irrigação nesta propriedade com as seguintes carac-
terísticas: Município: Santa Rita do Trivelato - MT; Bacia 
Hidrográfica: Amazônica; Corpo Receptor: Rio Teles Pires, 
Modalidade: aspersão por Pivô Central; não sendo neces-
sário a elaboração de EIA/RIMA;

PRMG DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, estabelecido na 
Avenida Goiás, nº 1437S Bairro Alvorada, Lucas do Rio 
Verde/MT, inscrito no CNPJ nº 19.391.538/0001-00, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Prévia – LP, a Li-
cença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO 
das atividades de transporte e comércio de gás liquefeito 
de petróleo (GLP). Não foi determinado EIA/RIMA. Maria 
Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

PRISMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 
6.870.678/0001-65, torna público que requereu junto a 
Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação  (LO) para desenvolver atividade de SERVIÇOS 
DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÁS ATIVIDADES 
AGRICOLAS E PECUÁRIAS e DE COMERCIO ATACA-
DISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERI-
TLIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. do município de 
IPIRANGA DO NORTE/MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

DALZIZA DE LARA  PILOCELLI-  CNPJ: 29.307.842/0002-
53 torna público que requereu a SEMA - Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente, a Alteração da Razão Social da 
Licença de Operação – LO para atividade de Serrarias 
com desdobramento de madeira, localizada no município 
de JUINA- MT. Não EIA/RIMA.

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, 

VENDAS
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001131-53.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 27/11/2018 
Valor da causa: R$ 14.735,17 
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) 

NEVIO MANFIO (REQUERIDO)  

JOCELAINE BACON MANFIO 

(REQUERIDO) 

 

JORGE LUIZ HELLER (REQUERIDO)  

MARIA LUCIA SABETZKI HELLER 

(REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 98/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001131-53.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: NEVIO MANFIO e outros (3) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,0675ha no imóvel "Gleba Irene", localizado no 
Município de Sinop, parte de um todo maior de 1.205,11ha, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculada sob o nº 1.790, 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, 16 de outubro de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 223839480 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:26:02  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161626
0211600000101968023 Número do documento: 19101616260211600000101968023 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000851-82.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 11/10/2018 
Valor da causa: R$ 24.427,92 
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)  

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  

ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  

DEBORAH JESUS GONCALVES 

CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  

REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 

MORAES (REQUERIDO) 

 

VALDECI MALAQUIAS DE SOUZA 

(REQUERIDO) 

 

MARINUZA ANTÔNIA DA SILVA 

(REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES(ADVOGADO) 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 15/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000851-82.2018.4.01.3603 
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 16.071,00 m2;, parte de um todo maior com 
2.573.584,00 m2;, denominada como Lote n. 16-B, situada em Sinop/MT, conforme planta 
e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob n.º 31.763, Ficha 01, Livro 02, do CRI de Sinop/MT, nos 
termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 1 de abril de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

 
 Num. 223873880 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:21  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011456
0913300000043915059 Número do documento: 19040114560913300000043915059 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001227-68.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 03/12/2018 
Valor da causa: R$ 48.262,80 
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) 

TOYO-BENZ PECAS E SERVICOS 

LTDA - EPP 

(REQUERIDO) 

JESSICA APARECIDA KMITA 

(ADVOGADO) 

VALMIR BET (REPRESENTANTE) 

ASSIS SILVANO BET 

(REPRESENTANTE) 

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI 

(REQUERIDO) 

 

OSVALDO TSUYOSHI MIZOGUCHI 

(REQUERIDO) 

 

ROGERIO TERUO HARA 

(REQUERIDO) 

 

MAYARA JHENEFFER NOGUEIRA 

(REQUERIDO) 

 

MIGUEL MINORU HARA (REQUERIDO)  

ROSA MISAKO HARA (REQUERIDO)  

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES (ADVOGADO) 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 13/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001227-68.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: TOYO-BENZ PECAS E SERVICOS LTDA - EPP e outros (6) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área total de 10.870,00 m2; (dez mil e oitocentos e setenta metros 
quadrados), conhecida como lote 34 do Loteamento Matrinchã, composta por: a) uma 
área de 8.710,00 m2; (oito mil e setecentos e dez metros quadrados), parte de um todo 
maior registrado de 10,8580ha (dez hectares, oitenta e cinco ares e oitenta centiares), 
localizada no município de Sinop/MT, devidamente matriculada sob n.º 26.458, Ficha 001, 
Livro 02, do CRI de Sinop/MT; b) uma área de 2.160,00 m2; (dois mil e cento e sessenta 
metros quadrados), parte de um todo maior registrado de 363,00 ha (trezentos e sessenta 
e três hectares), localizada em Sinop/MT, devidamente matriculada sob o n.º 7.421, Ficha 
01, Livro 02, do CRI de Sinop/MT; 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: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 1 de abril de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 223873889 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:19  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1904011442
1293500000043906568 Número do documento: 19040114421293500000043906568 

Pregoeira Municipal

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, com sede na Rua dos 
Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do Norte – MT, 
CEP 78578-000, através de sua Pregoeira Municipal, designada pela 
Portaria n.º 002/2020, alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados nos termos do art. 21, § 4º da Lei 
8.666/93, que procedeu a retificação no edital do Pregão Presencial nº 
014/2020, cujo objeto é “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Cestas Básicas, para concessão de benefício sócio 
assistencial às famílias atendidas pelo CRAS, do município de Ipiranga 
do Norte – MT”, para correções no Anexo II – Termo de Referência. Tendo 
em vista que as retificações afetam na formulação das propostas por 
parte dos licitantes, a data de sessão pública Certame fica reagendada 
para o dia 13/05/2020, às 07:30h, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Ipiranga do Norte. O edital devidamente retificado poderá 
ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES. Junto a Sala de Licitações, no 
horário de expediente da Prefeitura (das 07h às 13h), no site: 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência e ainda através do e-
mail: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.
Ipiranga do Norte-MT, 27 de Abril de 2020.

Simone Machado da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO - 1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

Presidente da CPL

Presidente da CPL

AVISO DE CANCELAMENTO

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 

Licitação, comunica o cancelamento da licitação supracitada, em virtude 

da necessidade de alteração na planilha orçamentária e por conveniência 

administrativa. Nova Mutum – MT, 27 de abril de 2020.

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 

Licitação, comunica o cancelamento da licitação supracitada, em virtude 

da necessidade de alteração na planilha orçamentária e por conveniência 

administrativa. Nova Mutum – MT, 27 de abril de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva

Rogério Cristóvão da Silva

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 015/2020 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa EDUARDO J F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI, COM 
CNPJ Nº 23.339.774/0001-47, no valor global de R$ 21.600,00 (VINTE UM MIL E SEISCENTOS REAIS), 
tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação 
de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 012/2020 da 
Chamada Pública n° 001/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 
01. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 28 de Abril de 2020. 

 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 

 
 

 
 

DR 04,07/042020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001186-04.2018.4.01.3603 
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$ 125.251,40 
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) 

CELSO BAU (REQUERIDO)  
REJANE ZUBLER BAU (REQUERIDO)  
NORBERTO BAU (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 93/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001186-04.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CELSO BAU e outros (2) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 26,0731ha (vinte e seis hectares, sete ares e 
trinta e um centiares), sendo uma área de 7,2980ha (sete hectares, vinte e nove ares e 
oitenta centiares) e outra de 18,7751ha (dezoito hectares, setenta e sete ares e cinquenta 
e um centiares), parte de um todo maior com 401,8280ha (quatrocentos e um hectares, 
oitenta e dois ares e oitenta centiares), conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o 
nº 57.751, 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, 16 de outubro de 2019. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 223839474 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:25:24  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161625
2377400000101905459 Número do documento: 19101616252377400000101905459 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000900-26.2018.4.01.3603 
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$ 14.962,13 
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) 

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 94/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000900-26.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,1146ha, parte de um todo maior com 
145,20ha, situada em Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes 
autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 3.370, 
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, 16 de outubro de 2019. 

 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 Num. 223873891 - Pág. 2 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:25:48  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161625
4807000000101914435 Número do documento: 19101616254807000000101914435 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001162-73.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 28/11/2018 
Valor da causa: R$ 4.745,74 
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) 

CELSO BAU (REQUERIDO)  
REJANE ZUBLER BAU (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 89/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001162-73.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CELSO BAU e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 0,9879ha, parte de um todo maior com 
344,5241ha, situado em Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o 
nº 60.673, 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, 7 de outubro de 2019. 

 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num:. 223839485 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:56:40, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071456
4020700000096445975 Número do documento: 19100714564020700000096445975 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000934-98.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 19/10/2018 
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) 

ALINE DE ARAUJO (REQUERIDO)  

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  

ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  

DEBORAH JESUS GONCALVES 

CARDNES MORAES(REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  

REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 

(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 

MORAES (REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 

INTERESSADO) 

 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 74/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000934-98.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ALINE DE ARAUJO e outros (8) 
 
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 
847,00ha, denominado como Lote 04 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: 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. 223839483 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:19:57  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041819
5700100000096006950 Número do documento: 19100418195700100000096006950 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 29 de abril de 2020 04 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

SORRISO

Cadeia Pública passa por 
limpeza e desinfecção

RONDONÓPOLIS

Miss Mato Grosso denuncia
perseguição e abuso sexual

DA REPORTAGEM

A diretoria da Cadeia 
Pública de Sorriso promoveu 
uma operação denominada 
“Pente Fino” na unidade. O ob-
jetivo foi inspecionar as celas 
e, posteriormente, fazer a lim-
peza e desinfecção. Ao contrá-
rio do que começou a circular 
em veículos de comunicação, 
não houve tentativa de fuga 
nem escavação de túnel. De 
acordo com o diretor da uni-
dade, Enilson de Castro, a ação 
contou com a participação de 
servidores, incluindo policiais 
penais, e apoio externo das Po-
lícias Civil e Militar (PJC-MT e 
PM-MT), além do Centro In-
tegrado de Operações Aéreas 

DA REPORTAGEM

A miss Mato Grosso 2019 
Ingrid Santin denunciou um 
caso de perseguição e abuso 
cometido por um homem, no 
último domingo (26), em Ron-
donópolis. Em vídeo publicado 
em seu perfil no Instagram, ela 
faz críticas sobre a forma que 
foi tratada na Delegacia Espe-
cializada da Mulher (DEDM).

Ingrid disse que seguia de 
moto para a residência da irmã 
por volta das 15h50, quando 
percebeu que estava sendo 
perseguida por um homem 
também em uma moto. Na 
frente havia uma camionete, 
que ela tentou ultrapassar, mas 
não conseguiu.“O indivíduo 

(Ciopaer), que sobrevoou a Ca-
deia e o entorno. “Realizamos 
uma revista dentro da norma-
lidade, na qual encontramos 
um aparelho celular e alguns 
chips, pequenas porções de 
droga, carregadores de celular 
e arma artesanal”. 

Após a retirada dos mate-
riais, foi feita limpeza e desin-

se aproximou com a moto, eu 
percebi que ele começou a ace-
lerar e conseguiu ficar bem do 
meu lado, colocou a mão entre 
as minhas pernas, nas minhas 
partes íntimas e apalpou”, dis-
se emocionada. “Minha reação 
foi puxar a moto para o lado, 
eu quase caí”, acrescenta.

Na segunda (27), procu-
rou a Delegacia para denunciar 
o caso. No entanto, diz que se 
sentiu humilhada. “Hoje eu 
percebi porque tantas mulhe-
res talvez não denunciam, ou 
quando denunciam, acontece 
algo depois. Infelizmente eu 
percebi um sistema que não 
é efetivo. Quando cheguei na 
Delegacia e relatei que que-
ria fazer um boletim de ocor-

DA REPORTAGEM

O governador Mauro Men-
des reagiu ao manifesto feito 
por profissionais da saúde pú-
blica e privada de Mato Grosso 
que pedem ao Governo e aos 
municípios de Cuiabá e Várzea 
Grande a revogação dos decre-
tos que flexibilizam as medidas 
de isolamento social.

Segundo eles, ao flexibili-
zar a abertura do comércio em 
plena curva ascendente de in-
fecção pela Covid-19 (o novo 
coronavírus) no Estado, Mato 
Grosso caminha na contramão 
das recomendações da OMS e 
das medidas adotadas por ou-
tros países, cometendo uma 
“política genocida”.

Em nota, o governador afir-
mou que o decreto baixado por 
ele na última semana apenas 
traça diretrizes que podem ser 

Mendes diz que fez orientações:
“medidas cabem aos prefeitos”
FLEXIBILIZAÇÃO | Governador disse que taxa de ocupação está em 0% nos leitos clínicos e 4,8% nos leitos de UTI
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adotadas pelos Municípios. De 
forma que a decisão pela aber-
tura ou não do comércio, por 
exemplo, cabe aos prefeitos.

“O documento é orientativo 
e estabelece diretrizes técnicas 
e científicas, como forma de 
auxiliar as prefeituras. É pre-
ciso esclarecer que, conforme 
decidiu o Tribunal de Justiça, 
cabe a cada município - e não 
ao Governo do Estado - deter-
minar medidas restritivas ou 
de flexibilização em relação ao 
coronavírus”, disse Mendes.

Ele também expôs dados 
sobre a capacidade de atendi-
mento no Estado a pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus. Isto porque, no mani-
festo, os profissionais da saúde 
afirmaram que a estrutura de 
saúde em Mato Grosso é bas-
tante fragilizada e nunca su-
priu a demanda de Unidade Mauro Mendes disse que decreto apenas traz orientações a prefeitos 

Foi feita limpeza e desinfecção das celas, com aplicação 
de água sanitária 

de Tratamento Intenso (UTIs), 
muito menos agora, diante da 
real ameaça de expansão da 
pandemia.

O governador, por sua vez, 
disse que o Estado conta, neste 
momento, com 403 leitos clí-
nicos e 99 leitos de UTI no Sis-
tema Público de Saúde (SUS) 
exclusivos à pacientes com a 
doença. A taxa de ocupação, se-
gundo Mendes, está em 0% nos 
leitos clínicos e 4,8% nos leitos 
de UTI.

“Além disso, uma série 
de medidas já foram toma-
das para proteger a saúde dos 
mato-grossenses, como a res-
trição do convívio social e de 
aglomerações, aquisição de 
equipamentos, respiradores, 
parcerias para a confecção 
de máscaras e campanhas de 
orientação à população”, con-
cluiu o governador.

fecção das celas, com aplicação 
de água sanitária. 

A medida faz parte das 
ações de prevenção ao novo 
coronavírus (Covid-19). “Foi 
uma operação com resultados 
positivos, sem qualquer alte-
ração, portanto não procedem 
as informações de tentativa de 
fuga”, reforçou Castro.

rência contra assédio, uma 
senhora veio me perguntar o 
que tinha acontecido, contei 
brevemente o relato, e ela me 
perguntou: ‘você tem a placa 
da moto?’. Falei que ‘não’, que 
na hora do desespero não tive 
essa reação”, conta Ingrid.

OUTRO LADO-Procura-
da, a Polícia Civil disse que du-
rante o procedimento de regis-
tro de ocorrências, os policiais 
coletam o maior número pos-
sível de informações para dar 
prosseguimento às investiga-
ções. Será apurado administra-
tivamente se houve algum tipo 
de falta disciplinar por parte 
do servidor quanto ao atendi-
mento prestado à vítima.


