
Basta uma volta por alguns estabelecimentos abertos no período noturna 
para ver que regras de restrição não estão sendo seguidas em Sinop. Jovens 
acomodados em mesas que não obedecem ao distanciamento e uso de nar-
guilé são facilmente encontrados. Esqueceram do novo coronavírus?   Página -4

SINOP

Estabelecimentos permitem uso de
narquilé e mesas sem distanciamento

BARRA DO GARÇAS

Vereador
contesta 
contrato 
de placas
Esta semana o vereador 
Leonardo Visera (Patriota) 
apresentou questionamentos 
sobre a contratação de servi-
ço para a confecção e instala-
ção de placas de sinalização 
no município de Sinop. As 
críticas foram tecidas na Ses-
são Ordinária desta semana e 
entre as observações aponta-
das pelo parlamentar, está no 
valor do contrato e a empresa 
ser de outro estado.    Página  - 2

O prefeito de Barra do 
Garças, Roberto Farias, as-
sinou novo decreto deter-

minando o fechamento do 
comércio na cidade. Barra 
do Garças registrou quatro 

mortes por Covid-19 e é o 
município com maior nú-
mero de mortes em Mato 

Grosso. Conforme o decre-
to, ficam suspensas por 15 

dias, podendo ser prorrogá-
vel, a abertura de shoppin-
gs, cinemas, clubes, acade-

mias, bares, cafés, boates, 
casas de espetáculos.  
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O cidadão e a cidadã passam a privilegiar 
a si próprios e o conforto de um lar, de 
uma convivência intrafamiliar, deixando o 
espaço político para o governante

Uma formiga não muda; tem sua natureza 
definida, e não muda. Uma borboleta não muda; 
tem sua natureza definida, e não muda. Uma 
cigarra não muda; tem sua natureza definida, e 
não muda. Quem, dada uma natureza, escolhe 
mudar? É possível mudar?

Mudam-se as cores, mas nunca a essência. 
A essência está posta, não se trata de mera apa-
rência de Ser, mas de profundidade. Por que não 
ouvir a Maitê, Regina? A rudeza de Ser de Ser 
rude não pode prevalecer quando se está em 
jogo a ‘res’ pública. Sim, é nosso, portanto, que-
remos saber.

Era costume amar o significado pelo signi-
ficante. Nunca foi o ideal, mas se tinha amor. 
Hoje, o significante é amado independente do 
significado. Não há sentimento para com a es-
sência, mas pelo símbolo. Seria como amar a 
pátria, a bandeira, o hino, o brasão e não o povo. 
Ou mesmo o humanismo e não a humanidade. 
A aparência de Ser e não a sua essência. Enfim, 
o representativo invés do representado.

Ao romper as amarras com os valores tra-
dicionais, para antes do século XVII, o moder-
nismo nos legou o individualismo e com ele 
problemas de difícil superação, sendo o maior 
deles as posturas favoráveis às decisões breves, 
simples e sem maiores reflexões, afastando-se 
da complexidade coletiva.

Passamos à primazia de uma tal ‘razão ins-
trumental’ (Charles Taylor), ou seja, passamos 
da dinâmica para o imobilismo de um tipo de 
racionalidade em que se calcula, para qualquer 
ato ou ação, a aplicação mais econômica dos 
meios para se alcançar determinado fim. Expli-
co.

É a busca da eficiência, do custo-benefício, 
do melhor ‘Know how’ nisso ou naquilo etc. Os 
valores, as pessoas, conceitos, cultura, ética, 
moral, absolutamente tudo passa a ser matéria 
prima ou instrumento para os projetos. Aliás, 
os arquivos de Administração estão cheios, são 

dezenas, e a existência dos variados deles 
é a prova de que nenhum é completo o su-
ficiente para dar certo. E a cada dia as ca-
beças ‘prodígios’ criam mais, a cada novo 

administrador, uma marca. E mais tempo, sali-
nha de aula, projetos..., não é mesmo?

Se o individualismo nos libertou dos dogmas 
religiosos e políticos, também nos meteu numa 
enrascada, a ‘jaula de ferro’ de Weber ou o ‘des-
potismo suave’ de Tocqueville (fonte: A Ética da 
Autenticidade, de Taylor).

Ambos os citados pensadores se apercebe-
ram da perda de liberdade e participação, cul-
minando no reducionismo e amesquinhamento 
dos espaços públicos de tomadas de decisões, 
com o individualismo. Vale dizer, uma alienação 
da esfera pública com a consequente perda de 
controle político por parte dos cidadãos. E como 
isso acontece?

O cidadão e a cidadã passam a privilegiar a si 
próprios e o conforto de um lar, de uma convivên-
cia intrafamiliar, deixando o espaço político para 
o governante, ou as estruturas de poder aquarte-
ladas no Estado, desde que os mantenham nessa 
paz e zona de conforto, ainda que mediocrizada. 
Não percebem que perderam liberdade e legiti-
midade, são tutelados por grupelhos, e as coisas 
que seriam determinadas por outros critérios 
passam a ser decididas em termos de ‘eficiência’, 
‘de custo-benefício’, de maximizar a produção.

Não precisamos de maiores reflexões para 
percebermos que, assim ficando, a cultura, a mo-
ral e ética consolidadas, a humanidade, as pesso-
as em si, não serão importantes. Não estarão na 
prioridade; e o que é pior, serão consideradas um 
estorvo. Desse modo, morrer e sobreviver passa 
a ser um dado econômico, igual a percepção de 
Esparta e seus uniformes e músculos frente a 
uma Atenas com seus delírios de pensamentos e 
artes. É de se pedir, por fim: converse com Maitê, 
Regina, precisamos de você!!! É por aí...

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO É 
GRADUADO EM FILOSOFIA E DIREITO

As cigarras

GONÇALO ANTUNES DE 
BARROSEntre a facilidade e a segurança?
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saconselho completamente.
O acesso não supervisionado permite 

que a conexão seja feita a qualquer mo-
mento, bastando, para tanto, que o dis-
positivo esteja ativo. O usuário pode não 
saber quando o acesso está sendo feito e 

nem quanto tempo está 
durando, o que, evidente-
mente, compromete a se-
gurança de forma brutal.

Muita gente argu-
menta que permite essa 
modalidade de acesso 
apenas para quem real-
mente confia, mas a coisa 
é um pouco mais comple-
xa: o acesso estando res-
trito apenas por senha, 
sem intervenção huma-

na, abre a possibilidade para hackers e 
afins identificarem a conexão e tentarem 
“invadir”, obtendo sucesso caso a senha 
não seja suficientemente “forte” e, claro, 
sem que o usuário perceba que algo está 
errado.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em conta-
to pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!
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Todo e qualquer acesso remoto deve ser devidamente 
configurado pensando, em primeiro lugar, na segurança. É 
sempre importante contar com a orientação de um profis-
sional qualificado para conseguir o melhor da praticidade 
sem colocar seus dispositivos e informações em risco. 
Fazer qualquer um faz, mas fazer algo realmente “bem 
feito” é para poucos.
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Como falei na edição passada, o aces-
so remoto tem facilitado (e muito) a vida 
de quem precisa de manutenção ou au-
xílio em computadores e demais disposi-
tivos tecnológicos, permitindo que quem 
vai ajudar conecte, via internet, ao dis-
positivo do cliente e, 
em tempo real, veja 
sua tela e interaja 
com ações de tecla-
do e mouse, além de 
transferir arquivos, 
executar programas 
e muitos outros. A fa-
cilidade pode ter seu 
preço, e a segurança 
pode ficar compro-
metida ao menos 
descuido do usuário.

É sempre importante ter em mente 
que esses aplicativos podem ser utiliza-
dos para o “bem” e para o “mal”, então, an-
tes de qualquer coisa, só permita acesso 
remoto aos seus dispositivos para pes-
soas que você conheça pessoalmente e, 
claro, que confie muito. Permitir acesso 
remoto a desconhecidos é, no mínimo, 
loucura.

Tais aplicativos trabalham, basica-
mente, de duas formas, sendo em uma de-
las necessário que o usuário aceite (apro-
ve) a conexão e outra em que, por meio de 
uma senha, o acesso seja feito de forma 
“não supervisionada”. E esse modo eu de-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Esta semana o vere-
ador Leonardo Vise-
ra (Patriota) apresentou 
questionamentos sobre 
a contratação de serviço 
para a confecção e insta-
lação de placas de sina-
lização no município de 
Sinop.

As críticas foram teci-
das na Sessão Ordinária 
desta semana e entre as 
observações apontadas 
pelo parlamentar, está no 
valor do contrato e o fato 
de ter sido escolhida uma 
empresa situada na cidade 
de Anápolis (GO). 

Procurado pela reporta-
gem do Diário do Estado 
MT o secretário munici-
pal de Trânsito de Sinop, 
Hermann Friederich, re-
bateu o questionamento 
do vereador Visera sobre 
a contratação dos servi-
ços da empresa de outro 
estado, preterindo assim, 
uma empresa do próprio 
município. “Todas as li-
citações que eu vejo es-
tão abertas. Dificilmente 
aparece alguém de Sinop 
com a documentação cor-
reta e com a especificação 
dos materiais. Por exem-
plo, a placa faz aqui, e o 
poste faz? Não faz. Quem 
faz a placa, não faz o pos-
te. E no caso da empresa 
de Anápolis, ela fez as pla-
cas, os postes e meio para 
fazer a instalação”, disse o 
secretário.

Após a declaração do 
secretário, a reportagem 
do Diário do Estado MT, 
voltou a procurar o ve-
reador Leonardo Visera 

Placas e instalação custam R$ 125.300,00 

Vereador faz crítica à contratação de 
serviço; secretário de Trânsito rebate
SINOP | Questionou valor do contrato e escolha de empresa de fora.  Para Friederich houve economia 

Foto: RoneiR CoRRea

que confirmou que o or-
çamento feito por ele em 
uma empresa de Sinop, 
contempla sim, a confec-
ção das placas, postes e 
instalação, com um preço 
muito menor.  

De acordo com o vere-
ador que analisou o con-
trato, cada placa instala-
da custou aos cofres do 
município o valor de R$ 
3.300,00. E ao fazer um 
orçamento um orçamen-
to com uma empresa lo-
cal, o valor ficaria em R$ 
1.800,00, uma economia 
de R$ 1.500,00 por placa 
instalada. “Cada local, são 
instaladas duas unidades, 
sendo R$ 6.600,00 por lo-
calização. Liguei para uma 
empresa idônea do nos-
so município e pedi um 
orçamento. Sabe quanto 
ficaria se essas placas fos-
sem feitas em Sinop? R$ 
1.800,00 cada, quase a 
metade do preço”, apon-
tou Visera.

Mas de acordo com 
Friederich, a empresa 
goiana ofereceu o serviço 
não apenas pela confecção 
das placas, mas por todo o 
processo até a instalação. 
“Foram compradas 38 
placas. A aquisição foi da 
placa, o poste de susten-
tação, mais grosso, mais 
robusto, com seis metros 
e meio, com o braço es-
tendido em duas partes e 
mais a instalação da placa. 
Por R$ 3.300,00 o conjun-
to, que somados, ao todo 
dá R$ 125.300,00”, expli-
cou Friederich.

Na visão do secretá-
rio, escolher uma empre-
sa que se prestou a fazer 
todo o processo necessá-

rio, ao contrário do que 
indicou o vereador de que 
a prefeitura havia gastado 
dinheiro a mais, houve 
sim, uma economia aos 
cofres públicos, o que não 
aconteceria caso o muni-
cípio tivesse de contratar 
uma empresa diferente 
para cada processo.

Outro questionamen-
to feito por Visera foram 

as sinalizações erradas e 
desnecessárias. “Essas pla-
cas mostram o destino da 
Praia do Cortado. Todos 
nós sabemos que aquela 
área foi indenizada pela 
usina e que não pode ser 
utilizado pela popula-
ção. Então qual a serven-
tia dessa placa no centro 
da cidade? Outras placas 
apontam a localização da 

Catedral, por exemplo, 
fazendo conversão sen-
tido município de Itaúba 
e você está lá na avenida 
dos Jequitibás”, apontou o 
parlamentar.

Ouvido pela reporta-
gem, o secretário de Trân-
sito reconheceu a falha na 
instalação sobre a locali-
zação da Catedral, e disse 
que elas já foram retiradas 

e a empresa que as ins-
talou, já está corrigindo. 
Sobre indicar o destino da 
Praia do Cortado, Friede-
rich disse que o objetivo 
não foi de indicar o local 
como um ponto turístico 
atual, mas sim como um 
ponto de referência para 
quem mora ou tem ne-
gócios naquela região da 
cidade.



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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

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 

VENDAS

NJ VEÍCULOS LTDA CNPJ nº 33.759.983/0001-01, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambien-
te Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E  LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a ati-
vidade  principal 45.11-1-01 Comércio a varejo de auto-
móveis, camionetas e utilitários novos e atividades secun-
dárias: 45.11-1-02; 45.20-0-01; 45.20-0-02; 45.20-0-03; 
45.20-0-04; 45.20-0-05; 45.20-0-07; 45.30-7-03; 45.30-7-
04; 64.93-0-00; 66.22-3-00. O empreendimento está locali-
zado na R Colonizador Enio Pipino, 2333,  Setor Industrial 
Sul,– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

ANA PAULA JAQUELINE SOARES 02261528124 CNPJ 
nº 34.873.953/0001-86, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LI-
CENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E  LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade 45.20-0-05 – Serviços 
de Lavagem, lubrificação e polimento de veículos automo-
tores, o empreendimento está localizado na Avenida São 
Francisco, S/N, LT 03, QD 05, Residencial São Francisco 
– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Engenheira 
Michelle F S Rimoli (66) 99621-9607.

MICHAELLI KATHERINE ALBRING DA SILVA CPF nº 
022.013.671-83, torna público que requereu junto à Se-
cretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E  LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade 8630-5/04 – Atividade 
Odontológica, o empreendimento está localizado na Rua 
das Caviúnas, 1884, Setor Comercial – Sinop/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Engenheira Michelle F S Rimoli 
(66) 99621-9607.

CAMBIO TEC MECANICA LTDA - CAMBIO TEC MARIN-
GA, CNPJ: 33.655.662/0001-59 torna público que reque-
reu 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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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000945-30.2018.4.01.3603 
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$ 16.087,25 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

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

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

CESAR ROBERTO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

RENATA LOPES PRADO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
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 81/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000945-30.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.145,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha denominado como Lote 032 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 

 
Num. 229528361 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:55:22, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071455
2245900000096038443 Número do documento: 19100714552245900000096038443 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 NOTIFICADO: FABIO HENRIQUE LOPES DINIZ – CPF: 005.656.583-60 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular 
de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 08/09/2016, e aditivo na 
data de 12/02/2019, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
08 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos: 20/10/2019, 
20/11/2019, 20/12/2019 e 20/01/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria No-
tificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivel-
mente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@
ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candi-
do Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, 
Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o 
respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já ven-
cidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quita-
ção integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual 
e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Se-
nhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do con-
trato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, 
acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais pre-
vistas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato 
ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto 
pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alte-
rações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar 
à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 
21 de Janeiro de 2020. 

___________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 E/OU Carlos Rafael Menega-
zo – OAB/PR 48.017

14,15 E 19/05/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020
Tipo: Menor Preço Por Item.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 28/05/2020, às 
08H00, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA E 
CAMINHÕES BASCULANTES COM OPERADOR E CONDUTOR RESPEC-
TIVAMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS DE NOVO MUNDO-MT”, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-
-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto 
da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir 
das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.
mt.gov.br, Novo Mundo, MT,13 de maio de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – SRP 11/2020

Processo Administrativo Licitatório Nº 40/2020

 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira 
e equipe de apoio, nomeada através da portaria Nº 03/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 14/2020 – SRP 11/2020, OBJETIVANDO REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE-
FEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA CARMEM/MT. Com 
abertura marcada para o dia 11/05/2020 e homologada no dia 13/05/2020, 

teve como vencedor a empresa:
• EDINEI BOEING EIRELI - ME cadastrada no CNPJ nº 
08.685.303/0001-05, por apresentar o valor de R$ 275.686,60 (duzentos e 

setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

• EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME cadastrada no CNPJ nº 
08.925.694/0001-80, por apresentar o valor de R$ 228.532,89 (duzentos e 

vinte e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos).

• MARISTELA DIEL JOSE REINALDO - ME cadastrada no CNPJ nº 
22.825.629/0001-03, por apresentar o valor de R$ 136.375,95 (cento e trinta e 

seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

• SCHNEIDERSCHNEIDER JUNIOR LTDA cadastrada no CNPJ nº 
24.967.999/0001-00, por apresentar o valor de R$ 238.334,41 (duzentos e 

trinta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

• SUBLIME HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME cadastrada no 
CNPJ nº 36.850.213/0001-50, por apresentar o valor de R$ 32.854,20 (trinta e 

dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

Santa Carmem, 13 de maio de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira

Portaria nº 03/2020

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 – SRP 12/2020

Processo Administrativo Licitatório Nº 43/2020

 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira 
e equipe de apoio, nomeada através da portaria Nº 03/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM CARÁTER PREVENTIVO E 
CORRETIVO. Com abertura marcada para o dia 13/05/2020 e homologada no 
dia 13/05/2020, teve como vencedor a empresa:
• V. A. WALKER EIRELI cadastrada no CNPJ nº 17.164.356/0001-
63, por apresentar o valor de R$ 557.900,00 (quinhentos e cinquenta e sete 
mil e novecentos reais). 

Santa Carmem, 13 de maio de 2020.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira
Portaria nº 03/2020

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de maio de 2020. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
002/2020, destinada à Contratação de empresa especializada em 
construção de alambrado e mureta no perímetro do aeroporto municipal 
de Campo Novo do Parecis, com o prazo máximo de execução de 150 
(cento e cinquenta) dias, teve como vencedora a empresa: DA SILVA & 
MANTOVANE LTDA - ME com valor total de R$ 846,409,12 (oitocentos e 
quarenta e seis mil e quatrocentos e nove reais e doze centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 017/2020

Recebimento das propostas: a partir do dia 14 de maio de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 27 
de maio de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 27 de maio de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 27 de maio de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: Aquisição de 
Patrulha Mecanizada - máquina pesada do tipo trator sobre esteiras - 
conforme Contrato de Repasse nº 882435/2018/MAPA/CAIXA, firmado 
entre a União Federal e o Município de Campo Novo do Parecis. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone (65) 3382 5108 / 5138, 
o  e d i t a l  n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de maio de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues 

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que foram 
cancelados os itens 008 (código - 836942) e 009 (código - 836943), por 
conveniência administrativa. Nova Mutum – MT, 13 de maio de 2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020

AVISO DE CANCELAMENTO DE ITENS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 13 de maio de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

Objeto: contratação de empresa para construção da praça do Bairro 
Edelmina Querubim (Quadra 38), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 01 de junho 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 024/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 28 de maio de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL E 
TRANSLADO DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL”. Maiores informações através do Edital nº. 047/2020, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min.  Matupá – MT, 13 de maio de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

Inúmeras atividades co-
merciais estão voltando ao 
normal. O comércio, as lojas 
do centro, restaurantes, enfim, 
tudo que faz parte da vida do 
cidadão sinopense teve sua 
reabertura permitida graças 
aos Decretos (sejam eles de es-
fera Municipal ou Estadual) e 
ao número considerado baixo 
para casos de Covid-19.

Tais estabelecimentos de-
vem seguir regras, como dis-
por de álcool em gel ao cliente, 
permitir a entrada do mesmo 
somente com máscara, redu-
zir a quantidade de pessoas 
permanecendo no ambiente, 
entre outras medidas. Tudo 
pensado para evitar a disse-
minação e contágio pelo novo 
coronavírus.

O isolamento social se tor-
nou importante, mas mesmo 
que haja necessidade de “se-
guirmos a vida”, é necessário 
muita cautela, cuidado e pre-
venção. As duas vidas perdidas 
até o momento não devem 
ser consideradas meramen-
te como um número. Devem 
lembrar que a doença é peri-
gosa, sim.

Por isso, seja pessoas físicas 
ou jurídicas, todos têm a obri-
gação a exigência do uso de 
equipamentos de proteção em 
seus ambientes de trabalho 
e nos estabelecimentos, per-
mitindo apenas sua retirada 
quando estiver dentro de casa.

O uso de álcool em gel se 
tornou imprescindível, sen-
do encontrado – inclusive, 
obrigatoriamente – em todos 
os pontos com intensa movi-
mentação. Isso não significa 
que são permitidas aglome-

rações, uma das inimigas das 
recomendações feitas pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) no sentido de evitar a 
propagação do vírus.

Mas não é exatamente o 
que tem se visto em alguns 
estabelecimentos de Sinop. 
É possível afirmar que todos 
os cidadãos sinopenses têm 
acesso a informação, como se 
prevenir e como evitar a dis-
seminação do coronavírus. 
E, mesmo assim, teimam em 
transgredir as orientações. En-
tre outros fatores, talvez por 
isso a Prefeitura de Sinop te-
nha sido obrigada a revogar o 
Art. 21-A (e seu parágrafo, do 
Decreto nº 0832/2020, de 22 
de abril de 2020, acrescido 
pelo Decreto nº 088/2020, de 
30 de abril de 2020).

Ele liberava a realização de 
eventos com até 200 pessoas, 
seguindo orientações específi-
cas de saúde e higiene, como 
uso de máscara, distancia-
mento de dois metros entre 
pessoas e uso de álcool em gel. 
A medida foi publicada no dia 
30, mas em 8 de maio, a pre-
feita Rosana Martinelli anun-
ciou a revogação de tal artigo. 
No dia 2, a Defensoria Pública 
havia pedido a revogação da 
medida para evitar aglomera-
ção e disseminação do vírus.

Nos últimos dias, a redação 
do Diário do Estado MT re-
cebeu denúncias e fotografias 
que mostram alguns estabe-
lecimentos descumprindo as 
normas de higiene, permitin-
do não só a aglomeração de 
jovens, sem respeitar o distan-
ciamento mínimo, como tam-
bém o intenso uso de narquilé. 
Há locais em que os atenden-
tes foram flagrados sem estar 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: PreFeitura

Pessoas fazendo o uso de narguilé, em mesas que não respeitam distanciamento mínimo 

Máscara no queixo resolve alguma coisa? 

Barra do Garças registrou 4 mortes por Covid-19 

Uns se conscientizam, enquanto outros...
MAU EXEMPLO | ... se aglomeram em bares e conveniências, fumando narquilé e indo contra todas as recomendações

BARRA DO GARÇAS

Prefeitura decide fechar comércio
DA REPORTAGEM

O prefeito de Barra do 
Garças, Roberto Farias, assinou 
novo decreto determinando o 
fechamento do comércio na ci-
dade. Barra do Garças registrou 
quatro mortes por Covid-19 e 
é o município com maior nú-
mero de mortes em Mato Gros-
so. Conforme o decreto, ficam 
suspensas por 15 dias, poden-
do ser prorrogável, a abertura 
de shoppings, cinemas, clubes, 
academias, bares, cafés, boates, 
casas de espetáculos. Os esta-
belecimentos comerciais do 

ramo de alimentação e bebidas 
podem atender as pessoas no 
modo delivery ou drive-thru 
(compra e o não consumo no 
local), entre as 6h e as 23h. Far-
mácias, mercados, supermer-
cados, distribuidoras de água e 
gás, comércio varejista podem 
funcionar normalmente, desde 
que não possuam mesas no in-
terior ou na calçada. Os setores 
atacadistas e varejistas, como 
supermercados, padarias, mer-
cearias e açougues não podem 
permitir o consumo no interior 
dos estabelecimentos. Também 
devem realizar o controle de 

usando máscara corretamen-
te. De que adianta as medidas 
protetivas, então?

EM QUEM
RESPINGA?
Em quem faz uso de más-

caras corretamente, em quem 
cumpre as normativas, em 
quem segue as orientações. 
Enfim, boa parte da popu-
lação. Entre os prejudicados 
pelos displicentes estão as 
instituições de ensino. Algu-
mas delas, de diferentes ní-
veis educacionais, retomaram 
as aulas com absoluta cautela, 
atendendo o Decreto muni-
cipal e recebendo fiscalização 
diária. Porém, basta andar um 
pouco pela cidade para que 
se note a falta de educação 
e conscientização de muita 
gente e também por parte dos 
próprios estabelecimentos, 

acesso ao público, permitindo 
a entrada de uma pessoa a cada 
10 metros quadrados da área 
disponível. O uso obrigatório 
de máscaras pelos funcioná-
rios, colaboradores e clientes 
fica mantido. Esses estabeleci-
mentos também devem aten-
der somente pessoas do grupo 
de risco nas três primeiras ho-
ras de atendimento, a contar 
da abertura do local, além de 
disponibilizarem álcool em gel 
e higienização dos carrinhos e 
cestas de compras. Atividades 
religiosas, como cultos e mis-
sas também estão suspensas. A 

suspensão, porém, conforme 
o decreto, se restringe a even-
tos que contenham reunião 
de pessoas, sendo permitida a 
abertura e funcionamento dos 
templos religiosos para aten-
dimento aos fiéis. As agências 
bancárias, seus corresponden-
tes e casas lotéricas deverão 
adotar medidas de higieniza-
ção, bem como o controle de 
pessoas no interior. Esses locais 
também devem providenciar 
acomodações dignas aos con-
sumidores que aguardam aten-
dimento, sobretudo àquelas do 
grupo de risco, que devem ter 

atendimento prioritário. Práti-
cas esportivas coletivas, como 
futebol, artes marciais e futsal 
ficam proibidas. Também está 
vedado o acesso a parques pú-

que não controlam o fluxo de 
pessoas, permitem aglomera-
ção e não se preocupam com 
normas de higiene e seguran-
ça. Essas atitudes chocam. E 
tamanha irresponsabilidade 
pode voltar a fazer Sinop ver 
crescer os índices da Covid-19. 
E esse índice deve aumentar, 
tamanha a irresponsabilidade 
da galera. Por atitudes assim 
que a campanha dos gover-
nos estadual e municipal “Eu 
Cuido de Você, Você Cuida 
de Mim” torna-se uma piada, 
não pela iniciativa, mas pelo 
descaso de irresponsáveis com 
“histórico de atleta”.

Parafraseando o que disse 
o jornalista Fábio William, as 
pessoas têm que se lembrar 
dos “3 Ms” quando precisaram 
sair de casa durante a qua-
rentena do novo coronavírus. 
“Máscara, multa ou morte”.

blicos municipais, escadarias e 
cachoeiras, bem como à rampa 
do Porto do Baé e sua escadaria, 
tanto por pessoas quanto por 
veículos.


