Cuiabá, quinta-feira, 20 de agosto de 2020
EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
1ºLEILÃO: 04/09/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 09/09/2020 Às 15h.
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco
Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora
e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em
cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: VÁRZEA GRANDE - MT.
BAIRRO JARDIM AEROPORTO. Rua Congonhas, n°50. Ap n° 104. Cond. Amaury Residence, c/ direito ao uso de 01 vaga de garagem
descoberta. Área Priv. 84,70m²(Ap) e 10,80m²(vaga). Matr. 92.795 do 1°RI local. Obs.: Numeração predial pendentes de averbação no RI.
Regularização e encargos perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 04/09/2020, às 15h.
Lance mínimo: R$ 423.373,45 e 2º Leilão: 09/09/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 355.273,55 (Caso não seja arrematado no 1º
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização
dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e
despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br
Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS ROVIGO
LTDA (LATICÍNIOS ROVIGO) CNPJ nº 04.935.305/000146 torna-se público que requereu à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da Licença de
Operação”, para a atividade do “Beneficiamento de Leite
e Derivados”, localizado na Rodovia MT 170, s/nº, km 30,
Zona Rural, município de Curvelândia/MT.

E. MEDEIROS DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:
32.386.069/0001-91, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO-SMADES, AS LICENÇAS DE LOCALIZAÇÃO ( L.L), LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (L.A.P), LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I) E A LICENÇA DE
OPERAÇÃO (L.O) PARA ATIVIDADE DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR – HORIZONTAL INTEGRADO À EDIFICAÇÃO-LOCALIZADO NA RUA SIRIEMAS- ÁREA REM. N° 01 a 17 e 19 a 40, QD.32BAIRRO: PARQUE OHARA- CEP:78.080-440-CUIABÁ MT.

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA TERRA NOVA
LTDA. (COOPERNOVA-Indústria de Laticínios) CNPJ nº
24.702.037/0007-15 torna público que requereu à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da Licença
de Operação”, para a atividade de “Beneficiamento de Leite
e Derivados”, localizado na Rodovia BR 163, s/nº, km 987,
Industrial II, município de Terra Nova do Norte/MT.

AWR CONSTRUTORA LTDA, torna público que requereu à
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano –
SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença de
Localização (LL), Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI),
para atividade ”Residencial Multifamiliar Vertical” com 88 (oitenta
e oito) unidades residenciais, a ser instalado na Rua Osvaldo da
Silva Corrêa, Nº 2197, Bairro Despraiado, Cuiabá – MT.

ALGOSUCESSO Indústria e Comércio Têxtil Ltda-CNPJ
07.875.400/0001-90, torna público que requer à SEMA/MT, o
pedido de Renovação Licença de Operação para atividade de
Beneficiamento de Algodão, sito na BR 070 km 383 - Distrito
Industrial, Campo Verde/MT.

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT. Aviso de
Licitação. Pregão Presencial SRP 027/2020. Processo
Licitatório 043/2020. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de pneus novos. Abertura: 03/09/2020,
a partir das 08hs. Edital: www.pmpontaldoaraguaia.com.
br Em 19/08/2020. Eliza de Alvarenga Naves. Pregoeira.

Camargo Comércio de Combustíveis Ltda, CNPJ
21.001.008/0001-42, torna público que requereu junto
a SEMA/MT pedido da alteração da razão social da LO,
proc. nº 410860/2007, para atividade comércio a varejo
de combustíveis e lubrificantes p/ veículos automotores
no município de Pontal do Araguaia/MT, sem EIA/RIMA.

Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT. Secretaria Municipal
de Saúde. Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Aviso de
Decisão. Processo Administrativo Sanitário nº 03/VISA/2020.
Autuado: Potência Auto Peças. Razão Social: Daniel Salviano
Nogueira do Nascimento. CPF 003.753.881-09. Notificação:
03/02/2020. Decisão: Aplicação de penalidade de multa no valor
125 UPF/MT e conclusão do Processo. Informações: Fone:
3401.8421 e vsanitariabg@hotmail.com Barra do Garças-MT,
18/08/2020. Dennyse Teixeira Lima. Coordenadora de Vigilância
Sanitária, Port. 012 de 04/05/2020.

Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT. Secretaria
Municipal de Saúde. Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Aviso
de Decisão. Processo Administrativo Sanitário nº 04/VISA/2020.
Autuado: V de Oliveira Vasques. CNPJ 33.128.154/0001-12.
Data da Notificação: 10/04/2020. Estabelecimento: Esquina
158. Decisão: Aplicação de multa no valor de 100 UPF/MT 20% e conclusão do Processo. Informações: Fone: 3401.8421
e vsanitariabg@hotmail.com Barra do Garças-MT, 18/08/2020.
Dennyse Teixeira Lima. Coordenadora de Vigilância Sanitária,
Port. 012 de 04/05/2020.

Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT. Secretaria Municipal de
Saúde. Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Edital de Notificação.
Processo Administrativo Sanitário nº 08/VISA/2020. Auto de infração
nº 009964. Notifica o Sr. Cleber Gomes da Silva, CPF 037.103.12140, Rodovia MT-100, Km 04, Gleba Araguaia 08, para no prazo de 15
(quinze) dias se manifestar sobre o inteiro teor do auto de infração
e decisão caracterizada como grave e penalidade de multa no valor
equivalente a 15UPF/MT e querendo, interpor recurso conforme determina
a Lei vigente. Informações: Fone: 3401.8421 e vsanitariabg@hotmail.com
Sala da Vigilância Sanitária na Rua Xavante, 55, sendo-lhe assegurado
vista do auto. Barra do Garças-MT, 18/08/2020. Dennyse Teixeira Lima.
Coordenadora de Vigilância Sanitária, Port. 012 de 04/05/2020.

Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT. Secretaria Municipal
de Saúde. Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Aviso de
Decisão. Processo Administrativo Sanitário nº 01/VISA/2020.
Estabelecimento: Super Ouro Fino. Razão Social: Eliomar Peres
de Sousa-ME. CNPJ 10.568.415/0001-10. Data da Notificação:
09//01/2020. Decisão: Aplicação de multa no valor de 40 UPF/
MT e conclusão do Processo. Informações: Fone: 3401.8421
e vsanitariabg@hotmail.com Barra do Garças-MT, 18/08/2020.
Dennyse Teixeira Lima. Coordenadora de Vigilância Sanitária,
Port. 012 de 04/05/2020.

Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT. Secretaria Municipal
de Saúde. Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Aviso de
Decisão. Processo Administrativo Sanitário Nº 02/VISA/2020. Bar
e Restaurante Águas Quentes Eireli. CNPJ 05.800.531/0001-82.
Datas das Notificações: 22/01/2019, 23/01/2019 e 24/01/2019.
Decisão: Aplicação de multa no valor de 20 UPF/MT – 20%
e conclusão do Processo. Informações: Fone: 3401.8421 e
vsanitariabg@hotmail.com Barra do Garças-MT, 18/08/2020.
Dennyse Teixeira Lima. Coordenadora de Vigilância Sanitária,
Port. 012 de 04/05/2020.

Marfrig Global Foods S/A-CNPJ 03. 853.896/0068-57 localizado na
Alameda Júlio Müller, nº 1650- Bairro: Ponte Nova- Várzea Grande - MT,
torna público que requereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de
Mato Grosso (SEMA-MT) Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI)
para emissário de eﬂuente tratado
Águas de Confresa S.A CNPJ19.310.815/0001-03, localizada no
município de Confresa/MT, solicita através desta a renovação da Licença
de Operação n.313639/2016 e a LP – Licença Prévia e LI – Licença de
Instalação para construção de barramento de pequeno porte no Córrego
Caju, ambos referentes ao Sistema de Abastecimento de Água. Solicita
também a Renovação da Licença de Operação n.316059/2017 e LP –
Licença Prévia e LI – Licença de Instalação para execução de unidade de
pré-tratamento, ambos referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário
Mauro José Esswein,CPF532.155.321-15, torna público que requereu
ao CODEMA/MT , o pedido das Alteração de Razão Social, para
funcionamento de Oﬁcina Mecânica com Lavador de Veículos e Troca
de Óleo, localizado na Rua 64, esquina com Rua 51 S/Nº, Setor Norte,
anteriormente em nome do Sr. IVAN MARTINI FERNANDES, com CPF:
532.155.321-15 no município de Água Boa/MT
(20/08/2020)

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 01/2020
0025171-78.2020.8.11.0000
O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela
Portaria n. 41/2020-PRES-C.ADM – DJE nº. 10.661, de
22/01/2020, comunicam aos interessados que será
ABERTA a Sessão Pública da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N. 01/2020 - CIA 0025171-78.2020.8.11.0000,
no dia 22 de setembro de 2020, às 14h30 – Horário
Local – Cuiabá/MT, na sala de Licitações – Prédio da TI –
Tribunal de Justiça – Centro Político Administrativo - Rua
C, S/N - Cuiabá/MT. Objeto: “Escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa especializada
em engenharia para ampliação da Ala Atahide Monteiro
que abriga os gabinetes dos desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos”.
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo no site:
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail:
cpl@tjmt.jus.br
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

TWF PATRIMONIAL S/A – CNPJ Nº 10.529.265/000135 –
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária E
Extraordinária realizada em 30/07/2020 às 07:00 horas. IDELIBERAÇÕES em Assembleia Geral Ordinária:1) Ficam
Ratiﬁcados todos os Atos praticados pela Diretoria. 2) Foram
aprovados por unanimidade, o Relatório dos Administradores,
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado dos
Exercícios Findos em 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019. 3)
Reeleitos e empossados com mandato de 3 (Três) anos, ou até
a Assembleia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício
social a ser encerrado em 31/12/2022: PAULO PEREIRA
FIUZA FILHO , para Diretor Presidente e MARIA CRISTINA
BITTAR PEREIRA FIUZA , para Diretora Vice – Presidente. II
DELIBERAÇOES em Assembleia Geral Extraordinária: 1)
Fica aprovada a alteração de endereço da sede, que passa a
ser na Avenida dos Jacarandás, nº3.865, sala 01, Setor
Residencial Norte, cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso,
CEP 78550-362. 2) Em face da alteração acima aprovada, ﬁca
alterado o Artigo 2º do Estatuto Social, que de agora em diante,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º: A
Sociedade tem sua sede e foro jurídico na Avenida dos
Jacarandás, nº 3.865, sala 01 Setor Residencial Norte, cidade
de Sinop, Estado de |Mato Grosso, CEP 78.550-362”. O texto
integral desta ata foi Lavrado em Livro Próprio e Arquivado na
Jucemat em 10/08/2020 sob nº 2281077.
TWF EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ Nº 05.661.531/000149 – Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada
em 30/07/2020 às 09:00 horas, com as DELIBERAÇÕES
aprovadas por unanimidade:1) Ficam Ratiﬁcados todos os Atos
praticados pela Diretoria. 2) Relatório dos Administradores,
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado dos
Exercícios Findos em 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019. 3)
Reeleitos e empossados com mandato de 3 (Três) anos, ou até
a Assembleia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício
social a ser encerrado em 31/12/2022: PAULO PEREIRA FIUZA
FILHO , para Diretor Presidente e MARIA CRISTINA BITTAR
PEREIRA FIUZA , para Diretora Vice – Presidente. O texto
integral desta ata foi Lavrado em Livro Próprio e Arquivado na
Jucemat em 07/08/2020 sob nº 2280946.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE REABERTURA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020/DPMT
A PREGOEIRA OFICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, nomeada pela portaria nº
991/2019/DPG, publicada no Diário Oﬁcial do Estado em 11 de
setembro de 2019, TORNA PÚBLICO a abertura da seguinte
licitação: MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo:
MENOR PREÇO POR ITEM. Procedimento: 1658/2020 Defensoria Pública. Edital 21/2020/Defensoria Pública; Data
01/09/2020 Horário 14:00h (horário de Brasília); Endereço
Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Objeto: FUTURA E
E V E N T U A L A C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTA) – CNH
CATEGORIA B, PRESTADA DE FORMA ININTERRUPTA,
COM A CARGA HORÁRIA DE 06 E 08 HORAS DIÁRIAS E 30 E
44 HORAS SEMANAIS RESPECTIVAMENTE, A CRITÉRIO E
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MEIOS PARA
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A) Sítio da Defensoria Pública do
Estado: www.defensoriapublica.mt.gov.br; B) E-mail:
pregoeiros@dp.mt.gov.br ou C) Sede Administrativa DPMT:
situada na Rua 02, esquina com a Rua C, Setor A, Quadra 04,
Lote 04, Centro Politico Administrativo, Cuiabá/MT, CEP:
78.049-912 – horário: 12:00 às 18:00, telefone (65) 3648-8438.
Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2020.
Original Assinado
ANNA PAULA PELIZER
Pregoeira Oﬁcial da Defensoria Pública
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL – EDITAL n. 014/2020
Processo n. 229770/2020 - OBJETO: Regime Diferenciado de
Contratação Presencial, para contratação de empresa de
engenharia para execução dos serviços de implantação,
pavimentação e restauração da rodovia MT-020, trecho:
Paranatinga – Canarana, subtrecho: Km 99,80 – Km 166,28,
com extensão de 66,48 Km. Lote: ÚNICO. O Edital será
disponibilizado a partir do dia 20/08/2020, às 13h00 (horário
local), pelo endereço eletrônico www.sinfra.mt.gov.br
acessando o menu “documentos” e o submenu “licitações e
editais”. Entrega das propostas: Deverão ser entregues à
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria
n.056/2020/CGAB/SINFRA, publicada no DOE n.27734, de
20/04/2020, páginas 16/17, na sessão pública do dia
15/09/2020, às 09 horas (horário local), na sala de Reuniões –
2º andar, localizada na Secretaria de Infraestrutura e
Logística/SINFRA, localizada na Av. Hélio Hermínio Ribeiro
Torquato da Silva, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT. A
sessão pública poderá ser acompanhada em tempo real através
da
transmissão
no
link:
https://www.youtube.com/channel/UCaDSklVwea-9jkFp5CM3ow. Portal Transparência do Estado de Mato Grosso:
http://www.transparencia.mt.gov.br/sinfra. Informações gerais:
telefone: (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Infraestrutura e Logística
SINFRA – MT
Visto.
Rogério Sebastião Magalhães
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SINFRA – MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO EQUIPE ÁGUA DE CICLISMO – EAC, com sede na Rua Gonçalo Antunes
de Barros, nº 285-A, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Cep. 78050-175, por intermédio de
seu Presidente, Sr. JONAS MARTINS SILVA, no cumprimento de suas atribuições, convoca
todos os associados, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, à ser realizada dia
08/09/2020 às 18hs, no endereço de sua sede, para deliberar sobre a seguinte pauta: (a)
Reativação da Entidade; (b) Ratificação do mandato e responsabilidade da Diretoria no
período de inatividade; (c) Prestação de contas; (d) Eleição de nova Administração/Direção
da Associação, incluindo os cargos descritos no art. 20 do Estatuto, quais sejam, Conselho
Deliberativo, Presidente, Vice-presidente, Conselho Fiscal e Diretorias; (b) Aprovação do
novo Estatuto; (c) Mudança de nome da Associação; (d)Dentre os associados presentes na
referida Assembleia, serão formadas as chapas e na sequência votadas pelos presentes,
nos termos do § 1º do art. 30 do Estatuto, com quórum mínimo de 50% dos associados e
aprovação por maioria simples dos presentes. Declara-se que, caso não haja número para
instalação dos trabalhos em 1ª convocação, dar-se-á sequência trinta minutos depois, à
2º convocação, e instalação da solenidade com qualquer número de presentes.Cuiabá,
18/08/2020. JONAS MARTINS SILVA (Presidente)

www.
diariodecuiaba.com.br

WR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI – ME TORNA
PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - SEMMADRS/VG, A
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARCIAL, PARA O RESIDENCIAL
DO TIPO UNIFAMILIAR, PRIME VILLE, SITUADO NA RUA
EMÍLIA JACINTA NETO, QUADRA 105, LOTEAMENTO PARQUE
PAIAGUÁS – VÁRZEA GRANDE/MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO

Acesse ao SITE:

YAN BITTENCOURT NASCIMENTO

Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente-SEMA, a renovação da Licença de
Operação-LO, para Extração e Beneficiamento de Ouro,
no Sítio Candonga, Localidade Cural do Taipas, Zona
Rural, Município de Nossa Senhora do Livramento, Estado
de Mato Grosso.

EDITAL DE CONVOVAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SINDICATO
DO SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIÊNIO 2020 - 2023
O SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE MATO GROSSO – SINETRAN-MT, de acordo com o artigo 14 do seu Estatuto
Social, vem por meio de seu presidente em exercício CONVOCAR eleição para Diretoria
Executiva e Colegiado de Diretores Regionais a ser realizada através de votação secreta. Fica
aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro de chapas, a contar da publicação deste Edital, de
acordo com o artigo 19 do Estatuto Social. A votação acontecerá nos dias 05, 06 e 07/10/2020 na
sede do sindicato, na sede do Detran-MT, nas Ciretrans e Agências Vip tanto da cidade de
Cuiabá, como no interior do Estado. A eleição do Conselho Fiscal será realizada por meio de
Assembleia Geral, de acordo com o artigo 31 do Estatuto do Sinetran-MT, em data a ser deﬁnida
pela Comissão Eleitoral, que é composta pelos seguintes membros: Edmar dos Santos Leite,
Raysa Alana Pinheiro de Morais, Lucas Augusto Bucoski de Camargo. Em função da pandemia
que assola o mundo e de acordo com a orientação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e
dos órgãos de saúde e vigilância sanitária do Brasil que indicam o isolamento e a não
aglomeração de pessoas a ﬁm de conter a proliferação da COVID-19, a Comissão eleitoral no uso
de suas atribuições conforme o artigo 15 parágrafo 1◌֩ do Estatuto do Sindicato faz saber que o
Requerimento de registro de chapas poderá ser encaminhado no ato da inscrição de chapa
assinado por um representante da chapa desde que acompanhado das ﬁchas de qualiﬁcação
individuais assinadas por cada membro da chapa, conforme o Artigo 19, itens elencados nas
letras b, c e d do referido Estatuto. Faz saber ainda tendo como motivação a saúde e a segurança
dos trabalhadores, assim como a ampla participação da categoria nas eleições, e considerando o
período atual de pandemia, instituída pela declaração pública em relação ao novo Coronavírus
pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, o Sindicato perdurando a
pandemia, seguirá tomando as devidas ações tanto para garantir a proteção dos trabalhadores,
como sua participação no processo eleitoral.
LUCAS PÓVOAS JUCÁ CORRÊA LIMA
VICE-PRESIDENTE DO SINETRAN-MT

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.

Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME nº 19.527.586/0001-75 NIRE 51.3.0001387-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
COM GARANTIA REAL E ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. A SER REALIZADA EM SEGUNDA
CONVOCAÇÃO Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), ﬁcam os Senhores titulares das debêntures em circulação (“Debenturistas” e
“Debêntures”, respectivamente), objeto do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e
Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de
Distribuição, da Companhia Energética Sinop S.A.”, celebrado em 16 de maio de 2018 e
posteriormente aditado, entre a Companhia Energética Sinop S.A. (“Companhia ”), a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte (“Eletronorte”), a Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco - CHESF (“CHESF”) e a Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A. (“EDF” e,
em conjunto com a Eletronorte e a Chesf, “Acionistas”), conforme aditado em 14 de junho de
2018 (“2ª Emissão” e “Escritura de Emissão” respectivamente), convocados para reunirem-se
em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada em segunda convocação,
no dia 28 de agosto de 2020, às 11:00 horas (horário de Brasília), de modo exclusivamente
digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nª
625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) nos termos das Cláusulas
6.1.2, alínea (y), 6.1.4 e 9.4.2 da Escritura de Emissão, o pedido da Companhia de anuência
prévia para a paralisação total dos ativos essenciais à operação do Projeto (conforme deﬁnido
na Escritura de Emissão), por prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir de 1° de
setembro de 2020, para a realização de obras e manutenção necessárias à continuidade da
operação regular do Projeto; (ii) autorização para o Agente Fiduciário, na qualidade de
representante dos Debenturistas, praticar, em conjunto com a Companhia, todos os demais
atos eventualmente necessários de forma a implementar a deliberação tomada de acordo
com o item (i) acima. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da
disponibilização do sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os
Debenturistas acompanhem e votem na AGD. Não haverá a possibilidade de comparecer
ﬁsicamente à AGD, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital, nem
tampouco será disponibilizado modelo de instrução de voto para preenchimento e
manifestação de voto do debenturista. Os Debenturistas interessados em participar da AGD
por meio de sistema eletrônico de votação à distância, deverão solicitar o cadastro para o
Departamento de Relações com Investidores da Companhia por meio do endereço eletrônico
ri@sinopenergia.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário por meio do endereço
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da
data de realização da AGD, manifestando seu interesse em participar da AGD e solicitando o
link de acesso ao sistema (“Cadastro”). A solicitação de Cadastro deverá (i) conter a
identiﬁcação do debenturista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à
AGD, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e
endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para
participação na AGD, conforme detalhado abaixo. Nos termos do artigo 126 combinado com
o artigo 71 da Lei das S.A., para participar da AGD os Debenturistas deverão apresentar à
Companhia cópias simples dos seguintes documentos: A. documento de identidade
(Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos proﬁssionais ou carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de
seu titular); B. comprovante atualizado da titularidade das Debêntures da 2ª Emissão,
expedido pela instituição escrituradora, o qual recomenda-se tenha sido expedido no
máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da AGD; e C. procuração com
reconhecimento de ﬁrma do outorgante, ou com assinatura digital, por meio de certiﬁcado
digital emitido por autoridades certiﬁcadoras vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao
reconhecimento de ﬁrma, em caso de participação por meio de representante, observado os
parágrafos abaixo caso o outorgante seja pessoa jurídica. O representante do debenturista
pessoa jurídica deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, devidamente
registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial
competente, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição
do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa
jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o debenturista pessoa
jurídica, sendo admitida a assinatura digital, por meio de certiﬁcado digital emitido por
autoridades certiﬁcadoras vinculadas à ICP-Brasil. No tocante aos fundos de investimento, a
representação na AGD caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto
no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do
fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à
administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente
registrado no órgão competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de
poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do
art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“ Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do
lugar onde foi passada, qualiﬁcação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo
da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da ﬁrma do outorgante, ou com assinatura digital, por meio de certiﬁcado
digital emitido por autoridades certiﬁcadoras vinculadas à ICP-Brasil, como alternativa ao
reconhecimento de ﬁrma. As pessoas naturais poderão ser representadas na AGD por
procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição
ﬁnanceira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas
Debenturistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil.
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Companhia após o Cadastro,
o debenturista receberá, até 24 (vinte e quatro) horas antes da AGD, as instruções para
acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não
receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário
de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com
Investidores, por meio do e-mail ri@sinopenergia.com.br, preferencialmente, com até 4
(quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, para que seja prestado o suporte
necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não efetuarem o Cadastro.
Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze)
minutos de antecedência e até 15 (quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo
que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico somente se dará mediante o
acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos
do início da AGD, não será possível o ingresso do Debenturista na AGD, independentemente
da realização do cadastro prévio. Assim, a Companhia recomenda que os Debenturistas
acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) minutos
de antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD deverão ser feitas
exclusivamente por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a
serem prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência
será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como
visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD.
A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a
compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital Microsoft Teams
e com o acesso à teleconferência. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer
diﬁculdades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma
digital que não estejam sob controle da Companhia. Atenciosamente,
Sinop, 20 de agosto de 2020.
Vera Rett Diretora Administrativo e Financeiro
e de Relações com Investidores
GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no
CNPJ. 36.912.947/0001-16, torna público que requereu junto a SEMA-MT, a Licença
de Operação Provisória – LOP para instalação de Canteiro de Obras, próximo à sede
da cidade de Aripuanã-MT.
GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no
CNPJ. 36.912.947/0001-16, torna público que requereu junto a SEMA-MT, a Licença
de Operação Provisória – LOP para instalação de Usina de Asfalto, próximo à sede da
cidade de Aripuanã-MT.
A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita no CNPJ
34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE DE MATO GROSSO, a Licença Prévia e de Licença de Instalação, para a
implantação do Empreendimento denominado “Sicred I”, com 245 unidades , localizado na
Rua 20 de Outubro, Nova Esperança, Várzea Grande-MT.
A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita no CNPJ
34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE DE MATO GROSSO, a Licença Prévia e de Licença de Instalação, para a
implantação do Empreendimento denominado “Sicred II”, com 388 unidades , localizado na
Rua 20 de Outubro, Nova Esperança, Várzea Grande-MT.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO ESTADO
DE MATO GROSSO – ADDFUNMT, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO
DA PRIMEIRA DIRETORIA. Convido as pessoas interessadas para a Assembleia
de Fundação da Associação De Defesa De Direitos Fundamentais Do Estado De
Mato Grosso a comparecerem no 08/09/2020, às 19hs, à Rua X, nº 3, Bairro Miguel
Sutil, Cuiabá/MT, Cep. 78048-376, para participarem da mesma, na qualidade de
sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social
e eleitos os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da
Diretoria. Cuiabá, 18 de agosto de 2020. Pela Comissão Organizadora: Mauricio
Benedito Petraglia Junior.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA CARMEM
– MT, inscrito no CNPJ sob o número 13.605.742/000/-92, por meio de sua comissão eleitoral,
tendo em vista a Pandemia de COVID/19 e a publicação do decreto municipal 077/2020 de 12 de
julho de 2020, convoca os Servidores Públicos Municipais da base de Santa Carmem, associados
ao sindicato e em pleno gozo de seus direitos, para votarem na Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará na Rua José Sérgio Frantz, nº 42 – Bairro: Residencial Esperança no dia 07 de
setembro de 2020 das 09h00min às 16h00min
PS* serão respeitadas as normas sanitárias de afastamento - obrigatoriedade da utilização de
máscara individual.
Santa Carmem, MT 18 de agosto de 2020.
COMISSÃO ELEITORAL

NOTA: ERRATA

No edital de convocação da 18ª Assembleia Geral Ordinária publicado em 19/08/2020, onde se vê:
“em primeira convocação às 16h, com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos condôminos com
direito a voto, ou, em segunda convocação às 16h30m, com qualquer número de presentes, e término
exatamente às 19h40m do dia 27/08/2020”, leia-se: “em primeira convocação às 18h, com a presença
mínima de 1/3 (um terço) dos condôminos com direito a voto, ou, em segunda convocação às 18h30,
com qualquer número de presentes, e término exatamente às 20h00 do dia 27/08/2020”, e ainda,
alteração sem sua pauta, sendo o texto correto do referido edital de convocação, horário e pauta, o
que segue:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 18ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prezados Srs. condôminos.
Na condição de Síndico do Condomínio Florais dos Lagos, inscrito no CNPJ sob o nº
13.457.753/0001-72, estabelecido na Avenida Florais, nº 1.044, Condomínio Residencial Florais
dos Lagos, Cuiabá - MT, atendendo às disposições previstas na Convenção do Condomínio,
conforme artigo 1.355 do Código Civil, com amparo dos artigos 58 e 62, da Convenção
Condominial, e do art. 12 da Lei nº 14.010/20, convoco os senhores condôminos para
participarem da 18ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se em AMBIENTE
TOTALMENTE VIRTUAL, com início no dia 27 de agosto de 2.020 – quinta-feira, em primeira
convocação às 18h, com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos condôminos com direito a voto, ou,
em segunda convocação às 18h30, com qualquer número de presentes, e término exatamente às
20h00 do dia 27/08/2020, a ﬁm de deliberarem a ordem do dia descrita adiante. Abaixo segue link e
orientações para acesso às informações constantes neste edital.
Deverá a assembleia seguir o cronograma abaixo com a seguinte Ordem do Dia:

*Horário Oﬁcial de Mato Grosso (Brasil) - https://app.winker.com.br/intra/condominio/assembleia
REGRAS GERAIS DESTA ASSEMBLEIA:
1. O condômino que não estiver quite com suas obrigações pecuniárias, taxas e multas, não
terá acesso ao ambiente virtual da Assembleia Geral e nem direito à voto, conforme
determinado pelo artigo 59, §2º, da convenção condominial. Para que seja possível participar da
Assembleia Geral, o condômino que possuir débitos pendentes precisará realizar a quitação
integral, em até 48h (quarenta e oito horas) antes da primeira convocação, prazo necessário
para a liberação de usuário e voto especíﬁco para a referida assembleia. 2. É lícito fazer-se
representar às Assembleias por procurador, com poderes especiais, mediante apresentação de
procuração simples, condômino ou não, na forma determinada na convenção condominial
(recomendamos a leitura da Seção III – Artigos 66 a 68 da Convenção Condominial). As procurações
devem ser entregues à administração no condomínio (original ou e-mail com assinatura por
certiﬁcado digital), com antecedência mínima de 72h (3 dias) da realização da Assembleia, prazo
necessário para a liberação de usuário e voto especíﬁco para a referida assembleia. E-mail –
contato@ﬂoraisdoslagos.com.br e/ou na Administração. 3. Procuradores (com procuração
entregue e válida) poderão ser designados pelo Proprietário da unidade via aplicativo
WINKER/INTUITIVE (Acesse o App com seu Login e Senha, vá para o canto superior esquerdo e
clique no ícone usuário “ao lado do nome do condomínio”, em seguida clique em “Outros
Condôminos”, utilize a opção +ADICIONAR USUÁRIO e preencha os campos destacando o papel
de “Procuração”). Pronto! 4. Ainda não tem o Aplicativo? Basta clicar no link ou ler o código de
barras que segue e escolher a opção já sou cadastrado, em seguida digite o seu e-mail ou CPF e
coloque ESQUECI MINHA SENHA, em poucos minutos você receberá uma nova senha e
orientações de login no seu e-mail cadastrado no condomínio:

Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.winker.wl.intuitive&hl=pt_BR
Apple Store - https://apps.apple.com/br/app/intuitive-condom%C3%ADnios/id1264400289
1. O acesso dos usuários à plataforma que ainda não se cadastraram é indispensável e deve ser feito
na administração 03 dias antes da assembleia. O acesso é feito mediante login e senha individual e
intransferível, já previamente cadastrados na plataforma. As senhas são individuais, cadastradas pelo
próprio usuário ou geradas de forma aleatória pelo sistema *(senha criptografada de alta segurança).
Caso não tenha cadastro na plataforma você também pode se cadastrar basta clicando em “Quero me
cadastrar” e seguir as instruções. Utilize como login seu e-mail pessoal. Na sequência, escolha a opção
“por código” e informe: (nome do condomínio tudo junto, exemplo: “ﬂoraisdoslagos”) e siga as demais
etapas inserindo os seus dados pessoais. Se, mesmo assim, ocorrer alguma diﬁculdade, você deve
entrar em contato prévio via e-mail contato@ﬂoraisdoslagos.com.br, para solicitar o seu
cadastramento, auxílios e, assim, ampliar a possibilidade da sua participação na assembleia ora
convocada. Acesse a plataforma com antecedência e faça testes. Fizemos um vídeo rápido para
auxiliar nesta etapa – enviaremos nos anexos que serão publicados antecipadamente no Módulo
Assembleia Virtual; 2. Votação Assembleia Virtual - A forma virtual de realização da assembleia, ora
convocada, está prevista na Lei nº 14.010 de 10/06/2020, visando ampliar a participação de todos,
principalmente no que se refere: conhecimento das necessidades constantes da respectiva ordem do
dia e as possíveis soluções; debate sobre os temas; e declaração e acompanhamento seguro das
votações; 3. Winker+Zoom – Tudo em uma única plataforma para sua maior comodidade e segurança.
Tanto o acesso aos documentos, vídeos, apresentações (anexos), como exercício do voto, serão
“totalmente virtual”. Tudo isso graças a integração entre as duas plataformas que permite a cada
condômino exercer o seu direito à voz e voto, direto do aplicativo, conforme demonstrado no rápido
vídeo: https://youtu.be/2XSCgqxXhVk 4. Para que a assembleia ora designada seja frutífera e as
necessidades devidamente atendidas, os condôminos interessados deverão atentar para as
orientações dadas, principalmente no tocante à realização da reunião virtual, no dia e horário
designado; 5. O acesso à plataforma virtual deverá ser feito via Aplicativo no Módulo de Assembleia
Virtual (conforme o Item 4) ou pelo site https://app.winker.com.br/intra/condominio/assembleia (Área
do Condômino); 6. Apenas usuários com o perﬁl de “PROPRIETÁRIO” poderão participar da discussão
e votação; 7. Ao menos um dia útil antes da data da assembleia, faça seu acesso na plataforma e
conﬁrme que já consegue VISUALIZAR o módulo de “Assembleia” bem como a assembleia ora
convocada. Você não conseguirá efetivamente acessá-la antes da data e hora programada (conforme
este edital). Somente quando estiver iniciado o prazo previsto em edital é que os condôminos poderão
acessar a Assembleia. Caso não seja visualizado o módulo “Assembleia” e entende estar apto a
participar (ser responsável legal pela unidade e estar em dia com suas taxas), entre em contato com
contato@ﬂoraisdoslagos.com.br, (65) 3634-5597, para obter suporte técnico; 8. Testes - Realize testes
antecipados de acesso à internet e à plataforma. Se prepare para a reunião. No decorrer da realização
da assembleia ora designada, caberá a cada condômino, privativamente, obter e garantir acesso à
internet e à plataforma; 9. Diﬁculdades - Ao ser notiﬁcado sobre a realização da assembleia e,
eventualmente, identiﬁcando algum óbice ou diﬁculdade ao seu legítimo direito de manifestação e
consignação de sua participação, indicamos notiﬁcar previamente ao Síndico/Administração e,
sobretudo, evidenciar esforços em conjunto com administração/síndico para garantir sua participação
plena; 10. A Lista de Presença, bem como o Registro de cada Voto e o seu Resultado Final serão
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realizados não só pelo login e senha de cada usuário, mas também com registro do IP (vide nota de
ﬁm) utilizado para conexão e acesso à plataforma; 11. Anexos Virtuais - Alguns anexos aos itens de
pauta podem conter recursos de áudio (como uma narração), recomenda-se acessar via dispositivo
que possua recursos de áudio e vídeo. 12. Responsabilidade Individual - Assim como em uma
assembleia presencial, cada indivíduo é responsável por suas declarações, inclusive as que possam
representar ofensas ou inverdades ou estarem em desacordo com qualquer legislação vigente.
Recomendamos prudência e parcimônia. 13. Registro do Voto - Até o horário de término de votação, o
condômino poderá registrar ou alterar seu voto em qualquer dos itens quantas vezes desejar; 14.
Apuração dos Votos - Após a assembleia ﬁnalizada, os votos serão apurados pela administração e
disponibilizado o resultado para todos via App e e-mail. Na sequência, a administração irá confeccionar
a respectiva ata e os demais trâmites padrão já realizados para as assembleias presenciais, como de
costume, incluindo a publicação ﬁnal da ata na plataforma; 15. Auxílio e Suporte - Reforçamos que
qualquer dúvida ou diﬁculdade, não sanada por este documento oﬁcial, entre em contato conosco pelo
e-mail: contato@ﬂoraisdoslagos.com.br ou ligue (65) 3643-5597 e descreva claramente sua
necessidade para que possamos auxiliá-lo antecipadamente. 16. Importância da Participação - A
ausência de participação dos senhores Condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados conforme determina a Lei 4.591/64 art.º
12, § 5º. Por ﬁm, rogamos pela vossa presença à Assembleia ora convocada, lembrando que, em
caso de ausência, haverá a aceitação tácita do que for deliberado. Atenciosamente, Cuiabá - MT,
19 de agosto de 2.020. Pedro Moacyr Pinto Júnior Síndico – Condomínio Florais dos Lagos

A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita no CNPJ
34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE DE MATO GROSSO, a Licença Prévia e de Licença de Instalação, para a
implantação do Empreendimento denominado “Chapada das Mangabeiras”, com 528
unidades habitacionais, localizada na Rua Agrícola Paes de Barros, S/N, Costa Verde,
Várzea Grande/MT.
A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita no CNPJ
34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE DE MATO GROSSO, a Licença Prévia e de Licença de Instalação, para a
implantação do Empreendimento denominado “Chapada das Cerejeiras”, com 496
unidades habitacionais, localizada na Rua Agrícola Paes de Barros, S/N, Costa Verde,
Várzea Grande/MT
A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita no CNPJ
34.353.654/0001-10, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural e Sustentável de Várzea Grande, a Licença de Operação
Provisória para a implantação de mini usina de concreto, que atenderá aos
empreendimentos Chapada das Cerejeiras e Chapada das Mangabeiras, localizado na Rua
Agrícola Paes de Barros, S/N, Costa Verde, Várzea Grande/MT
SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de
Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição
Estadual: Isento Filiado CSB e FEITTINF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de
Dados, Serviços de Informática, Similares e Proﬁssionais de Processamento de Dados do Estado de Mato
Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os trabalhadores da empresa
ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA do Estado de Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 27 de Agosto de 2020, no pátio externo da Secretária de
Estado da Fazenda, complexo 02, sito à Av. Rubens de Mendonça nº 3.415, CPA (Centro Político Administrativo)
Cuiabá-MT, com início às 13h:30min horas em primeira convocação com 50% dos presentes e às 14h:00min
horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de presentes, a ﬁm de apreciarem e
deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e aprovar a Criação do ACT Banco de Horas; 2) Outros
assuntos de interesse Geral da categoria. Cuiabá 18 de agosto de 2020 João Gonçalo de Figueiredo
Presidente do SINDPD-MT Diretor Nacional CSB Secretário Geral CSB/MT
SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de
Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição
Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de
Dados, Serviços de Informática, Similares e Proﬁssionais de Processamento de Dados do Estado de Mato
Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os trabalhadores (as) da
empresa BB TECNOLOGIA de Mato Grosso para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no próximo dia 26 de agosto de 2020, no escritório da empresa em Mato Grosso sito à Avenida
Presidente Marques 816, Edifício Pádua, salas 06, 07 e 08 Cuiabá-MT, com início às 08h:00min horas em
primeira convocação com 50% dos presentes e às 08h:30min horas, em segunda e última convocação, com
quaisquer números de presentes, a ﬁm de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discussão e
aprovação da pauta de reivindicação 2020/2021; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT e a (Federação
Interestadual dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação) FEITTINF negociar junto a Empresa BB
TECNOLOGIA às reivindicações da categoria referente à Pauta de reivindicação 2020/2021; 3) Aprovar
autorização para o SINDPD-MT e a FEITTINF instaurar, ou não Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as
negociações diretas e administrativas com a empresa BB TECNOLOGIA; 4) Outros assuntos de interesse Geral
da categoria. Cuiabá, 18 de agosto de 2020 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT Diretor
Nacional CSB Secretário Geral da Seccional CSB/MT

Acesse ao Site:

www.diariodecuiaba.com.br

i Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP), do inglês Internet Protocol address (IP address), é
um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, smartphone etc.) conectado
a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para comunicação.[1] Um endereço IP
serve a duas funções principais: identiﬁcação de interface de hospedeiro ou de rede e endereçamento
de localização. *senha criptografada e intransferível.

Poder Judiciário Do Estado De Mato Grosso Comarca De Várzea Grande 3ª Vara Cível De Várzea Grande
Avenida Castelo Branco, S/N, Paço Municipal, Centro-Sul - Tel: (65)3688-8400, Várzea Grande - Mt - Cep:
78125-700 Edital De Citação Prazo De 20 (Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De
Direito Luis Otavio Pereira Marques Processo N. 1003236-27.2018.8.11.0002 Valor Da Causa: R$ 25.348,36
Espécie: [Espécies De Títulos De Crédito]-> Execução De Título Extrajudicial (159) Polo Ativo: Nome: Mrv Prime
I Incorporacoes Spe Ltda Endereço: Antonio Joao, S/N, Quadra28, Jardim Aeroporto, Várzea Grande - Mt Cep: 78125-090 Polo Passivo: Nome: Karolyne Clara Carvalho Ribeiro Endereço: Rua Antônio João, Lotes 1 A
18, (Lot Jd Aeroporto Quadra 28, Apt 408, Bloco C, Centro-Sul, Várzea Grande - Mt - Cep: 78125-090 Finalidade:
Efetuar A Citação Do Polo Passivo, acima qualiﬁcado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, para que
efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios
ﬁxados na decisão de inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.
Resumo Da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Mrv Engenharia e
Participacoes SA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.343.492/0001-20,
endereço eletrônico cob.judicial@mrv.com.br, com sede na avenida Professor Maria Werneck, nº 621, bairro:
Estoril, na cidade de Belo Horizonte-MG, CEP.: 30.455-610, em face de Karolyne Clara Carvalho Ribeiro,
brasileira, solteira, prestadora de serviços, endereço eletrônico “desconhecido”, inscrita no CPF sob o nº.
027.598.361-77, residente e domiciliada no Condomínio Parque Chapada do Sol, situado na rua Antônio João
lotes 1 a 18 - quadra 28, apt° 408, bloco C, bairro Centro-Sul, CEP: 78125-090, na cidade de Várzea Grande-MT.
Na data de 05/11/2013, as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda,
através do qual, a executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel constituído pela unidade/apartamento nº
408, 2 quartos, bloco C do Condomínio Parque Chapada do Sol, situado na rua Antônio João lotes 1 a 18 - quadra
28, bairro Centro-Sul, na cidade de Várzea Grande-MT, pelo valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil
reais) com pagamento nos termos e condições avençados na cláusula 4 e subitens do contrato. Ocorre que a
executada, não conseguindo honrar seu compromisso, espontaneamente ﬁrmou com a empresa exequente em
14/04/2016 o anexo Termo de Renegociação Contratual e Conﬁssão de Dívidas, por meio do qual reconheceu e
confessou ser devedora perante a credora/exequente da importância de R$ 21.575,04 (vinte e um mil e
quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) e comprometeu-se a liquidá-la por meio de parcelas nos
valores e nas condições especiﬁcadas na Cláusula Primeira subitens 1.1; 1.1.1 e parágrafos. No entanto, a
responsável pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento, a partir da parcela vencida em
10/08/2016, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-se, assim,
em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 25.348,36 (vinte e cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e
trinta e seis centavos), atualizado até 10/04/2018 nos termos do artigo 798 do CPC, conforme faz provas os
anexos extratos e planilhas de débito. Dá-se á causa o valor de R$ 25.348,36 (vinte e cinco mil e trezentos e
quarenta e oito reais e trinta e seis centavos). DECISÃO: Vistos. Considerando que o executado não foi
localizado para ser citado, deﬁro parcialmente o pedido de id 36084876, razão pela qual determino que a parte
executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento da dívida (art.
829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios ﬁxados na decisão de inicial,
salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a
partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora,
depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput,
CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II,
do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ﬁcar paralisado aguardando os tribunais se
adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de citação seja realizada junto ao
Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela parte exequente, o
que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem
qualquer manifestação do executado, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa do devedor. Intime-se. Cumprase. Às providências necessárias. Luis Otávio Pereira Marques Juiz De Direito Observação: Em Caso De Revelia
Será Nomeado Curador Especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro,
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será aﬁxado no lugar de costume e publicado na
forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. Várzea Grande, 11 de agosto de 2020

