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claudio.mendonca@mda.gov.br

Feliz ano novo & obrigada!

De : Kupper, Bettina GIZ BR <bettina.kupper@giz.de>

Dom, 31 de dez de 2017 19:11

Assunto : Feliz ano novo & obrigada!
Para : bettinakupper@web.de
Cc : Espinoza Santander, Jorge GIZ
<jorge.espinoza@giz.de>
Prezados e prezadas colegas,
Espero que vocês tenham passado um ótimo Natal junto com suas famílias e amigos!
Desejo a vocês um feliz 2018, com muita saúde, sucesso, inspiração e realizações na vida
professional tanto quanto na vida privada!
Depois de um pouco mais de dois anos, hoje vai encerrar o meu contrato como
Coordenadora do Projeto Terra Legal. A partir de Fevereiro, o Jorge Espinosa (aqui em
cc), que é um ótimo professional e colega vai assumir a minha função. Por enquanto, o
Rogerio Cabral (cabral.rogerio@gmail.com) e a Magna Cunha (magna.cunha@giz.de)
estarão disponíveis para responder questões técnicas quanto à nossa cooperação.
Eu agradeço a todos vocês pela parceria, profissionalismo e confiança em nossa
cooperação, principalmente aos nossos parceiros do Programa Terra Legal da SERFAL/
SRFA, ao meus colegas da equipe dos projetos CAR/ Terra Legal, do Programa Florestas
Tropicais e da GIZ, aos parceiros da sociedade civil e da área acadêmica.
Nós enfrentamos muitas mudanças e desafios durante esses dois anos. Eu me considero
muito feliz por ter tido a oportunidade de colaborar e aprender com cada um de vocês –
colegas e parceiros extremamente dedicados e profissionais. O trabalho no programa
Terra Legal é muito desafiante e ao mesmo tempo muito gratificante pelo impacto que a
política cria nas vidas dos beneficiários. O Terra Legal avançou bastante durante esses
dois anos, por exemplo na questão de planejamento que hoje em dia esta baseado em
critérios objetivos e transparentes. O programa tem o potencial de marcar uma mudança
de paradigma, de fortalecer cada vez mais a integração com outras políticas e de
contribuir para uma melhor governança de terras na Amazônia. Para mim foi uma grande
honra, aprendizagem e prazer de poder acompanhar esse trabalho por um tempinho.
Assim eu vou partir daqui com uma mala cheio de experiências, conhecimentos, boas
lembranças e até amizades.
Meu email profissional e celular vão ser desligados agora. Para manter contato, por favor
utilizem meu email particular (bettinakupper@web.de) ou perfil no linkedin:
https://www.linkedin.com/in/bettina-kupper-56a11231
Atenciosamente,
Bettina
Bettina Kupper
Proteção e Gestão Sustentável das Florestas Tropicais
Regularização Fundiária na Amazônia –
Diretora do Projeto

Terra Legal

Deutsche Gesellschaft für
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Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
c/o SERFAL - Subsecretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal
Setor Policial Sul, Área especial 05, Quadra 03, Bloco J
70.610-200, Brasília-DF, Brasil
T +55-61-3433-7360
C +55-61-99682-7672
E bettina.kupper@giz.de
S bettinakupper
I www.giz.de/brasil

Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;
Sitz der Gesellschaft Bonn und Eschborn/Registered offices Bonn and Eschborn, Germany;
Registergericht/Registered at Amtsgericht Bonn, Germany; Eintragungs-Nr./Registration no. HRB 18384 und/and Amtsgericht Frankfurt am
Main, Germany; Eintragungs-Nr./Registration no. HRB 12394;
USt-IdNr./VAT ID no. DE 113891176;
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Dr. Friedrich Kitschelt, Staatssekretaer/State Secretary;
Vorstand/Management Board: Tanja Goenner (Vorstandssprecherin/Chair of the Management Board), Dr. Christoph Beier (Stellv.
Vorstandssprecher/Vice-Chair of the Management Board), Dr. Hans-Joachim Preuss, Cornelia Richter

Seu recibo de serviço

De : nao-responda@tam.com.br
Assunto : Seu recibo de serviço

Sex, 29 de dez de 2017 18:08
8 anexos

Para : CLAUDIO MENDONCA
<CLAUDIO.MENDONCA@MDA.GOV.BR>

-

Nome: MENDONCA/CLAUDIO MR
Fidelidade:
Data de emissão : 1 ano a partir da data de emissão
Código da reserva: Q55HJM
Número do EMD: 957 4557807196
EMD – ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
Código do agente emissor: LOJA CAMPINA GRANDE -/99788846

-

Serviço:

Penalidade

Coupom:
Operado por:
Non-refundable
Consumed at issuance
Bilhete em Conexão:

1 4557807196
JJ

-

9572159069403

Endossos e Restrições:
-

-

Tarifa:
Taxes:
TOTAL:
Forma de Pagto:

-

BRL 25.90
BRL 25.90
DCXXXXXXXXXX4240/ C 411600 25.90 BRL
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Regras gerais:

• O serviço é intransferível e está disponível apenas
em voos operados pela LATAM Airlines Brasil.
• Remarcação: Alterações de data ou voo do serviço
adquirido somente são permitidas em conjunto com
o bilhete associado ao mesmo. Par amais
informações, consulte a regra de tarifa
de seu bilhete.\u000B
• Reembolso: Solicitações de reembolso do serviço
adquirido somente são permitidas em conjunto com
o bilhete associado ao mesmo. Para mais
informações, consulte a regra de tarifa
de seu bilhete.
A não utilização do serviço implica na perda do
mesmo.
Para condições gerais, restrições, regras de uso,
valores e informações adicionais sobre os serviços,
acesse nossos site: www.latam.com ou Central de
Reservas nos telefones +55(11) 4002Your Electronic
Ticket Receipt
5700 (Capitais)
ou 0300-570 5700 (demais
localidades), ou consulte seu agente de viagens.
De : nao-responda@tam.com.br
Assunto : Your Electronic Ticket Receipt

Sex, 29 de dez de 2017 18:08
13 anexos

Para : CLAUDIO MENDONCA
<CLAUDIO.MENDONCA@MDA.GOV.BR>

NAME: MENDONCA/CLAUDIO MR
Issue date: 29DEC17 - Unused airfare: from the date of purchase or
reschedule, will be valid for 1 year. For trips already in progress: valid for one
year from first departure date.
RECORD LOCATOR:Q55HJM
E-TICKET NUMBER:957 2159069403

FROM BRASILIA TO PORTO ALEGRE
Date:
30JAN
Flight:
JJ 3057
- Operated by LATAM AIRLINES BRASIL
Departure:
07:20
BRASILIA, terminal
Arrival:
09:53
PORTO ALEGRE, terminal 1
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Rate Profile:
LIGHT
Class:
Economy Class ( Q )
Connection ground time: 20 hours 02 minutes
AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
0PC
For detailed information about the baggage allowance of your flight, visit:
our website.
FROM PORTO ALEGRE TO RIO JANEIRO GIG
Date:
31JAN
Flight:
JJ 3153
- Operated by LATAM AIRLINES BRASIL
Departure:
05:55
PORTO ALEGRE, terminal 1
Arrival:
08:00
RIO JANEIRO GIG, terminal 2
Rate Profile:
LIGHT
Class:
Economy Class ( N )
Connection ground time: 13 hours 05 minutes
Aircraft:
Allowance:

Aircraft:
AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B
Allowance:
0PC
FROM RIO JANEIRO GIG TO BRASILIA
Date:
31JAN
Flight:
JJ 3453
- Operated by LATAM AIRLINES BRASIL
Departure:
21:05
RIO JANEIRO GIG, terminal 2
Arrival:
22:55
BRASILIA, terminal
Rate Profile:
LIGHT
Class:
Economy Class ( Q )
Connection ground time: NA
Aircraft:
AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Allowance:
0PC
THE BAGGAGE ALLOWANCE AND CHARGES ARE FOR INFORMATION ONLY.
ADDITIONAL DISCOUNTS MAY BE APPLIED DEPENDING ON HOW FAR IN ADVANCE
AIRFARES ARE PURCHASED OR PARTICULAR FACTORS OF THE FLIGHT, SUCH AS THE
LOYALTY PROGRAM CATEGORY, THE CREDIT CARD USED, ADVANCE PURCHASE ON
THE INTERNET, ETC. NOTICE: INFORMATION REGARDING CARRY-ON LUGGAGE IS
NOT CURRENTLY AVAILABLE.

Air Fare:
BRL 695.90
Tax:
BRL 57.81
PD BR Airport Tax
Total :
BRL 0.00
Total including Fees
NO ADC
Payment Method:
CVI PAID
The issuing surcharge or transfer fee to third parties is not reimbursable or endorsable.

General Information :
Your passage is personal and non-transferable. If your name is spelled wrong, it will be
allowed to correct it without any charge, as long as it does not change your personal character.
If it is necessary to make the correction of the name in an international ticket that involves
another airline company, the cost of the correction will be charged. For more information
contact our Call Center.

To facilitate your flight, Advance Check-In is
available through our website or smartphone
app from 72 hours prior to the departure of
your flight.
On the day of the flight, plan to arrive at the
airport 2 hours prior to departure for domestic
flights and 4 hours before international flights.
You must show up to board up to 60 minutes
before your flight departure time on
international travel. And in national travel the
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advance is up to 30 minutes before the flight
times, but if your national flight departs from
the airports of Guarulhos (GRU), Congonhas
(CGH),
(GIG),
Santos
Dumont
If you
have optedGaleão
for advance check-in
through
our website,
smartphone(SDU)
app or self-service
terminal,
and
you
will
not
dispatch
any
luggage,
you
can
go
directly
to the
security inspection
and
Brasilia
(
BSB),
the
advance
is
40
minutes.
area. If you need to dispatch luggage, go to the exclusive baggage counter. When boarding, use
the same
document you used
when youyour
checkedidentification
in.
Remember
to take
document,
either your original identity card or a notarized
You may take a small carry-on bag of up to 10 kg on domestic and international flights. If your
copy,
with
you limit,
for you
domestic
travel
inside
baggage
surpasses
this weight
will be charged
for excess
baggage. Brazil.
For further
For South
American
countries,
you
will need
to
information
on our baggage
transportation
policy, go to our
website
.
present your original document or your passport
Transport of either checked or carry-on baggage containing certain dangerous items, such as
for travel to other countries.
aerosol sprays, fireworks, and flammable liquids is prohibited aboard the aircraft.
If your flight is operated by a partner airline,
If you
are onwill
a return
domestic
and youin
areat
unable
to take
the outbound flight, notify the
you
need
toflight
check
the
respective
channel through which you purchased your airfare (LATAM website, travel agencies, LATAM
Travel)
airline
until thecounter.
time of departure, so that we can keep your return flight active. If you fail to
do so, your return flight will be automatically canceled; to reactivate it, you will be charged a
rebooking fee, and possibly a difference in the airfare.

When your flight involves a connection with a change of airport, you will be responsible for
transportation between the two airports. Check the distance between the two and ensure that
you will have enough time to claim your dispatched baggage and take it with you and organize
transportation between the two airports in advance (taxi, bus, etc.).
In our Airfare Profile Section, you can find more information about the rules pertaining to your
airfare. For more information on the status of your flight with us, access the

Status option.

Flight

This fare may contain flight time restrictions. Please contact the LATAM Call Center or your
travel agent for further details.
Stopovers.

See below the rates profiles rules

Rate LIGHT
Rebooking fare:
Before flight: R$ 170
After flight: R$ 250

If the ticket price, for the flight that you will be changed, be equal or lower than the rebooking
fare, the fee will cost 90% of the price paid.
Refund fare: refund is no allowed
Baggage allowance: not allowed
Multiplus points: available

our
site, Fidelidade Sales and Customer Support Center, or in our
Modify your trip, whenever you need and if your fare type allows, on
stores.

To make changes to your trip a rescheduling fee is charged, and if the price of the new flight is
greater than the price you paid, the difference in fare will also be charged.
But if you cannot make your flight, you will be able to request a reimbursement for your ticket
on

our site. The reimbursement fee will be applied according to the fare type.

Confirm your rate profile, and check our website the price for the rescheduling and reimbursement
fee for

domestic and international flights.

If, for operational reasons, the aircraft, date or time of the flight is changed, you may rebook your
airfare to travel within 7 days before or up to 15 days after the date of your changed flight, or
request a full reimbursement, free-of-charge. The issuing channel is responsible for notifying you
of any change to your flights. We contact all passengers who purchase their airfares through our
direct channels (website, Call Center and LATAM outlets at Airports), and travel agencies and
LATAM Travel outlets are responsible for notifying passengers who have purchased airfares
through their stores or websites. If you have purchased your airfare through an agency, log onto
our website 72 hours prior to the flight to check for any changes. For further information,
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www.latam.com

including with regard to applicable amounts, consult the website:
, the
Sales Center, Loyalty and Services, by telephone: (state capitals) 4002-5700 or 0300-570-5700
(anywhere in Brazil) or the issuing travel agency.

Have a Good Trip!

Re: Implantação do SIGEF Financeiro em homologação e produção

De : Claudio Roberto Mendonça Schiphorst
<claudio.mendonca@mda.gov.br>

Ter, 02 de jan de 2018 13:53

Assunto : Re: Implantação do SIGEF Financeiro em
homologação e produção
Para : Egon Luiz Lenzi Dallagnol <egon.lenzi@mda.gov.br>
Claro que sim

----- Mensagem original ----De: "Egon Luiz Lenzi Dallagnol" <egon.lenzi@mda.gov.br>
Para: "Claudio Roberto Mendonça Schiphorst" <claudio.mendonca@mda.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 14:55:48
Assunto: Re: Implantação do SIGEF Financeiro em homologação e produção
Boa tarde Dr. Cláudio , precisamos saber se está de acordo com a vinda do
Eduardo Aguilar
para podermos solicitar/emitir os bilhetes de deslocamento para ele.
atenciosamente,
Égon Dall'Agnol
----- Mensagem original ----De: "claudio mendonca" <claudio.mendonca@mda.gov.br>
Para: "Eduardo Aguilar de Oliveira" <eduardo.oliveira@mda.gov.br>
Cc: "Egon Luiz Lenzi Dallagnol" <egon.lenzi@mda.gov.br>, "elenice morais"
<elenice.morais@terceirizado.mda.gov.br>, "jose dumont"
<jose.dumont@incra.gov.br>, "Eilene Cassia Guimaraes Souza"
<eilene.souza@mda.gov.br>, "Rafael Semerene Farah"
<rafael.farah@mda.gov.br>, "Marcus Vinicius Boente do Nascimento"
<marcus.nascimento@mda.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 14:23:54
Assunto: Re: Implantação do SIGEF Financeiro em homologação e produção
Caros, teremos inspeção do TCU em breve. Preparem material de defesa, eis
que como aqui dito, a matéria gera responsabilidade.
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A notícia que tive é que este sistema esta quase pronto a um ano e quatro
meses.
Exonerei um dos responsáveis pela delonga. Subscrevo in totum as palavras
do Eduardo.
Saudações
Claudio

----- Mensagem original ----De: "Eduardo Aguilar de Oliveira" <eduardo.oliveira@mda.gov.br>
Para: "Egon Luiz Lenzi Dallagnol" <egon.lenzi@mda.gov.br>
Cc: "Elenice Alves de Morais" <elenice.morais@terceirizado.mda.gov.br>,
"jose dumont" <jose.dumont@incra.gov.br>, "Eilene Cassia Guimaraes Souza"
<eilene.souza@mda.gov.br>, "Rafael Semerene Farah"
<rafael.farah@mda.gov.br>, "Claudio Roberto Mendonça Schiphorst"
<claudio.mendonca@mda.gov.br>, "Marcus Vinicius Boente do Nascimento"
<marcus.nascimento@mda.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 12:30:25
Assunto: Implantação do SIGEF Financeiro em homologação e produção
Prezado Egon, bom dia
a CGMI liberou ontem os servidores(máquinas) para a implantação do
SIGEF Financeiro. Solicitaram também a presença dos técnicos da SERFAL e
NECTO na CGMI com o intuito de auxiliar a equipe técnica na instalação,
configuração e testes nos ambientes que irão hospedar a aplicação.
Devido a urgência dessa implantação, tendo em vista a necessidade de
geração dos boletos para pagamento de títulos, propomos um cronograma de
implantação do período de 09/01 a 12/01/2017, com início dos trabalhos já
na terça. Serão necessárias a minha presença e dos técnicos que o Sr.Carlos
Leite, da NECTO, determinar.
Esta solicitação está sendo feito com menos de 10 dias úteis pois a CGMI
oficialmente liberou o servidor dia 28/12/2017. Há uma grande demanda para
a emissão e pagamento dos boletos dos títulos emitidos pelo Terra Legal,
sendo assim , cada dia sem o sistema gera problemas para os titulados que
precisam pagar seus títulos, bem como adia-se a captação de recursos.
Fiz contato com o Sr.Nivaldo da CGMI que informou que poderá nos receber
neste período. Ele aguarda a confirmação.
Para meu deslocamento, sugiro as seguintes datas e voos:
IDA: GOL dia 08/01 segunda: 16h35 - voo 1735
VOLTA: GOL dia 12/01 sexta: 21h15 - voo 1732
Eduardo Aguilar de Oliveira
Analista em Reforma Agrária
--

De : Egon Luiz Lenzi Dallagnol
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<egon.lenzi@mda.gov.br>
Assunto : Re: Implantação do SIGEF Financeiro em
homologação e produção
Para : claudio mendonca
<claudio.mendonca@mda.gov.br>
Boa tarde Dr. Cláudio , precisamos saber se está de acordo com a vinda do
Eduardo Aguilar
para podermos solicitar/emitir os bilhetes de deslocamento para ele.
atenciosamente,
Égon Dall'Agnol
----- Mensagem original ----De: "claudio mendonca" <claudio.mendonca@mda.gov.br>
Para: "Eduardo Aguilar de Oliveira" <eduardo.oliveira@mda.gov.br>
Cc: "Egon Luiz Lenzi Dallagnol" <egon.lenzi@mda.gov.br>, "elenice morais"
<elenice.morais@terceirizado.mda.gov.br>, "jose dumont"
<jose.dumont@incra.gov.br>, "Eilene Cassia Guimaraes Souza"
<eilene.souza@mda.gov.br>, "Rafael Semerene Farah"
<rafael.farah@mda.gov.br>, "Marcus Vinicius Boente do Nascimento"
<marcus.nascimento@mda.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 14:23:54
Assunto: Re: Implantação do SIGEF Financeiro em homologação e produção
Caros, teremos inspeção do TCU em breve. Preparem material de defesa, eis
que como aqui dito, a matéria gera responsabilidade.
A notícia que tive é que este sistema esta quase pronto a um ano e quatro
meses.
Exonerei um dos responsáveis pela delonga. Subscrevo in totum as palavras
do Eduardo.
Saudações
Claudio

----- Mensagem original ----De: "Eduardo Aguilar de Oliveira" <eduardo.oliveira@mda.gov.br>
Para: "Egon Luiz Lenzi Dallagnol" <egon.lenzi@mda.gov.br>
Cc: "Elenice Alves de Morais" <elenice.morais@terceirizado.mda.gov.br>,
"jose dumont" <jose.dumont@incra.gov.br>, "Eilene Cassia Guimaraes Souza"
<eilene.souza@mda.gov.br>, "Rafael Semerene Farah"
<rafael.farah@mda.gov.br>, "Claudio Roberto Mendonça Schiphorst"
<claudio.mendonca@mda.gov.br>, "Marcus Vinicius Boente do Nascimento"
<marcus.nascimento@mda.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 12:30:25
Assunto: Implantação do SIGEF Financeiro em homologação e produção
Prezado Egon, bom dia
a CGMI liberou ontem os servidores(máquinas) para a implantação do
SIGEF Financeiro. Solicitaram também a presença dos técnicos da SERFAL e
NECTO na CGMI com o intuito de auxiliar a equipe técnica na instalação,
configuração e testes nos ambientes que irão hospedar a aplicação.
https://mail.mda.gov.br/h/printmessage?id=C:-2523,C:-2521,C:-2520,C:2483,C:2476,C:2480,C:2471

8/19

20/03/2018

Zimbra

Devido a urgência dessa implantação, tendo em vista a necessidade de
geração dos boletos para pagamento de títulos, propomos um cronograma de
implantação do período de 09/01 a 12/01/2017, com início dos trabalhos já
na terça. Serão necessárias a minha presença e dos técnicos que o Sr.Carlos
Leite, da NECTO, determinar.
Esta solicitação está sendo feito com menos de 10 dias úteis pois a CGMI
oficialmente liberou o servidor dia 28/12/2017. Há uma grande demanda para
a emissão e pagamento dos boletos dos títulos emitidos pelo Terra Legal,
sendo assim , cada dia sem o sistema gera problemas para os titulados que
precisam pagar seus títulos, bem como adia-se a captação de recursos.
Fiz contato com o Sr.Nivaldo da CGMI que informou que poderá nos receber
neste período. Ele aguarda a confirmação.
Para meu deslocamento, sugiro as seguintes datas e voos:
IDA: GOL dia 08/01 segunda: 16h35 - voo 1735
VOLTA: GOL dia 12/01 sexta: 21h15 - voo 1732
Eduardo Aguilar de Oliveira
Analista em Reforma Agrária
--

De : Claudio Roberto Mendonça Schiphorst
<claudio.mendonca@mda.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 14:23

Assunto : Re: Implantação do SIGEF Financeiro em
homologação e produção
Para : Eduardo Aguilar de Oliveira
<eduardo.oliveira@mda.gov.br>
Cc : Egon Luiz Lenzi Dallagnol
<egon.lenzi@mda.gov.br>, Elenice Alves de Morais
<elenice.morais@terceirizado.mda.gov.br>, jose
dumont <jose.dumont@incra.gov.br>, Eilene Cassia
Guimaraes Souza <eilene.souza@mda.gov.br>,
Rafael Semerene Farah
<rafael.farah@mda.gov.br>, Marcus Vinicius
Boente do Nascimento
<marcus.nascimento@mda.gov.br>
Caros, teremos inspeção do TCU em breve. Preparem material de defesa, eis
que como aqui dito, a matéria gera responsabilidade.
A notícia que tive é que este sistema esta quase pronto a um ano e quatro
meses.
Exonerei um dos responsáveis pela delonga. Subscrevo in totum as palavras
do Eduardo.
Saudações
Claudio
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----- Mensagem original ----De: "Eduardo Aguilar de Oliveira" <eduardo.oliveira@mda.gov.br>
Para: "Egon Luiz Lenzi Dallagnol" <egon.lenzi@mda.gov.br>
Cc: "Elenice Alves de Morais" <elenice.morais@terceirizado.mda.gov.br>,
"jose dumont" <jose.dumont@incra.gov.br>, "Eilene Cassia Guimaraes Souza"
<eilene.souza@mda.gov.br>, "Rafael Semerene Farah"
<rafael.farah@mda.gov.br>, "Claudio Roberto Mendonça Schiphorst"
<claudio.mendonca@mda.gov.br>, "Marcus Vinicius Boente do Nascimento"
<marcus.nascimento@mda.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 12:30:25
Assunto: Implantação do SIGEF Financeiro em homologação e produção
Prezado Egon, bom dia
a CGMI liberou ontem os servidores(máquinas) para a implantação do
SIGEF Financeiro. Solicitaram também a presença dos técnicos da SERFAL e
NECTO na CGMI com o intuito de auxiliar a equipe técnica na instalação,
configuração e testes nos ambientes que irão hospedar a aplicação.
Devido a urgência dessa implantação, tendo em vista a necessidade de
geração dos boletos para pagamento de títulos, propomos um cronograma de
implantação do período de 09/01 a 12/01/2017, com início dos trabalhos já
na terça. Serão necessárias a minha presença e dos técnicos que o Sr.Carlos
Leite, da NECTO, determinar.
Esta solicitação está sendo feito com menos de 10 dias úteis pois a CGMI
oficialmente liberou o servidor dia 28/12/2017. Há uma grande demanda para
a emissão e pagamento dos boletos dos títulos emitidos pelo Terra Legal,
sendo assim , cada dia sem o sistema gera problemas para os titulados que
precisam pagar seus títulos, bem como adia-se a captação de recursos.
Fiz contato com o Sr.Nivaldo da CGMI que informou que poderá nos receber
neste período. Ele aguarda a confirmação.
Para meu deslocamento, sugiro as seguintes datas e voos:
IDA: GOL dia 08/01 segunda: 16h35 - voo 1735
VOLTA: GOL dia 12/01 sexta: 21h15 - voo 1732
Eduardo Aguilar de Oliveira
Analista em Reforma Agrária

De : Eduardo Aguilar de Oliveira
<eduardo.oliveira@mda.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 12:30

Assunto : Implantação do SIGEF Financeiro em homologação
e produção
Para : Egon Luiz Lenzi Dallagnol
<egon.lenzi@mda.gov.br>
Cc : elenice morais
<elenice.morais@terceirizado.mda.gov.br>, jose
dumont <jose.dumont@incra.gov.br>, Eilene Cassia
Guimaraes Souza <eilene.souza@mda.gov.br>,
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Rafael Semerene Farah
<rafael.farah@mda.gov.br>, Claudio Roberto
Mendonça Schiphorst
<claudio.mendonca@mda.gov.br>, Marcus Vinicius
Boente do Nascimento
<marcus.nascimento@mda.gov.br>
Prezado Egon, bom dia
a CGMI liberou ontem os servidores(máquinas) para a implantação do
SIGEF Financeiro. Solicitaram também a presença dos técnicos da SERFAL e
NECTO na CGMI com o intuito de auxiliar a equipe técnica na instalação,
configuração e testes nos ambientes que irão hospedar a aplicação.
Devido a urgência dessa implantação, tendo em vista a necessidade de
geração dos boletos para pagamento de títulos, propomos um cronograma de
implantação do período de 09/01 a 12/01/2017, com início dos trabalhos já
na terça. Serão necessárias a minha presença e dos técnicos que o Sr.Carlos
Leite, da NECTO, determinar.
Esta solicitação está sendo feito com menos de 10 dias úteis pois a CGMI
oficialmente liberou o servidor dia 28/12/2017. Há uma grande demanda para
a emissão e pagamento dos boletos dos títulos emitidos pelo Terra Legal,
sendo assim , cada dia sem o sistema gera problemas para os titulados que
precisam pagar seus títulos, bem como adia-se a captação de recursos.
Fiz contato com o Sr.Nivaldo da CGMI que informou que poderá nos receber
neste período. Ele aguarda a confirmação.
Para meu deslocamento, sugiro as seguintes datas e voos:
IDA: GOL dia 08/01 segunda: 16h35 - voo 1735
VOLTA: GOL dia 12/01 sexta: 21h15 - voo 1732
Eduardo Aguilar de Oliveira
Analista em Reforma Agrária

Re: Oficio nº 228/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR

De : Claudio Roberto Mendonça Schiphorst
<claudio.mendonca@mda.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 14:18

Assunto : Re: Oficio nº 228/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR
Para : MP/DIVISÃO CGIPA SPU
<cgipa@planejamento.gov.br>
Cc : Sorrival de Lima <sorrival.lima@incra.gov.br>
Providenciar o encaminhamento

----- Mensagem original ----De: "MP/DIVISÃO CGIPA SPU" <cgipa@planejamento.gov.br>
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Para: "Claudio Roberto Mendonça Schiphorst" <claudio.mendonca@mda.gov.br>,
"Sorrival de Lima" <sorrival.lima@incra.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 13:13:39
Assunto: Oficio nº 228/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR
Prezados,
Em resposta ao Oficio nº 228/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR, segue anexo os
seguintes documentos:
Nota técnica 24263/2017-MP
Mapa de localização do imóvel
Tabela consulta SPIUnet
Tabela consulta SIAPA
Ofício 104930/2017-MP
Solicito, por gentileza a confirmação de recebimentos dos documentos acima
relacionados.
Agradeço.
Atenciosamente,
Anselmo C. de Oliveira
Chefe de Divisão

De : MP/DIVISÃO CGIPA SPU
<cgipa@planejamento.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 13:13

Assunto : Oficio nº 228/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR

5 anexos

Para : claudio mendonca
<claudio.mendonca@mda.gov.br>, sorrival
lima <sorrival.lima@incra.gov.br>
Responder para : MP/DIVISÃO CGIPA SPU
<cgipa@planejamento.gov.br>
Prezados,
Em resposta ao Oficio nº 228/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR, segue anexo os
seguintes documentos:
Nota técnica 24263/2017-MP
Mapa de localização do imóvel
Tabela consulta SPIUnet
Tabela consulta SIAPA
Ofício 104930/2017-MP
Solicito, por gentileza a confirmação de recebimentos dos documentos acima
relacionados.
Agradeço.
Atenciosamente,
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Anselmo C. de Oliveira
Chefe de Divisão

Nota_Tecnica_5210596.pdf
46 KB
Anexo_5210618_Sitio_Santa_Cruz___Iranduba___AM.pdf
2 MB
Anexo_5210648_Consulta___Of_228_2017__SERFAL___SIAPA.pdf
1.012 KB
Anexo_5210678_Consulta___Of_228_2017__SERFAL___SPIUnet.pdf
14 KB
Oficio_5210726.pdf
45 KB

Re: Oficio nº 226/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR

De : Claudio Roberto Mendonça Schiphorst
<claudio.mendonca@mda.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 14:19

Assunto : Re: Oficio nº 226/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR
Para : MP <cgipa@planejamento.gov.br>
Cc : Sorrival de Lima <sorrival.lima@incra.gov.br>
Providenciar o encaminhamento

----- Mensagem original ----De: "MP" <cgipa@planejamento.gov.br>
Para: "Claudio Roberto Mendonça Schiphorst" <claudio.mendonca@mda.gov.br>,
"Sorrival de Lima" <sorrival.lima@incra.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 12:43:51
Assunto: Oficio nº 226/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR
Prezados,
Em resposta ao Oficio nº 226/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR, segue anexo os
seguintes documentos:
Nota técnica 24246/2017-MP
Mapa de localização do imóvel
Tabela consulta SPIUnet
Ofício 104871/2017-MP
Solicito, por gentileza a confirmação de recebimentos dos documentos acima
relacionados.
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Agradeço.
Atenciosamente,
Anselmo C. de Oliveira
Chefe de Divisão

De : MP/DIVISÃO CGIPA SPU
<cgipa@planejamento.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 12:43

Assunto : Oficio nº 226/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR

4 anexos

Para : claudio mendonca
<claudio.mendonca@mda.gov.br>, sorrival
lima <sorrival.lima@incra.gov.br>
Responder para : MP/DIVISÃO CGIPA SPU
<cgipa@planejamento.gov.br>
Prezados,
Em resposta ao Oficio nº 226/2017/SERFAL/SEAD/CC-PR, segue anexo os
seguintes documentos:
Nota técnica 24246/2017-MP
Mapa de localização do imóvel
Tabela consulta SPIUnet
Ofício 104871/2017-MP
Solicito, por gentileza a confirmação de recebimentos dos documentos acima
relacionados.
Agradeço.
Atenciosamente,
Anselmo C. de Oliveira
Chefe de Divisão

Oficio_5209275.pdf
46 KB
Anexo_5209263_Consulta___Of_226_2017__SERFAL___SPIUnet.pdf
21 KB
Nota_Tecnica_5209244.pdf
46 KB
Anexo_5209257_Miriti_I_Gleba_01_Lote75A.pdf
2 MB
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Re: Entrega de título - Axixá do Tocantins

De : Claudio Roberto Mendonça Schiphorst
<claudio.mendonca@mda.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 14:25

Assunto : Re: Entrega de título - Axixá do Tocantins

1 anexo

Para : Renata Ferreira Camargo
<renata.camargo@mda.gov.br>
Cc : Ana Paula Ferreira de Carvalho
<ana.carvalho@incra.gov.br>, João Francisco
<joao.oliveira@pmj.incra.gov.br>, gabinete serfal
<gabinete.serfal@mda.gov.br>, gabinete serfal
<gabinete.serfal@gmail.com>
Vou entregar todos de Tocantins na minha missão da terceira semana de janeiro.
Obrigado
Claudio

De: "Renata Ferreira Camargo" <renata.camargo@mda.gov.br>
Para: "Ana Paula Ferreira de Carvalho" <ana.carvalho@incra.gov.br>
Cc: "João Francisco" <joao.oliveira@pmj.incra.gov.br>, "Claudio Roberto Mendonça Schiphorst"
<claudio.mendonca@mda.gov.br>, "gabinete serfal" <gabinete.serfal@mda.gov.br>, "gabinete
serfal" <gabinete.serfal@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 10:36:34
Assunto: Re: Entrega de título - Axixá do Tocantins

Caríssima Ana Paula, Bom dia!
Que boa notícia! Mais um Título de área urbana para o Tocantins. - Parabéns!! Sim, assim que o Senhor João chegar confirmaremos o contato com o Gabinete
Serfal, a fim de agendarmos a entrega, conforme sugestão.
Sinalizo que o Título de Darcinópolis, também área de doação "Sede do município",
encontra-se aqui na Divisão. O prefeito ficou de vir buscá-lo, mas até o momento
não apareceu.
https://mail.mda.gov.br/h/printmessage?id=C:-2523,C:-2521,C:-2520,C:2483,C:2476,C:2480,C:2471
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Sendo assim, poderíamos agendar a entrega oficial dos dois Títulos Urbanos, visto
os municípios ficarem próximos.
(Obs)... Assim que chegarem as Declarações de perda de vocação agrícola do
município de Carrasco Bonito (Povoado Vinte Mil e Povoado Centro dos Firminos),
as envio para você.
Aproveito a oportunidade para desejar a você e equipe um Feliz Ano Novo!
Que possamos continuar este trabalho magnifico também em 2018!
Saúde, Paz, Sucesso e muita Harmonia nos dias que virão.
Grande abraço!!
Att
-Renata Ferreira Camargo
Terra Legal SRFA - 09/TO
(63) 3219.5209

De: "Ana Paula Ferreira de Carvalho" <ana.carvalho@incra.gov.br>
Para: "João Francisco Silvério de Oliveira" <joao.oliveira@pmj.incra.gov.br>,

"Renata Ferreira Camargo" <renata.camargo@mda.gov.br>, "claudio mendonca"
<claudio.mendonca@mda.gov.br>
Cc: "Gabinete Serfal" <gabinete.serfal@mda.gov.br>, "gabinete serfal"
<gabinete.serfal@gmail.com>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 16:43:39
Assunto: Entrega de título - Axixá do Tocantins
Prezados João e Renata,
O processo de doação da área urbana da Sede de Axixá do Tocantins foi finalizado e o
título emitido recentemente, no dia 20 de dezembro.
Informo que o processo e o título de doação foram enviados para a Cerfal/TO pelo
malote, na semana passada.
Em relação à entrega do título, o Secretário Claudio Mendonça pediu para que seja feito
contato com o Gabinete Serfal para agendar a entrega, a confirmar, possivelmente na
segunda quinzena (17/18) de janeiro.
Atenciosamente,
-Ana Paula Ferreira de Carvalho
Chefe da Divisão de Destinação de Terras a Municípios - SRFAR-1
Coordenação-Geral de Regularização Fundiária - SRFAR
Programa Terra Legal Incra/MDA
(61) 3214-0511

Assinatura Claudio.jpg
46 KB
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De : Renata Ferreira Camargo
<renata.camargo@mda.gov.br>

Sex, 29 de dez de 2017 10:36

Assunto : Re: Entrega de título - Axixá do Tocantins
Para : Ana Paula Ferreira de Carvalho
<ana.carvalho@incra.gov.br>
Cc : João Francisco Silvério de Oliveira
<joao.oliveira@pmj.incra.gov.br>, claudio
mendonca <claudio.mendonca@mda.gov.br>,
Gabinete Serfal <gabinete.serfal@mda.gov.br>,
gabinete serfal <gabinete.serfal@gmail.com>

Caríssima Ana Paula, Bom dia!
Que boa notícia! Mais um Título de área urbana para o Tocantins. - Parabéns!! Sim, assim que o Senhor João chegar confirmaremos o contato com o Gabinete
Serfal, a fim de agendarmos a entrega, conforme sugestão.
Sinalizo que o Título de Darcinópolis, também área de doação "Sede do município",
encontra-se aqui na Divisão. O prefeito ficou de vir buscá-lo, mas até o momento
não apareceu.
Sendo assim, poderíamos agendar a entrega oficial dos dois Títulos Urbanos, visto
os municípios ficarem próximos.
(Obs)... Assim que chegarem as Declarações de perda de vocação agrícola do
município de Carrasco Bonito (Povoado Vinte Mil e Povoado Centro dos Firminos),
as envio para você.
Aproveito a oportunidade para desejar a você e equipe um Feliz Ano Novo!
Que possamos continuar este trabalho magnifico também em 2018!
Saúde, Paz, Sucesso e muita Harmonia nos dias que virão.
Grande abraço!!
Att
-Renata Ferreira Camargo
Terra Legal SRFA - 09/TO
(63) 3219.5209

De: "Ana Paula Ferreira de Carvalho" <ana.carvalho@incra.gov.br>
Para: "João Francisco Silvério de Oliveira" <joao.oliveira@pmj.incra.gov.br>,

"Renata Ferreira Camargo" <renata.camargo@mda.gov.br>, "claudio mendonca"
<claudio.mendonca@mda.gov.br>
Cc: "Gabinete Serfal" <gabinete.serfal@mda.gov.br>, "gabinete serfal"
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<gabinete.serfal@gmail.com>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 16:43:39
Assunto: Entrega de título - Axixá do Tocantins
Prezados João e Renata,
O processo de doação da área urbana da Sede de Axixá do Tocantins foi finalizado e o
título emitido recentemente, no dia 20 de dezembro.
Informo que o processo e o título de doação foram enviados para a Cerfal/TO pelo
malote, na semana passada.
Em relação à entrega do título, o Secretário Claudio Mendonça pediu para que seja feito
contato com o Gabinete Serfal para agendar a entrega, a confirmar, possivelmente na
segunda quinzena (17/18) de janeiro.
Atenciosamente,
-Ana Paula Ferreira de Carvalho
Chefe da Divisão de Destinação de Terras a Municípios - SRFAR-1
Coordenação-Geral de Regularização Fundiária - SRFAR
Programa Terra Legal Incra/MDA
(61) 3214-0511

De : Ana Paula Ferreira de Carvalho
<ana.carvalho@incra.gov.br>

Qui, 28 de dez de 2017 17:43

Assunto : Entrega de título - Axixá do Tocantins
Para : João Francisco Silvério de Oliveira
<joao.oliveira@pmj.incra.gov.br>, Renata Ferreira
Camargo <renata.camargo@mda.gov.br>, claudio
mendonca <claudio.mendonca@mda.gov.br>
Cc : gabinete serfal <gabinete.serfal@mda.gov.br>,
gabinete serfal <gabinete.serfal@gmail.com>
Prezados João e Renata,
O processo de doação da área urbana da Sede de Axixá do Tocantins foi finalizado e o
título emitido recentemente, no dia 20 de dezembro.
Informo que o processo e o título de doação foram enviados para a Cerfal/TO pelo
malote, na semana passada.
Em relação à entrega do título, o Secretário Claudio Mendonça pediu para que seja feito
contato com o Gabinete Serfal para agendar a entrega, a confirmar, possivelmente na
segunda quinzena (17/18) de janeiro.
Atenciosamente,
-Ana Paula Ferreira de Carvalho
Chefe da Divisão de Destinação de Terras a Municípios - SRFAR-1
Coordenação-Geral de Regularização Fundiária - SRFAR
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Programa Terra Legal Incra/MDA
(61) 3214-0511
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