
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 fi cará bem!

PREVENÇÃO À COVID-19

Em tempos de propagação do contágio do novo coronavírus, uma correta e frequente higienização dos 
automóveis e motocicletas também se tornou essencial na prevenção ao vírus.            Página -2

ASSESSORIA

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

Em meio aos registros negativos relacionados à Covid-19, existe 
uma luz em meio a toda esta luta: a recuperação da doença. Em 
Sorriso, cerca 50% das pessoas diagnosticadas se recuperaram. 
O registro de pessoas confi rmadas é de 1.779, sendo que 843 de-
las estão curadas e seguem sem sintomas.            Página  - 4

Cerca de 50% das pessoas
infectadas estão curadas

26 fóruns
retornarão
atividades
presenciais
A partir da próxima se-
gunda (27), 26 comarcas 
do Poder Judiciário de 
Mato Grosso darão início 
a primeira etapa do Plano 
de Retorno Programado 
às Atividades Presen-
ciais (PRPAP). A autori-
zação da retomada dos 
trabalhos nas unidades 
judiciais está expressa 
em Portaria.    Página  -4
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Nunca duvidamos da pandemia. Mas, ela 
não pode ser usada como cortina de fuma-
ça esconder as falsas atitudes tomadas pe-
los gestores públicos, que vem sempre cheio 
“boas intenções” para limitar o trabalho dos 
profissionais do comércio imobiliário, ou seja, 
eles vêm ao longo destes meses se aprovei-
tando da situação para atender seus interes-
ses particulares e ou ficar de braços cruzados 
e com as portas das instituições fechadas 
para não resolver problemas e questões ad-
ministrativas de seus associados.

No caso do CRECI MT, sabemos da ordem 
judicial para suspensão das atividades, po-
rém, a decisão foi somente para Cuiabá e Vár-
zea Grande. 

A decisão não abrange o interior, até por-
que cada município tem critérios próprios de 
combate ao vírus Covid 19.

Em Sinop, por exemplo, que tem a delega-
cia do CRECI MT para atender a cidade e mais 
de 35 municípios, órgãos púbicos e comércios 
estão trabalhando normalmente, porém o 
Presidente do CRECI, Benedito Odário, de ma-
neira irresponsável e desrespeitosa resolveu 
a seu próprio critério e em uma só canetada 
fechar a sede de Cuiabá e ao mesmo tempo 
todas as delegacias do interior incluindo a re-
gional de Sinop.

A região de Sinop tem mais de 800 cor-
retores de imóveis que diariamente necessi-
tam de atendimento administrativo para, por 
exemplo, emissão de boletos para pagamento 
de anuidades, emissão de certidão de regula-
ridade, dar entrada em processos de inscri-
ção para novos corretores e novas imobiliá-
rias, entre outros serviços. 

Também são as delegacias que recebem 
as denúncias por exercício ilegal da profissão 
e documentação de loteadoras e incorpora-
doras atestando a regularidade dos produtos 
imobiliários lançados para venda por estas 
empresas.

As delegacias também são responsáveis 
por receber denúncias e ou reclamações de 
cidadãos, de corretores e de imobiliárias 
quando da existência de possíveis irregulari-
dades ou ações que possam ferir o código de 
ética da profissão.

Diante desse quadro de total abandono e 
desrespeito com o interior do estado, resta-

-nos pedir socorro às Associações de Corre-
tores de Imóveis que dentro de suas possibi-
lidades vem tentando ajudar a toda classe 
abandonada, até porque o tal SINDIMOVEIS 
que deveria cobrar o CRECI MT, ao que tudo 
indica vem andando de mãos dadas com os 
diretores desinteressados do nosso CRECI-MT.

Apenas para reforço de entendimento. A 
imprensa nacional, estadual e local vem sem-
pre divulgando que mesmo diante dessa crise 
pandêmica, o mercado imobiliário continua 
aquecido e vem batendo recorde de vendas nos 
últimos dois meses se comparado ao mesmo 
período dos três últimos anos.

É sabido também que o atual Presidente do 
CRECI e parte da diretoria vem sendo investi-
gada por denúncias feitas a PF por uma fun-
cionária do próprio CRECI. 

Chego a pensar que esse fechamento total 
da sede do CRECI e de suas delegacias, atende 
aos interesses destes investigados que junta-
mente com o COFECI vem se esquivando de 
encarar de frente o Corretor de Imóveis e ex-
plicar o teor das denúncias graves das quais o 
CRECI MT é o ator principal.

Deixo aqui em nome dos corretores do Nor-
te do estado e da ACIANORTE meus votos de 
protestos e repúdio ao CRECI, COFECI e SINDI-
MOVEIS que além de nada fazer para atender 
o Corretor de Imóveis, vêm, no caso do COFECI 
postergando a divulgação dos levantamentos 
feitos in loco no tocante às denúncias da fun-
cionária do CRECI MT.  

Finalizo reafirmando meu compromisso e 
o comprometimento da ACIANORTE em cobrar 
das autoridades competentes, atendimento 
imediato aos Corretores de Imóveis com a rea-
bertura das delegacias e com as investigações 
quanto a possíveis irregularidades  de parte 
desta diretoria do CRECI MT. 

Nosso próximo passo será ir até ao MP e 
Polícia Federal para esclarecer estes fatos e 
punir os culpados se assim for comprovada 
sua culpa. 

CARLOS LONGO É PRESIDENTE DA ACIA-
NORTE

O CRECI MT e a pandemia

CARLOS LONGO“Você não vai ter uma calculadora por 
perto todo o tempo...”
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ce praticamente todo o tempo. E isso é algo 
extremamente normal atualmente.

Mas o nosso querido professor não 
estava errado. O “pensar 
matemático” nos ajuda 
muito, nas mais variadas 
situações do dia a dia. E 
não estou falando apenas 
de “depender” ou não de 
um recurso eletrônico, e 
sim de interagir de forma 
mais efetiva com nosso 
dia a dia. Conseguir fa-
zer ao menos os cálculos 
mais elementares “de 
cabeça” evita que você 
tenha prejuízos, permite 
que você faça pequenas 
projeções e que saiba o 
que está acontecendo à 

sua volta, seja em uma negociação, uma 
viagem, um abastecimento de veículo ou 
qualquer outra das incontáveis situações 
de nossas vidas que envolvem números.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, e você pode entrar em contato 
pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, ls-
mussi@hotmail.com ou visitar nosso per-
fil em facebook.com/paginadocareca. Do 
mais um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

É interessante observar o quanto o acesso à tecnologia 
mudou nos últimos tempos. Duas décadas atrás uma 
calculadora não era considerada um item “acessível”, 
enquanto atualmente uma parcela mais do que expres-
siva da população faz uso de telefones celulares. Quanta 
diferença!
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Me lembro de uma cena que presenciei 
em minha quinta série, no agora longínquo 
ano de 1991. Era uma avaliação de mate-
mática e um colega de sala 
“afanou” a calculadora do pai 
para usar escondido durante 
a prova. A estratégia não deu 
certo e a casa caiu para o lado 
de quando o professor, bas-
tante experiente, percebeu 
os percalços que o camarada 
estava passando tentando 
utilizar o dispositivo eletrô-
nico escondido embaixo da 
carteira.

A situação gerou um re-
buliço generalizado e, claro, 
atraiu a atenção de todos da 
sala (e alguns de fora, durante 
seus desdobramentos). O pro-
fessor, um cara bastante “parceiro”, tentou 
explicar para o jovem que ele precisava 
aprender a se virar sem o dispositivo, e a 
justificativa para tal era, para a época, um 
tanto quanto plausível: “você não vai ter 
uma calculadora por perto todo o tempo”. 
E, naquela época, realmente era imprová-
vel que a pessoa andasse para cima e para 
baixo com uma calculadora.

Hoje, duas décadas mais tarde, a cal-
culadora está conosco todo o tempo. E não 
apenas ela: uma infinidade de recursos, 
agregados ao celular, estão ao nosso alcan-

Limpeza do interior do veículo 

Saiba como higienizar carro e moto
para prevenção ao novo coronavírus
LIMPEZA VEICULAR | Correta e frequente higienização também se tornou essencial na prevenção ao vírus

Foto: Lidiana Cuiabano

DA REPORTAGEM

Em tempos de propaga-
ção do contágio do novo 
coronavírus, uma correta e 
frequente higienização dos 
automóveis e motocicletas 
também se tornou essen-
cial na prevenção ao vírus. 
A desinfecção diária é ne-
cessária, especialmente em 
veículos que são usados de 
forma compartilhada com 
mais de uma pessoa, sejam 
condutores ou passageiros.

O interior dos carros, por 
exemplo, é composto por 
diversos materiais, como 
tecido, plástico, couro, ca-
murça, dentre outros, que 
exigem uma técnica correta 
e adequada de limpeza.

Seguindo as recomenda-
ções das autoridades sani-
tárias de Mato Grosso, para 
uma higienização segura e 
correta, basta utilizar água 
e sabão neutro, na parte ex-
terna e interna do veículo.

“As mãos, objetos ou go-
tículas expelidas por condu-
tores ou passageiros conta-
minados pelo vírus, podem 
fazer com que o vírus fique 
sob as superfícies internas 
do veículo. Por isso o ideal 
é que a higienização e de-
sinfecção do carro e moto 
seja realizada todos os dias”, 
disse a gerente de Ações 
Educativas do Detran-MT, 
Rosane Pölzl.  

O QUE
LIMPAR?
O item principal para 

conduzir veículos e motos 
são as chaves. Alguns tipos 
de chaves, com o corpo 
de borracha e metal, po-
dem ser lavadas com água 
e sabão neutro. Já as chaves 
eletrônicas podem ser lim-
pas utilizando pano úmido 
com álcool 70%. Além disso, 
para manter a higieniza-
ção, o ideal é sempre lavar 

as mãos com água e sabão 
antes de entrar e depois de 
sair do carro. Caso não seja 
possível, motoristas e pas-
sageiros devem utilizar ál-
cool 70% para a desinfecção 
das mãos.

Para a limpeza interna 
dos veículos é preciso ficar 
atento. Alguns produtos de 
limpeza para automóveis 
não eliminam o vírus. Nes-
te caso, o mais indicado é a 
utilização de água e sabão 
neutro. 

As partes que devem ter 
maior atenção são as ma-
çanetas, volante, câmbio, 
painel, cintos de seguran-
ça, além de todas as partes 
mais tocadas por condutor 
e passageiro.

O ar condicionado nos 
carros também deve ser le-
vado em consideração. O 
sistema de ventilação deve 
ser regulado de forma que 
possibilite a troca do ar in-
terno com o externo do ve-
ículo.

CAPACETE
As motocicletas também 

exigem cuidados especiais. 
Guidão, chaves e retroviso-
res devem ser lavados dia-
riamente com água e sabão. 
A parte externa dos capace-
tes permite a limpeza com 
água e sabão neutro. Na par-
te interna, se não for possí-
vel a retirada do forro para 
lavagem com água e sabão, 
é ideal que sejam utilizados 
sprays antibacterianos.

Com as lavagens e com a 
utilização diária desse equi-
pamento de segurança, é 
possível que a viseira neces-
site de um polimento com 
intervalos cada vez meno-
res. Os polimentos evitam 
que arranhões prejudiquem 
a visão do motociclista.

Autoridades de Saúde re-
comendam que o capacete 
não seja de uso coletivo, por 

membros da mesma famí-
lia, muito menos empres-
tado, pois o capacete possui 
diversos tamanhos. Durante 
a pandemia do coronavírus 
é necessário redobrar esses 
cuidados, tornando esse 

equipamento de segurança 
cada vez mais individuali-
zado, evitando o comparti-
lhamento.Os motoristas de 
aplicativos e mototaxistas 
precisam redobrar os cui-
dados quanto à higieniza-

ção e desinfecção frequente 
dos veículos e motos, de-
vido à alta rotatividade de 
passageiros.A higienização 
deve ser realizada a cada 
transporte, sempre com o 
uso do álcool 70% com ajuda 

de um pano macio, limpan-
do principalmente as áreas 
de contato como volante, 
câmbio, botões, puxadores 
de porta, cinto de seguran-
ça. Nos casos das motos, o 
guidão, banco e capacetes. 



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002700878600  916012311
279002701552400  037178639
279030100040100  709571779
279030300337000  568611091
279002701548100  877822001
279002701589700  032306491
279002800648400  008705491
279380500022900  148905588
279002701363300  998657932
279002701640200  040090441
279002701537600  020342492
279002701512100  050843631
279030300428800  064025481
279608000   253038160001
279575200   374414250001

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma 
e corte a laser, com experiência e 
conhecimento em AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com expe-
riência em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com ex-
periência com almoxarifado / estoque 
e recebimento de mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio 
período, conhecimento em informáti-
ca básica;
5-Técnica de enfermagem, com 
COREN ativo;
6- Enfermeira, com COREN ativo;
7- Auxiliar contábil, curso técnico em 
contabilidade ou cursando ensino 
superior    em contabilidade, com 
experiência; 
8- Atendente de padaria, com experi-
ência em atendimento; 
9-Auxiliar fi nanceiro, com experiên-
cia; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com expe-
riência;
12-Vendedora, com experiência em 
redes sociais; 
13-Operadora de caixa, com experi-
ência; 
14-Secretária do lar, com experiência 
e referências; 
15-Auxiliar de farmácia, 12/36 – 
período diurno e noturno, cursando 
ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 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 – 
e-mail: rh@adestec.org.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 – SRP 27/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 67/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, 
através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos in-teressados, que fará realizar licitação pública sob a 
modali¬dade de PREGÃO PRESENCIAL 31/2020 - SRP 27/2020, CONSTITUI 
OBJETO DO PRESENTE EDITAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. Conforme anexo I do 
edital em conformidade com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 
e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009. 1 - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 9:00 às 9:30 horas (horário 
de Brasília-DF) do dia 03 de agosto de 2020, com abertura da sessão ofi cial 
do pregão presencial às 9:30 horas (horário Brasília-DF). Os interessados em 
obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa Carmem ou 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações através do 
tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.
br. 1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que im-
peça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será 
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação. Santa Carmem/MT, 22 de 
julho de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 114/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da 
Lei nº 6.015/73, FAZ SABER os notifi cados ALEXANDRE JOSÉ GOLDANI, 
ADOLFO SCHIEFFER e VALDIR TODESCHINI, ora apontados como antigos 
CONFRONTANTES, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento 
administrativo, protocolado sob o nº 23829, em que se requer a retifi cação de 
matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imó-
vel rural situado no lugar denominado Atlântica, com área total de 365,00 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 216, Livro 02, deste 
C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Atílio Elias Rovaris, o qual CON-
FRONTA com o imóvel rural de propriedade dos já referidos notifi cados. Fica 
Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTI-
FICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, 
situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, 
nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos li-
mites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo 
§ 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova Ubiratã - MT, em 14 de julho de 2020. 

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

EDGARD GOMES SILVA, CPF 912.125.706-00, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, a Outorga de Uso dos Recursos 
Hídricos, com intuito de abastecer o confi namento, visan-
do a dessedentação animal na Fazenda Alto Alegre I, zona 
rural de Nova Ubiratã/MT. Ponto de captação: Latitude 
12°46’48.28”S e Long. 54°53’58.76”W. Não foi determina-
do Estudo de Impacto Ambiental.

HILARIO RENATO PICCINI, CPF n° 224.818.269-49, tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA – MT, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para a atividade de Irrigação, via pivôs centrais, 
localizado na Fazenda SD e Fazenda Santa Vitória V, no 
Município de Tabaporã - MT.

CARAGUA AGRONEGÓCIOS LTDA – MADEIREIRA 
GRAMADOS – CNPJ: 28.731.325/0010-54, localizado 
na  Estrada Centro  Oeste , s/n° Lote 05-A no Distrito de 
Japuranã no Município de Nova Bandeiratnes/MT, torna 
público que requereu junto ao Órgão Fiscalizador Secreta-
ria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Saneamento 
e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Nova Bandeiran-
tes, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação para a Atividade de Serviços de Lavagem, 
Lubrifi cação e Polimento de Veículos Automotores – Lava 
Jato.  Não Foi Determinado Estudo De Impacto Ambiental.

O Sr. Elisvan Mosconi, inscrito no CPF sob o n° 
526.800.961-34 Proprietário da Fazenda Goiana. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Es-
tado e Meio Ambiente, a ampliação e alteração da Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Querência- MT; Bacia Hidrográ-
fi ca: Tocantins Araguaia; Captação Rio Suiá, Modalidade: 
aspersão por Pivô Central; processo SAD 621736/2016 
não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

IZOLANI PETTENA & CIA LTDA, CNPJ 27.074.110/0001-
54, torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a 
renovação de Licença de Operação (LO), para a atividade 
de Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas. Localizada na Avenida Brasil, 
2204, bairro Centro, município de Sorriso/MT. Coordena-
das geográfi cas: 55°44’04,95”W  12°31’58,94”S. Não foi 
determinado o EIA-RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001182-64.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 29/11/2018 
Valor da causa: R$ 11.750,88 
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) 

ALPE - ASSOCIACAO DE LAZER E 
PESCA (REQUERIDO)  

AILTON GOMES JORGE 
(REPRESENTANTE) 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 08/2020 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001182-64.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ALPE - ASSOCIACAO DE LAZER E PESCA e outros (8) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,7950 ha, composta de uma área de 1,0138 ha, 
parte de um todo maior com 847,00 ha, localizada no Município de Sinop/MT, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Sinop/MT e; de uma área de 2,7812 ha, parte de um todo maior com 253,3396 ha, 
devidamente matriculada sob o n. 31.763, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a 
fazer parte desta decisão, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
SINOP, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 279807433 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/03/2020 15:37:57  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2003161537
5736100000195642975 Número do documento: 
003161537573610000019564297520033121551762600000206920953 
 

21,22/07/2020. 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000957-44.2018.4.01.3603 
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$ 16.579,00 
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) 

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

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA 
(REQUERIDO) 

 

LURDES PAULINO DE SOUZA 
(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 76/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000957-44.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.180,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 44, 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. 279807422 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/10/2019 18:20:11  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910041820
1112300000096014947 Número do documento: 19100418201112300000096014947 

21,22/07 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000902-93.2018.4.01.3603 
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$ 10.318,23 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

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

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

RUBENS SILVEIRA 
SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA 
(ADVOGADO) 

IRACEMA AGULHAO 
SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL 
(ASSISTENTE) 

 

OSCAR FERREIRA 
BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

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 06/2020 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000902-93.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 2,1479ha, parte de um todo maior com 275,80 
ha, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer 
parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 13.252, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
SINOP, 16 de março de 2020.  

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

  
Num. 279689397 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/03/2020 15:37:43  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2003161537
4339400000195613973 Número do documento: 20031615374339400000195613973 

21,22/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020
AVISO DE RESULTADO

Ipiranga do Norte/MT, 21 de Julho de 2020.

Presidente CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2020

Adisonir Schneiders de Paula

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, CNPJ 
n.º 07.209.245/0001-72, localizada na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. 
Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do Norte – MT, CEP 78578-000, Através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria 
Municipal nº 196, de 01 de junho de 2020, torna público para 
conhecimento dos interessados que apresentadas à “CHAMADA 
PÚBLICA, com o objetivo de selecionar empresa do segmento da 
construção civil, para execução de projetos e obras, consubstanciados na 
produção de 100 (cem) unidades habitacionais, residenciais horizontais, 
em imóvel de propriedade do Município, atendendo as especificações do 
Programa Federal Minha Casa Minha Vida, para viabilizar a seleção do 
município de Ipiranga do Norte/MT a implementar o “Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV”, disposto na Lei Federal nº. 11.977 de 07 de 
julho de 2009, que tem por finalidade o atendimento exclusivo da 
necessidade de moradia e em conformidade com as condições e 
especificações constantes neste Edital, restou declara CLASSIFICADA 
no procedimento em epígrafe a empresa: A empresa: 01) IMOBILIARIA E 
CONSTRUTORA SATÉLITE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 11.077.409/0001-22, com sede na Avenida 
Quinze de Novembro, n.° 207, Sala 1, Bairro Centro Sul, na Cidade de 
Cuiabá – MT, CEP: 78.020-301.

ADESÃO N° 064/2020

Prefeito Municipal

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
L ic i tação,  torna públ ico aos in teressados que se fará  a 
ADESÃO/CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2019, 
REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 049/2019, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA 
UBIRATÃ– MT. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES DE 
PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. Empresa 
contratada:  C. R. PEREIRA EIRELI ME, CNPJ nº, 23.112.910/0001-61, 
valor global R$ 324.670,00.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 063/2020.

Marisete M. Barbieri

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PLAINAGEM/NIVELAMENTO DE 
MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa especializada para prestar 
serviço de plainagem/nivelamento de madeira em deck para confecção 
de ilhas para paisagismo ao longo da ciclovia da Avenida Blumenau no 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADA: SAMARA A. N. DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ Nº 
09.219.853/0001-93. VALOR GLOBAL: R$ 11.820,00 (Onze mil, 
oitocentos e vinte reais).VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 063/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORA/VOO COM CAPTURA DE 
IMAGENS (RGB). GEORREFERENCIADAS COM GSD DE 7,32CM E 
COM AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E ALTITUDE, PARA 
ELABORAÇÃO DE ORTO MOSAICO, COM A FINALIDADE DE 
IDENTIFICAR PROBLEMAS PONTUAIS, ANALISAR E BUSCAR 
ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DESSES PROBLEMAS, 
REALIZAR MAPEAMENTOS DIVERSOS PARA PLANEJAMENTO 
URBANO FUTURO DE TODA EXTENSÃO DA AREA URBANIZADA DE 
SORRISO (SOMENTE NUCLEO PRINCIAL, NÃO CONTEMPLANDO 
AS AREAS URBANIZADAS DOS DISTRITOS), QUE COMPREENDE 
AREA APROXIMADA DE 5800,00HA (SEGUE IMAGEM GOOGLE 
EARTH DA AREA DE INTERESSE), COMPREENDENDO 7 HORAS DE 
VOO NO TOTAL PARA CONCLUSÃO DA COLETA DE TODAS AS 
IMAGENS. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa especializada para suporte técnico, do setor de fiscalização do 
município de Sorriso-MT, que por meio de imagens georreferenciadas 
fará o mapeamento dos lotes urbanos do município de Sorriso-MT, 
facilitando no levantamento de irregularidades. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: ANDRÉ 
LUIS DANTAS, CNPJ Nº 07.558.781/0001-83. VALOR GLOBAL: R$ 
9.452,24 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro 
centavos). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 064/2020

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 064/2020.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT
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DA REPORTAGEM

A partir da próxima segun-
da-feira (27), 26 comarcas do 
Poder Judiciário de Mato 
Grosso darão início a primei-
ra etapa do Plano de Retorno 
Programado às Atividades 
Presenciais (PRPAP). A auto-
rização da retomada dos tra-
balhos nas unidades judiciais 
está expressa na Portaria n. 
442, assinada pelo presiden-
te do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Carlos Alberto 
Alves da Rocha.

As comarcas foram clas-
sificadas no Boletim Epide-
miológico nº 134, da Secreta-
ria de Estado de Saúde, com 
risco para contaminação pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
“baixo” e/ou “moderado”. 
São elas: Água Boa, Alto Ara-
guaia, Alto Garças, Alto Ta-
quari, Araputanga, Aripuanã, 
Cláudia, Colniza, Comodo-
ro, Cotriguaçu, Diamantino, 
Paranatinga, Poxoréu, Dom 
Aquino, Feliz Natal, Guira-
tinga, Itaúba, Itiquira, Jus-
cimeira, Marcelândia, Nova 
Canaã do Norte, Nova Ubi-
ratã, Porto Alegre do Norte, 
Rosário Oeste, Tabaporã e 

Terra Nova do Norte.
O documento estabelece 

que “as atividades presenciais 
nas unidades relacionadas no 
artigo anterior serão retoma-
das de modo gradual e siste-
mático, levando-se em consi-
deração as peculiaridades de 
cada Comarca e o estabele-
cido na Portaria-Conjunta n. 
428/2020”, que traçou o Pla-
no de Retorno Programado 
às Atividades Presenciais.

O PRPAP define as regras 
gerais e especificas para a re-
abertura gradual dos prédios 
da instituição e a retoma-
da dos prazos processuais. 
Esse plano está organizado 
em cinco etapas sequenciais 
e obrigatórias, conforme a 
classificação de risco epide-
miológico da comarca, com 
fluxo progressivo e gradual 
de abertura.

Segundo a Portaria-Con-
junta, na primeira etapa 
haverá apenas expediente 
interno, com o retorno ex-
clusivo da presença física dos 
servidores e colaboradores 
(estagiários, terceirizados e 
credenciados), no horário das 
13h às 19h, com manutenção 
da suspensão dos prazos pro-

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Fórum de Sinop ainda continuará fechado

26 fóruns retomam atividades 
presenciais semana que vem
RISCO BAIXO | Na primeira etapa de retomada, haverá apenas expediente interno

cessuais dos processos físicos 
e híbridos, conforme regi-
me especial estabelecido na 
Resolução CNJ no 314/2020 
(inciso II do art. 3º da Resolu-
ção nº 322 de 01 de junho de 
2020 do Conselho Nacional 
de Justiça).

As demais etapas serão 
iniciadas no prazo e nas for-
mas definidos na Portaria-
-Conjunta n. 428/2020, res-
salvando que a progressão só 
será possível se não houver 
agravamento da classificação 
do risco epidemiológico nas 

De um total de 1.779 infectados, 843 pessoas venceram a doença 

SORRISO
Cerca de 50% das pessoas
infectadas estão curadas

DA REPORTAGEM

Em meio aos registros 
negativos relacionados à 
Covid-19, existe uma luz 
em meio a toda esta luta: 
a recuperação da doença. 
Em Sorriso, cerca 50% das 
pessoas diagnosticadas com 
Covid-19 já se recuperaram. 
No boletim diário, o registro 
de pessoas confirmadas é de 
1.779, sendo que 843 delas 
estão curadas e seguem sem 
sintomas. Atualmente 899 
pessoas estão com Covid-19 
em Sorriso.Todas estas pes-
soas, bem como, seus fami-

liares, são acompanhadas 
por uma equipe especializa-
da da Secretaria de Saúde e 
Saneamento, bem como, os 
casos suspeitos. A Prefeitura 
de Sorriso continuará com 
iniciativas e ações estraté-
gicas voltadas ao combate e 
prevenção a Covid-19 com 
os atendimentos no Hospi-
tal de Campanha, que já se 
tornou referência no Esta-
do, além da entrega do “Kit 
Covid”.O Poder Executivo 
continuará também exigin-
do que as medidas necessá-
rias sejam seguidas, como o 
toque de recolher e os cuida-
dos no comércio.

Foto: Divulgação

Investimento será de R$ 11 milhões

SINOP
Licitação para asfaltar ruas e avenidas
DA REPORTAGEM

SÓ NOTÍCIAS

A Prefeitura de Sinop 
abriu processo licitatório na 
modalidade concorrência 
pública para contratação de 
empresa especializada para 
pavimentação asfáltica, dre-
nagem de águas pluviais, 
sinalização viária e passeio 
público com acessibilidade 
em ruas e avenidas do Dis-
trito Industrial Sul, com in-
vestimento superior a R$ 11,4 
milhões.Dentre os trechos 
englobados no certame estão 
as ruas Dirson José Martini, 
Valdir Doerner, Valentin Da-
lastra, Porto Alegre, Canoas 

e Travessa Palmas, além das 
avenidas Cascavel e Ouro 
Preto. Esta será a 1ª etapa dos 
trabalhos. De acordo com o 
edital, as obras serão execu-
tadas com montante obtido 
através do Programa de Fi-
nanciamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento (Fini-
sa). A definição da empresa 
está prevista para o dia 17 de 
agosto.Os pagamentos serão 
feitos conforme andamento 
das obras, previsto em cro-
nograma físico-financeiro 
especificado no edital do cer-
tame. Ao todo, a empreiteira 
vencedora terá 540 dias (18 
meses) para concluir os tra-
balhos.

comarcas relacionadas no 
art. 2° para “Alto” ou “Muito 
Alto”.

O agravamento da classi-
ficação do risco epidemio-
lógico para os patamares 
mencionados no parágrafo 
anterior suspenderá qual-
quer das etapas, mesmo se 
estas já tiverem sido inicia-
das, dependendo nesse caso 
de ato específico do Presi-
dente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso (§ 
10 do art. 9° da Portaria-Con-
junta n. 428/2020).


