
EM SETEMBRO?

Prazo para
regularização
do título
termina hoje

Início das
Eliminatórias
segue bem
ameaçado

Termina nesta quarta o pra-
zo para o eleitor transferir 
domicílio eleitoral, alterar lo-
cal de votação e atualizar da-
dos pessoais indispensáveis 
à expedição do documento 
que permite participar das 
eleições ainda previstas para 
este ano.
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As Eliminatórias Sul-Americanas 
para a Copa de 2022 deveriam ter 
começado em março de 2020. A pan-
demia obrigou Fifa e Conmebol a em-
purrarem as duas primeiras rodadas 
para setembro. Agora até esta nova 
data sob ameaça. E as duas entidades 
estudam o que fazer.             Página  - 6

 Divulgação

Divulgação

CUIDADO

SORRISO

Secretário
pede que se
evite riscos

Lotes de
vacinas
contra gripe
e meningite

O secretário de Estado 
de Saúde, Gilberto Figueiredo, 
através de uma live nas redes 
sociais do Governo do Estado 
fez um alerta para que as pes-
soas “não corram riscos desne-
cessários”. O secretário aponta 
que os baixos números se dão 
pela antecipação do Governo 
do Estado em adotar lá atrás 
medidas preventivas. 
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A Prefeitura de Sorriso 
recebeu o primeiro lote da 
vacina contra meningite ACWY. 
As doses, que serão aplicadas 
em crianças e adolescentes de 
11 e 12 anos, estão disponíveis 
em todas as Unidades de Saúde 
da Família (USF), no horário das 
7h às 17h.
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Tchélo FigueireDo

aDriano carneiro

Divulgação

DESDE ONTEM

A aplicação de multa aos estabelecimentos privados que não se adequarem ao uso de 
máscaras faciais está valendo. Mato Grosso foi o primeiro estado a instituir o uso obriga-
tório de máscaras. O valor da multa é de R$ 80 por pessoa sem máscara dentro das insta-
lações, seja funcionário ou cliente.               Página 8

Empresas serão multadas por falta de
máscara de funcionários e clientes

Mato Grosso 
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Se há alguém com esperança de que iremos 
acabar com o confinamento em breve, lamento 
informar, mas estão equivocados. Pelo contrário, 
é capaz de as autoridades recrudescerem ainda 
mais nas medidas de isolamento, talvez até com 
trancamento do comércio e outras atividades, 
além de colocar a polícia para impedir o trânsito 
das pessoas.

Está para vir um segundo ciclo do vírus, onde 
o contágio será mais intenso e volumoso que o 
atual. E o motivo é que o cumprimento das nor-
mas sanitárias preconizadas pelas autoridades de 
saúde, tem sido negligenciado pela população.

Justificativas para tanto não faltam, a começar 
pelos maus exemplos que temos, com autoridades, 
imprensa e pessoas passando informações desen-
contradas para uma população pouco instruída. O 
presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, os 
governos estaduais dizem outras, e assistimos em 
toda parte pessoas não respeitando o isolamento, 
sem máscara, passeando por toda parte, em filas, 
e ainda vemos milhares de cientistas e médicos 
martelando um paradigma pela televisão, mas 
que uma grande parte das pessoas não acredita, 
tamanha é o desserviços do governante atual a 
colocar em dúvida a ciência, baseado tão somente 
num palpite sem qualquer fundamento para além 
da convicção do presidente.

No anúncio do novo ministro de justiça, só a 
primeira dama e um juiz estavam de máscaras, o 
resto da multidão, sem nada, se acotovelando em 
cumprimentos. Na justificativa destrambelhada 
de Bolsonaro para a saída de Moro, com todos os 
ministros figurando ao fundo, só o ministro de 
economia estava de máscara, nem o ministro da 
saúde utilizava o instrumento, aliás, pouco vi ele 
falar até hoje, o que fará, nem se devemos usar 
mascarás ou lavar a mão, silêncio. E se as autori-
dades estão sem máscara e se aglomerando, por 
que querem que eu vista a máscara e fique isolado, 
pergunta o homem comum, sem cultura cívica ou 
científica?

Somos atualmente um país errático, estamos 
sendo deixado de lado nas discussões mundiais, 
estamos dando medo aos nossos vizinhos pela 
falta de controle das autoridades sobre a infes-
tação, assim como aos Estados Unidos, estamos 
sendo colocados de fora da comunidade interna-
cional, como a Venezuela, Nicarágua, Coréia do 
Norte e alguns outros poucos países. Já temos 
mais mortes e mais contagiados que a China, 
quando tivemos meses para nos preparar, desde 
o primeiro caso chinês, sabendo que a doença nos 
atingiria, e ao invés de tomarmos uma atitude 
coletiva e nacional, e nos prepararmos pra isso, 
tivemos um presidente que negligenciou (e negli-

gencia) o problema, e estamos lutando cada um por 
si, e o presidente contra todos. O presidente sem 
ver suas obrigações, querendo delegar o contágio 
na conta dos governadores, que apenas tentam im-
pedir que o contágio seja maior, sem ajuda federal, 
sem direção nacional.

Estamos sem rumo certo, navegando às escu-
ras por uma doença perigosa e desconhecida, e 
com risco de aumentarmos exponencialmente os 
casos de contágios e o número de mortos. O futuro 
é tenebroso, assustador, cheio de cadáveres.

O Governo Federal dando apenas maus exem-
plos, ajudando apenas quando intimado pelos go-
vernos estaduais e pela imprensa. Enquanto isso 
o presidente fica passeando pelo pais, gastando 
dinheiro e constrangendo as autoridades de outros 
lugares, fazendo com que o comandante do exérci-
to ensinasse ao presidente que não se pode dar as 
mãos, ou colocando o governador num contato face 
a face sem necessidade; todos estamos participan-
do de tudo via internet, por que não o presidente 
que torra recursos públicos nos seus passeios por 
Brasília e pelo país?

Momentos esses que, contra tudo que recomen-
da o bom senso e a razoabilidade, fica aglomeran-
do pessoas para ampliar ainda mais o contágio 
e satisfazer seu ego exacerbado. Aliás, foi por ir 
passear nos EUA em começo de março, que trou-
xe o vírus para o governo, quando vários membros 
voltaram contagiados, provavelmente o presidente 
também, ainda que negue, quando nem tinha ne-
cessidade de ir (o que resultou do passeio para o 
país?), e quando já era perigoso, com os americanos 
assumindo o topo do contágio, logo atrás da Itália e 
Espanha, o que recomendava não ir ao país.

Temos que ser responsáveis e assumir nossas 
obrigações com relação a nós próprios e aos de-
mais. É preciso que fiquemos em casa. Se for abso-
lutamente necessário a saída, usemos máscaras e 
demais cuidados para evitar contágio ou contagiar. 
É preciso que a sociedade civil assuma a dianteira 
diante de governante não apenas incapaz, mas er-
rático, que prejudica a todos e a nação. O Brasil está 
deixando de ser um país sério e todos nós pagare-
mos o preço pelo isolamento internacional, como 
um país pouco confiável e repleto de preconceitos 
contra outras nações, estigmatizadas pelos nossos 
ministros mais medíocres, o da educação e o das 
relações exteriores.

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

Sem rumo

ROBERTO DE BARROS 
FREIRE

No auge de uma hoje pitoresca Guerra da La-
gosta, rinha diplomática travada entre brasileiros e 
franceses em torno da pesca do crustáceo em 1963, 
espalhou-se que Charles de Gaulle havia dito que “o 
Brasil não é um país sério”.

O mítico presidente francês nunca proferira a 
frase, assumida anos depois como um comentário 
privado do então embaixador brasileiro em Paris, 
Carlos Alves de Souza.

Ela ficou, contudo, no imaginário popular e na 
crônica política como prova de como somos malvis-
tos por povos ditos mais civilizados.

Os anos se passaram e a relativa estabilidade ins-
titucional adquirida após a redemocratização, acom-
panhada pela maior racionalidade no trato da econo-
mia, pareciam ter colocado o Brasil em um clube de 
nações que, se não exprimem o que há de melhor em 
termos civilizatórios, se esforçam para tanto.

Até aqui, ao menos. Após passar um ano sendo 
alvo de críticas no exterior, ora por suas paixões au-
toritárias, ora pelo trato da Amazônia, Jair Bolsonaro 
virou o pária da vez —e levou consigo o país— devido 
à sua política errática de combate à pandemia.

Primeiro foi a imprensa, que o identificou junto 
ao punhado de líderes que preferiram minimizar o 
Sars-CoV-2, gente do quilate do autocrata bielo-russo 
Aleksandr Lukachenko —aquele que receita vodca e 
sauna contra o vírus.

Aos poucos, a percepção negativa se consolida 
entre chefes de Estado mundo afora, a começar pelos 
vizinhos regionais.

O argentino Alberto Fernandéz disse que não vê 
seriedade nas ações brasileiras. O mesmo foi relatado 
nos governos de Uruguai, Paraguai e Bolívia, todos 
preocupados com a extensa e porosa faixa de frontei-
ra com o Brasil.

A China, ofendida pelas críticas à sua condução 
da crise feitas por Eduardo Bolsonaro e Abraham 
Weintraub, subirá o preço de negociações daqui para 
a frente. Outro golpe recente veio do ídolo de Bolso-
naro, o presidente norte-americano Donald Trump.

Desde a semana passada, ele citou o problema 
da pandemia no Brasil em três ocasiões, cogitando 
até vetar voos do país aos EUA. Só sobrou um elogio 
genérico ao esforço de Bolsonaro, de resto numa cru-
zada semelhante à de Trump, para reabrir a econo-
mia apesar da tragédia imposta pela Covid-19. Se já 
não gozava de muito respeito externo, Bolsonaro vai 
precisar fazer mais do que posar com bandeiras ame-
ricana e israelense em atos antidemocráticos para 
tentar recuperar a imagem do país.

Não é detalhe. O impacto da falta de seriedade 
se espraia da diplomacia para a economia, com po-
tenciais danos a investimentos futuros e perda de 
densidade em negociações políticas e comerciais.

Editorial

Não é sério

Ranking dos Políticos - Facebook

“INIMIGO LETAL”
Em entrevista online, o secretário de 

Estado de Saúde Gilberto Figueiredo la-
mentou a morte do enfermeiro Athaide Ce-
lestino da Silva, 63 anos, em decorrência da 
Covid-19. Para ele, Athaide - que estava há 
37 anos no serviço público - era um profis-
sional “obstinado pelo trabalho”. A morte 
foi classificada pelo secretário como a per-
da de uma batalha na guerra contra o coro-
navírus. “Perdemos um soldado que está à 
frente do nosso pelotão, para enfrentar um 
inimigo, de certa forma desconhecido, mas 
letal”, afirmou o secretário, visivelmente 
emocionado.

LENIÊNCIA
O MPE vai destinar R$ 6,8 milhões de um 

acordo de leniência para o enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus. O processo, 
nas mãos do promotor Mauro Zaque, segue 
em sigilo e o nome da empresa não foi reve-
lado. Acordo de leniência é um compromis-
so firmado por pessoa jurídica que reconhe-
ce a prática de atos ilícitos e se compromete 
a cessá-los. Em nota, o MPE afirmou que R$ 
3,4 milhões serão destinados à aquisição de 
uma UTI aérea para remoção de pacientes 
que necessitarem de atendimentos de alta 
complexidade em Mato Grosso.

“BAIXA RENDA”
O governador Mauro Mendes publicou 

um decreto em que isenta a população de 
baixa renda de pagar o ICMS de energia elé-
trica durante os dias 1° de abril a 30 de junho 
de 2020. O decreto “aplica-se somente para 
a parcela do consumo de energia elétrica 
inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) 
kWh/mês de consumidores enquadrados 
na ‘Subclasse Residencial Baixa Renda’”. 
Segundo dados do Estado, ao menos 147 mil 
famílias serão beneficiadas com a proposta 
de autoria do Executivo.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

“Bolsonaro vai precisar fazer mais do que posar 
com bandeiras americana e israelense em atos 
antidemocráticos para tentar recuperar a imagem 
do país

“
Os Bombeiros resgataram uma anta de cerca de 200 kg, que caiu em 

uma valeta de três metros de profundidade em Lucas do Rio Verde. Ao 
chegar no local, a equipe encontrou o animal atolado na lama, desidra-
tado e com ferimentos de arma de fogo na região lombar. Os bombeiros 
amarraram as patas do animal e retiraram ele do buraco com o auxílio 
de um caminhão. O animal passou por cirurgia para retirar a bala do 
corpo.

Lembranças em vídeo?
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do pode ter comprometido suas fitas. 
O “inimigo” mais comum é o mofo, que 
acaba por cobrir a película gravada, di-
ficultando ou impedindo sua leitura. 
Nem tudo, felizmente, está perdido: é 
possível a recuperação dessas fitas, ser-

viço que, evidentemente, 
tem mais chances de su-
cesso quando executado 
por profissional, embora 
muitos usuários habilido-
sos tenham desmontando 
e limpado suas fitas.

O ideal, evidentemente, 
é converter as antigas fitas 
em arquivos digitais, mas, 
claro, segue um conselho: 
“filtre” os conteúdos gra-
vados antes da conversão. 
Esse é um excelente mo-

mento para se livrar dos registros feitos 
desnecessariamente vários anos atrás.

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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Quanto mais grave o estado de uma fita menores são as 
chances de recuperação. Evite fazer intervenções e “tentati-
vas” por conta própria, especialmente em fitas que tenham 
registros importantes. Os preços desses serviços variam 
muito, e pesquisar antes é fundamental para não “jogar di-
nheiro fora” pagando mais caro pelo mesmo resultado.
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Quem, hoje em dia, filma e tira fotos 
de tudo, usando um smartphone, pode 
não se lembrar (ou mesmo não ter vivi-
do) um período em que dependíamos de 
filmes e fitas para registrar momentos. 
E, cá entre nós, quem tinha uma filma-
dora, naquela época, ti-
nha sérias chances de 
ser chato pra caramba: 
sim, tudo era motivo 
para “sacar” a filma-
dora e registrar até os 
mais inadequados mo-
mentos.

Com isso uma in-
finidade de “momen-
tos”, importantes ou 
não, dignos de registro 
ou não, se aglomera-
ram em um verdadeiro 
amontoado de fitas, orgulhosamente 
exibidas para amigos e visitas duran-
te alguns anos e que, em muitos casos, 
acabaram esquecidas no fundo de algu-
ma gaveta.

Acontece que, perdidos em meio a 
amenidades e registros que vagam en-
tre o inútil e o constrangedor, existem 
gravações que valem a pena ser vistas 
novamente, afinal guardam momentos 
importantes.

Só que o armazenamento inadequa-
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O secretário de Estado de 
Saúde, Gilberto Figueiredo, 
através de uma live nas redes 
sociais do Governo do Esta-
do fez um alerta para que as 
pessoas “não corram riscos 
desnecessários”. Esse alerta 
veio após alguns municípios 
de Mato Grosso (como é o 
caso de Sinop), flexibiliza-
rem a reabertura dos comér-
cios, como também a volta 
das aulas.

A falsa sensação se tran-
quilidade se dá pelo fato de 
Mato Grosso ser o terceiro 
estado brasileiro com menor 
incidência do coronavírus. 
Atualmente Mato Grosso 
tem 344 casos confirmados, 
contabilizando 13 óbitos.

O secretário aponta que 
os baixos números se dão 
pela antecipação do Gover-
no do Estado em adotar lá 
atrás medidas preventivas. 
“Os números em Mato Gros-
so foram brandos até agora, 
porque o Governo anteci-
pou as medidas para evitar 
a transmissão, como a de-
terminação pelo isolamento 
social e práticas de higiene 
lá em março. Fomos o pri-
meiro Estado a determinar o 
uso obrigatório das máscaras 
como medida de prevenção”, 
disse Figueiredo.

Apesar disso, o secretário 
indica que o mês de maio 

MUITO CUIDADO | Secretário Gilberto Figueiredo alerta população para não correr risco desnecessário

Mês de maio será crucial 

JUSTIÇA ELEITORAL

Termina hoje 
prazo para 
regularização

Regularização está sendo feito remotamente Data teve decisão unânime 

CLEMERSON SM

Com AGÊNCIA BRASIL

Termina hoje (06), o 
prazo para os eleitores de 
Mato Grosso regularizarem 
sua situação com a Justiça 
Eleitoral. Quem não tiver 
regularizado até 23h59 (ho-
rário de Brasília), ficará im-
pedido de votar nas eleições 
municipais deste ano.

Em decorrência da pan-
demia provocada pelo novo 
coronavírus, e com objetivo 
de evitar aglomerações, a 
Justiça Eleitoral cancelou os 
atendimentos presenciais e 
os mesmos estão sendo fei-
tos de forma eletrônica.

Por meio de atendi-
mento remoto é possível so-
licitar alistamento (primeira 
via do título), mudança de 
município (transferência), 
alteração de dados pessoais, 
alteração de local de votação 
por justificada necessidade 
de facilitação de mobilidade 
e revisão para a regulariza-
ção de inscrição cancelada.

Além do passo a pas-
so e da indicação dos docu-
mentos necessários, o espaço 
também contém link dire-
cionando para as páginas de 
atendimento de cada um dos 
27 tribunais regionais eleito-
rais (TREs) para efetuar o re-
querimento de alistamento 
eleitoral.

REGULARIZAÇÃO 
ELEITORAL
Os eleitores que preci-

sam regularizar sua situação 
na Justiça Eleitoral podem 
emitir, no portal do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
sem sair de casa, a Guia de 
Recolhimento da União para 
o pagamento de débitos elei-
torais. O pagamento da guia 
deve ser feito no Banco do 
Brasil (agências ou app).

Em razão do contexto 
de crise, o TSE suspendeu 
temporariamente o cancela-
mento de títulos de cerca de 
2,5 milhões de eleitores que 
não compareceram ao ca-
dastro biométrico obrigató-
rio. A medida atinge 17 esta-
dos (AC, AM, BA, CE, ES, MA, 
MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, 
RS, SC, SP e RO). Com isso, 
esse eleitorado estará apto a 
votar normalmente nas Elei-
ções Municipais de 2020.

Com o fim do prazo, 
o cadastro eleitoral será fe-
chado e nenhuma alteração 
será permitida, somente a 
impressão da segunda via do 
título será autorizada.

Além de ficar impedi-
do de votar, o cidadão que 
teve o título cancelado fica 
impedido de tirar passapor-
te, tomar posse em cargos 
públicos, fazer matrícula em 
universidades públicas, en-
tre outras restrições.

Foto: Marcello casal Jr / agência Brasil

Foto: assessoria tre

Secretário de saúde faz alerta

Foto: gilson carlos

Foto: christiano antonucci

RECOMEÇOU

CPI’s em Sinop têm seus trabalhos retomados

SORRISO

Prefeitura antecipa 13º salário

Atualmente cinco comissões tramitam na Câmara 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Desde a última segun-
da-feira (04), os trabalhos 
das Comissões Parlamenta-
res de Inquéritos (CPI´s), na 
Câmara Municipal de Sinop 
estão autorizados a retornar 
através de uma portaria re-
editada pelo presidente da 
Casa, vereador Remídio Ku-
tnz (PRB).

No momento, há três 
CPI´s em andamento na 
Câmara. Uma delas é a da 

Saúde, que iniciou seus tra-
balhos em setembro do ano 
passado para investigar ir-
regularidades nos serviços 
de regulação do município.

A CPI do Nepotismo, 
instaurada em dezembro 
passado investiga casos de 
contratação de parentes 
dentro da administração 
pública de Sinop.

Outra CPI que volta 
aos trabalhos esta semana 
é a da E.T.C que apura irre-
gularidades na execução de 
obras no valor de R$ 55 mi-

lhões, por parte da empresa 
ETC Empreendimentos e 
Tecnologia em Construções 
Ltda.

Há também, uma 
quarta CPI que já foi apro-
vada e está agora em fase de 
criação. É a da Iluminação 
Pública, nela os membros 
devem investigar a aquisi-
ção de postes de iluminação 
comprados na atual admi-
nistração, possivelmente 
superfaturados.

À pedido da Corre-
gedoria, está em ativida-

de uma Comissão Proces-
sante, que investiga uma 
possível quebra de decoro 
parlamentar por parte do 
vereador Ademir Debortoli 
(PRB), nos tempos em que 
era presidente da Câmara 
de Vereadores de Sinop no 
biênio 2018/2019.

Pesa sobre ele a acu-
sação de pagar R$ 23 mil 
por serviço não executado 
na construção do estacio-
namento coberto dos ve-
readores, este processo faz 
parte da CPI das Obras.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A prefeitura de Sorriso, 
por conta da crise instaurada 
pela pandemia do coronaví-
rus, decidiu pela antecipação 
do pagamento da primeira 
parcela do 13º salário dos 
servidores públicos munici-
pais.

A antecipação este ano 
ocorre neste mês de maio. 
No dia 12, os 1.987 servidores 
efetivados e comissionados 
vão receber o pagamento 
que, ao todo, se aproxima 
dos R$  4.257.973,64.

A expectativa da ges-
tão municipal é de que este 

recurso seja injetado no co-
mércio local, fomentando 
assim a economia do muni-
cípio.

“Estamos conversando, 
há alguns dias, sobre este 
adiantamento com a Secre-
taria de Fazenda, através do 
secretário Sérgio Kocova, 
pois entendemos que este 
é um momento importan-
te para fazer este pagamen-
to para que os funcionários 
públicos possam quitar seus 
compromissos financeiros e 
também é uma maneira de 
injetar no comércio o mon-
tante de quase R$ 4,3 mi-
lhões”, declarou o prefeito, 
Ari Lafin.

será o de maior enfrenta-
mento da doença, pois com 
as flexibilizações a probabi-
lidade de o vírus se alastrar 
são grandes.

“Mas agora vem o desafio, 
pois com a flexibilização é 
muito provável que o vírus 
se dissemine ainda mais do 
que foi até agora, possivel-
mente aumentando o nú-
mero de casos. Por isso peço 
a todos: não corram riscos 
desnecessários, adotem as 
medidas de prevenção e não 
coloquem a vida em risco”, 
alertou o secretário.

Ele explica que a flexibili-
zação pode ser revista, uma 
vez que tem relação com o 
número de casos confirma-
dos e quantidade de leitos 
hospitalares disponíveis.

“O Ministério da Saúde 
preconiza as ações que de-
vem ser seguidas por Esta-
dos e municípios, conforme 
a taxa de incidência e ocupa-
ção dos leitos hospitalares. 
Mato Grosso ainda está con-
fortável em relação a isso, já 
que temos 98 leitos de UTI 
e 400 de enfermaria dispo-
níveis na rede pública e 21 
pacientes internados, sendo 
apenas 10 em hospitais esta-
duais. Essas medidas podem 
ser revistas, já que continu-
amos trabalhando, e muito, 
para darmos as melhores 
condições de saúde à toda a 
população”, afirma o secretá-
rio de Saúde.
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001150-59.2018.4.01.3603 
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$ 16.663,30 
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)  
RENILDO ALVES DE OLIVEIRA 
(REQUERIDO) 

 

SANDRA MARIA PIMENTEL (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) 

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 99/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001150-59.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ALINE DE ARAUJO e outros (10) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.186,00m2 (mil cento e oitenta e seis metros 
quadrados), parte de um todo maior com 847,00ha (oitocentos e quarenta e sete 
hectares) denominado como Lote 046 do Loteamento Alpe, localizada no Município de 
Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a 
fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 1.752, 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. 225093358 - Pág. 2 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:26:14  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161626
1453300000102011430 Número do documento: 19101616261453300000102011430 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001192-11.2018.4.01.3603 
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$ 455.621,27 
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) 

VILMAR BALIN (REQUERIDO)  
LEDIR SANCHES CHAVES 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

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 96/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001192-11.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: VILMAR BALIN e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 94,8547ha, parte de um todo maior com 
509,4135ha, denominado como Fazenda Balin II, 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 7.420, 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, 16 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
Num. 223839469 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:26:38  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161626
3861700000101948954 Número do documento: 19101616263861700000101948954 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000956-59.2018.4.01.3603 
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$ 16.593,05 
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) 

JOAO MARIA FERREIRA DE MORAIS 
(REQUERIDO) 

 

MADALENA BERNARDO (REQUERIDO)  
ELIANE FERREIRA DE MORAIS 
(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) 

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 73/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000956-59.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: JOAO MARIA FERREIRA DE MORAIS e outros (10) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.181,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 045 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, 04 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
Num. 223842969 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:21:03  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041821
0303300000095997474 Número do documento: 19100418210303300000095997474 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000691-23.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 26/02/2019 
Valor da causa: R$ 203.155,08 
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) 

ADARICO DIAS (REQUERIDO)  
THERESA ROSA DIAS (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 79/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000691-23.2019.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ADARICO DIAS e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 30,7077 ha, parte de um todo maior com 
469,1775 ha, denominado como Fazenda São Marcelo II, situado em Cláudia/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 4.396, 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: 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, 04 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
N: 223842975 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:54:41, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071454
4065400000095993985 Número do documento: 19100714544065400000095993985 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000987-45.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 19/03/2019 
Valor da causa: R$ 8.497,00 
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) 

DILCEU JOAO SPERAFICO 
(REQUERIDO) 

ARIANE VETTORELLO SPERAFICO 
(ADVOGADO) 

IRACI JOSEFINA SPERAFICO 
(REQUERIDO) 

ARIANE VETTORELLO SPERAFICO 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

CCM TF 3 LLC (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 87/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000987-45.2019.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: DILCEU JOAO SPERAFICO e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 2,7440ha, parte de um todo maior de 
1.452,00ha, situado em Itaúba/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o 
nº 794, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/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, 07 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
N: 97420362 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:54:41, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071454
4065400000095993985 Número do documento: 19100714544065400000095993985 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000844-90.2018.4.01.3603 
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$ 16.536,85 
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) 

DARI DANZER (REQUERIDO)  
LINDONEZA GRENDENE DANZER 
(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) 

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 70/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000844-90.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: DARI DANZER e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.177,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 043 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, 04 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
Num. 223842962 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:19:59  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041819
5914700000095947471 Número do documento: 19100418195914700000095947471 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000907-18.2018.4.01.3603 
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$ 16.747,60 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

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

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO (ADVOGADO) 

CARLOS ALBERTO MAUSS VARGAS 
(REQUERIDO) 

 

NIVEA MARIA BLASCHEK 
(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) 

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 71/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000907-18.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CARLOS ALBERTO MAUSS VARGAS e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.192,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 048 do Loteamento Alpe, situado em Sinop/MT, 
localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o 
nº 1.752, 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, 04 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

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

Número: 1000081-89.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 23/01/2018 
Valor da causa: R$ 49.528,00 
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) 

ROGERIO TERUO HARA 
(REQUERIDO) 

 

MAYARA JHENEFFER NOGUEIRA 
(REQUERIDO) 

 

VANDERLEI CRISTIANO SEPP 
(REQUERIDO) 

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI 
(ADVOGADO) 
ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO) 

JULIANA FERREIRA DE ARAUJO 
(REQUERIDO) 

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(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 67/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000081-89.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ROGERIO TERUO HARA e outros (3) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 11.155,00 m2;, parte de um todo maior com 
3.630.000,00 m2;, denominado como lote n. 36, localizada no Município de Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
destadecisão, devidamente matriculada sob o nº 7.421, 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 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001203-40.2018.4.01.3603 
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$ 44.282,07 
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) 

EDEGAR ANDRE CELLA 
(REQUERIDO) 

 

ZILMARA BARBOSA SOBRINHO 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

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 95/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001203-40.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: EDEGAR ANDRE CELLA e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 9,2180ha, parte de um todo maior com 314,60ha 
denominado como Fazenda Nascente, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 34.988, Ficha 001, 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 
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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

R E S I D E N C I A L 
CARIAMA - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 3 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, 

VENDAS



COLONIZADORA SINOP S/A
CNPJ: 03.488.210/0001-69 -  NIRE: 51 3 0000094-6 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas a se reunir em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária, que ocorrerá no dia 13 de maio de 2020, às 
14:30 horas horário de Brasília, de forma digital, conforme autoriza-
do pela Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020, e regu-
lada pela Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019;

b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
de 2019 e a distribuição de dividendos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

a) Alteração do objeto social da Companhia a fim de se in-
cluir as seguintes atividades: (i) serviços de cartografia, topografia e 
geodesia; (ii) estudos geológicos; (iii) serviços de desenho técnico 
relacionados à arquitetura e engenharia; (iv) atividades técnicas re-
lacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anterior-
mente; (v) incorporação de empreendimentos imobiliários, com a 
consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social

b) Retificação do endereço da sede da Companhia, com a 
consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social.

c) Inclusão no Estatuto Social da possibilidade de realização 
de assembleias gerais e reunião do Conselho de Administração via 
conferência telefônica ou videoconferência.

d) Ratificação da abertura da filial em Guarantã do Norte em 
29 de agosto de 2014, com a consequente alteração do artigo 1º do 
Estatuto Social.

e) Exclusão da previsão no artigo 12 do Estatuto Social, que 
limitada a idade para participação no Conselho de Administração a 
75 anos, e na Diretoria a 70 anos, com a consequente alteração do 
artigo 12.

f) Prorrogação do prazo de mandato dos membros do Con-
selho de Administração de 2 anos para 3 anos, com a consequente 
alteração do artigo 13.

g) Alteração do parágrafo primeiro do artigo 17 do Estatuto 
Social para retificar a redação referente à prorrogação do mandato 
da diretoria.

h) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Compa-
nhia para contemplar as alterações promovidas pelos itens “a”, “b”, 
“c”, “d”, “e”, “f” e “g” acima, caso aprovados;

i) Ratificação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria realizada em 15 de abril de 2019, de acordo com a publicação da 
convocação no Diário Oficial em 26, 27 e 28 de março de 2019.

j) Alteração do responsável técnico para o Sr. Alfredo Clo-
doaldo de Oliveira Neto, inscrito no Conselho Regional de Correto-
res de Imóveis, CRECI 19ª Região/MT sob o número 4.952.

A participação e votação dos acionistas na assembleia poderá ocor-
rer mediante o envio do boletim de voto à distância, e/ou mediante 
atuação remota, via sistema eletrônico.

O boletim de voto à distância está sendo enviado, nesta data, para o 
endereço eletrônico de cada acionista. Na hipótese de se optar por 
essa forma de participação e votação, o boletim de voto à distância 
deverá ser devolvido à companhia com no mínimo 5 dias de antece-
dência da data da realização da assembleia.

A atuação remota, será realizada via o sistema eletrônico denomina-
do ZOOM. Na hipótese de se optar por essa forma de participação 
e votação, o acionista deverá enviar em resposta ao e-mail recebido 
na presente data, a intenção em participar remotamente, para que 
a Diretoria Executiva inclua o e-mail do acionista dentre os partici-
pantes.

Os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as 
alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2019 foram enviados para os e-mails de 
todos os acionistas na presente data.

Sinop (MT), 04 de maio de 2020.

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA
Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO
NORTE – COACEN CNPJ 07.572.351/0001-16 - NIRE 51400007161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE 
– COACEN, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, es-
pecificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que nesta data 
totalizam 219 (duzentos e dezenove) membros, para a Assembleia Geral Or-
dinária, a ser realizada no dia 30 de maio de 2020, no auditório da sede da 
Cooperativa, estabelecida na Rodovia MT 242, nº 840, Loteamento Valo, em 
Sorriso – MT, às 06:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 
2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 07:00 horas, com 
metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 08:00 
horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes. No mesmo 
local e data, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 9:00 horas, 
em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; 
em segunda convocação às 10:00 horas, com metade mais um dos associa-
dos e, em terceira e última convocação, as 11:00 horas com o quórum mínimo 
de 10 (dez) cooperados presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: Pauta da Assembleia Geral Ordinária:
1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Geral;
c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade;
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas
Brasileiras de Contabilidade;
e) Parecer do Conselho Fiscal;
f) Parecer da auditoria independente.
2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a dedução dos
fundos obrigatórios;
3) Orçamento para 2020;
4) Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva;
5) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
6) Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
7) Outros assuntos de interesse do quadro social.
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:
1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa.

Sorriso – MT, 04 de maio de 2020.
EDUARDO ZORZI

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 021/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
505/2019, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 021/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALI-
MENTÍCIO (PÃES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRA-
MAS NACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, 
PNAEJA, PNAEE E PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início 
da Sessão 19/05/2020 - Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhi-
mento das propostas eletrônicas: das 08h do dia 06/05/2020 às 18h do dia 
18/05/2020 através do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser ad-
quirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente nos seguintes ende-
reços eletrônicos: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, 
informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço 
Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, 
Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da 
BLL (41) 3042-9909. 
Peixoto de Azevedo/MT, 05 de maio de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que em despacho pro-
ferido no processo de Dispensa de Licitação nº 004/2019, Maurício Ferreira 
de Souza, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, RATIFICOU a Licitação 
em epígrafe, para a “AQUISICAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATER O NOVO CO-
RONA VIRUS (COVID-19) PARA AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETÁRIA DE SAUDE, da empresa J.D DE ANDRADE DROGARIA EIRELLI 
-  no valor total de R$ 61.402,15 (SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS 
E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo-MT, para o enfrenta-
mento ao COVID-19. Fundamentação Legal: 13.979/2020 ART 4-H E I Artigo 
24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. Peixoto de Azevedo-MT, 05 de 
Maio de 2020.

Natália Fernandes da Silva
Presidente da CPL

EPIONE SAÚDE, CNPJ 36.191.322/0001-02, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente – SMA/LUCAS DO RIO VERDE, a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para a atividade de Atividade odontoló-
gica, Atividades de estética e outros serviços de cuidados 
com a beleza. Empreendimento localizado na Avenida 
Paraná, nº 0325-S, município de Lucas do Rio Verde/MT. 
Coordenadas geográficas

CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI - 
CNPJ: 23.505.015/0002-98, localizado na Rua Visconde 
de Mauá, N° 1702 - Bairro: Industrial Leonel Bedin, per-
tencente ao município de SORRISO-MT, torna público que 
requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, com ramo 
de Atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção; Fabri-
cação de estruturas metálicas; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) - Tel.: (066) - 99612-7413

MARMORARIA GRANORTE LTDA - CNPJ: 
08.746.017/0001-02, localizado na Rua Luiz Dumont Villa-
res, N° 1675 - Bairro: Industrial Leonel Bedin, pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, com ramo de Ativi-
dade: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos 
em mármore, granito, ardósia e outras pedras; Outras 
obras de acabamento da construção; Comércio varejista 
de pedras para revestimento; Comércio varejista de ma-
teriais de construção em geral; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) - Tel.: (066) - 99612-7413.

GRACIELA BORELLA 02089893150, CNPJ 
36.026.422/0001-83, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Fabricação de laticínios, localizada na Rua Foz do 
Iguaçu, N 1332, fundos, Centro, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 
15.708.585/0001-76, localizado na Av. Idemar Riedi, N° 
9622 - Bairro: INDUSTRIAL 1° ETAPA, pertencente ao 
município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, com ramo de Ativi-
dade: Comércio varejista de materiais de construção não 
especificados anteriormente; Comércio varejista de madei-
ra e artefatos; Comércio atacadista de madeira e produ-
tos derivados; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) - Tel.: 
(066) - 99612-7413.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ 
NÚMERO 37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICEN-
ÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA ITORORO, SOB PRO-
TOCOLO Nº 153940/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA 
CARMEM.

LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, inscri-
ta sob o CNPJ nº 03.238.631/0001-31, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Mineração e Turismo, as Licenças Prévia e de Instalação, 
referente a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM D 
ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO 
DAS RUAS MARANHÃO E PARNAÍBA, localizadas no 
município de Peixoto de Azevedo/MT.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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. 

VENDAS

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 

tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 

interposto pela empresa KAUÊ CEREDA EIRELI, contra a decisão do 

Pregoeiro que a desclassificou para o Pregão Presencial nº 026/2020, foi 

NEGADO PROVIMENTO. Campo Novo do Parecis, 04 de maio de 2020.

Rafael Machado

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020

Objeto: contratação de serviços com caminhão prancha e caminhões 
pipa acoplados com aspersores de água para utilizar na manutenção das 
estradas vicinais e nos serviços de molhar praças e canteiros, pátios de 
escolas, ruas e avenidas desprovidas de pavimentação na cidade e no 
interior do município, Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 18 de 
maio de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/l icitacoese-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 05 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL
Marcelo Rodrigo Bragatti

O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, com interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados para 
credenciamento de empresas visando a a prestação de serviços para 
coleta e realização de exames especializados de laboratório para atender 
as necessidades de média e alta complexidade aos pacientes do SUS. Os 
interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e 
proposta de preço até o dia 21 de maio de 2020. O Edital completo poderá 
ser retirado no Departamento de Licitação, localizada na sede 
administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com 
endereço na Avenida Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em 
Nova Mutum - MT, Fone (65) 3308-5400 das 13:00 h às 17:00 h e no site: 
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 05 de maio de 2020.

CREDENCIAMENTO N° 005/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 23 
de abril de 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preço para futura e eventual aquisição de equipamentos, ferramentas e 
itens de informática para suprir as necessidades das Secretarias 
Municipais das quais foram vencedoras as empresas: Itens 820442, 
832820, 836176, 836190, 836207, 836211, 836214, 836245, 836255, 
836256, 836257, 836263, JOELMA DA SILVA CRUZ 01995999121, 
inscrita no CNPJ sob o número 27.617.936/0001-12 no valor de R$ 
89.628,50; Itens 227816, 819638, 828895, 830635, 830637, 830639, 
836179, 836180, 836184, 836186, 836188, 836193, 836210, 836229, 
836235, 836239, 836244, 836248, 836259, 836261, 836262, 836281, D 
M P INFORMÁTICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 
07.592.527/0001-00 no valor de R$ 97.772,50; Itens 220024, 232909, 
832787, 836175, 836183, 836185, 836197, 836198, 836216, 836231, 
836232, 836238, 836241, 836242, 836247, 836258, 836294, DATA 
MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ sob o número 19.707.627/0001-05 no valor de R$ 
152.615,99; Itens 826131, 836178, 836187, 836219, 836230, 836236, 
836240, 836246, 836250, 836253, 836361, CASA DO COMPUTADOR 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 10.199.390/0001-24 no valor de 
R$ 79.316,00; Itens 206700, 232908, 830245, 830641, 836174, 836192, 
836194, 836195, 836215, 836237, 836249, 836251, 836252, L F 
C O M É R C I O  D E  E Q U I PA M E N TO S  D E  I N F O R M Á T I C A E 
REPRESENTAÇÕES LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o número 
22.328.534/0001-84 no valor de R$ 146.116,00; Itens 836189, 836254, 
OLMIR IORIS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
70.429.956/0001-99 no valor de R$ 87.405,00.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2020

Nova Mutum - MT, 05 de Maio de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 026/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAÍRUS 
(COVID-19) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUTOS 
FARMACOLÓGICOS/HOSPITALRES PARA FORNECIMENTO DE 
E S PA Ç A D O R E S  PA R A A D M I N I S T R A Ç Ã O  D E  B R O N C O 
DILATADORES INALATÓRIOS PARA ATENDER DEMANDA DA 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMANETO BÁSICO DO MUNICÍPIO 
DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa para fornecimento de equipamento para administração de 
broncos dilatadores inalatórios para atender demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento para combate a pandemia do novo 
coronavírus (COVD-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da 
Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: MARQUES, CARRIEL E 
MARQUES LTDA, CNPJ Nº 09.290.985/0001-01. VALOR GLOBAL: R$ 
1.099,80 (Um mil e noventa e nove reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: 
30 (trinta) dias.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2020

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 20 DE MAIO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ari Genézio Lafin

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020

Prefeito Municipal

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
E M P R E S A  E S P E C I A L I Z A D A  E M  P R O D U T O S 
FARMACALÓGICOS/HOSPITALARES PARA FORNECIMENTO DE 
TESTES RÁPIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE COMBATE A 
DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
BÁSICO. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
para fornecimento de produtos para realização de teste rápido para a 
dengue, a fim de, garantir maior eficácia no tratamento e, prevenção, 
além de facilitar as atividades da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II 
da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: FAMA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI, CNPJ Nº 03.250.803/0001-92. VALOR GLOBAL: 
R$ 15.200,00 (Quinze mil e duzentos reais. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 027/2020.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2020

Ari Genézio Lafin

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 25 DE MAIO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORRO EM GESSO, VIDROS E 
OUTROS MATERIAIS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS 
ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001161-88.2018.4.01.3603 
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$ 14.672,46 
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) 

DIAMANTINO PEDRO DE MAMAN 
(REQUERIDO) 

PEDRO RODRIGUES ALVES 
(ADVOGADO) 

IDETE CARMEM PROLO DE MAMAN 
(REQUERIDO) 

PEDRO RODRIGUES ALVES 
(ADVOGADO) 

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 88/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001161-88.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: DIAMANTINO PEDRO DE MAMAN e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,0543ha (três hectares, cinco ares e quarenta e 
três centiares), parte de um todo maior com 447,50ha (quatrocentos e quarenta e sete 
hectares e cinquenta ares), denominado como Fazenda São Luiz, situado em Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 6.007, 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, 07 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
N: 223842982- Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:54:41, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071456
3404300000096441462 Número do documento: 19100714563404300000096441462 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000838-83.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 10/10/2018 
Valor da causa: R$ 16.494,70 
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) 

DARI DANZER (REQUERIDO)  
LINDONEZA GRENDENE DANZER 
(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) 

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 68/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000838-83.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: DARI DANZER e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.174,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 042 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, 04 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
Num. 223873874 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:19:45  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041819
4486600000095875471 Número do documento: 19100418194486600000095875471 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000930-61.2018.4.01.3603 
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$ 56.698,80 
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) 

ROBERTO GAMBINI (REQUERIDO) ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 
CELSO BAU (REQUERIDO)  
REJANE ZUBLER BAU (REQUERIDO)  
CARLOS DOMINGOS BAU 
(REQUERIDO) 

 

ZELANIR RAMME (REQUERIDO)  
NORBERTO BAU (REQUERIDO)  
DINES INOCENCIA MARTINELLI 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 77/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000930-61.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ROBERTO GAMBINI e outros (6) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 12.770,00 m2;, parte de um todo maior com 
484,00ha, denominado como Lote 06 do Loteamento Matrinchã, situado em Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 11.678, 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, 04 de outubro de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

  
Num. 225093350 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:20:48  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041820
4771500000096014970 Número do documento: 19100418204771500000096014970 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
CHAMADA PÚBLICA - Nº 005/2020 - AVISO DE SUSPENSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Porta-
ria Municipal nº 505/2019, faz saber que a CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020, 
cujo objeto é o “CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS 
PLANTONISTAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE DIAG-
NÓSTICOS POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS 
(ANEXO I) E TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II)” está SUSPENSO por 
interesse da Administração. Peixoto de Azevedo, 04 de maio de 2020.

Natália Fernandes da Silva
PRESIDENTE DA CPL

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 

AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 08/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA REFORMA E 
ADEQUAÇÕES PARCIAL NO BLOCO A DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ, 
aonde sagrou-se vencedor o Licitante TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.055.592/0001-01 com valor total de R$ 754.433,40. 
Matupá – MT, 05 de maio de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES -Presidente da CPL 
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Início das Eliminatórias em
setembro segue bem ameaçado

DA REPORTAGEM

As Eliminatórias Sul-
-Americanas para a Copa do 
Mundo de 2022 deveriam 
ter começado em março de 
2020. A pandemia obrigou 
Fifa e Conmebol a empurra-
rem as duas primeiras roda-
das para setembro. Agora até 
esta nova data sob ameaça. E 
as duas entidades estudam o 
que fazer.

Por enquanto, ninguém 
cogita mudar o formato do 
torneio. Fifa e Conmebol 
concordam que o ideal é 
manter a disputa por pontos 
corridos, com jogos de ida 
e volta entre os 10 países da 
América do Sul.

O problema é que esse 
formato demanda 18 datas, 
ou nove “datas-Fifa” – perí-
odo de nove dias em que as 

DA REPORTAGEM

Há menos de dois meses 
em São Paulo, o angolano 
Ramiro João Paulo teve pou-
co tempo para curtir o sonho 
de chegar ao futebol brasilei-
ro. Sua rotina de quarentena 
se resume ao isolamento em 
um flat bancado pelo Pal-
meiras, de onde ele tem dri-
blado a saudade da família 
graças à tecnologia.

Reforço recém-contra-
tado para o time sub-20, o 
lateral-esquerdo deixou o 
quarto e desceu ao saguão do 
prédio (que tem vista para a 
sede social do clube e a arena 
onde jogam os profissionais) 
apenas para correr ou rece-
ber visitas. Como a do técni-
co Wesley Carvalho.

Mas a mais marcante foi 
a de Gisele Silva, uma das 
psicólogas que o Palmeiras 
coloca à disposição dos atle-
tas. Das mãos dela, Ramiro 
ganhou sacolas de compras 
de um supermercado e o seu 
primeiro bolo de aniversá-

PALMEIRAS

Apoio psicológico e 
até festa virtual de 
aniversário a garotos

rio na vida – naquele 20 de 
abril, duas semanas atrás, ele 
completava 19 anos de idade. 
“Ele disse que nunca tinha 
tido um bolo de aniversá-
rio. Fizemos uma festa por 
videoconferência”, conta o 
coordenador das divisões de 
base, João Paulo Sampaio.

Além de não mexer nos 
salários das categorias mais 
velhas e de aumentar a ajuda 
de custo a famílias de atletas 
que não possuem contra-
to profissional, o Palmeiras 
tem feito acompanhamento 
psicológico e médico a dis-
tância. Por semana, o núcleo 
psicossocial do clube – com-
posto por assistentes sociais, 
psicólogos e uma pedagoga 
– faz em média de 30 a 40 
atendimentos online de ga-
rotos nascidos entre os anos 
2000 e 2006. A partir disso, 
os profissionais identificam 
como está sendo o período 
de confinamento familiar, 
analisam as emoções relata-
das, fazem sugestões aos pais 
e indicam atividades.

seleções nacionais se reú-
nem e para os quais os clubes 
são obrigados a liberar seus 
jogadores. Na Europa, o fu-
tebol de clubes é interrom-
pido para que os jogadores 
não desfalquem seus times 
enquanto as seleções jogam. 
No Brasil não é assim.

A ideia é que esse nú-
mero de 18 jogos seja pre-
servado. Com as janelas de 
março e setembro cancela-
das por causa do coronaví-
rus, não há mais espaço no 
calendário original. Se o cro-
nograma inicial for mantido, 
as Eliminatórias só termina-
riam em meados de 2022, 
depois até da data prevista 
para o Sorteio dos Grupos da 
Copa do Mundo.

As possíveis soluções 
para o problema seriam:

- Aumentar as datas-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Conmebol avalia alternativas para encaixar jogos das Eliminatórias no calendário 

Ramiro João Paulo ganhou compras e bolo de aniversário de 
psicóloga do Palmeiras 

ALTERNATIVAS | Com 18 rodadas, entidades planejam criar novas datas para substituir as canceladas

-Fifa para além dos nove dias 
atuais, e assim poder fazer 
três (ou mais) jogos, em vez 
dos dois atuais, em cada um 
desses períodos;

- Criar novas datas-Fifa, 
nas épocas do ano em que 
as seleções não se reúnem 
(como dezembro, janeiro ou 
agosto, por exemplo).

Segundo apurado, a Fifa 
ofereceu para a Conmebol a 
possibilidade de aumentar 
as janelas para 10 dias, e as-
sim fazer três jogos em cada 
período. A ideia caiu bem na 
Europa, por exemplo, mas 
não na América do Sul.

A Conmebol argumen-
tou que as viagens dentro do 
continente sul-americano 
são mais longas e há mais di-
ficuldades de logística – me-
nos voos diretos, mais neces-
sidade de escalas – e outras 

alternativas passaram a ser 
discutidas.

No limite, uma mudan-
ça no calendário das Elimi-
natórias pode ter consequ-
ências até para a Copa do 
Mundo do Catar. Não para o 
Mundial propriamente dito, 
mas para o sorteio que define 
os grupos.

O evento estava inicial-
mente previsto para abril de 
2022, logo depois da dispu-
ta das repescagens, que seria 
em maio. 

Se todo o calendário for 
empurrado para a frente, o 
sorteio corre risco de aconte-
cer muito perto do início da 
Copa, que será em novem-
bro e dezembro de 2022, e 
não no meio do ano, como 
historicamente acontece, por 
causa do calor do Oriente 
Médio.

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 017/2020 
 
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 CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA, CNPJ/MF Nº 
25.062.497/0001-01, no valor global de R$ 97.680,00 (NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA 
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 ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO 
CLINICO GERAL PLANTONISTA DE 06 (SEIS) HORAS DE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, PARA 
ATENDIMENTO NOS CASOS SUSPEITOS OU COM CONFIRMAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-
19) PELO PERÍODO ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 015/2020 da Chamada Pública n° 004/2020, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTES 01 E 02. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de maio de 2020. 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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SAÚDE

Sorriso recebe lotes de vacinas
contra a meningite e a gripe

SORRISO

Abatedouro de Aves já está sendo
utilizado em fase de testes

L.R.VERDE

Anta de 200 kg 
é resgatada após 
ser baleada e cair 
em valeta

Foto: Divulgação

Foto: Ney PiNheiro

Foto: aDriaNo CarNeiro

Anta de 200 kg é resgatada após ser baleada e cair em 
valeta 

Abatedouro iniciou as atividades em fase de testes

Doses foram adquiridas pelo Ministério da Saúde 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorri-
so recebeu o primeiro lote 
da vacina contra meningite 
ACWY. As doses, que serão 
aplicadas em crianças e ado-
lescentes de 11 e 12 anos, es-
tão disponíveis em todas as 
Unidades de Saúde da Famí-
lia (USF), no horário das 7h às 
17h. A vacina protege contra 
meningites e infecções ge-
neralizadas provocadas pela 
bactéria meningocócica dos 
tipos A, C, W e Y e deve ser 
dada como reforço. “Essa va-
cina é muito importante para 
prevenir infecções pela bac-
téria meningococo. Antes, a 
vacina era oferecida apenas 
na rede particular, agora o 
Ministério da Saúde dispo-
nibilizou para rede pública”, 
pontuou a enfermeira da Vi-
gilância Epidemiológica, Ká-

DA REPORTAGEM

Dentro das celebrações 
pelos 34 anos de emancipa-
ção político-administrativa 
de Sorriso, no próximo dia 
20, às 16h, a Administração 
vai entregar oficialmente o 
Abatedouro Municipal de 
Aves. No entanto, nesta se-
mana, a estrutura, localizada 
no Assentamento Jonas Pi-
nheiro, já começou a ser uti-
lizada, em fase de testes, para 
o abate de frangos.

“Todas as estruturas 
e equipamentos estão fun-
cionando de acordo com o 
esperado e, a partir do dia 
20, a intenção é permitir o 
abate de até 500 animais por 
dia”, comenta o secretário de 
Agricultura e Meio Ambien-
te, Márcio Kuhn.

O abatedouro integra 
o Programa de Incentivo à 
Avicultura, desenvolvido 
pela Prefeitura de Sorriso, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambien-
te (Sama) e que já conta com 
40 produtores ligados a esta 
cadeia. O local, que abrigava 
a antiga farinheira, localiza-
do às margens do BR-163, 
foi reformado e ampliado. 
As obras tiveram início em 

SÓ NOTÍCIAS

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado no último 
fim de semana para resgatar 
uma anta de cerca de 200 kg, 
que caiu em uma valeta de 
três metros de profundida-
de em Lucas do Rio Verde. 
Ao chegar no local, a equipe 
encontrou o animal atolado 
na lama, desidratado e com 
ferimentos de arma de fogo 
na região lombar. Os bom-
beiros amarraram as patas 

tia Dal Pra.
A Secretaria de Saúde e 

Saneamento de Sorriso tam-
bém recebeu mais um lote 
da vacina contra influenza, 
destinada ao público-alvo da 
segunda fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 

do animal e retiraram ele do 
buraco com o auxílio de um 
caminhão.

A anta foi transporta-
da até o Centro de Triagem 
de Animais Silvestres e foi 
medicada com antibióticos 
via oral. Foi feita também a 
limpeza dos ferimentos e o 
monitoramento pelo veteri-
nário. O animal ainda passa-
rá por cirurgia para retirar a 
bala do corpo. Toda a opera-
ção de resgate e transporte 
durou 5 horas.

DA REPORTAGEM

Termina nesta quarta-fei-
ra (6) o prazo para o eleitor 
transferir domicílio eleito-
ral, alterar local de votação 
e atualizar dados pessoais 
indispensáveis à expedição 
do documento que permite 
participar das eleições ainda 
previstas para este ano.

O prazo também se aplica 
aos que não votaram e não 
justificaram a ausência às ur-
nas nas três últimas eleições. 
Sem regularizar essa situa-
ção, está impedida a partici-
pação nos pleitos municipais 
de 2020.

Devido às restrições im-
postas pela pandemia da 
covid-19, não haverá mais 
atendimento presencial. O 
cidadão deve fazer suas so-
licitações por meio da pla-
taforma Título Net, a distân-
cia. Desde o dia 17 de abril 
– quando o atendimento e 
foi ao ar –, a Justiça Eleitoral 
paulista recebeu mais de 31 
mil requerimentos.

Para solicitar os serviços, 
o eleitor deve acessar o site 
do TRE-SP, clicar no banner 
“Atendimento emergencial” 
e acessar a página do Formu-
lário Título Net – que fun-

ciona 24 horas por dia.
Durante o atendimento 

será solicitado o envio (obri-
gatório) de imagens da docu-
mentação necessária: foto-
grafia do rosto (estilo selfie), 
segurando um documento 
oficial de identificação (que 
também deve ser envia-
do a parte, frente e verso) e 
comprovante de residência. 
Imagem do comprovante de 
quitação militar é necessária 
apenas para homens de 18 a 
45 anos que estiverem emi-
tindo o primeiro título.

O número de protocolo 
gerado deverá ser guarda-
do. A análise das solicitações 
será feita pela zona eleitoral 
do eleitor, que poderá soli-
citar informações adicionais, 
caso necessário. Durante 
todo o processo é possível 
acompanhar o andamento 
do pedido.A Justiça Eleitoral 
suspendeu temporariamen-
te o cancelamento de títulos 
dos eleitores que não com-
pareceram ao cadastramen-
to biométrico obrigatório, 
realizado em 479 municípios 
paulistas em 2019. Assim, os 
eleitores dessas cidades po-
derão votar normalmente 
nas eleições municipais de 
2020.

Foto: Divulgação

Documento permite participar das eleições ainda previstas para este ano 

Prazo para a regularização do
título de eleitor termina hoje
FIQUE ATENTO | Atendimento está sendo feito online via formulário Título Net

a gripe. As duas mil doses são 
destinadas aos profissionais 
das forças de segurança e 
salvamento, funcionários do 
Sistema Prisional, bem como 
para pacientes com doenças 
crônicas (hipertensão, diabe-
tes, asma entre outras), pes-

outubro de 2019, com um 
investimento de R$ 250 
mil em recursos do próprio 
Município. Além dos recur-
sos para a reforma do local, 

também foram investidos 
R$ 102 mil para a aquisição 
dos equipamentos necessá-
rios para o abate de animais.  
Além de proporcionar um 

local adequado para o abate, 
a Sama também fornece as-
sistência técnica aos avicul-
tores da agricultura familiar 
do município.

soas privadas de liberdade, 
caminhoneiros e indígenas.

Sorriso já contabiliza 
cerca de sete mil doses rece-
bidas. Já foram imunizados 
108,87 da meta dos idosos 
e 101,51 da meta dos traba-
lhadores de saúde, todos os 
agentes das forças de segu-
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A aplicação de multa aos 
estabelecimentos privados 
que não se adequarem ao 
uso de máscaras faciais está 
valendo desde esta terça (5). 
Mato Grosso foi o primeiro 
estado do país a instituir o 
uso obrigatório de máscaras. 
A penalidade está prevista 
no Decreto 465, do dia 27 de 
abril. O valor da multa é de 
R$ 80 por pessoa sem másca-
ra dentro das instalações, seja 
funcionário ou cliente.

Desde o início de abril, o 
Governo Estadual tem feito 
ações e campanhas de cons-
cientização para o uso da 
máscara, que é um instru-
mento eficaz de prevenção 
contra o novo coronavírus. 
É importante esclarecer que 
a máscara pode ser artesanal, 
de pano ou outro tecido co-
mum.

Durante todo este perío-
do, o Estado realizou ações 
de conscientização junto aos 
comerciantes. Por meio da 
Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e do Corpo de 
Bombeiros, já foram entre-
gues mais de 50 mil máscaras 
aos servidores públicos esta-
duais e à população carente 
em todo o estado.

Durante a entrega, as pes-
soas são orientadas sobre o 
uso obrigatório da máscara 
e, ainda, a manter um dis-
tanciamento mínimo de 1,5 
metros entre si, além de la-
var constantemente as mãos 
e utilizar álcool em gel para 
higienização.

Conforme o decreto, os 
estabelecimentos públicos 
e privados deverão afixar na 
porta de entrada um aviso 
com o alerta sobre a obri-
gatoriedade do uso de más-
cara facial e a possibilidade 

DESDE ONTEM | Fiscalização será feita pela Polícia Militar, Procon e Vigilância Sanitária
Foto: Christiano antonuCCi

Medida se faz necessária para evitar propagação do novo coronavírus 

de comunicação para retirar 
do local quem descumprir a 
norma, com auxílio da Polí-
cia Militar, caso necessário.

Caberá à Policia Militar 
coordenar as ações de fiscali-
zação, que também poderão 
ser realizadas pelos Procons e 
órgãos de vigilância sanitária 
estadual e municipais.

“A aplicação de multa ao 
estabelecimento será obri-
gatoriamente precedida de 
notificação de advertência 
expedida pelos órgãos de fis-
calização, que deverá conter 
o nome e a matrícula fun-
cional do agente fiscaliza-
dor, bem como o nome e o 
número do CNPJ do estabe-
lecimento notificado”, afirma 
trecho do decreto.

O Governo do Estado 
continuará a promover as 
ações de conscientização e 
entrega de máscaras para 
evitar a aplicação de multas, 
e espera ampla adesão por 
parte das empresas, assim 
como está ocorrendo com 
a população. Os valores de-
correntes das multas serão 
destinados para a compra de 
cestas básicas, distribuídas 
no município onde ocorrer a 
autuação.

“Em caso de instauração 
de auto de infração por ór-
gão municipal, compete ao 
respectivo ente promover a 
cobrança administrativa e 
judicial, bem como destinar 
o produto da arrecadação à 
aquisição e distribuição de 
cestas básicas aos respectivos 
munícipes”, afirma a norma-
tiva.

USO DA
MÁSCARA
De acordo com especialis-

tas em saúde pública, a más-
cara impede que as gotículas 
de saliva de um portador do 
vírus sejam expelidas no am-

Multa nas empresas por falta
de máscara já está valendo

biente e, consequentemente, 
evita que outras pessoas en-
trem em contato com a su-
perfície contaminada.

Um exemplo prático é o 
balcão de uma loja, de um es-
critório, ou até de uma mesa. 

Sem a máscara, uma pessoa 
contaminada, ao falar, expele 
gotículas de saliva que ficam 
sob essa superfície.

Outra pessoa, ao tocar 
nessa superfície e depois le-
var a mão aos olhos, nariz ou 

boca, acaba sendo contami-
nada. Já com o uso da másca-
ra, as gotículas de saliva são 
bloqueadas pelo tecido e, as-
sim, a cadeia de transmissão 
do vírus é interrompida já no 
início.

No início de abril, o Go-
verno de Mato Grosso foi o 
primeiro estado que passou a 
incentivar a população a usar 
as máscaras, por meio da 
campanha “Eu cuido de você 
e você cuida de mim”.


