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RONDONÓPOLIS

A Derf cumpriu nesta semana mandados de buscas e apreensões em Pal-
mas/TO, na investigação que apura o estelionato praticado na venda de 
ventiladores pulmonares para a Prefeitura de Rondonópolis.         Página -8

EFEITO CORONAVÍRUS

Clubes temem pela falência

Para disputar a segunda divisão do Paraná, empresários do 
ramo imobiliário decidiram investir quase R$ 1 milhão nos últimos 
anos com o objetivo de levar o Rolândia EC à elite do futebol esta-
dual. Administrado como clube-empresa, o time agora contabiliza a 
fatura de prejuízos em meio à crise do novo coronavírus.      Página - 6

Maurício Vitorino
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diVulGação

diVulGação

Se depender da vontade do sinopense em presentear as mães, 
o comerciante não tem muito o que se preocupar. Isso porque 
aproximadamente 81% dos consumidores entrevistados afir-
maram que pretendem fazer compras o Dia das Mães, come-
morado neste domingo. Os dados foram divulgados em pes-
quisa entre a CDL Sinop e o Cise/Unemat.                         Página -7

DIA DAS 

81% dos consumidores
vai comprar presente

Arrecadação 
de Mato Grosso
despenca
com pandemia
Um levantamento realizado pela 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
indicou que a situação causada pela 
pandemia do novo coronavírus cau-
sou um forte impacto negativo na 
arrecadação de impostos e tributos 
no estado de Mato Grosso. Entre os 
meses de março e abril, períodos em 
que a pandemia ganhou corpo e o 
isolamento social com o fechamento 
dos comércios se fez necessário a 
arrecadação negativa foi sentida.
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Pandemia e julgamentos virtuais: os desafios 
do Poder Judiciário de Mato Grosso. Momentos de 
crise como o que estamos vivenciando são celei-
ros de transformações. E a pandemia da Covid-19 
está provocando e acelerando transformações em 
nossa sociedade.

Na advocacia, não poderia ser diferente. Pes-
soalmente, tendo o privilégio de ter iniciado na 
advocacia há mais de três décadas, tenho tido a 
oportunidade de acompanhar a evolução do Di-
reito e da advocacia. Nesse período, o direito se 
popularizou, especialmente operacionalização da 
garantia do acesso à Justiça, novidade contida na 
Carta Magna de 1988, que se mostrou um momen-
to importante para a consolidação da democracia, 
cujos reflexos sentimos até os dias de hoje, seja 
no ordenamento jurídico, nas relações sociais ou 
mesmo no poder público.

Novamente, estamos diante de um aconteci-
mento, desta vez uma crise global de saúde pú-
blica, a pandemia do novo coronavírus. A neces-
sidade de isolamento social, o fechamento dos 
fóruns, a suspensão das atividades presenciais 
nos obrigaram a buscar alternativas tecnológicas 
para continuar a executar nossas atividades. Nes-
te cenário, a advocacia enfrenta grandes desafios 
para exercer plenamente suas prerrogativas e o 
Poder Judiciário de Mato Grosso para promover o 
acesso à justiça. Os julgamentos de processos no 
TJMT passaram a ser feitos por vídeo conferência, 
garantindo-se o acesso do advogado para realizar 
a sustentação oral. Entretanto, um desafio que se 
apresenta é a arguição da chamada “questão de 
ordem”. Embora o TJMT tenha oriente que tais 
questões possam ser suscitadas até mesmo por 
meio de aplicativos de mensagens (Whatsapp, por 
exemplo), no intuito de minimizar os impactos 
negativos, não há uniformidade nos procedimen-
tos, e cada uma das Câmaras tem adotado pro-
cedimentos diferentes para tais situações, o que 
dificulta enormemente o trabalho dos advogados.

Num julgamento presencial, a “questão de or-
dem” é suscitada imediatamente pelo advogado. 
Nos julgamentos por vídeo conferência, não há 
esse imediatismo da suscitação, o que pode levar 
à perda do efeito da suscitação. Aduzir a “questão 
de ordem” no formato atual, de maneira plena, 
tem sido difícil, pois o advogado não pode entrar 
no julgamento a qualquer momento e o tempo de 
resposta no Whatsapp nem sempre é imediata. 
Além disso, há impactos significativos no ritmo 
da sessão, que pode implicar num sério obstáculo 
ao exercício do direito de ampla defesa.

Da mesma forma, a entrega de memorais foi 
afetada pela impossibilidade de atendimento pre-
sencial do advogado. Tal atividade é essencial no 

exercício do direito de ampla defesa. É o momento 
em que o causídico tem a oportunidade de chamar 
a atenção dos julgadores para fatos e provas impor-
tantes para o julgamento do processo. Particular-
mente eu gosto de despachar pessoalmente, olho 
no olho. Mas, neste momento em que o aperto de 
mão está suspenso, a tecnologia nos auxilia a ir de 
maneira segura ao Judiciário e exercer nossa pro-
fissão. Todavia, o efeito não é o mesmo do despacho 
pessoal.

Há, ainda, os julgamentos virtuais, aqueles 
em que os julgadores sequer se reúnem, nem pre-
sencialmente, nem por vídeo conferência. Nesses 
casos, verifica-se a realização de julgamentos em 
bloco, nos quais, em minutos se julgam dezenas 
de processos, sem que as partes consigam ao me-
nos ter conhecimento que seu processo está sendo 
julgado. É perceptível que o TJMT está adotando 
diversas medidas para efetivar a entrega da pres-
tação jurisdicional neste momento de crise. Há 
esforços para implantação de melhorias. Algumas 
Câmaras, por exemplo, atendem o advogado por 
videoconferência, como no caso dos Desembarga-
dores Rubens, Guiomar e Serly. O Desembargador 
João Ferreira, por exemplo, recebeu um memorial 
por telefone, ele mesmo atendeu minha ligação. 
São iniciativas que podem ser ajustadas e padro-
nizadas em todo o Tribunal para trazer mais segu-
rança para o exercício do advogado.

Outro detalhe que precisa ser observado é a 
capacidade de acesso do advogado às tecnologias 
necessárias para participação, de um julgamento 
por vídeo conferência. Para não ter surpresas de-
sagradáveis, é necessário, além dos equipamentos 
adequados, o acesso a um bom e confiável sinal de 
internet, o que é caro e raro em Mato Grosso.

Estamos diante de um caminho sem volta. O 
‘novo normal’ que teremos depois da pandemia 
será diferente. Com menos deslocamento, viagens, 
trânsito e dificuldade de estacionamento. Entre-
tanto, precisamos fazer ajustes imediatamente, 
sob pena de causar prejuízos enormes às partes e 
à advocacia. Saber que cada mudança atinge o es-
critório grande e o pequeno, o advogado experiente 
com estrutura e o jovem em começo de carreira. 
Estamos, neste momento histórico com uma gran-
de responsabilidade nas mãos, responsáveis por 
iniciar a construção do futuro da advocacia e da 
Justiça.

USSIEL TAVARES É ADVOGADO E EX-PRESI-
DENTE DA OAB MATO GROSSO

Pandemia e julgamentos virtuais

USSIEL TAVARES

A pandemia impõe a tarefa de lidar de modo ur-
gente com uma crise de características tão desconhe-
cidas quanto, provavelmente, de dimensão inédita na 
história documentada. Exige ideias ambiciosas, mas não 
desmedidas.

A consternação, o medo e a ansiedade, decerto jus-
tificados, não podem dar lugar ao pânico e a tentação de 
soluções salvadoras, ainda menos quando faltam imple-
mentar providências mais imediatas e planejar o futuro.

Nas semanas que correm, ouvem-se ideias tais 
como a intervenção do Banco Central no financiamento 
do governo —“imprimir dinheiro”— e o saque maciço 
das reservas em dólar para reduzir dívidas ou bancar 
investimentos. É bem-vindo, claro, o debate de alterna-
tivas, mas cumpre qualificá-lo. As opções em pauta de-
pendem de circunstâncias e objetivos.

Pode ser que, em dado momento, o Banco Central 
venha a comprar títulos de longo prazo do Tesouro Na-
cional, a fim de reduzir as taxas de juros de vencimento 
mais distante. Assim talvez se permita reduzir os custos 
de novos déficits e dívidas. No limite e na prática, o BC 
acabaria por financiar o Tesouro por meio de emissão 
de moeda.

Agora, no entanto, mesmo a taxa básica de curto 
prazo, a Selic, ainda está em ora elevados 3,75% ao ano. A 
discussão de medidas heroicas do BC não pode ocorrer 
antes da redução da Selic. Outra tentação salvadora diz 
respeito ao uso de reservas internacionais, os ativos em 
moeda forte sob a guarda do BC. O montante delas caiu 
de cerca de US$ 383 bilhões para os presentes US$ 339 
bilhões em um ano, devido a intervenções no mercado 
por parte da autoridade monetária na tentativa de en-
frentar momentos de disparada das cotações do câmbio.

A venda de dólares diminui a dívida bruta do go-
verno, tudo mais constante. Por quase todas as medidas 
de adequação e nas comparações internacionais, as re-
servas permanecem em nível alto; o custo de mantê-las, 
porém, baixou muito.

Nos cálculos da Instituição Fiscal Independente, 
vinculada ao Senado, esse custo (decorrente dos juros 
dos títulos emitidos para a compra de dólares) chegou 
a 2,7% do Produto Interno Bruto em 2015, caindo para 
perto de 0,3% em 2019.

Altíssimo, porém, é o desconhecimento das neces-
sidades financeiras externas do Brasil em um mundo 
conturbado. O país precisará de mais ou menos divisas 
próprias a depender do nível de organização macroeco-
nômica que conseguirá manter. Ficar no limite de segu-
rança é imprudente em momento de tamanhos riscos e 
incertezas.

A hora é de implementar medidas de preservação 
possível de empregos e empresas; de repensar com mais 
realismo e precisão a trajetória da política macroeconô-
mica, de juros e contas públicas, mirando a retomada da 
atividade. Esse deve ser o esforço inicial, que começou 
mal e mal começou a ser realizado com competência.

Editorial

Sem saídas mágicas
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US$ 56 MILHÕES
O projeto de lei que autoriza o Governo do 

Estado a contrair um empréstimo de US$ 56 
milhões vai ao encontro de uma promessa 
feita pelo governador Mauro Mendes no fi-
nal do seu primeiro ano de gestão: moderni-
zação e desburocratização da gestão fiscal 
do Estado. Desde o início do ano, Mendes 
vinha realizando reuniões e pressionando 
alguns membros de seu secretariado nes-
se sentido. Com o empréstimo, o Executivo 
planeja implantar o “Governo Digital”.

SEM DEMISSÃO
Aliado de Mauro Mendes, o deputado es-

tadual Max Russi apresentou um projeto de 
lei complementar que proíbe a dispensa de 
professores temporários durante o estado de 
calamidade em Mato Grosso. A medida foi 
apresentada em meio à nova polêmica de 
Mendes com a Educação. Isso porque parte 
dos professores temporários não teve seus 
contratos renovados, em março, por conta 
da paralisação das atividades devido à pan-
demia do novo coronavírus. Mendes disse 
que incorreria em improbidade administra-
tiva caso assinasse os contratos depois que 
as atividades já tinham sido paralisadas.

DESOBEDIÊNCIA
CIVIL
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), criticou as manifes-
tações do último domingo (3), que contou 
com a presença do presidente Jair Bolso-
naro. Na ocasião, manifestantes pediram 
intervenção militar e proferiram ataques a 
Câmara Federal e ao STF. Em uma reunião 
virtual, que ocorreu na segunda-feira (5), o 
ministro afirmou que é necessário “aperfei-
çoar a democracia” e não aceitar o que clas-
sifica como “desobediência civil”.

Crédito: Polícia Civil
IMAGEM DO DIA

“O país precisará de mais ou menos divisas 
próprias a depender do nível de organização 
macroeconômica que conseguirá manter

“
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) cumpriu man-

dados de buscas e apreensões em Palmas/TO, na investigação que apu-
ra o estelionato praticado na venda de ventiladores pulmonares para a 
Prefeitura de Rondonópolis. Uma equipe apreendeu dois veículos per-
tencentes a um dos mentores do esquema. No dia 30 de abril, a Polícia 
Civil prendeu o suspeito de fazer a venda dos aparelhos.

Desorganização virtual
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por assunto, existe uma grande tendên-
cia da coisa ir, pouco a pouco, fugindo 
do controle, caindo no esquecimento, 
bagunçando.

A melhor forma de evitar isso é le-
var tudo controlado, não “abraçando” 

mais do que consiga re-
solver. Não passe para um 
assunto sem que o anterior 
esteja resolvido, não inicie 
uma atividade sem que a 
anterior esteja finalizada, 
não encerre o dia deixando 
pendências e, caso ocorra, 
coloque-as como priori-

dade no dia seguinte, resolvendo antes 
de começar as próximas tarefas. Sepa-
re seus arquivos por assunto, organize, 
coloque nomes, datas, prazos. Sendo 
organizado na vida “real” e levando as 
mesmas “regras” para o mundo “virtual” 
você consegue manter suas coisas em 
ordem. Mas lembre-se: qualquer descui-
do pode ser o suficiente para que as coi-
sas comecem a “sair dos trilhos”.

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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Manter sua vida digital organizada é algo fundamental atu-
almente. Dedique tempo a isso, crie métodos de organização 
eficientes e acabe com a “mania” de “deixar para depois”. A 
organização é fundamental para que você não se “perca” em 
meio aos seus arquivos, atividades e comunicações e consiga 
extrair o que a tecnologia tem de melhor para facilitar sua 
vida.
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O “virtual” faz parte de nossas vidas. 
Computadores, celulares, e-mail, comu-
nicadores instantâneos, redes sociais e 
muito outros. Passamos o dia nos rela-
cionando com questões virtuais e, por 
vezes, dependemos desses recursos 
para trabalhar, estudar, 
nos comunicar e nos 
divertir. É muita coi-
sa. E tem coisa que se 
acumula, que fica para 
“ver depois”, que guar-
damos por engano, que 
precisamos verificar 
com calma, responder 
com tempo e por aí vai. E tudo vai se 
amontoando, se acumulando, se desor-
ganizando. Eu, por exemplo, costumo 
apagar todas as comunicações já fina-
lizadas dos meus comunicadores ele-
trônicos. Da última vez que peguei para 
apagar o que estava acumulado deletei 
mais de 250 conversas, isso sem ir mui-
to a fundo, deixando ao menos mais 100 
para verificar com mais tempo.

Tenho arquivos que salvei para ler 
e não li, para ver e não vi, para analisar 
e não analisei. A vida é corrida, feita de 
urgências, e acabamos deixando muita 
coisa que não está na lista de urgências 
“de lado. Isso vai se acumulando e, qua-
se que fatalmente, se desorganizando.

Por mais que você tente se organi-
zar, controlar, separar as pendências 
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Um levantamento realiza-
do pela Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), indicou 
que a situação causada pela 
pandemia do novo coronaví-
rus causou um forte impacto 
negativo na arrecadação de 
impostos e tributos no esta-
do de Mato Grosso.

Entre os meses de março 
e abril, períodos em que a 
pandemia ganhou corpo e o 
isolamento social com o fe-
chamento dos comércios se 
fez necessário a arrecadação 
negativa foi sentida.

No mês de março, as re-
ceitas atingiram apenas 75% 
do previsto, o que ocasionou 
uma redução de R$ 6,21 mi-
lhões na arrecadação aos co-
fres públicos. 

No mês de abril a queda 
foi ainda maior, a previsão 
de arrecadação que era de R$ 
24.500 milhões, só chegou 
aos R$ 11.442 milhões, o que 
representa apenas 26% da ar-
recadação esperada.

Entre os tributos inscritos 
em dívida ativa estão co-
branças judiciais ou admi-
nistrativas de débitos de Im-
posto sobre a propriedade de 
veículos automotores (IPVA), 

REFLEXO NEGATIVO | Queda na arrecadação da dívida ativa foi de 101% nos meses de março e abril

Pandemia causou estrago nos cofres públicos 

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA

ALMT cria comitê 
estratégico para
debater volta às 
aulas e contratos

Botelho disse que sugestões irão subsidiar decisão do 
governo Prazo de execução é de 12 meses 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va criou uma comissão para 
tratar dos problemas na rede 
pública estadual de ensino 
desencadeados em decor-
rência da pandemia do co-
ronavírus, para buscar ações 
que garantam o retorno das 
aulas com segurança e aju-
dem os professores interinos 
que tiveram seus contratos 
suspensos.

O comitê será formado 
por representantes de diver-
sas entidades, como do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE), do Ministério Público 
Estadual, da Defensoria Pú-
blica, do Sindicato dos Tra-
balhadores no Ensino Públi-
co de Mato Grosso – Sintep, 
da Secretaria Estadual de 
Saúde e Conselho Estadual 
de Educação, União Nacional 
dos Conselhos Municipais 
de Educação, dentre outros. 
Objetivo é propor medidas 
para subsidiar o governo do 
estado no enfrentamento da 
pandemia. As reuniões do 
comitê serão às segundas-
-feiras, às 14 horas, na Sala 
das Comissões da ALMT.

“Definimos que vamos 
montar uma comissão, com-
posta por membros da Se-
duc, do Ministério Público, 
da AMM porque vai servir 
de referência para todos os 

municípios também, e criar 
regras e entendimentos so-
bre quando começar as au-
las. Isso ficou definido e vou 
colocar o deputado Valdir 
Barranco, que é presidente 
da Comissão de Educação, 
para coordenar esse traba-
lho. Sobre a questão dos 
professores contratados, a 
secretária [Marioneide Klie-
maschewsk] também ficou 
de nos apresentar uma outra 
proposta para chegarmos à 
conclusão se votamos o pro-
jeto em andamento aqui ou 
faremos um substitutivo. 
O melhor é o entendimen-
to para não ter veto, não ter 
ações judiciais”, afirmou o 
presidente Botelho.

De acordo com a secre-
tária Marioneide, o comitê 
estratégico vai estruturar e 
reorganizar a situação para 
que até o mês de junho, se 
possível, possam retornar as 
atividades escolares, gradati-
vamente. 

Sobre possibilidade de 
disponibilizar ajuda finan-
ceira aos interinos, Mario-
neide informou que levará 
a sugestão ao governador 
Mauro Mendes. Uma das sa-
ídas, debatida durante a reu-
nião, seria um voucher, com 
valor a ser estipulado, atra-
vés da Secretaria Estadual de 
Assistência Social e Cidada-
nia – Setas.

Foto: Marcello casal Jr / agência Brasil
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Pandemia despenca arrecadação em MT

Foto: gilson carlos
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ENERGIA ELÉTRICA

Isenção do ICMS sobre conta de luz
será concedida até o mês de junho

SORRISO

Lançada obra de Posto de Saúde

Atualmente cinco comissões tramitam na Câmara 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso isentou o Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) da 
energia elétrica de consumo 
inferior ou igual a 220KWh/
mês. O benefício será con-
cedido entre o período de 
1º de abril a 30 de junho de 
2020 e vai aliviar as contas 
de mais de 147 mil famílias 
de baixa renda, inscritos 
nos programas sociais dos 
governos federal e estadual.

Esta é mais uma medi-
da adotada pelo Executivo 
estadual, a fim de diminuir 
os impactos econômicos 
provocados pela pandemia 
do Covid-19. 

A isenção foi instituída 
pela Lei 11.113/2020 (DOE 
de 24 de abril) e regulamen-
tada pelo Decreto 468/2020 
publicado no Diário Oficial 
que circulou na segunda-
-feira (04).

Para usufruir do be-
nefício, é necessário que 
um integrante da família 
solicite à concessionária de 
energia elétrica a inclusão 
na categoria “subclasse re-
sidencial de baixa renda”. É 
preciso também estar com 
os dados do Cadastro Único 
em dia, que pode ser atua-
lizado no Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(Cras) mais próximo.

O regulamento do 
ICMS de Mato Grosso já 
prevê a isenção do imposto 

para consumidores, enqua-
drados na classe residencial, 
que utilizam até 100 kWh 
e também para produtores 
rurais que consomem até 
50 kWh. Neste último caso, 
não se aplica à energia elé-

trica consumida em área 
rural, ou em sua fração, des-
tinada a lazer e recreação.

A isenção do ICMS 
da energia elétrica como 
medida para minimizar os 
efeitos decorrentes da Co-

vid-19 possui autorização 
do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Con-
faz). Além de Mato Grosso, 
outros 16 estados também 
instituíram o benefício para 
as famílias de baixa renda.

ASSESSORIA

DE IMPRRENSA

A Prefeitura de Sorriso, 
através da Secretaria de Saú-
de e Saneamento, realizou 
o lançamento da construção 
do novo prédio da Unida-
de de Saúde do Benjamim 
Raiser. O projeto prevê uma 
obra de 353,25m², com re-
cursos do município no valor 
de R$740.530,25. A empresa 
responsável pelo serviço é de 
Sorriso e o prazo de execu-
ção é de 12 meses. Participa-
ram do lançamento o prefei-
to Ari Lafin, acompanhado 
da primeira dama e Secretá-
ria de Assistência Social, Ju-
célia Ferro, o presidente da 
Câmara Municipal de Sor-
riso, Claudio Oliveira, além 
dos secretários municipais. 
O lançamento da obra faz 
parte dos eventos em alusão 
ao aniversário de Sorriso.

“Esta é uma das uni-

dades de saúde mais antiga, 
nossa equipe da engenharia, 
tentou de todas as formas 
ver a possibilidade de não 
demolir, mas não cabe mais 
reforma, é uma estrutura an-
tiga. Então vamos construir 
um prédio novo, trazendo 
mais qualidade de vida para 
os usuários e para os servi-
dores. Será um prédio mo-
derno e a obra deve ficar 
pronta em cerca de um ano”, 
pontuou o prefeito Ari Lafin.

O secretário de Saúde 
e Saneamento, Luis Fábio 
Marchioro, explicou que os 
usuários daquela unidade 
estão sendo atendidos em 
outra unidade. “Toda equipe 
que trabalhava aqui posto de 
saúde do Benjamim Raiser 
está atendendo junto com a 
equipe na Unidade de Saúde 
do Bom Jesus, no formato li-
vre demanda, para que nin-
guém fique sem atendimen-
to,” disse ele.

Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS), Licen-
ciamento de Veículos, entre 
outros.

“A queda inicia justamen-
te no período da pandemia 
e também quando as ativi-
dades comerciais foram re-
duzidas. Ainda acreditamos 
em um cenário mais otimis-
ta para os próximos meses, 
com a retomada gradual das 
atividades no Estado, o au-
mento da arrecadação dos 
impostos e da dívida ativa”, 
destacou o procurador-geral 
do Estado, Francisco Lopes.

Em contrapartida, o Go-
verno do Estado, por meio 
da PGE, acionou o Supremo 
Tribunal Federal (STF) nos 
últimos meses, para que sus-
pendesse dívidas do Estado 
com a União e utilizasse os 
recursos para ações de com-
bate à pandemia e demais 
necessidades do poder exe-
cutivo.

Os contratos foram firma-
dos pelo Estado e pela Com-
panhia de Desenvolvimento 
do Estado de Mato Grosso 
no ano de 1997 com o Banco 
do Brasil. 

A suspensão das parcelas é 
pelo prazo de 180 dias, o que 
permitirá um fôlego aos co-
fres públicos.
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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 
 

  
Num. 223842966 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:20:36  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041820
3575900000095970933 Número do documento: 19100418203575900000095970933 

 
 
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 

 
Num. 225093354 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:19:33  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041819
3284700000095844953 Número do documento: 19100418193284700000095844953 

 
 
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 
 

 
Num. 223839465 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/10/2019 16:25:36 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910161625
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2020 – RESULTADO

 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é ”REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANU-
TENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa WELLYNGTON DA 
SILVA 02913345123I (CNPJ: 34.971.356/0001-94), com o valor total de R$ 
28.849.95 (Vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e 
cinco centavos). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em 
sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 06 de maio de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – FILIAL 07, CNPJ 
Nº 11.644.786/0008-72, torna público que requereu à 
SAMA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso, alteração de Razão Social da Licença de Operação 
nº 537/201 emitida em favor de RD Armazéns Gerais Ltda, 
CNPJ nº 11.621.136/0001-35, da atividade de Recepção, 
Secagem e Armazenamento de Grãos, localizada no muni-
cípio de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

IGUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA EI-
RELI-EPP inscrita sob CNPJ nº 13.860.252/0001-32, lo-
calizada na Rua Carlos Chagas, s/nº,Setor Indústrial, no 
município de Claudia - MT, torna público que requer junto 
a SEMA/MT,  a ALTERAÇÃO DA RAZÃO DOCIAL COM 
APROVEITAMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
para a atividade de serraria com desdobro de madeiras. 
Não EIA/RIMA.

GIACOPPINI INDÚSTIA E COMÉRCIO D MADEIRAS 
EIRELI EPP, inscrita sob CNPJ nº 15.373.065/0001-50, 
localizada no município de Claudia / MT, torna público que 
requer junto a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO DO-
CIAL COM APROVEITAMENTO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO (LO), para a atividade de serraria com desdobro e 
beneficiamento de madeiras. Não EIA/RIMA.

LUIZÃO TRR E TRANSPORTE LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), atividade com. atacadista de combustíveis 
realizado por transportador retalhista (TRR), Rua Carlos 
Roberto Platero, n.º 74/E, Centro, Tabaporã/MT. CNPJ: 
31.513.399/0001-38. Não EIA/RIMA.

YPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – 
CNPJ: 31.253.713/0001-90, localizado no município de 
Nova Ubiratã do Estado de Mato Grosso, torna publico 
que requereu a junto a SEMA/MT, as LICENÇAS PREVIA 
E LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  com ramo de Atividade 
de LOTEAMENTO RESIDENCIA E COMERCIAL, não foi 
determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA – CNPJ: 32.893.776/0001-74, localizado no 
município de Nova Ubiratã do Estado de Mato Grosso, 
torna publico que requereu a junto a SEMA/MT, as LI-
CENÇAS PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com 
ramo de Atividade de LOTEAMENTO RESIDENCIA E 
COMERCIAL, não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

MINERADORA TAPAJOS - INDÚSTRIA E COMERCIO 
LTDA - CNPJ: 34.237.001/0002-57, localizado na ROD 
BR 163 – KM 768, N° S/N - Bairro: ZONA RURAL, per-
tencente ao município de SORRISO-MT, torna público que 
requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, 
Licença de Instalação, com ramo de Atividade: Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes 
e corretivos do solo; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) - 
Tel.: (066) - 99612-7413.

IARA SCHOFFEN, CPF: 954.365.960-53, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT a LICENÇA 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a atividade 
de CONDOMÍNIO UNIFAMILIAR HORIZONTAL, localiza-
do na rua Beatriz Bioclatti Brioschi, Lote 29, Quadra 17, 
Jardim das Acácias, Sinop-MT. Não foi determinado EIA/
RIMA. Responsavel Técnico: ENG. FLORESTAL EDSON 
FIABANI, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: edson.fiabani@
gmail.com.

ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI, 
CNPJ: 07.489.111/0001-52, situada na Rod. BR 163, KM 
844,2, s/nº, bairro Industrial, município de Sinop/MT, tor-
na público que requereu à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO, para a atividade de TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Responsavel Técnico: ENG. FLO-
RESTAL EDSON FIABANI, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: 
edson.fiabani@gmail.com.

DEDETIZADORA ESTRELA LTDA. Torna público que re-
quere a Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Re-
novação Licença de Operação (LO), atividade imunização 
e controle de pragas urbanas, Rua Samambaias, n.º 105, 
Jardim Jacarandás, Sinop/MT. CNPJ: 04.865.652/0001-
40. Não EIA/RIMA.

PARAISO PALACE HOTEL EIRELI - PARAISO PALACE 
HOTEL, CNPJ: 08.927.810/0001-08 torna público que re-
quereu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de 
Instalação_LI e Licença de Operação – LO da Atividade 
Impressão de material para uso publicitário localizada no 
município de Sinop - MT. Não EIA/RIMA
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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. 

VENDAS

 
 
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 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000931-46.2018.4.01.3603 
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$ 16.157,50 
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) 

UBIRAJARA ANDRADE DE 
OLIVEIRA (REQUERIDO) 

 

MARIA APARECIDA BAPTISTA DA 
SILVA DE OLIVEIRA 

 

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 82/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000931-46.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: UBIRAJARA ANDRADE DE OLIVEIRA e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.150,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 34 do Loteamento Alpe, situado em Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 1.752, Folha 01, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
SINOP, 4 de outubro de 2019. 

 
(assinado digitalmente) 

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

 
N: 226779876 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:55:56, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071455
5633000000096038471 Número do documento: 19100714555633000000096038471 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 011/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados o PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO 
ELETRÔNICA do PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2020 que tem por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de diárias na categoria pedreiro e 
auxiliar de pedreiro, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal. A continuidade da sessão, para manifestação de interesse de 
recurso ocorrerá no dia 08 de maio de 2020 às 9h00min. (horário de 
Brasília), no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

Campo Novo do Parecis, 06 de maio de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 

20/05/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 

Norte – MT, Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Presencial N.° 

018/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as 

disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002, e 

subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, destinada a 

“Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços de Mecânica Geral, Mecânica 

Pesada e Mecânica Elétrica para atender a frota da Prefeitura Municipal 

de Ipiranga do Norte”, conforme especificações constantes no Edital. Os 

interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 

depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 

Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 

Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 

transparência, Prefeitura Municipal - Poder Executivo, aba 

PUBLICAÇÕES e ainda pelo email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020

Ipiranga do Norte-MT, 06 de Maio de 2020.

Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 018/2020 

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 E REMOÇÃO TERRESTRE DE 
SAÚDE LTDA, CNPJ/MF Nº 13.969.397/0001-76, no valor global de R$ 28.048,80 (VINTE E 
OITO MIL E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), 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 EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 013/2020 da Chamada Pública n° 002/2020, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de maio de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

 

Marcelo Rodrigo Bragatti
Nova Mutum - MT, 06 de maio de 2020.

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de ampliação 
do CMEII - Monteiro Lobato, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 22 de maio de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 

03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SEMA/MT, o 

Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA,  LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO E L ICENÇA DE OPERAÇÃO DO AVIARIO 

(ABATEDOURO DE FRANGO),  localizado n Rod BR 163 Zona Rural  

(Assentamento Jonas Pinheiro) do  Município de Sorriso/MT, não foi 

determinado EIA-RIMA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REPRESENTAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS DE 
REAGENTES QUÍMICOS DO FABRICANTE ALFAKIT PARA ATENDER 
DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SISTEMA DE 
CONFERÊNCIA E ANÁLISE DE ÁGUA NACIONAL VIGIÁGUA NO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa especializada com representação exclusiva de 
reagentes químicos e prestação de serviço para equipamento do 
fabricante ALFAKIT para atender demanda da Vigilância Sanitária do 
município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso I da 
Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: COMMERCE ALL SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ Nº 11.049.999/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 20.132,00 
(Vinte mil, cento e trinta e dois reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 
2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 009/2020

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 
Inexigibilidade de Licitação, com todos seus documentos, juntamente 
com o parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do 
presente Processo de Inexigibilidade n.º 009/2020.

Ari Genézio Lafin

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS E 
AVENIDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE – 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 10H30M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 22 DE MAIO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.
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Clubes sem divisão nacional temem
falência por crise da Covid-19
DA REPORTAGEM

As Eliminatórias Sul-
-AmPara disputar a segunda 
divisão do Paraná, empre-
sários do ramo imobiliário 
decidiram investir quase R$ 
1 milhão nos últimos anos 
com o objetivo de levar o 
Rolândia Esporte Clube 
(REC) à elite do futebol es-
tadual. Administrado como 
clube-empresa, o time do 
norte paranaense agora con-
tabiliza a fatura de prejuízos 
em meio à crise do novo 
coronavírus, que paralisou 
campeonatos pelo país e im-
pediu a estreia da equipe na 
competição local, programa-
da para o início de abril. “In-
felizmente, dispensamos to-
dos os atletas e funcionários”, 
conta Hebert Issao, gestor fi-
nanceiro do clube. “Não tive-
mos outra alternativa”. Com 
uma folha salarial de R$ 85 
mil, a instituição, após a dis-
pensa do elenco e cortes até 
na segurança noturna, ainda 
tem um custo mensal de R$ 
17 mil para manutenção da 
sede e do centro de treina-
mento, que estão fechados.

Ao contrário do rival 
Nacional, clube mais tradi-
cional de Rolândia, que além 
da série B do Paranaense 
também disputa a Série D 
do Campeonato Brasileiro, 
o REC não recebeu o socor-
ro financeiro destinado pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) aos partici-
pantes da terceira e quarta 
divisões. Como não integra 
nenhuma competição nacio-
nal, o clube-empresa ficou 
sem o auxílio emergencial 
de 120.000 reais da confede-
ração. “Solicitamos ajuda da 
Federação Paranaense, que 
entrou em recesso por 60 
dias e não se manifestou. A 
pandemia pode inviabilizar 
completamente o projeto do 
clube”, afirma Issao.

Além dos times de pe-
queno porte, a crise desen-
cadeada pela suspensão dos 
campeonatos afeta grandes 
clubes endividados, que já 
enfrentavam limitações fi-
nanceiras muito antes da 
parada, e inclusive potências 

DA REPORTAGEM

Quando Robinho dava as 
primeiras pedaladas e Ney-
mar encantava com jogadas 
geniais, um torcedor espe-
cial alimentava uma paixão 
familiar pelo Santos. Andre-
as Pereira, meia e aposta do 
Manchester United, da In-
glaterra, cresceu rodeado de 
santistas e se tornou um de-
les, mesmo à distância.

Aos 24 anos, Andreas Pe-
reira, nascido na Bélgica e de 
nacionalidade brasileira, é 
uma das promessas do Man-
chester United. O meia tem 
mais quatro anos de contra-
to com o tradicional clube 
inglês, mas já tem certeza do 
que quer para o futuro.

Entre os sonhos de An-
dreas estão Barcelona, Real 
Madrid e Bayern de Muni-
que. Mas e o Santos? Defen-
der o clube do coração, para 
o meia, é uma realidade: vai 
acontecer uma hora ou ou-
tra, como ele conta também 
no Podcast GE Santos.

“Por mim, já está certo. 
Eu quero encerrar minha 
carreira no Santos, mas não 
estou pensando como vários 

QUER JOGAR LÁ

Promessa do Man. 
United planeja 
futuro no Santos

falam, que quero jogar velho 
no Santos. Não. Eu quero ir 
para o Santos para ganhar 
(títulos). Ganhar Paulistão e 
tudo o que for possível. Não 
vou lá para encerrar e “rou-
bar” dinheiro. Vou para jogar 
bem e falarem: “lembra do 
Andreas no Santos?””, dis-
se Andreas. Andreas Pereira 
está no Manchester United 
desde 2012. Cresceu como 
uma aposta da equipe inglesa 
para o futuro. Mesmo assim, 
nunca deixou de alimentar o 
desejo de defender o Santos, 
apesar de ainda querer cons-
truir carreira na Europa.

“Minha família inteira 
é santista. Sempre que es-
tamos assistindo a jogo do 
Santos, tem grupo de família 
que fica falando. Desde pe-
queno, fui crescendo vendo 
isso. Eu tava virando jogador 
e sempre sonhava em jogar 
no Santos, mas fui para o 
Manchester, fui crescendo, 
aí todo mundo falava: “por 
que você não vai jogar no 
nosso Santos?”. Eu quero ir, 
mas agora não dá. Quero fa-
zer meu futebol na Europa e 
depois eu vou”, explicou An-
dreas.

como Flamengo e Palmeiras. 
Os mais ricos do país anun-
ciaram cortes salariais. No 
rubro-negro carioca, mais de 
60 funcionários foram de-
mitidos. Até mesmo o pre-
sidente Jair Bolsonaro, em 
seu esforço para revogar a 
quarentena do setor comer-
cial, se diz preocupado com 
os reflexos da pandemia no 
futebol.

“O Flamengo, se não 
me engano, tem [gasto men-
sal] próximo a 15 milhões. 
Palmeiras também. Como 
vai se pagar sem que se gere 
imagem? Tem time aí que 
praticamente vai decretar fa-
lência. Times de segunda di-
visão, que estão disputando 
as divisões dos seus respec-
tivos Estados, com toda cer-
teza”, declarou o presidente 
durante uma live transmiti-
da pelo Facebook.

Porém, a volta das com-
petições esportivas esbarra 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Arena do Jacaré, estádio do Democrata, que exige respaldo aos “clubes invisíveis” 

Andreas Pereira quer encerrar carreira no Peixe, mas antes 
de ficar “velho” 

EFEITO CORONAVÍRUS | Times desmancham elencos, demitem funcionários e cobram socorro da CBF

nas medidas restritivas de-
cretadas por governadores. 
O do Rio de Janeiro, por 
exemplo, já rejeitou pedido 
de clubes cariocas para reto-
mar o Estadual no início de 
maio. “Sou absolutamente 
contrário à realização de jo-
gos de futebol ou treinos”, 
afirmou Wilson Witzel. “A 
pandemia ainda é grave e 
considero que, neste mo-
mento, não é adequado para 
a saúde e a segurança dos 
atletas ou de todos aqueles 
envolvidos nos jogos e trei-
namentos”.

O risco de falência ou 
interrupção definitiva das 
atividades assombra princi-
palmente os clubes à mar-
gem das divisões nacionais, 
não contemplados pelo pa-
cote financeiro da CBF. Com 
mais de 100 anos de história, 
o Democrata de Sete Lagoas 
publicou um manifesto co-
brando amparo aos “clubes 

invisíveis” por parte das fe-
derações.

“Nosso fôlego acabou. 
O desequilíbrio financeiro 
gerado nas últimas décadas 
chegou ao seu limite. Esta-
mos pedindo socorro. Não 
só com um apoio financeiro 
imediato, o que seria um an-
titérmico, mas com uma re-
estruturação do futebol que 
nos devolva a dignidade”, 
protestou o clube mineiro 
em carta aberta assinada pelo 
presidente Renato Paiva. No 
ano passado, a equipe teve 
sua sede leiloada pela Justiça 
para o pagamento de dívidas 
acumuladas. Apesar do ape-
lo, seguem à espera de ajuda 
não somente o Democrata, 
mas outros participantes da 
segunda divisão do Campe-
onato Mineiro, como Betim 
e Mamoré, que dispensaram 
todos os jogadores por falta 
de recursos em meio à pan-
demia.
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CONTA DE LUZ

Isenção do ICMS será concedida
até junho para 147 mil famílias

PLANTIO REDUZIDO

Sorrisenses encontram dificuldade
até para fotografar os girassóis

ALTA FLORESTA

Motorista tem alta 
e vai preso

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: agência Brasil

Motorista envolvido em acidente com 4 mortes 

Plantio é importante para manter solo mais produtivo e reaproveitável 

É necessária a inclusão na categoria “subclasse residencial 
de baixa renda” 

DA REPORTAGEM

O governo estadu-
al isentou o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) da energia 
elétrica de consumo inferior 
ou igual a 220KWh/mês en-
tre 1º de abril e 30 de junho e 
vai atingir mais de 147 mil fa-
mílias de baixa renda, inscri-
tos nos programas sociais dos 
governos federal e estadual.

Esta é mais uma me-
dida adotada pelo governo 
para diminuir os impactos 
econômicos provocados pela 
pandemia do Covid-19. A 
isenção foi instituída pela Lei 
11.113/2020 e regulamentada 
pelo Decreto 468/2020 pu-
blicado no Diário Oficial.

Para usufruir do bene-
fício, é necessário que um 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Os campos amarelos 
mais bonitos da estação mais 
parecem um jardim gigan-
te repleto de girassóis. Júlio 
César foi um dos plantado-
res que semeou milhares de 
girassóis em uma lavoura 
de Sorriso. “Aqui na fazenda 
foram 750 hectares, fora a 
outra [fazenda] que também 
plantamos a mesma quanti-
dade que essa”.

O plantio de girassóis 
é importante para manter o 
solo mais produtivo e rea-
proveitável, sem a necessida-
de de abertura de novas áre-
as. Entretanto, em Sorriso o 
plantio da flor foi totalmente 
descartado devido à valo-
rização do milho. A equipe 
da TV Sorriso teve que per-
correr vários km em estrada 
de terra para encontrar uma 
área de girassóis, para onde 
há pessoas até de outros mu-
nicípios para tirar fotos no 
local. 

A servidora pública Ca-

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Valdir Siqueira Júnior, 
28 anos, recebeu alta do 
Hospital Regional de Alta 
Floresta e foi encaminhado 
para a cadeia pública. Ele é 
o motorista da caminhonete 
VW Amarok envolvida em 
um acidente, no último do-
mingo, com quatro mortos 
na MT-208 e que dirigia sob 
influência de álcool.

Siqueira foi preso em 
flagrante e ficou sobe escolta 
policial durante internação 
no hospital. Este é um crime 
inafiançável.

O motorista teria feito 

integrante da família solicite 
à concessionária de energia 
elétrica a inclusão na cate-
goria “subclasse residencial 
de baixa renda”. É preciso 
também estar com os dados 
do Cadastro Único em dia, 
que pode ser atualizado no 
Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) mais 
próximo.

O regulamento do 
ICMS de Mato Grosso já pre-
vê a isenção do imposto para 
consumidores, enquadrados 
na classe residencial, que uti-
lizam até 100 kWh e também 
para produtores rurais que 
consomem até 50 kWh. Nes-
te último caso, não se aplica 
à energia elétrica consumi-
da em área rural, ou em sua 
fração, destinada a lazer e re-
creação. A isenção do ICMS 

uma ultrapassagem em faixa 
contínua dupla, ou seja, lo-
cal proibido, vindo a colidir 
frontalmente com o Renault 
Sandero que vinha correta-
mente no sentido contrário. 
A namorada quebrou as duas 
pernas, enquanto ele sofreu 
ferimentos. Uma pessoa pa-
rou e os socorreu, levando-
-os à unidade hospitalar pri-
vada da cidade.

Morreram no aciden-
te o corretor Jacinto Faqui-
nello, 50 anos, sua esposa, 
Elizandra Aparecida de Frei-
tas, 34, o filho, 7, e a sobrinha 
do casal, 9. Todos foram se-
pultados na última segunda-
-feira em Alta Floresta.

DA REPORTAGEM

Se depender da vontade 
do sinopense em presen-
tear as mães, o comercian-
te não tem muito o que 
se preocupar. Isso porque 
aproximadamente 81% dos 
consumidores entrevista-
dos afirmaram que preten-
dem fazer compras o Dia 
das Mães, comemorado 
neste domingo (10).

Os dados foram divulga-
dos em pesquisa realizada 
entre a Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) Sinop 
o Centro de Informações 
Socioeconômicas (Cise) 
da Universidade Estadual 
de Mato Grosso (Unemat), 
campus Sinop. 

O levantamento foi feito 
em abril sobre as expecta-
tivas do empresário e do 
consumidor com o Dia das 
Mães.

A pesquisa contou com 
uma amostra de 121 empre-
sários entrevistados e 189 
consumidores, um nível de 
significância estatística de 
94 a 95% e uma erro amos-
tral em torno de 6,25%.

Dos empresários entre-
vistados, 91% afirmaram 
que a pandemia vai im-
pactar a economia local no 
Dia das Mães, mas 90% das 
empresas que atendem ao 
mercado de mães afirmou 
que fará alguma promoção 

para alavancar as vendas.
“O empresário sinopense 

é um eterno otimista e está 
sempre apostando na me-
lhora da economia, entra-
mos no mês de maio com 
as regras de funcionamen-
to flexibilizadas pela pre-
feitura o que deve facilitar 
para que os clientes voltem 
as ruas, além disso a CDL 
preparou uma campanha 
especial para todos que fi-
zerem suas compras nas 
empresas filiadas por isso 
nossa expectativa é de que 
seja um bom dia das mães”, 
pontuou o presidente da 
CDL Sinop, Marcos Alves.

Também foram questio-
nados sobre o quanto gasta-
rão no dia das mães compa-
rados a 2019, 42% disseram 
que gastarão o mesmo e até 
mais. Os entrevistados tam-
bém foram questionados 
sobre a média do presente 
para e a maior parte dos 
entrevistados, 47% apontou 
que gastará entre R$ 50 e 
R$ 100. Já sobre o presen-
te preferido 44% compra-
rá roupas, 29% perfumes e 
cosméticos, 18% acessórios, 
e 7% calçados.

DISTÂNCIA
Quando a mamãe não 

está por perto, a alternativa 
é a internet. O jornalista e 
professor universitário José 
Roberto Gonçalves presen-

Foto: Maurício vitorino

4 em cada 5 sinopenses vai presentear as mamães 

81% dos consumidores 
vai comprar presente
DIA DAS MÃES | Pesquisa da Unemat/CDL Sinop aponta que novo coronavírus não vai diminuir ímpeto

da energia elétrica como 
medida para minimizar os 
efeitos decorrentes do Co-
vid-10 possui autorização do 
Conselho Nacional de Políti-

mila Stefanello e as amigas 
se encantaram com o cená-
rio. Elas saíram de Lucas do 
Rio Verde para garantir o re-
gistro fotográfico. “Viemos 
apenas para visitar o campo 
de girassóis e está valendo 
muito a pena. Nós quería-
mos ter vindo no ano passa-
do, mas acabamos perdendo 
a época, então viemos neste 
ano”.

Artenilson Souza, que 

trabalha como modelo em 
Sorriso, decidiu fazer uma 
foto com o girassol, mas en-
controu dificuldades para 
encontrar uma plantação. 
“Foi bem difícil, né? Bem 
longe do perímetro urbano. 
No ano passado, era bem 
mais perto da cidade, onde 
havia um campo no rodoa-
nel, e outro na mt-242, mas 
agora ficou um pouco mais 
longe. As flores já estão um 

pouco murchas, outras já 
cresceram até demais, não 
está mais aquele padrão 
que o girassol tem. O giras-
sol é importante para aque-
las pessoas que trabalham 
com fotografia de natureza, 
e também aquelas pessoas 
que procuram este ambiente 
para casamento, debutantes, 
porque é um ambiente natu-
ral que fica muito bonito as 
fotos”.

ca Fazendária (Confaz). Além 
de Mato Grosso, outros 16 es-
tados também instituíram o 
benefício para as famílias de 
baixa renda.

teará sua mãe com uma 
cesta de café da manhã que 
será comprada em um es-
tabelecimento em Araçatu-

ba/SP.
“Em outros anos, ela vi-

nha para Sinop próximo 
ao Dia das Mães, então eu 

a presenteava aqui mes-
mo. Mas ultimamente ela 
só tem vindo em outubro, 
muito distante para com-

prar e esperar. Então eu 
compro por uma loja virtu-
al e mando entregar na casa 
dela, fica mais fácil”.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Delegacia Especializa-
da de Roubos e Furtos (Derf) 
cumpriu nesta semana man-
dados de buscas e apre-
ensões em Palmas/TO, na 
investigação que apura o es-
telionato praticado na venda 
de ventiladores pulmonares 
para a Prefeitura de Rondo-
nópolis. Equipe coordenada 
pelo delegado Santiago Ro-
zendo Sanches apreendeu 
na capital do Tocantins dois 
veículos pertencentes a um 
dos mentores do esquema 
da venda dos aparelhos à 
Prefeitura de Rondonópolis.

No dia 30 de abril, a Po-
lícia Civil prendeu, em Ron-
donópolis, o suspeito de 
fazer a venda dos aparelhos 
à prefeitura. Ele estava na 
cidade para tentar o desblo-
queio dos valores pagos pela 
Prefeitura e que a Polícia Ci-
vil conseguiu bloquear das 
contas da empresa.

No dia 22 de abril a Secre-
taria de Saúde do município 
procurou a Polícia e regis-
trou uma ocorrência relatan-
do que, diante da situação da 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19) e necessidade 
de atendimento à unidade 
de saúde, foram adquiridos 
22 aparelhos respiradores 
pulmonares, em processo de 
dispensa de licitação.

FRAUDE
Na celebração do contra-

to com a Prefeitura de Ron-
donópolis ficou estabelecido 
que o pagamento fosse reali-
zado após a entrega dos apa-
relhos, que ficou marcada 
para os dias 16 e 17 de abril, 
em Goiânia.

Diante do combinado, 
uma equipe da Prefeitura 
foi até a capital goiana para 

RONDONÓPOLIS | Em 30 de abril, a Polícia Civil prendeu o suspeito de fazer a venda dos aparelhos à 
prefeitura

Foto: Polícia civil

Respiradores falsos foram comprados pela Prefeitura de Rondonópolis 

buscar os aparelhos. Antes 
de fazer o carregamento, 
foram feitas fotos dos equi-
pamentos e encaminhadas à 
Secretaria de Saúde, sendo 
demonstrados pelos adesi-
vos que se tratavam dos ven-
tiladores pulmonares.

Desta forma, o pagamen-
to foi efetuado pela Prefeitu-
ra de Rondonópolis na conta 
da empresa, porém, quando 
os equipamentos chegaram 
no dia 22 de abril na Unida-
de de Pronta Atendimento 
(UPA) da cidade foi consta-
tada se tratar de uma falsi-
ficação, pois se tratavam de 
monitores com aparência 
de respiradores, sendo co-
locados adesivos e manuais 
como sendo os de respira-
dores.

Antes que a equipe da 
Prefeitura descobrisse a 
fraude, um representante da 
empresa entrou em contato 
diretamente com a UPA so-
licitando para que não abris-
sem as caixas dos aparelhos 
até o dia 4 de maio, ocasião 
em que um autorizado viria 
até a cidade para a instalação 
dos equipamentos.

INVESTIGAÇÕES
Imediatamente após o 

registro da ocorrência, a 
Derf Rondonópolis iniciou 
as diligências para investigar 
o caso e uma equipe foi até 
Palmas, cidade onde supos-
tamente ficava a sede da em-
presa vencedora da licitação. 

Na ocasião, o suspeito, 
responsável pela empresa, já 
havia deixado a cidade e não 
foi localizado. Entretanto, a 
Polícia conseguiu o bloqueio 
em conta do pagamento 
efetuado pela Prefeitura de 
Rondonópolis.

Com apoio da Polícia 
Civil do Tocantins, as inves-
tigações avançaram, sendo 

Empresário que vendeu respiradores
falsos tem veículos apreendidos

possível identificar e qualifi-
car o suspeito do crime, que 
teve o mandado de prisão 
representado pela Polícia Ci-
vil e decretado pela Justiça. 

Ele foi preso em Rondo-
nópolis, onde esteve a fim 

de tentar reaver os valores 
que a Polícia Civil já havia 
conseguido bloquear de suas 
contas bancárias. Segundo o 
delegado Santiago Rozendo, 
foram bloqueados das contas 
das empresas do investigado 

cerca de R$ 3 milhões adqui-
ridos através da venda frau-
dulenta.

As investigações identi-
ficaram que o suspeito ad-
quiriu monitores cardíacos, 
equipamento de valor muito 

inferior ao de um respirador 
pulmonar, pelo valor de R$ 
10 mil e adulterou o produto 
para dar aparência de venti-
ladores e revendeu à Prefei-
tura pelo valor de R$ 188 mil 
cada.


