
A Gol Linhas Aéreas confirmou que retomará os voos de Si-
nop a Guarulhos no dia 1º de julho. As operações ocorrerão 
as segundas, quartas, quintas, sextas e aos domingos. Os 
voos estavam suspensos desde 20 de março.   Página -4

1º DE JULHO

GOL confirma que retomará
voos de Sinop a São Paulo

MT-208

Municípios
decidem
sobre aulas
nas escolas
particulares
O governador Mauro Men-
des decidiu delegar a cada 
prefeito a decisão sobre o 
retorno ou não das aulas 
nas escolas particulares. 
A decisão foi tomada após 
reunião com o secretá-
rio da Casa Civil, Mauro 
Carvalho, e os deputados 
Dilmar e Xuxu.   
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As obras de pavimentação de um trecho da MT-208, que vai de Aripuanã até a BR-174, seguem em anda-
mento e em ritmo acelerado. A obra é resultado de um termo de cooperação entre Estado e a Prefeitura 
de Aripuanã.                 Página -4

OBRAS AVANÇAM EM ARIPUANÃ
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Mayke toscano

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT 
informa aos seus leitores 
que seguirá presando pela 
qualidade da informação 
neste período, porém, 
em tiragem menor em 
respeito, principalmente, 
aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, 
muita gente está envol-
vida, e na maior parte do 
tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!

Mato Grosso 
quinta-feira, 04 de junho de 2020
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Duas situações distintas ocorridas esta se-
mana, mostram que começou finalmente uma 
reação institucional aos arroubos antidemocrá-
ticos de Jair Bolsonaro, seus ministros, deputa-
dos da base e apoiadores. A primeira ação veio 
da Suprema Corte brasileira. Autorizada pelo 
ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Fede-
ral cumpriu mandados judiciais contra empre-
sários, blogueiros e deputados ligados ao presi-
dente, por produção e disseminação de notícias 
falsas.

O ministro também determinou a quebra de 
sigilo bancário e telefônico dos acusados, den-
tro do inquérito das fake news. A investigação 
apura as ações de uma rede conhecida como 
‘gabinete do ódio’, que dissemina notícias falsas 
e ameaças a membros do STF e governadores de 
oposição. Com atuação decisiva na própria elei-
ção de Bolsonaro através de perfis falsos (‘ro-
bôs’), estes grupos usam as redes sociais como 
meio de propagação de discursos racistas, dis-
criminatórios, de ódio ou contra a democracia.

A operação deflagrada pelo STF irritou Bol-
sonaro, que teme que as investigações alcan-
cem o chamado núcleo familiar, formado pe-
los filhos dele. Outro temor é que as apurações 
que remetem às eleições 2018 sejam usadas em 
ações que pedem a cassação do mandato de 
Bolsonaro e do seu vice, ainda pendentes no 
Tribunal Superior Eleitoral.

Nesse quesito, Bolsonaro recebeu o apoio do 
Procurador- Geral da República, nomeado por 
ele à revelia da lista tríplice votada pelos mem-
bros do MPF. Augusto Aras pediu o arquivamen-
to do inquérito das fake news. Já passou da hora 
de retirar do presidente a prerrogativa de indi-
car o chefe do Ministério Público, que deixa de 
ter a necessária isenção. A segunda evidência 
do enfrentamento democrático veio da união 
editorial dos três principais jornais do país, dos 
dois maiores portais de conteúdo digital e da 
rede de televisão de maior audiência no país.

Diante dos ataques sistemáticos de Bolsona-
ro à imprensa e das agressões verbais e físicas a 
jornalistas, estimuladas pelo presidente, os veí-
culos de comunicação suspenderam a cobertu-
ra na saída do Palácio da Alvorada. Motivo: ab-
soluta falta de segurança para os profissionais.

A decisão de se retirarem do circo de horro-
res do cercadinho da presidência, mostrou uma 
união sem precedentes dos gigantes da grande 
imprensa. Hoje, a imprensa constitui uma for-
ça contundente na fiscalização do desgoverno 
Bolsonaro, mais contundente e efetiva até que 
a própria oposição representada pelos partidos 
de esquerda. A emissora de TV e os grandes jor-

nais mostraram sua força na análise da fatídica 
reunião ministerial do dia 22 de abril. A grande 
imprensa expôs os detalhes sórdidos da inti-
midade do governo Bolsonaro e revelou as acu-
sações autoritárias e antidemocráticas contra 
a própria imprensa, governadores, prefeitos e o 
próprio STF, órgão máximo do Poder Judiciário.

A imprensa também foi implacável na apre-
sentação de evidências que confirmam as acu-
sações do ex-ministro Moro sobre a interferência 
indevida do presidente na Polícia Federal. Am-
parada nas falas e imagens, a imprensa desmon-
tou todos os desmentidos oficiais.

A liberação dos vídeos mostrou também os 
delírios e as afrontas dos ministros da Educação, 
Meio Ambiente, Economia e Direitos Humanos. 
Weintraub, da deseducação, chegou a pedir a 
prisão dos “vagabundos do STF”. Vai ter que se 
explicar ao Supremo, decidiu o ministro Alexan-
dre Moraes, e pode cair a qualquer momento pelo 
conjunto negativo de sua obra, antes mesmo de 
qualquer responsabilização judicial.

A reação da grande imprensa se contrapõe 
ao discurso bolsonarista-olavista, de destruição 
das estruturas políticas, econômicas, sociais, 
culturais e ambientais. Ela trabalha para conter 
o avanço da extrema direita, que se aproveitou 
do descrédito da esquerda brasileira para chegar 
ao poder. Este segmento despreza a política tra-
dicional, os princípios democráticos, os direitos 
humanos e valores republicanos.

A grande imprensa, como parte ativa da so-
ciedade organizada, não compactua com estas 
propostas, até porque vão contra a sua própria 
existência, como sinalizam os ataques sistemá-
ticos à imprensa e a jornalistas. Para a grande 
imprensa, não há opção fora do enfrentamento, 
até para mostrar que pode superar as dificulda-
des impostas pelas novas tecnologias digitais, 
que lhe retiraram o monopólio da informação.

Mas o enfrentamento ainda exigirá muito 
empenho das forças democráticas. Em reação às 
decisões do ministro Alexandre Moraes, Bolso-
naro afirmou: “ordens absurdas não se cumprem. 
E nós temos que botar um limite nessas ques-
tões”. A queda de braço com o Supremo ainda terá 
novos desdobramentos e a sociedade organizada 
precisa estar muito vigilante, pois está em jogo 
a própria sobrevivência do sistema democrático. 

EDUARDO RICCI É JORNALISTA

A hora do enfrentamento

EDUARDO RICCI
Só algumas dicas...
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perguntou qual “site” eu uso para lo-
calizar pessoas. Nem preciso dizer 
que isso não é assim tão “simples”, 
não é mesmo? Mas essas “dicas”, que 
são o “pulo do gato” e fazem toda a 
diferença nesse tipo de situação, 

eu só passo para meus 
alunos. Sim, para aquele 
camarada que pagou por 
um curso e está, de fato, 
se profissionalizando 
com base em meus co-
nhecimentos.

Quando falei isso o cidadão não 
gostou, dizendo que assiste meus ví-
deos todos os dias e que se isso não é 
ser “aluno”, ele não sabe o que é. Ten-
tei explicar a diferença entre dicas e 
aulas, ele fez questão de não enten-
der, e eu fiz questão de não me inco-
modar, deixando o assunto de lado.

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito 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/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Eu, eventualmente, disponibilizo alguns cursos grátis, 
e sempre que o faço deixo bem claro que se trata de um 
curso. Dicas são dicas, e você não precisa ser um grande 
especialista para perceber a diferença. Tentar bancar o 
esperto achando que vai conseguir “enganar” o professor é, 
no mínimo, uma baita perda de tempo...

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Quem me conhece sabe que sou 
apaixonado por compartilhar co-
nhecimento. Desde muito cedo es-
crevo artigos para jornais, revistas e 
outros veículos, já estive em incon-
táveis entrevistas em rádio e TV e 
publico vídeos na in-
ternet sobre vários te-
mas, há muitos anos. 
Dessa forma consigo 
fazer com que o co-
nhecimento, da forma 
mais descomplicada 
possível, chegue onde ele vai, real-
mente, ser útil.

Nesse contexto eu tenho publi-
cado, diariamente, vídeos sobre se-
gurança e investigação, visto que 
sou Detetive e dou cursos nesse seg-
mento. O objetivo é fazer com que o 
usuário consiga, com dicas simples, 
se manter mais seguro, saber se está 
sendo seguido, conseguir identificar 
comportamentos suspeitos e por aí 
vai. Só que tem gente que quer dar 
uma de “espertão”, e acha que, pelo 
fato de eu estar sempre disposto a ti-
rar dúvidas, vai conseguir se tornar 
Detetive apenas vendo meus vídeos 
e fazendo perguntas.

Recentemente um camarada me 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O governador Mauro Mendes decidiu 
delegar a cada prefeito dos 141 municípios 
de Mato Grosso a decisão sobre o retorno 
ou não das aulas nas escolas particulares. A 
decisão foi tomada após reunião com o se-
cretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e 
os deputados Dilmar Dal’Bosco e Xuxu Dal’ 
Molin. Também foram ouvidos diretores 
de escolas e profissionais da Educação para 
embasar a iniciativa.

As aulas nas escolas públicas e particula-
res estão suspensas desde o dia 23 de mar-
ço, por conta do coronavírus. Conforme o 
governador, a realidade de contaminação é 
muito diferente em cada município e, desta 
forma, os prefeitos devem ficar responsáveis 
por avaliar se é prudente e seguro reabrir as 
unidades particulares de ensino neste mo-
mento.

“Se temos um nível diferente de contami-
nação, as medidas mais restritivas têm que 
ser diferentes em cada um desses 141 mu-
nicípios. Vamos continuar repassando aos 
prefeitos para que analisem o cenário local 
de suas cidades. Temos que dar tratamento 
diferenciado para cada realidade”, afirmou.

Quanto às escolas públicas, as aulas con-
tinuam suspensas. Para minimizar as perdas 
de ensino, o Governo tem transmitido as 
aulas pela TV Assembleia, disponibilizado 
apostilas e mais de 300 mil kits-alimentação 
aos estudantes.

Mendes lembrou que o Governo de Mato 
Grosso já editou decretos orientativos para 
auxiliar os prefeitos a tomarem as medidas 
restritivas mais adequadas em seus muni-
cípios, sempre com respeito ao isolamento 
social, medidas de higiene e distanciamento 
e uso de máscaras.

Além disso, o Estado tem investido na 
criação de centenas de leitos em todas as 
regiões do Estado, adquirido respiradores, 
EPIs, ambulâncias e tomado uma série de 
medidas para preservar a vida e os empre-
gos da população mato-grossense.

“Estamos abrindo leitos na Baixada Cuia-
bana e em todo o estado, nos hospitais re-
gionais e em parcerias com os prefeitos, que 
é o que recomenda a Organização Mundial 
de Saúde”, declarou. Mendes delega aos municípios decisão sobre escolas particulares 

Governo delega aos municípios decisão
sobre aulas nas escolas particulares
CABE AOS PREFEITOS | Decisão foi tomada pelo governador Mauro Mendes, que acatou sugestão de dois deputados

Foto: Lucas RodRigues



ELIZABETE MARIA DA SILVA LOPES - ME, CNPJ 
37.212.013/0001-34, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Comércio varejista de lubrificantes / Serviços de manu-
tenção e reparação mecânica de veículos automotores / 
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos au-
tomotores / Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores, localizada na Rua Genesio Ro-
berto Baggio, N 101, sala 04, Centro, Município de Sorri-
so/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

CINTIA TAFFAREL, CPF 071.065.459-61, da clínica 
ODONTOLOGIA BEM ESTAR, torna público que requereu 
à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-
-MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade de: ATIVIDADE 
ODONTOLÓGICA; situado à Av. Perimetral Sudoeste, 
, esq. Com R. São Borja, 3285, Q-01, L-17, Residencial 
Colinas, em Sorriso-MT. [ RESP. TEC. IVAN AP. FERREI-
RA JR. – Eng. Ambiental e Seg. Trabalho (66) 99916-1757 
ivan.eng.ambiental@gmail.com ]

LIDERANÇA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
EIRELI, CNPJ 34.583.002/0001-72, torna público que re-
quereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a 
Licença de Operação, para atividade de Condomínio Hori-
zontal, na Rua Olavo Antunes de Souza, Quadra 08, Lote 
30, Jardim Copacabana, em Sinop-MT. Engenheira Agrí-
cola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 
99989-3784.

A empresa Artenorte Indústria e Comércio de Madeiras 
LTDA, localizada na ROD MT 208 S/N KM 148 Lote Ru-
ral Nº 184/01-A desmembramento, Bairro: comunidade 
Bela Vista, no município de Alta Floresta - MT, CNPJ 
n°03.339.139/0005-86 e IE n°: 13.346.440-7, torna públi-
co que requereu à SEMA-MT a Renovação da Licença de 
Operação (LO). Atividade: Serraria sem desdobramento 
de madeira, fabrica de cavacos – picador de madeira. Não 
determinado EIA/RIMA.

SÃO CONRADO EMPREENDIMENTOS SPE - LTDA, 
CNPJ: 24.340.666/0001-57, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so - MT – SAMA a Licença de Operação (LO) da atividade 
de: 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios. Endere-
ço: Lote Urbano nº 46A-I, inteiro teor nº 60.446, S/N, Bairro 
Gleba Sorriso. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Flo-
restal Ane C. Barceli 66-999766751).

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 04 de junho 2020 03 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 326-2019 – DO 

PREGÃO ELETRÔNICO 64-2019 DE SINOP-MT

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 326-2019 
– DO PREGÃO ELETRÔNICO 64-2019 DE SINOP-MT, contratação através da 
empresa OXIGENIO DOIS IRMÃOS LTDA, com CNPJ nº 13.657.269/0002-78 
no valor global de R$ 110.712,00 (CENTO E DEZ MIL E SETECENTOS E DOZE 
REAIS).

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo 
como objeto adesão à Ata de Registro de Preços N° 326/2019 do Pregão Ele-
trônico N° 64/2019 da Prefeitura Municipal de Sinop-MT - CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO 
MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, 
Bairro Alvorada, em Peixoto de Azevedo/MT,

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de junho de 2020.

Maurício Ferreira de Souza
Presidente CISRVP

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 

VENDAS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: JOÃO GONÇALVES DA ROCHA – CPF: 255.176.949-34

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 20/08/2018, na qualidade de compromissário 
comprador do LOTE 09 da QUADRA 15 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos, 
20/09/2019, 20/10/2019 e 20/11/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Noti-
ficada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
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. Candido 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 paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a re-
solução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão toma-
das as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, 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 hono-
rários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações 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, 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 02,03,04/06/2020.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: TEREZINHA WINHARKI DA ROCHA – CPF: 335.931.839-00

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 20/08/2018, na qualidade de compromissária 
compradora do LOTE 09 da QUADRA 15 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos, 
20/09/2019, 20/10/2019 e 20/11/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Noti-
ficada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
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. Candido 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 paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a reso-
lução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará cons-
tituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as 
medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas 
contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFI-
CANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atuali-
zado 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 alterações 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, 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 02,03,04/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2020

Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel 

S10 para veículos da Prefeitura Municipal de Nova Mutum. Tipo: menor 

preço por item - Data de abertura: 18 de junho de 2020. Horário: 08h00min 

- local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 

E d i t a l  e  a n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e 

<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo email 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no telefone **65-3308.5400-

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 07h00min as 11h00min e das 

13h00min as 17h00min. Nova Mutum – MT, 03 de junho de 2020.

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000939-23.2018.4.01.3603 
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$ 7.643,20 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

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

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

OSMAR NECHI (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) 

ZILDA HENRIQUE MAGALHAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 75/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000939-23.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (8) 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 544,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 50, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: 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. 246693036 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:20:23  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041820
2352600000096006961 Número do documento: 19100418202352600000096006961 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 26 de Maio 2020, com início às 09:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais elétricos para utilizar na manutenção dos prédios públicos da 
qual foram vencedoras as empresas: Itens 140723, 176070, 184660, 
819313, DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 05.020.986/0001-85 no valor de R$ 
8.140,00; Itens 17579, 221181, MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA - ME 
inscrita no CNPJ sob o número 03.913.609/0001-40 no valor de R$ 
4.310,00. Foram fracassados os itens: 177283, 229366.
Nova Mutum - MT, 3 de Junho de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE RETIFICAÇÃO - LEILÃO N° 001/2020

Pregoeiro

 A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, comunica os interessados que 
houve alteração no edital do Leilão nº 001.2020, passando a ter a 
seguinte redação: onde se lê: Sede da prefeitura de Nova Mutum, 
Avenida Mutum. 1.250N – Jardim das Orquídea. Leia - se: Avenida dos 
Beija Flores 1242N Jardim das Orquídeas, esquina com a avenida das 
Arapongas, Sede da Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum – MT, 03 de junho de 2020.

Presidente da CPL

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, foi prorrogado o horário de abertura do aludido certame 
para às 14:00 (quatorze) horas do dia 09 de junho de 2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020

Nova Mutum – MT, 03 de junho de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti



Foto: José RobeRto Gonçalves

Voos sairão cinco dias por semana 
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DA REPORTAGEM

As obras de pavimentação 
de um trecho da MT-208, 
que vai de Aripuanã até a 
BR-174, seguem em anda-
mento e em ritmo acelerado. 
Executada pela Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), a obra é 
resultado de um termo de 
cooperação entre Estado e a 
Prefeitura de Aripuanã.

O asfaltamento da MT-
208 compreende o trecho 
que vai de Aripuanã até Pas-
sagem do Loreto, no entron-
camento da MT-418, que 
dá acesso à BR-174. Neste 
momento são realizados os 
serviços de terraplanagem e 
tudo corre como previsto no 
cronograma.

De acordo com o secretá-
rio Marcelo de Oliveira, essa 
obra é mais uma das várias 
que estão sendo realizadas 
como resultado de coope-
rações firmadas com as pre-
feituras. Nesse modelo de 
parceria, o Estado e Municí-
pio se unem para executar a 
obra.

A Sinfra fica responsável 

por realizar a licitação das 
obras, excluindo alguns ser-
viços que serão executados 
pela prefeitura, como licen-
ciamento de jazidas, con-
trole e recomposição am-
biental, sinalização e obras 
complementares.

“Essa região do Estado 
ainda está isolada do resto 
do território mato-grossen-
se por não ter um metro de 
asfalto como acesso à cida-
de. Mas juntos estamos tra-
balhando para mudar essa 
realidade, pois é uma re-
gião promissora, em pleno 
desenvolvimento, que pre-
cisa de obras de infraestru-
tura”, disse Oliveira. Ainda 
segundo o secretário, a pa-
vimentação vai assegurar o 
fortalecimento da economia 
do município de Aripuanã, 
reconhecida como segundo 
maior produtor de energia, 
referência na extração mine-
ral, pecuária e manejo sus-
tentável.

PONTE DE
CONCRETO
Além da pavimentação, 

está prevista a construção de 

Foto: Mayke toscano

Foto: Wallace MaRtins
Sem chuvas, obras estão em ritmo acelerado 

Ele deve participar de uma reunião com o Estado-Maior do 
Comando Conjunto 

Obras de pavimentação da
MT-208 avançam em Aripuanã
NORTÃO | O asfaltamento compreende o trecho que vai de Aripua-
nã até Passagem do Loreto

NO DOMINGO

Mourão deve visitar 
Cuiabá para acompanhar 
operação do governo

EM JULHO
GOL confirma que retomará
voos de Sinop a São Paulo

DA REPORTAGEM

O vice-presidente Ha-
milton Mourão deve visi-
tar Cuiabá no domingo (7), 
às 9h30, para acompanhar 
as atividades do Comando 
Conjunto Barão de Melga-
ço, responsável pela Opera-
ção Verde Brasil 2 em Mato 
Grosso, deflagrada no dia 11 
de maio para combater cri-
mes ambientais como des-
matamento e queimadas 
ilegais nos estados que com-
põem a Amazônia Legal.

Ainda na parte da ma-
nhã, será realizada uma reu-
nião com autoridades locais 
na 13ª Brigada de Infantaria 
Motorizada. Ele deve parti-
cipar de uma reunião com o 
Estado-Maior do Comando 
Conjunto, onde serão apre-
sentados os detalhes das ati-
vidades em andamento na 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Gol Linhas Aéreas 
confirmou que retomará os 
voos de Sinop a Guarulhos 
no dia 1º de julho. As ope-
rações ocorrerão as segun-
das, quartas, quintas, sex-
tas-feiras e aos domingos. 
Os voos estavam suspensos 
desde 20 de março, quan-
do começou à pandemia 
do novo coronavírus. A em-
presa passou a requerer que 

região de Mato Grosso.
A Operação Verde 

Brasil 2 é coordenada pela 
vice-presidência da Repú-
blica em apoio aos órgãos 
de controle ambiental e de 
segurança pública. A missão 
deflagrada pelo governo fe-
deral visa ações preventivas 
e repressivas contra delitos 
ambientais na Amazônia 
Legal. A determinação pre-
sidencial para emprego das 
Forças Armadas em Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO) foi 
publicada no Diário Oficial 
da União por meio do De-
creto n° 10.341, de 6 de maio 
de 2020, e tem validade para 
o período de 11 de maio a 10 
de junho do corrente ano. 
Em 20 de maio, o ministro 
da Defesa, Fernando Azeve-
do e Silva, esteve em Cuiabá 
também para acompanhar o 
andamento da operação.

seus passageiros usem suas 
próprias máscaras durante 
o voo e nas aeronaves tem 
álcool em gel para passagei-
ros e tripulantes.

A confirmação do rei-
nício das operações foi feita 
para a direção do Aeropor-
to Municipal Presidente 
João Batista Figueiredo. Na 
consulta no site da empre-
sa, a menor tarifa de Sinop 
a Guarulhos, dia 1º, estava 
sendo vendida a partir de 
R$ 350.

uma ponte de concreto na 
MT-208, sobre o Rio Aripu-
anã.  O processo licitatório 
para contratar a empresa 
responsável por elaborar o 
projeto e executar a obra, 
que terá um total de 240 
metros de extensão, além 
do encabeçamento, já está 
em andamento. A ponte vai 

ligar Aripuanã ao distrito 
de Conselvan, à cidade de 
Rondolândia e ao estado de 
Rondônia – e será uma im-
portante alternativa para o 
escoamento da produção e 
fundamental para fortalecer 
o desenvolvimento econô-
mico de toda a região Oeste 
do município de Aripuanã.

AZUL
No mês passado, a Azul 

Linhas Aéreas retomou os 
voos entre Sinop e Cuiabá, 
três vezes por semana. No 
dia 22 de julho, a empresa 
volta a operar diariamente 
para o Aeroporto Interna-
cional Marechal Rondon de 

Várzea Grande/Cuiabá. A 
companhia está operando 
apenas três vezes por sema-
na no aeroporto sinopense 
desde o dia 11. Os passa-
geiros são monitorados na 
entrada do aeroporto, rece-
bem álcool gel e são obriga-
dos a usar máscaras.


